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1. Yfirlit verkefnis 

1.1 Verkefnið 

Bílatorg er nýr vettvangur fyrir kaup og sölu á bílum þar sem lokamarkmiðið er að geta keypt, 

selt og tekið lán fyrir bíl á auðveldari máta í gegnum símann.  

Bílatorg gefur notanda kerfisins kleift að geta fundið sinn drauma bíl án þess að hafa þekkingu á 

bílum. Ef draumabíllinn sem notandinn leitar að er ekki til sölu getur notandinn vaktað slíka bíla 

og mun þá kerfið láta hann vita þegar slíkur bíll er skráður á sölu. 

Í byrjun settumst við niður með samstarfsaðilum verkefnisins og ákváðum hversu mikil útfærsla 

á kerfinu væri innan marka fyrir þetta lokaverkefni. Niðurstaðan var sú að í lokaverkefninu yrði 

útfærð helsta grunnvirkni kerfisins svo að notandinn gæti innskráð sig, gæti séð tillögur af bílum, 

gæti látið greina hvaða bíll hentar notandanum, gæti leitað eftir bíl á hefðbundinn máta og gæti 

skráð bíl á sölu. 

1.2 Drifkraftur verkefnis 

Ef horft er til bílamarkaða á Íslandi á borði við bilasolur.is og bland.is má sjá mjög sambærilegt 

viðmót milli þeirra. Notandi sem þar kemur að getur slegið inn þær bílategundir sem hann leitar 

að og fær til baka niðurstöður af bílum. Við teljum markaðinn í dag einhæfan og oft á tíðum þarf 

notandi að skoða í gegnum mikið magn af auglýsingum við leit á bíl sem eiga ekki við þær þarfir 

og kröfur sem hann hefur. 

Markmiðið okkar var að leysa þetta vandamál með auðveldum, öruggum og snjöllum vef þar 

sem hver sem er getur komið að og fundið bílinn sem hentar hans kröfum án þess að notandinn 

hafi þekkingu á bílum. 

1.3 Samstarfsaðilar 

Samstarfsaðilar verkefnisins eru Íslandsbanki og Ergo. Íslandsbanki er einn af stærstu bönkum á 

Íslandi og hefur starfað síðan 2008. Síðustu ár hafa þeir boðið nemendum á lokaári upp á 

samstarf á lokaverkefnum og viðhalda þannig þéttri þróunarstarfsemi innan bankans. Ergo er 

lánafyrirtæki sem fjármagnar allt frá bílalánum yfir í stærri fjárfestingar. 
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Samstarfsaðilarnir aðstoðuðu okkur í gegnum útfærslu verkefnisins með því að veita aðgang að 

sérfræðingum sem gátu verið okkur innan handar við hönnun á bakenda og gagnagrunni. 

1.4 Yfirlit kerfis 

 
Mynd 1: Yfirlit kerfis 

 

Bílatorg er vefur sem er skrifaður í React sem að notar .Net Core vefþjónustu sem bakenda. 

Þegar notandi fer inná vefsíðu Bílatorgs sækir framendinn þær upplýsingar sem sýna á 

notandanum frá bakendanum. Þegar framendinn biður um upplýsingar frá bakendanum þá nær 

bakendinn í upplýsingarnar sem eru vistaðar í PostgreSQL gagnagrunni og skilar þeim til 

framendans. Ef notandi vill ná í eða bæta við upplýsingum þarf að vera skráður inn en farið er í 

gegnum þriðja aðila þjónustu sem heitir Auth0. Auth0 gerir okkur kleift að sjá hvort að notandi 

sé innskráður áður en honum er leyft að sækja gögn frá bakendanum. Myndir af bílum eru hýstar 

hjá Cloudinary, sem er gagnageymsla í skýinu, til þess að koma í veg fyrir að þær séu geymdar í 

gagnagrunninum og auka þar af leiðandi afkastagetu hans. 
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2. Áhættugreining 

Í byrjun verkefnis framkvæmdi teymið greiningu á þeim hættum sem væru gætu komið upp í 

hugbúnaðarferlinum. Líkurnar á að atburðurinn gerist var skipt upp í fjóra valmöguleika, þeir 

valmöguleikar voru mjög lágar, lágar, miðlungs og háar. Við greiningu á hættunum voru þeim 

gefnar einkunnir á skalanum frá einum og upp í fimm þar sem einn merkir lítil sem engin áhrif 

og fimm merkir mjög mikil áhrif. 

Með því að framkvæma slíka greiningu í byrjun verkefnis telur teymið að það hjálpi hverjum og 

einum að vera meðvitaðir um þær hættur sem gætu komið upp. Einnig gefur slík greining færi á 

að teymið geti lágmarkað líkurnar á hættunum. 

2.1 Þættir áhættugreiningar 

# Lýsing Flokkur Líkur á 

áhættu 

(%) 

Áhrif Lausn Úthlutað 

til 

1 
Veikindi 

hópmeðlima 
Tímastjórnun Miðlungs 4 

Hópmeðlimir reyna eftir bestu getu að ná 

góðum svefni, ef einstaklingur verður veikur 

halda sig heima í staðinn fyrir að taka áhættu 

að smita aðra hópmeðlimi 

Teymið 

2 

Allur kóði 

verkefnisins 

týnist 

Auðlinda 

stjórnun 
Mjög lágar 5 

Halda utan um kóða með version control, t.d. 

git 
Teymið 

3 

Fáum ekki 

upplýsingar 

sem við 

þurfum frá 

Íslandsbanka/E

rgo 

Auðlinda 

stjórnun 
Lágar 3 

Reka á eftir þeim, og ef það virkar ekki, tala 

við einhvern annan en þann sem er tengiliður 

okkar í ÍSB 

Steinar 

4 

Hópurinn 

lendir eftir á 

með verkefnið 

Tímastjórnun Miðlungs 3 

Halda stífri dagskrá og hjálpast að ef 

hópmeðlimur lendir í erfiðleikum með 

útfærslu á sögu 

Jóhann 

5 

Íslandsbanki/Er

go finnur ekki 

tíma í að hjálpa 

okkur við 

hönnun á kerfi 

Auðlinda 

stjórnun 
Miðlungs 4 

Reka á eftir þeim, og ef það virkar ekki, tala 

við einhvern annan en þann sem er tengiliður 

okkar í ÍSB eða aðila innan skólans 

Jóhann 

6 

Dependencies 

hætta að virka 

eða valda 

öryggis 

veikleika 

umfangsstjórnun Lágar 4 

Notum cve.org til að skanna hvort 

dependencies séu compromised og lögum ef 

það kemur upp 

Jóhann 

7 Fáum ekki Auðlinda Háar 5 Kaupa bíla og selja þá í gegnum sjálfir á Atli 
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auglýsingar og 

umferð á 

síðuna 

stjórnun síðuna, til þess að fá fólk til að koma inná 

síðuna 

8 

Áætlanir eru 

ónákvæmar(Sö

gupunktar) 

Tímastjórnun Háar 3 
Endurmeta hvort áætlaður verkhraði teymis 

reynist réttur eftir hvern sprett 
Teymið 

9 
Gagnagrunnur 

skalast ekki 
Gæðastjórnun Lágar 5 

Fá aðstoð hjá sérfræðingum ÍSB þannig að 

gagnagrunnur skalist rétt 
Jóhann 

10 

Vefsíðan er 

með 

öryggisgalla 

Gæðastjórnun Lágar 5 

Finna sem flesta öryggisgalla sjálfir, fá svo 

sérfræðinga til að pen-testa síðuna og laga það 

sem kemur út úr því 

Steinar 

12 

Kerfið hrynur 

af því að það er 

ekki nógu vel 

prófað 

Gæðastjórnun Lágar 4 
Vera með continuous integration pipeline og 

hafa prófanir á kerfi frá byrjun 
Steinar 

13 
Notendum líkar 

ekki viðmótið 
Gæðastjórnun Miðlungs 4 

Notendaprófa viðmótið reglulega í gegnum 

þróunarferlið 
Jóhann 

14 

Asnalega 

haldið utan um 

gögn/haldið 

utan um 

óviðeigandi 

gögn 

Gæðastjórnun Lágar 4 

Ákveða gögnin sem við viljum geyma, tala 

við gagna sérfræðing hjá Íslandsbanka og fá 

hann til að segja okkur hvað er sniðugt og 

hvað ekki 

Jóhann 

15 

Náum ekki að 

klára scope-ið 

sem við settum 

okkur 

Umfangsstjórnu

n 
Miðlungs 2 

Framkvæma reglulegar greiningar í gegnum 

þróunarferlið til að fylgjast með árangri og 

stöðu á verkefninu 

Atli 

17 

Kerfið ekki 

hannað svo 

hægt sé að 

skala það 

almennilega 

Gæðastjórnun Lágar 4 

Vera búnir að hanna sjálfir og fá svo aðstoð 

hjá sérfræðingum ÍSB við breytingar eins og 

við á 

Jóhann 

18 

Of bjartsýnir á 

hversu mikið 

við klárum í 

hverjum spretti 

Umfangsstjórnu

n 
Háar 2 

Endurskoða eftir fyrstu spretti hvort við séum 

að ná að klára öll verkefni sem lögð voru fyrir 

í sprettinum 

Atli 

19 

Kerfið er of 

flókið í notkun 

fyrir 

venjulegan 

notanda 

Gæðastjórnun Miðlungs 4 Framkvæma notendaprófanir Jóhann 

20 

Ekki haldið 

utan um 

nauðsynleg 

gögn 

Gæðastjórnun Lágar 4 

Ákveða gögnin sem við viljum geyma, tala 

við gagna sérfræðing hjá Íslandsbanka og fá 

hann til að segja okkur hvað er sniðugt og 

hvað ekki 

Atli 

21 

Erfitt að 

tengjast við 

láns reiknivél 

ÍSB 

Auðlinda 

stjórnun 
Háar 2 Tala við API sem ERGO setur upp Atli 



8 

 

22 

Dagbók/Backlo

g/Áhættugreini

ng tapast 

Auðlinda 

stjórnun 
Mjög lágar 4 Taka afrit reglulega Jóhann 

Tafla 1: Þættir áhættugreiningar 

2.2 Uppákomur og lausnir 

Í gegnum hugbúnaðarferlið var áhættugreiningin stöðugt endurskoðuð og þættir hennar 

endurmetnir. Til að byrja með var mikil áhersla lögð á að koma í veg fyrir villur í hönnun á 

gagnagrunni og vefþjónustu sem gætu komið til með að vera vandamál síðar, til dæmis að 

uppbygging gagnagrunnsins væri ekki að taka mið af því að kerfið væri skalanlegt. Þegar leið á 

hugbúnaðarferlið höfðum við minnkað líkur á að þó nokkrir atburðir gætu orsakast. 

Hér að neðan má sjá endanlega áhættugreiningu eftir að kröfur höfðu verið endurmetnar í 

gegnum hugbúnaðarferlið. 

 

# Lýsing Flokkur Líkur á 

áhættu 

(%) 

Áhrif Lausn Úthlutað 

til 

1 
Veikindi 

hópmeðlima 
Tímastjórnun Miðlungs 4 

Hópmeðlimir reyna eftir bestu getu að ná 

góðum svefni, ef einstaklingur verður veikur 

halda sig heima í staðinn fyrir að taka áhættu 

að smita aðra hópmeðlimi 

Teymið 

2 

Allur kóði 

verkefnisins 

týnist 

Auðlinda 

stjórnun 
Mjög lágar 5 

Halda utan um kóða með version control, t.d. 

git 
Teymið 

3 

Fáum ekki 

upplýsingar sem 

við þurfum frá 

Íslandsbanka/Er

go 

Auðlinda 

stjórnun 
Mjög Lágar 2 

Reka á eftir þeim, og ef það virkar ekki, tala 

við einhvern annan en þann sem er tengiliður 

okkar í ÍSB 

Steinar 

4 

Hópurinn lendir 

eftir á með 

verkefnið 

Tímastjórnun Háar 3 

Halda stífri dagskrá og hjálpast að ef 

hópmeðlimur lendir í erfiðleikum með 

útfærslu á sögu 

Jóhann 

5 

Íslandsbanki/Erg

o finnur ekki 

tíma í að hjálpa 

okkur við 

hönnun á kerfi 

Auðlinda 

stjórnun 
Lágar 3 

Reka á eftir þeim, og ef það virkar ekki, tala 

við einhvern annan en þann sem er tengiliður 

okkar í ÍSB eða aðila innan skólans 

Jóhann 

6 

Dependencies 

hætta að virka 

eða valda 

öryggis 

veikleika 

umfangsstjórnun Lágar 4 

Notum cve.org til að skanna hvort 

dependencies séu compromised og lögum ef 

það kemur upp 

Jóhann 

7 Fáum ekki Auðlinda Háar 5 Kaupa bíla og selja þá í gegnum sjálfir á Atli 
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auglýsingar og 

umferð á síðuna 

stjórnun síðuna, til þess að fá fólk til að koma inná 

síðuna 

8 

Áætlanir eru 

ónákvæmar(Sög

upunktar) 

Tímastjórnun Háar 4 
Endurmeta hvort áætlaður verkhraði teymis 

reynist réttur eftir hvern sprett 
Teymið 

9 
Gagnagrunnur 

skalast ekki 
Gæðastjórnun Mjög lágar 3 

Fá aðstoð hjá sérfræðingum ÍSB þannig að 

gagnagrunnur skalist rétt 
Jóhann 

10 
Vefsíðan er með 

öryggisgalla 
Gæðastjórnun Miðlungs 5 

Finna sem flesta öryggisgalla sjálfir, fá svo 

sérfræðinga til að pen-testa síðuna og laga það 

sem kemur út úr því 

Steinar 

12 

Kerfið hrynur af 

því að það er 

ekki nógu vel 

prófað 

Gæðastjórnun Lágar 4 
Vera með continuous integration pipeline og 

hafa prófanir á kerfi frá byrjun 
Steinar 

13 
Notendum líkar 

ekki viðmótið 
Gæðastjórnun Miðlungs 4 

Notendaprófa viðmótið reglulega í gegnum 

þróunarferlið 
Jóhann 

14 

Asnalega haldið 

utan um 

gögn/haldið utan 

um óviðeigandi 

gögn 

Gæðastjórnun Mjög lágar 4 

Ákveða gögnin sem við viljum geyma, tala 

við gagna sérfræðing hjá Íslandsbanka og fá 

hann til að segja okkur hvað er sniðugt og 

hvað ekki 

Jóhann 

15 

Náum ekki að 

klára scope-ið 

sem við settum 

okkur 

Umfangsstjórnu

n 
Háar 3 

Framkvæma reglulegar greiningar í gegnum 

þróunarferlið til að fylgjast með árangri og 

stöðu á verkefninu 

Atli 

17 

Kerfið ekki 

hannað svo hægt 

sé að skala það 

almennilega 

Gæðastjórnun Mjög lágar 4 

Vera búnir að hanna sjálfir og fá svo aðstoð 

hjá sérfræðingum ÍSB við breytingar eins og 

við á 

Jóhann 

18 

Of bjartsýnir á 

hversu mikið við 

klárum í 

hverjum spretti 

Umfangsstjórnu

n 
Háar 2 

Endurskoða eftir fyrstu spretti hvort við séum 

að ná að klára öll verkefni sem lögð voru fyrir 

í sprettinum 

Atli 

19 

Kerfið er of 

flókið í notkun 

fyrir venjulegan 

notanda 

Gæðastjórnun Miðlungs 4 Framkvæma notendaprófanir Jóhann 

20 

Ekki haldið utan 

um nauðsynleg 

gögn 

Gæðastjórnun Mjög lágar 4 

Ákveða gögnin sem við viljum geyma, tala 

við gagna sérfræðing hjá Íslandsbanka og fá 

hann til að segja okkur hvað er sniðugt og 

hvað ekki 

Atli 

21 

Erfitt að tengjast 

við láns 

reiknivél ÍSB 

Auðlinda 

stjórnun 
Háar 2 Tala við API sem ERGO setur upp Atli 

22 

Dagbók/Backlog

/Áhættugreining 

tapast 

Auðlinda 

stjórnun 
Mjög lágar 4 Taka afrit reglulega Jóhann 

Tafla 2: Lokaþættir áhættugreiningu 
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3. Verkáætlun 

3.1 Inngangur 

Í byrjun verkefnisins settum við niður verkaáætlun. Stærstu þættir hennar innihéldu skýrar 

upplýsingar um tæknilegt umhverfi verkefnisins, vinnureglur og scrum verkskipulag. Við 

munum fara yfir þessi atriði stuttlega hér að neðan. 

3.2 Tæknilegt umhverfi  

3.2.1 Framendi 

Vefurinn er skrifaður í React sem er opið JavaScript forritsafn (e. open-source library). React 

notast við sýndar DOM (e. virtual DOM) og hluti (e. components) sem er síðan breytt yfir í 

HTML. React er hannað þannig að það verða aðeins breytingar á HTML-inu þegar þess þarf og 

þá uppfærast aðeins þeir hlutar vefsíðunnar sem breyttust.  

React hentar þess vegna vel fyrir þetta verkefni, þar sem að það er hratt og uppfærir einungis það 

sem þarf að uppfæra. 

3.2.2 Bakendi 

Bakendi Bílatorgs er skrifaður í .Net Core Web API sem er opinn hugbúnaðar (e. open-source) 

gerð af .Net rammanum (e. framework). .Net Core styður öll aðal stýrikerfin, og er viðhaldið af 

Microsoft. Þess vegna töldum við .Net Core henta vel fyrir bakendann þar sem við erum að þróa 

kerfið á mismunandi stýrikerfum, einnig er Microsoft ekki líklegt til þess að hætta að viðhalda 

.Net Core. 

3.3 Vinnureglur 

3.3.1 Vinnutímar 

Teymið ákvað að skipta önninni í tvo hluta. Fyrstu 12 vikur verkefnisins sem er um það bil 70% 

af tímanum sem við höfum var áætlunin að vinna 16 tíma í viku á mann. Seinni 3 vikurnar 

reiknuðum við með að vinna 5 heila vinnudaga í viku eða 40 klukkutíma í viku, en enduðum nær 

60-65 klukkutímum á mann. 
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3.3.2 Vinnuumhverfi 

Háskólinn í Reykjavík gaf okkur aðgang að opnu rými innan veggja skólans þar sem að við 

höfum aðgang að borði og tússtöflu og getum unnið allir saman á sama stað. 

3.3.3 Forritunar reglur 

Hérna fyrir neðan setjum við fyrir reglurnar sem við reynum að fylgja þegar við erum að forrita. 

Við erum einnig með .eslintrc skrá sem er í efstu möppunni í framenda hluta verkefnisins. Þessar 

reglur geta aðlagast eftir því sem við erum að vinna í eftir þörfum. 

3.3.3.1 C# 

● Falla nöfn verða skrifuð í Camel Case 

public async Task<AdDetailsDto> getAdById(int id) 

● Klasa nöfn verða skrifuð í Pascal Casing 

   public class AdService : IAdService 

● Fyrsti slaufusvigi eftir föll eða klasa er geymdur í nýrri línu 

● Seinni slaufusvigi er settur í nýja línu á eftir fallinu eða klasanum 

   public int getNewestAdId() 

   { 

       return newestAdId; 

   } 

● Komment fyrir ofan föll (samantekt um hvað föllin gera) munu vera skrifuð í XML sniði 

(e. format) 

/// <summary> 

/// Creates a advertisement within the system 

/// </summary> 

/// <param name="ad">The input model needed to create a valid 

advertisement</param> 

/// <returns>A status code of 201, a set location header and the id of 

the created advertisement</returns> 

 

3.3.3.2 React / Javascript 

● Falla nöfn verða skrifuð í Camel Case 
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validate(fields) { 

● Klasa nöfn verða skrifuð í Pascal Casing 

class CarSellStep1 extends Component 

● Fyrsti slaufusvigi eftir föll eða klasa er geymdur í sömu línu og fallið sjálft 

● Seinni slaufusvigi er settur í nýja línu á eftir fallinu eða klasanum 

componentDidMount() { 

    let fields = this.props.car; 

    if(fields) { 

        this.setState({fields}); 

    } 

} 

 

3.3.3.3 Möppu strúktúr 

Við ákváðum að hafa alla hluti (e. component) sem tengjast í sömu möppu svo að það sé einfalt 

að fara inn í möppu tilheyrandi hluta og gera breytingar á þeim undirhlut sem tilheyra honum. 

Með því komum við í veg fyrir að breytingar inn í einum hluta hafi áhrif á aðra ótengda hluta 

innan verkefnisins. 

3.3.3.4 Röðun og uppsetning á hlutum 

Uppröðun á hlutum er þannig háttað að þeim er skipt upp fyrir hvern og einn eiginleika. Hverjum 

eiginleika er skipt upp í einn gám (e. container) og marga þætti. Þessir þættir eru síðan birtir (e. 

rendered) inn í gámnum sjálfum. 

3.3.4 Scrum 

3.3.4.1 Scrum verkaskipting 

Í byrjun verkefnisins var ákveðið að Atli Þrastarson yrði vörueigandi (e. product owner) á 

verkefninu. Hann sá um að kröfur verkefnisins væru skýrar og sá til þess að meta hversu 

tímafrekir útfærsluþættir gætu orðið með aðstoð teymisins. Scrum master verkefnisins er Jóhann 

Atli Jóhannsson en hann sá um þá hluti sem viðkom hlutverkinu eins og að sjá til þess að 

hópmeðlimir yrðu ekki fyrir utanaðkomandi truflunum, halda utan um spretti, fylgja eftir tíma og 

verkefnaskráningu svo dæmi séu nefnd. 
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3.3.4.2 Scrum verklag 

Teymið fylgdi eftir einföldu scrum fyrirkomulagi við útfærslu á verkefninu. Við upphaf hvers 

dags tók teymið nokkrar mínútur í standandi fund þar sem farið var yfir verkefni dagsins og þær 

sögur sem teymið var að vinna við í hvert sinn. 

3.3.4.3 Sprettir 

Til að byrja með var lengdin á hverjum sprett 2 vikur í fyrri hlutanum af önninni en í seinni 

hlutanum tími hvern spretts færður niður í 4 daga. Í byrjun hvers spretts var farið yfir 

kröfulistann og honum endurraðað í takt við þær breytingar sem kerfið varð fyrir í 

hugbúnaðarferlinum. Einnig var litið yfir liðinn sprett (e. retrospective) þar sem hver 

hópmeðlimur skrifaði niður þætti sem teymið ætti að halda áfram að gera, það sem teymið ætti 

að hætta að gera og það sem teymið ætti að byrja að gera eins og má sjá hér að neðan. 

 

Mynd 2: Litið til baka í sprett 2 
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4. Greining og hönnun 

Við byrjun á hugbúnaðarferlinu var teymið sammála um að hönnunin á vef Bílatorgs yrði eins 

einföld og hægt væri. Teymið gerði margar teikningar, skýringarmyndir, prófanir og kannanir til 

þess að ákveða hvernig hönnunin á vefnum yrði. Hér að neðan munum við fara yfir 

mikilvægustu þættina. 

4.1 Markaðskönnun 

4.1.1 Um könnunina 

Til þess að fá upplýsingar um hvað fólki finnst mikilvægt við kaup og sölu á bílum settum við 

upp notendakönnun í gegnum Google Forms, deildum henni á samfélags miðlum og báðum fólk 

um að svara könnuninni. Við spurðum spurninga eins og hvernig ljósmyndir finnst þér mikilvægt 

að sjá af bíl sem þú ert að skoða og hvaða eiginleikar bílsins skipta mestu máli. 

Við fengum 123 manneskjur til þess að svara könnuninni og fengum mikið af góðum svörum. 

4.1.2 Niðurstöður 

Hér að neðan tökum við saman að okkar mati þá þrjá mikilvægustu hlutina úr könnununni sem 

tengjast hönnun á kerfinu. 
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4.1.2.1 Innskráningarleiðir 

 

Eins og sjá má á myndinni hér að ofan þá spurðum við um innskráningarleiðir notenda og getum 

séð að meiri hluti fólks vill nota rafræn skilríki við innskráningu þegar það stundar viðskipti á 

bifreiðum. 

Í þessu verkefni munum við ekki bjóða uppá rafræn skilríki sem innskráningar möguleika. Það er 

þó mjög gott að vita að fólk sé tilbúið að nota rafræn skilríki fyrir framtíðarvinnu Bílatorgs. 

4.1.2.2 Ljósmyndir 

Við spurðum hvers konar myndir fólk vill sjá af bílunum sínum og niðurstöður þeirrar spurningar 

var að fólk vildi að minnsta kosti sjá ljósmyndir af öllum hliðum bílsins. Við nýttum okkur 

þessar upplýsingar með því að biðja um að minnsta kosti fjórar staðlaðar myndir af bílnum, sem 

eru framan á bílnum, aftan á bílnum, vinstri hlið og hægri hlið bílsins. 

4.1.2.3 Eiginleikar 

Við báðum fólk einnig um að nefna þá eiginleika sem skipta þau mestu máli þegar þau eru að 

leita sér að bíl. Svörin sem við fengum voru af öllum toga. 

Mynd 3: Niðurstöður úr markaðskönnun 
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Ef við förum yfir það sem fólki fannst mikilvægast, var það að bílinn sé eyðslulítill, lítið ekinn, 

mikið pláss inn í bílnum, vel með farinn, lakkið flott og að bíllinn sé jepplingur eða jeppi sem 

hægt er að nota innan sem og utan bæjar. 

Eftir að við sáum þessar niðurstöður skoðuðum við mikið hvernig við gætum nýtt þessar 

upplýsingar til þess að leita eftir bílum. Við ákváðum að flokka svörin niður í sex flokka sem við 

notum í snjallri leit kerfisins. Snjöll leit er eiginleiki í kerfinu sem kemur með tillögur að 

bifreiðum eftir því sem að notandinn velur í þessum flokkum. 

Flokkarnir sem við völdum eru: 

● Rúmgóður og þægilegur 

● Sparneytinn 

● Kraftur og geta 

● Lúxus og þægindi 

● Fjölhæfni 

● Hraði og fjör 

4.2 Notendaprófanir 

4.2.1 Undirbúningur 

Undirbúningur á notendaprófunum var þannig háttað að uppsett voru 6 einföld viðmótsverkefni 

sem viðmælandi leysti á rafrænni pappírsfrumgerð af kerfinu. Áður en viðmælandinn leysti 

verkefnið var hann boðinn velkominn, tilgangur kerfisins kynntur og tekið var fram að það væri 

ekki verið að prófa hann sjálfan heldur eingöngu flæði kerfisins. 

4.2.2 Aðferð 

Aðferðin sem notuð var í notendaprófanir var hefðbundin hugsa upphátt prófun. Tekinn var 

tíminn sem tók viðmælanda að leysa verkefnið og skráð var niður hversu langan tíma og hvort 

honum tókst að klára það, en einnig var skráð niður þær athugasemdir sem viðmælandi hafði um 

kerfið, hvað var ekki nógu skýrt og hvað mætti bæta. 

4.2.3 Niðurstöður 

Fyrsta verkefnið sem lagt var fyrir viðmælendur var eftirfarandi:  

1. Hvernig skráirðu þig inn? 
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Hverjum og einum viðmælanda tókst að klára verkefnið á mjög fljótan og auðveldan máta og 

töldum við þess vegna ekki vera þörf á að gera breytingar á hvar notandi skráir sig inn í kerfið. 

 

Annað verkefni sem lagt var fyrir var eftirfarandi: 

2. Þú ert búin/n að spá lengi í því að skipta um bíl en veist ekki alveg hvernig bíll hentar 

þér. Þú ferð inná heimasíðu Bílatorgs, hvernig heldurðu að þú ættir að bera þig að til að 

fá tillögur að bílum sem að henta þínum þörfum? 

Við eftirfarandi prófun var markmiðið að notandi myndi nýta sér greiningaferli síðunnar sem 

kölluð var snjöll leit til þess að láta síðuna finna út hvaða bíll hentaði honum. 

Allir þeir viðmælendur sem við tókum viðtal við áttu í erfileikum að átta sig á því hvar væri best 

að framkvæma verkefnið án þess að stimpla inn þá bíla sem hægt er að leita af í hefðbundinni 

leit. Hér að neðan má sjá tvær frumgerðir, sú fyrri er sú sem notandi var prófaður á en sú seinni 

er pappírsfrumgerð eftir að punktar frá viðmælendum hafa verið teknir og frumgerðin 

endurhönnuð. 

 

Mynd 4: Pappírsfrumgerð, forsíða fyrir breytingar 

Heimasíða sem viðmælandi var prófaður á 
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Mynd 5: Pappírsfrumgerð, forsíða eftir breytingar 

Heimasíða á Pappírsfrumgerð eftir breytingar 

 

Þriðja verkefnið var eftirfarandi: 

3. Þú ert mjög hrifinn af Toyota Corolla og vilt skoða alla þannig bíla sem eru til sölu á 

ákveðnu verðbili. Hvernig myndirðu snúa þér að því? 

Við prófun á verkefni 3 var markmiðið að kanna hvort hefðbundin bílaleit þar sem hægt er að slá 

inn tegund, gerð, lágmarksverð og hámarksverð væri nægilega sýnilegt og skýr á forsíðu 

kerfisins. 

Viðmælendum tókst öllum að klára eftirfarandi verkefni þar sem leitin var á hefðbundnu formi 

samanborið við íslenskar bílasölu síður. 

 

Fjórða verkefnið var eftirfarandi: 

4. Þú ert mjög hrifinn af því að hafa AUX tengi og hita í stýri í þeim bíl sem þú vilt kaupa 

hvernig finnur þú bíl með þessum ákveðnu aukahlutum. 

Viðmælendum tókst öllum að klára umbeðið verkefni en þær ábendingar sem við fengum snéru 

að því að hafa „ítarleg leit“ valmöguleikann sýnilegri. 

 

Fimmta verkefnið var eftirfarandi: 

5. Þig langar að selja bílinn þinn, hvernig ferðu að því á heimasíðu Bílatorgs? 
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Öllum viðmælendum tókst að klára verkefnið en hins vegar fannst þeim geta verið meira af 

gátreitum (e. checkbox) í söluskrefinu. Við tókum þessum ábendingum og endurhönnuðum 

söluskrefin, með það í huga að einfalda skráningar ferlið. 

Hér að neðan má sjá söluskref 2 fyrir og eftir breytingar. 

 

Mynd 6: Pappírsfrumgerð, sölu skref 2 fyrir breytingar 

 

Mynd 7: Pappírsfrumgerð, sölu skref 2 eftir breytingar 

 

Sjötta og síðasta verkefnið sem lagt var fyrir viðmælendur var eftirfarandi: 
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6. Þú leitar eftir ákveðnum skilyrðum, beinskiptur/sjálfskiptur, á einhverju verðbili og 

ákveðnum aukahlutum en leitin skilar ekki bílum sem þú hefur áhuga á. Hvernig lætur þú 

Bílatorg senda þér skilaboð þegar bíll sem passar inn í þessi leitarskilyrði kemur á sölu? 

Með þessu verkefni erum við að leggja áherslu á að geta látið vefsíðuna vakta fyrir þig þann bíl 

eða leitarskilyrði sem þú leitar að. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að vöktunar hnappur væri ekki 

nægilega sýnilegur. Í frumgerðinni sem notandi var prófaður á var vöktunar hnappurinn 

staðsettur inni í hverri auglýsingu fyrir sig. Eftir endurhönnun á frumgerðinni var vöktunar 

hnappurinn einnig settur á síðuna með leitarniðurstöðunum eins og sjá má hér að neðan. 

 

Mynd 8: Pappírsfrumgerð af vöktunar hnappi fyrir breytingar 
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Mynd 9: Pappírsfrumgerð af vöktunar hnappi eftir breytingar 

4.3 Frumgerðir 

Í byrjun verkefnisins gerðum við ítarlega hönnun á kerfinu áður en farið var í að kóða það. Fyrsta 

útgáfa af frumgerðinni var hönnuð með því að horfa á erlenda markaði og blanda þeim saman 

við þær kröfur og hugmyndir sem við höfðum af kerfinu. Eftir að grunnhönnun var gerð fengum 

við Íslandsbanka til þess að veita okkur uppbyggjandi athugasemdir hvernig bæta mætti útlit og 

virkni kerfisins. Sú útgáfa var útgáfan sem notuð var í notendaprófanir. Að notendaprófunum 

loknum var frumgerðin endurgerð með tilliti til markaðskönnunar sem talað var um í kafla 4.1 

markaðskönnun og athugasemdum frá viðmælendum í notendaprófunum. 

4.3.1 Pappírsfrumgerð 

Hér að neðan munum við ganga í gegnum lokaútgáfuna af pappírs frumgerðinni: 

Þegar notandi opnar fyrst vefsíðuna sér hann forsíðu Bílatorgs. 
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Mynd 10: Pappírsfrumgerð forsíða 

 

Ef flett er neðar á forsíðunni má sjá lista af nýjustu bílum sem skráðir hafa verið á sölu. 

Innskráðir notendur sem og óinnskráðir sjá þennan lista af bílum. 

 

 

Mynd 11: Pappírsfrumgerð, listi af bílum á forsíðu 
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Þegar notandi innskráir sig með innskráningar hnappinum í hægra horninu efst á forsíðunni er 

honum vísað aftur á forsíðuna sem auðkenndum notanda. 

  

Mynd 12: Pappírsfrumgerð forsíða, innskráður 

Á forsíðunni er hægt að velja marga möguleika eins og að selja bíl, finna draumabílinn sinn, leita 

á hefðbundinn máta að bíl og fara í ítarlegri leit að bíl. 

Velji notandinn valmöguleikann að selja bíl er honum vísað í söluferli Bílatorgs. 

Á fyrstu síðu í söluferlinu þarf að skrá inn grunnupplýsingar um bílinn. Hægt er að slá inn 

bílnúmerið í efsta reitinn til að láta kerfið fylla út í upplýsingarnar fyrir notandann. 
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Mynd 13: Pappírsfrumgerð söluskref 1 

Í næsta skrefi þarf að fylla út nauðsynlegar upplýsingar um bílinn, eins og verð, hvað hann er 

keyrður mikið, hvernig skiptingu bílinn er með. Einnig er hægt að fylla út ítarlegri upplýsingar, 

til dæmis hvaða aukahluti bíllinn er með og fleiri möguleika. 

 

Mynd 14: Pappírsfrumgerð söluskref 2 

Í næsta söluskrefi eru ljósmyndir af bílnum settar inn, setja þarf inn fjórar myndir af öllum 

hliðum bílsins. Við völdum að hafa staðlaðar myndir af öllum hliðum bílsins vegna svara sem 

fengust úr markaðskönnuninni. 
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Mynd 15: Pappírsfrumgerð söluskref 3 

Í síðasta söluskrefinu er notandinn beðinn um að stimpla inn upplýsingar um seljanda bílsins. 

 

Mynd 16: Pappírsfrumgerð söluskref 4 

Þegar þessum skrefum hefur verið lokið fáum við að sjá yfirlit yfir þær upplýsingar sem 

auglýsingin inniheldur og hægt er að fara til baka á þær síður ef notandinn vill breyta 

upplýsingunum. 
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Mynd 17: Pappírsfrumgerð söluskref 5 

Bílatorg býður upp á að greina bílinn sem hentar viðkomandi út frá örfáum eiginleika 

spurningum. Ef smellt er á finna bíl undir flipanum draumabíllinn þinn á forsíðu er notandanum 

vísað inn á eftirfarandi síðu þar sem notandinn er beðinn um að velja þá valmöguleika sem á við. 

Þessir sex möguleikar voru valdir eftir því sem kom út úr markaðsrannsókninni sem var fjallað 

var um í kafla 4.1.3.3. 
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Mynd 18: Pappírsfrumgerð Snjöll leit skref 1 

Í næsta skrefi er notandinn beðinn um ítarlegri upplýsingar um hvernig bíl hann leitar að. 

Eftirfarandi valmöguleikar voru byggðir á útkomu út úr markaðsrannsókn hvað fólki fannst 

mikilvægast að væri hægt að leita eftir. 

 

Mynd 19: Pappírsfrumgerð Snjöll leit skref 2 
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Þegar þessum skrefum er lokið er notandanum vísað á síðu með niðurstöðum af þeim bílum sem 

eiga við hann. 

 

Mynd 20: Pappírsfrumgerð Leitarniðustöður 

Ef notandi veit hvernig bíl hann leitar að þá er hægt að leita eftir tegund, gerð, verði og keyrslu 

svo dæmi séu nefnd með hefðbundinni leit á forsíðunni. 

 

Mynd 21: Pappírsfrumgerð hefðbundin leit 
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Ef notandi er vel að sér í bílum og vill leita eftir nánari upplýsingum er hægt að smella á 

hnappinn “Ítarlegri leit” undir “Leit” sem vísar honum á undirsíðu þar sem hægt er að velja 

frekari leitar valmöguleika. Þegar notandi er búinn að velja hvaða leitarskilyrðum á að leita eftir 

fær hann lista af bílum sem falla að þessum leitarskilyrðum. 

 

Mynd 22: Pappírsfrumgerð ítarleg leit 

Þegar verið er að skoða leitarniðurstöður býðst innskráðum notendum að vakta leitar 

niðurstöðurnar með því að smella á hnappinn “Vakta leitarskilyrði”. 

 

Mynd 23: Pappírsfrumgerð leitarniðurstöður 
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Þegar ýtt er á hnappinn býðst notandanum að velja hverskonar tilkynningar hann vill fá og 

hversu oft hann færð þær. 

 

Mynd 24: Pappírsfrumgerð stillingar vaktara 

Þegar leitarskilyrðum hefur verið bætt í vöktun er hægt að skoða vaktanirnar með því að smella á 

“Vaktanir” efst í hægra horni á síðunni. Þegar smellt er á þann hnapp er notandanum vísað á síðu 

með lista af virkum vöktunum. 

 

Mynd 25: Pappírsfrumgerð vaktarinn 
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4.4 Notendasögur 

4.4.1 Hlutverk 

Til þess að skilja betur notendur kerfisins skipti teymið okkar notendum niður í hlutverk og 

lýsingu á þeim hlutverkum eins og má sjá í töflunni hérna fyrir neðan. Þetta hjálpaði okkur að sjá 

kerfið frá mismunandi sjónarhornum en þar sem að þetta kerfi er aðalega gert fyrir notendur með 

litla þekkingu á bílum, þá eru þeir mikilvægustu notendurnir okkar. Við ákváðum að setja einnig 

inn stjórnanda (e. administrator) sem hefur yfirsýn yfir kerfið og réttindi til að taka út 

auglýsingar. 

 

Notandi Lýsing 

Stjórnandi Stjórnandinn getur séð yfirlit yfir auglýsingar og réttindi til að taka þær út. 

Kaupandi 
Kaupandi/venjulegur notandi, getur vafrað um vefinn og skoðað bíla án þess að vera með 

mikla þekkingu á bílum. 

Seljandi 
Seljandi er notandi með bíl á sölu eða er að fara setja bíl á sölu. Seljandi getur á einfaldan 

máta skoðað sínar auglýsingar og skráð nýja auglýsingu inn í kerfið. 

Gírhaus/braskari 
Gírhaus er notandi sem veit meira um bíla en venjulegur notandi og vill þess vegna geta 

leitað eftir bíl með ítarlegri leit. 

Tafla 3: Notendasögur hlutverk 

4.4.2 Notendasögur spretta 

 

# Lýsing Sögupunktar Forgangur Klárað 

1 Uppsetning á framenda, Redux, React-Router, prófanir 35 A Já 

2 Uppsetning á gagnagrunni 35 A Já 

3 Uppsetning á API 35 A Já 

4 Hönnun á API 15 A Já 

5 Hönnun á gagnagrunni 20 A Já 

6 Framkvæmd á markaðskönnun 12 A Já 

7 Útlitshönnun 35 A Já 

8 Sem seljandi vill ég geta skráð bíl á sölu 15 A Já 



32 

 

9 Sem notandi vil ég geta skráð mig inn í kerfið 10 A Já 

10 
Sem seljandi vil ég geta sett inn myndir af þeim bíl sem er 

verið að selja 
6 A Já 

11 

Sem kaupandi vill ég sjá staðlaðar myndir af bílum sem ég er 

að skoða(hliðar,fram,aftan,...), svo að ég geti séð myndir af 

mikilvægustu hlutunum 

2 A Já 

12 
Sem kaupandi vill ég geta leitað eftir bíl með einföldum 

leitarskilyrðum 
5 A Já 

13 
Sem kaupandi vill ég geta látið greina hvaða bíll hentar 

mínum kröfum 
20 A Já 

14 
Sem kaupandi vil ég sjá ýtarlegri upplýsingar um þann bíl 

sem er verið að skoða 
5 A Já 

15 
Sem kaupandi vil ég sjá grunn upplýsingar um seljanda við 

bíl sem er verið að skoða 
3 A Já 

16 

Sem fjölskyldu-maður vill ég getað leitað að bíl eftir því sem 

mér finnst gaman að gera (fjöll,fiska,,,), til að geta fundið bíl 

sem ég get notað við það 

5 A Já 

17 
Sem fjölskyldu-maður vill ég getað leitað að bíl eftir 

stærð(plássi),sæti til að sjá bara bíla sem að henta mér 
5 A Já 

18 

Sem ekki gírhaus vill ég getað leitað eftir bíl eftir því hvað ég 

vill gera með bílinn (innanbæjar,utanbæjar,...), til að finna bíl 

sem hentar mér 

5 A Já 

19 Sem kaupandi vil ég sjá lista af bílum á forsíðu 6 A Já 

20 
Sem kaupandi vill ég geta valið um hvaða tegund og 

undirtegund sem ég vil 
4 A Já 

21 Sem seljandi vill ég geta breytt auglýsingunni minni 10 B Nei 

22 
Sem gírhaus vill ég getað leitað eftir Ítarlegum 

upplýsingum, svo að ég viti nákvæmlega hvað ég er að fá 
12 B Nei 

23 
Sem seljandi vil ég fá upplýsingar sjálfkrafa um bílinn ef 

slegið er inn bílnúmer þegar er verið að skrá bíl til sölu 
4 B Já 

24 
Sem kaupandi langar mig að sjá hversu traustur seljandinn 

er (stjörnugjöf td) 
2 B Já 

25 
Sem seljandi vill ég geta selt bílinn minn á öruggan máta, til 

að láta ekki svindla á mér 
25 B Nei 
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26 
Sem admin vill ég getað tekið út auglýsingar sem hafa verið 

X lengi, svo að það fyllist ekki allt af bílum sem eru seldir 
5 B Nei 

27 
Sem seljandi vil ég fá tilkynningu um ef kaupandi hefur 

samband 
10 B Nei 

28 
Sem kaupandi, langar mig að geta reiknað út út frá mögulegri 

útborgun hvernig lán gæti litið út með mismunandi lánstíma 
8 B Nei 

29 

Sem kaupandi vill ég getað verið viss um að manneskjan sem 

er að selja bílinn eigi bílinn/leyfi, svo það sé ekki verið að 

svindla á mér 

15 B Nei 

30 Sem kaupandi vill ég geta vaktað bíla sem ég leita af 12 B Nei 

31 Sem kaupandi vill ég geta séð allar vaktanirnar mínar 8 B Nei 

32 Sem kaupandi vill ég geta breytt núverandi vöktun 6 B Nei 

33 
Sem braskari/gírhaus vill ég vera látinn vita þegar bílar sem 

ég hef áhuga á koma á sölu 
7 B Nei 

34 

Sem admin vill ég getað bannað fólk í X langan tíma, svo að 

fólk komist ekki upp með það sem þeim sýnist (given fb 

login) 

9 B Nei 

35 Sem admin vill ég geta tekið út auglýsingar hjá notanda 5 B Nei 

36 
Sem kaupandi vill ég geta gefið einstaklingnum sem er að 

selja bílinn einkunn 
6 B Nei 

37 

Sem seljandi vill ég getað tekið á móti/hafnað tilboðum í 

bílinn á netinu, svo ég þurfi ekki að rífast/prútta/rökræða í 

símanum 

15 C Nei 

38 
Sem seljandi vill ég geta deilt auglýsingu bílsins á 

samfélagsmiðla 
3 C Nei 

39 
Sem seljandi langar mig að sjá hversu oft bílinn minn hefur 

verið skoðaður af öðrum notendum 
5 C Nei 

50 
Sem kaupandi vill ég sjá hversu mikið bifreiðagjöldin kosta, 

til að sjá hvort að ég tími því 
8 C Nei 

51 
Sem kaupandi vill ég getað sent tilboð á seljanda bílsins, til 

þess að sjá hvort að hann samþykkir það 
10 C Nei 

52 
Sem kaupandi vill ég geta stillt hvernær ég er látinn vita þegar 

bílar sem henta mér koma inn 
7 C Nei 
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53 
Sem kaupandi vill ég geta sent skilaboð á seljandann til að fá 

frekari upplýsingar 
25 C Nei 

54 
Sem kaupandi vill ég geta tilkynnt auglýsingar sem eru rangar 

eða villandi 
6 C Nei 

55 Sem kaupandi vill ég geta keypt bíl 20 C Nei 

56 Sem kaupandi vill ég geta borið saman bíla 16 C Nei 

57 

Sem kaupandi vil ég sjá tillögur að bíl á forsíðu þegar 

innskráningu er lokið út frá fyrri notendagögnum(fyrrum 

leitir) 

10 C Nei 

58 
Sem fjölskyldufólk vill ég geta vitað hversu öruggur bíllinn er 

til að ferðast með fjölskylduna í 
7 C Nei 

59 
Sem fjölskyldufólk vill ég geta vitað hversu hár rekstur og 

tíðni bilana á bílnum er 
7 C Nei 

60 
Sem ekki gírhaus vill ég geta séð einkunn hvað þessi bíll er að 

fá eða stjörnugjöf 
7 C Nei 

61 
Sem admin vill ég fá tilkynningu um það þegar að fólk er að 

gera (svíkja) eitthvað vitlaust , svo að hægt sé að vinna úr því 
9 C Nei 

62 
Sem admin vil ég geta tekið út notanda ef kemst upp um svik 

af einhverju tagi 
8 C Nei 

63 
Sem kaupandi vill ég sjá hversu mikið tryggingarnar munu 

kosta, til að sjá hvort að ég eigi efni á þeim 
12 D Nei 

Tafla 4: Notendasögur spretta 

4.5 Almennar kröfur 

 

Nafn/Stutt lýsing Útfært 

Að halda öllum POST beiðnum (e.request) undir 200ms Já 

Að halda öllum GET beiðnum (e.request) undir 200ms Já 

Að lágmarki 50% einingaprófanir á API kóða Já 

Að lágmarki 50% einingarprófanir á React kóða Já 

Tafla 5: Almennar kröfur 



35 

 

5. Tæknin bakvið tjöldin 

5.1 Vefþjónusta Bílatorgs 

Eins og talað var um í kafla 3.2.2 er vefþjónustan skrifuð í .Net Core, og notast er við 

hefðbundna uppsetningu á vefþjónustu. Útgáfan sem notuð var í þessu verkefni var .Net Core 

2.2. 

Tilgangur vefþjónustu Bílatorgs er að taka við gögnum og beiðnum (e. request) frá vefsíðu 

Bílatorgs og vista eða ná í gögn frá gagnagrunninum ef notandinn hefur leyfi til. 

5.1.1 Hönnun vefþjónustu 

Við hönnunina á vefþjónustunni (e. API) ákvað teymið í upphafi að hafa hönnunina einfalda  

asamt því að útfæra hana þannig að einfalt væri að setja upp prófanir (e. test). Teymið ákvað því 

að notast við hlutbundna forritun (e. Object oriented programming) og setja upp tengi (e. 

interface) fyrir hvern klasa sem inniheldur einhverja virkni við gerð bakenda Bílatorgs. 

Með því getur teymið sett upp prófanir fyrir þann klasa eða skipt honum út á einfaldan máta. 

5.1.2 Swagger 

Til að auðvelda aðilum að nota vefþjónustuna settum við upp Swagger skjölun (e. 

documentation), Swagger er rammi (e. framework) til að auðvelda framsetningu á notkun á 

vefþjónustum, svo auðvelt sé að sjá hvernig nota á þjónustuna, hvaða endapunktar eru í boði og 

hvernig gögnin eiga að líta út sem send eru á þjónustuna. 
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Mynd 26: Bílatorg API 

5.1.3 Klasarit 

Klasarit fyrir vefþjónustuna má sjá í viðauka A.  

Klasaritið skiptist í fjóra hluta, stýringar (e. controllers), þjónustur (e. services) og gagnalag (e. 

repository), en á síðustu myndinni eru gagnagrunns tengingar og einingar klasar (e. entity 

classes). 

Allir þjónustu og gagnalags klasar hafa skil (e. interfaces) til að auðvelda einingaprófanir. 

Stýringar klasar hafa aðgang að þeim þjónustu skilum sem þeir þurfa og þjónustu klasar aðgang 

að þeim gagnalags skilum sem þeir þurfa. Allir gagnalags klasar hafa aðgang að 

IDbConnectionFactory sem gefur þeim aðgang að gagnagrunninum til að ná í, breyta og vista 

gögn. Helstu eiginda klasar (e. entity classes) kerfisins eru einnig á mynd í viðaukanum. 

5.1.4 Tengingar við gagnagrunn 

Þegar vefþjónustan (e. Web API) okkar talar við gagnagrunninn sem við höfum sett upp, nær 

hann í og breytir gögnum frá honum í gegnum Dapper. Dapper er NuGet pakki sem gerir okkur 

kleift að gera fyrirspurnir á gagnagrunninn með venjulegum SQL fyrirspurnum með mjög góðum 

hraða. Dapper hentar því vel fyrir bakendann hjá okkur þar sem að Dapper breytir ekki 
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fyrirspurnunum sem við setjum fyrir og gerir það á skilvirkan máta. Einnig notum við Dapper 

Contrib pakkann sem gerir CRUD aðgerðir á mjög einfaldan og þægilegan máta, en þá sér 

Dapper algerlega um að smíða fyrirspurnina út frá eiginda klasanum (e. entity class) sem er verið 

að meðhöndla. 

5.1.5 Auðkenning vefþjónustu 

Vefþjónustan notast við auðkenningarþjónustuna Auth0 sem fjallað er um í kafla 5.4.2. 

Þegar sendar eru beiðnir (e. request) á vefþjónustu sem þarfnast auðkenningar skoðar 

vefþjónustan auðkenningar haus (e. authorization header), sem inniheldur tóka (e. access token), 

sem sendur er með beiðninni. Vefþjónustan sendir síðan tókann á Auth0 sem skilar til baka hvort 

þetta sé réttur tóki sem beiðnin innihélt. Ef tókinn er réttur getur sá sem sendi beiðnina notað 

rútur (e. routes ) sem þarfnast auðkenningar, ef ekki fær sá sem sendir beiðnina til baka 401 

stöðu kóða (e. status code) sem þýðir að þessi rúta er læst. 

5.2 Gagnagrunnur 

Við hönnun á gagnagrunni og töflum fengum við hjálp hjá sérfræðingi hjá Íslandsbanka til þess 

að gera gagnagrunns skemað skalanlegt og opið fyrir breytingum. Eftir þann fund með 

Íslandsbanka kláraði teymið hönnun á gagnagrunninum og endaði hann sem þrettán töflur. Þegar 

teymið var farið að geta sótt og vistað upplýsingar í gagnagrunninum sáum við þó að það vantaði 

að geyma einhverja eiginleika (e. properties) og enduðum á því að bæta við tveimur töflum og 

röðum í töflurnar sem voru til fyrir. Gagnagrunnurinn endaði sem 15 töflur og var hann hannaður 

þannig að einfalt sé að bæta við töflum eftir þörfum. 

5.2.1 Gagnagrunns skema 

Eins og við sjáum á meðfylgjandi ER (e. entity relation) mynd fyrir neðan, reyndum við að 

lágmarka endurtekningar á öllum gögnum sem við geymum. Með því að gera það geymum við 

minna af upplýsingum og þar af leiðandi erum við fljótari að leita í gegnum töflurnar. 
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5.3 React 

5.3.1 Samskipti framenda og bakenda 

Öll þau gögn sem framendinn birtir eru sótt frá vefþjónustum. Kerfið notast við tvennskonar 

vefþjónustur, önnur sér um að sækja gögn frá Bílatorgs gagnagrunninum eins og tekið var fram 

hér að ofan en einnig notuðum við vefþjónustu frá apis.is sem veitir okkur aðgang að skrá bíla af 

samgöngustofu. 

Þegar kerfið er opnað eru þau gögn sýnd á hverri síðu fyrir sig sótt með hefðbundinni beiðni (e. 

request) og birt á síðunni þegar þeim hefur verið skilað til framendans. Hins vegar þegar 

framkvæmdar eru breytiaðgerðir í kerfinu eins og til dæmis þegar notandi skráir nýjan bíl á sölu 

þá sendir framendinn POST skipun með þeim gögnum sem slegin voru inn á vefþjónustu 

Mynd 27: Gagnagrunns skema 
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Bílatorgs. Vefþjónustan sér síðan um að taka við upplýsingunum og búa til bílinn í 

gagnagrunninum. 

5.4 Utanaðkomandi þjónustur 

5.4.1 Cloudinary 

Cloudinary er fyrirtæki sem býður upp á hýsingarþjónustu fyrir gögn í skýinu. Þjónustan þeirra 

býður upp á að geyma, halda utan um og breyta myndum sem og myndböndum sem hægt er að 

nota á vefsíðum eða í snjall forritum. 

Í framendanum er Cloudinary notað til þess að geyma myndir af sérhverjum bíl. Þegar notandi 

skráir nýjan bíl á sölu eru þær myndir sem hann setti inn í söluskrefinu vistaðar á Cloudinary. 

Gagnagrunnurinn heldur svo utan um slóðina á hverja mynd fyrir sig svo hægt sé að sækja þær 

þegar birta á auglýsinguna. 

5.4.2 Auth0 

Auth0 er auðkenningaþjónusta sem býður upp á auðkenningu og aðgangsstýringu. Auth0 tryggir 

örugga innskráningu með marglaga öryggi (e. adaptive multi-layer security). 

Þegar notandi skráir sig inn með því að smella á innskráningar hnappinn á Bílatorgs síðunni er 

hann fluttur (e. redirected) á síðu hjá Auth0 þjónustunni og getur valið að skrá sig inn með 

tölvupóstfangi og lykilorði, eða með Google reikningi sínum.  

Þegar Auth0 er búið að samþykkja innskráningu notandans er hann fluttur til baka á forsíðu 

Bílatorgs og hefur þá öll þau réttindi sem venjulegur innskráður notandi þarf að hafa, eins og að 

geta bætt við auglýsingu og fleiri aðgerðum sem náðist ekki að útfæra í þessu verkefni. 

Við innskráningu fær framendinn afhentan tóka (e. access token) sem hann notar svo til að senda 

með fyrirspurnum á vefþjónustuna sem athugar hvort notandinn hafi aðgang. 

5.5 Prófanir 

Teyminu fannst mikilvægt að gera prófanir á hugbúnaði þar sem að prófanir segja okkur hvort að 

breytingarnar sem að við vorum að gera á kóðanum séu að brjóta aðra virkni kerfisins. 
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5.5.1 Eininga prófanir 

Við notumst við eininga prófanir í bæði framenda og bakenda, þar sem að prófað er hvern hlut 

(e. component) fyrir sig. Þessi próf gáfu teyminu meira sjálfstraust þegar verið er að breyta eða 

bæta við hvern klasa eða einingu fyrir sig. 

5.5.2 Framendi 

Við prófanir á framenda verkefnisins notum við Jest, sem er Javascript prófunar rammi (e. 

Javascript testing framework). Þegar við eininga prófum framendann erum við aðallega að 

athuga hvort að hlutir (e. component) eru að birtast á réttum stöðum og á réttum tíma. Framenda 

megin erum við með prófanir á öllum helstu componentum kerfisins. Með notkun á Enzyme 

gátum við prófað klasana með því að grunn byggja (e. Shallow render) þá og tryggja að þeir virki 

eins og þeir eiga að gera. 

5.5.3 Bakendi 

Við prófanir á bakenda verefnisins notum við MStest til þess að setja upp prófanir á skipulagðan 

máta og við notum Moq til þess að líkja eftir hegðun falla. Þegar við eininga prófum bakendann 

erum við aðallega að athuga hvort að klasarnir skili réttum gildum og hvort að rétt villu skilaboð 

koma ef á við. Bakenda megin eru eininga prófunum skipt niður í tvennt þar sem við erum með 

‘service’ sem sér um viðskipta lógík (e. buisness logic) og ‘Controller’ sem tekur við beiðnum 

(e. request) frá notendum. Þar sem að 52.4% af föllum í ‘service’ eru prófuð og 50% af föllum í 

‘Controller’ eru prófuð. 

6. Framvinda 

Eins og tekið var fram undir kaflanum vinnureglur þá notaðist teymið við scrum aðferðafræði. 

Þessi kafli tekur saman aðalatriði hvers spretts með stuttri lýsingu á hvað fólst í honum en einnig 

tímanum sem var varið í sprettinn og hvaða verkefni voru unnin.  

6.1 Sprettur 0 

Sprettur 0 var umfangmesti spretturinn í hugbúnaðarferlinu. Áherslurnar í sprettinum voru 

margar, til að byrja með var stór áhersla lögð á hönnun og uppsetningu kerfisins. 
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Með aðstoð frá sérfræðingi Íslandsbanka byrjuðum við á að hanna gagnagrunn kerfisins og 

vefþjónustu. Við hönnun á gagnagrunninum var mikil áhersla lögð á skalanleika og einfalda 

hönnun. Næst á eftir var lögð mikil vinna í pappírsfrumgerðir, notendaprófanir og 

markaðskönnun. Ástæðan á bak við miklar prófanir og markaðskönnun var til þess að greina 

hvaða hlutir skipta notandann raunverulega máli í leit eða sölu á bifreiðum. 

Heildartímar í spretti 0 voru 536 klukkustundir og reyndust okkur greining, hönnun, uppsetning 

og útfærsla bakenda taka töluvert lengri tíma en áætlað var. 

6.2 Notendasögur spretts 0 

Lýsing Sögupunktar 

Uppsetning á framenda, Redux, React-Router, prófanir 35 

Uppsetning á gagnagrunni 35 

Uppsetning á API 35 

Hönnun á API 15 

Hönnun á gagnagrunni 20 

Framkvæmd á markaðskönnun 12 

Útlitshönnun 35 

Tafla 6: Notendasögur spretts 0 

6.3 Sprettur 1 

Markmið spretts 1 var að byrja að útfæra kröfur kerfisins. Eftir langan sprett 0 hafði öll 

uppsetning og tengingar bakenda og framenda verið tilbúin svo hægt var að fara í að útfæra 

sögur. 

Spretturinn byrjaði á skipulagningu á þeim sögum sem teknar eru fyrir í sprettinum sjálfum. 

Sögurnar voru brotnar niður í smærri sögur og þeim úthlutað á hópameðlimi. Heildarvinnutími 

spretts 1 voru 88 klukkustundir. 
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6.4 Notendasögur spretts 1 

 

# Lýsing Undirsaga Sögupunktar Klárað 

19 
Sem kaupandi vil ég sjá lista af bílum 

á forsíðu 
Sækja upplýsingar frá API 1 Já 

19 
Sem kaupandi vil ég sjá lista af bílum 

á forsíðu 
Lista upp á síðu x nýjustu bílunum 3 Já 

19 
Sem kaupandi vil ég sjá lista af bílum 

á forsíðu 

Gera auglýsingu routable(þegar 

klikkað er á hana fer hún á yfirlitssíðu 

yfir auglýsinguna) 

1 Já 

19 
Sem kaupandi vil ég sjá lista af bílum 

á forsíðu 

Búa til rútu sem nær í x nýjustu 

auglýsingarnar 
3 Já 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl á 

sölu 
Error validation á formum 3 Nei 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl á 

sölu 

Safna saman öllum upplýsingum sem 

eru settar inn og senda á réttar rútur 
4 Nei 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl á 

sölu 

Gera rútur sem taka við upplýsingum 

sem á að geyma 
4 Já 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl á 

sölu 
Validate-a öll input í söluskrefum 4 Nei 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl á 

sölu 
Validate-a öll inputmodel 3 Nei 

14 

Sem kaupandi vil ég sjá ýtarlegri 

upplýsingar um þann bíl sem er verið 

að skoða 

Taka við upplýsingum frá apa og vísa 

í yfircomponent 
1 Já 

14 

Sem kaupandi vil ég sjá ýtarlegri 

upplýsingar um þann bíl sem er verið 

að skoða 

Setja upp CarDetails síðuna styleing 2 Já 

14 

Sem kaupandi vil ég sjá ýtarlegri 

upplýsingar um þann bíl sem er verið 

að skoða 

Birta gögnin á síðunni og styleing á 

þeim 
5 Nei 

14 

Sem kaupandi vil ég sjá ýtarlegri 

upplýsingar um þann bíl sem er verið 

að skoða 

Búa til rútu sem skilar réttu detailsdto 

fyrir ad 
4 Já 

10 
Sem seljandi vil ég geta sett inn 

myndir af þeim bíl sem er verið að 

Finna út hvernig myndir eru vistaðar 

á cloudinary 
2 Já 
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selja 

12 

Sem kaupandi vill ég geta leitað 

eftir bíl með einföldum 

leitarskilyrðum 

Senda völd leitar skilyrði á bakenda 2 Nei 

12 

Sem kaupandi vill ég geta leitað 

eftir bíl með einföldum 

leitarskilyrðum 

Búa til rútu sem tekur við 

leitarskilyrðum og skilar til baka lista 

af tillögum 

6 Nei 

Tafla 7: Notendasögur spretts 1 

6.5 Brunarit spretts 1 

 

 
Mynd 28: Brunarit spretts 1 

6.6 Sprettur 2 

Í spretti 2 kom í ljós að tíminn sem fór í að útfæra hverja sögu fyrir sig tók lengri tíma heldur en 

við áætluðum fyrir sprett 1. Þær kröfur sem ekki kláruðust í spretti 1 færðust þar af leiðandi 

áfram í sprett 2. Heildarvinnutími spretts 2 voru 111 klukkustundir. 
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6.7 Notendasögur spretts 2 

 

# Lýsing Undirsaga Sögupunktar Klárað 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl á 

sölu Error validation á formum 
3 Já 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl á 

sölu 

Safna saman öllum upplýsingum sem 

eru settar inn og senda á réttar rútur 
4 Nei 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl á 

sölu Validate-a öll input í söluskrefum 
4 Nei 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl á 

sölu 

Sýna yfirlit yfir bílinn og þínar 

upplýsingar 
4 Nei 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl á 

sölu Validate-a öll inputmodel 
3 Já 

9 
Sem notandi vil ég geta skráð mig 

inn í kerfið 

Tengjast við FB/Google og fá til baka 

upplýsingar 
4 Nei 

9 
Sem notandi vil ég geta skráð mig 

inn í kerfið 

Senda notendaupplýsingar á rétta rútu 

á bakenda 
2 Nei 

9 
Sem notandi vil ég geta skráð mig 

inn í kerfið 

Taka við upplýsingum frá framenda 

og vista í réttar töflur 
6 Nei 

9 
Sem notandi vil ég geta skráð mig 

inn í kerfið 

Gera authentication og authorization 

fyrir bakenda 
4 Já 

14 

Sem kaupandi vil ég sjá ýtarlegri 

upplýsingar um þann bíl sem er 

verið að skoða 

Birta gögnin á síðunni og styleing á 

þeim 
5 Já 

10 

Sem seljandi vil ég geta sett inn 

myndir af þeim bíl sem er verið að 

selja 

Finna út hvernig myndir eru vistaðar 

á cloudinary 
2 Já 

12 
sem kaupandi vill ég geta leitað eftir 

bíl með einföldum leitarskilyrðum 
Senda völd leitar skilyrði á bakenda 2 Nei 

12 
sem kaupandi vill ég geta leitað eftir 

bíl með einföldum leitarskilyrðum 

Búa til rútu sem tekur við 

leitarskilyrðum og skilar til baka lista 

af tillögum 

6 Já 

15 

Sem kaupandi vil ég sjá grunn 

upplýsingar um seljanda við bíl sem 

er verið að skoða 

Búa til rútu sem skilar 

notendaupplýsingum 

4 Já 

15 Sem kaupandi vil ég sjá grunn Setja upp card field fyrir 2 Já 
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upplýsingar um seljanda við bíl sem 

er verið að skoða 

notendaupplýsingar 

15 

Sem kaupandi vil ég sjá grunn 

upplýsingar um seljanda við bíl sem 

er verið að skoða Birta notendaupplýsingar 

1 Já 

20 

Sem kaupandi vill ég geta valið um 

hvaða tegund og undirtegund sem ég 

vil Birta alla manufacturers 
2 Nei 

20 

Sem kaupandi vill ég geta valið um 

hvaða tegund og undirtegund sem ég 

vil 

Birta undir tegundir (manufacturer-

type) 
2 Nei 

20 

Sem kaupandi vill ég geta valið um 

hvaða tegund og undirtegund sem ég 

vil 

Rúta sem skilar öllum manufacturers 

+ sub types 
3 Nei 

Tafla 8: Notendasögur spretts 2 

6.8 Brunarit spretts 2 

 

 
Mynd 29: Brunarit spretts 2 
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6.9 Sprettur 3 

Þær sögur sem ekki kláruðust í spretti 2 færðust yfir í sprett 3 og haldið var áfram að útfæra þær. 

Í spretti 3 reyndist margar kröfur mun tímafrekari en áætlað var. Dæmi um kröfu er til dæmis 

innskráningar virkni á síðunni. Heildarvinnutími spretts 3 voru 104 klukkustundir. 

6.10 Notendasögur spretts 3 

# Lýsing Undirsaga Sögupunktar Klárað 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl 

á sölu 

Safna saman öllum upplýsingum 

sem eru settar inn og senda á 

réttar rútur 

4 Nei 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl 

á sölu 
Validate-a öll input í söluskrefum 4 Nei 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl 

á sölu 

Sýna aðeins properties frá 

gagnagrunni (ekki setja inn hvað 

sem er) 

4 Nei 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð 
bíl á sölu 

Sýna yfirlit yfir bílinn og þínar 
upplýsingar 

4 Já 

9 
Sem notandi vil ég geta skráð mig 

inn í kerfið 

Tengjast við FB/Google og fá til 

baka upplýsingar 
4 Nei 

9 
Sem notandi vil ég geta skráð mig 

inn í kerfið 

Senda notendaupplýsingar á rétta 

rútu á bakenda 
2 Nei 

9 
Sem notandi vil ég geta skráð mig 

inn í kerfið 

Taka við upplýsingum frá 

framenda og vista í réttar töflur 
6 Nei 

12 

sem kaupandi vill ég geta leitað 
eftir bíl með einföldum 
leitarskilyrðum 

Senda völd leitar skilyrði á 
bakenda 

2 Nei 

20 

Sem kaupandi vill ég geta valið 
um hvaða tegund og undirtegund 
sem ég vil 

Birta alla manufacturers 2 Nei 

20 

Sem kaupandi vill ég geta valið 
um hvaða tegund og undirtegund 
sem ég vil 

Birta undir tegundir (manufacturer-

type) 
2 Nei 

20 

Sem kaupandi vill ég geta valið 
um hvaða tegund og undirtegund 
sem ég vil 

Rúta sem skilar öllum 

manufacturers + sub types 
3 Já 
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13 

Sem kaupandi vill ég geta látið 

greina hvaða bíll hentar mínum 

kröfum 

Testa og setja upp UI fyrir skref 1 6 Já 

13 

Sem kaupandi vill ég geta látið 

greina hvaða bíll hentar mínum 

kröfum 

Testa og setja upp UI fyrir skref 2 4 Nei 

13 

Sem kaupandi vill ég geta látið 

greina hvaða bíll hentar mínum 

kröfum 

Validate-a options í skrefi 1 + 

geyma í redux 
5 Nei 

13 

Sem kaupandi vill ég geta látið 

greina hvaða bíll hentar mínum 

kröfum 

Validate-a options í skrefi 2 + 

geyma í redux 
4 Nei 

13 

Sem kaupandi vill ég geta látið 

greina hvaða bíll hentar mínum 

kröfum 

Validate-a options í skrefi 3 + 

geyma í redux 
4 Nei 

13 

Sem kaupandi vill ég geta látið 

greina hvaða bíll hentar mínum 

kröfum 

Senda valið dót á bakenda 8 Nei 

13 

sem kaupandi vill ég geta látið 

greina hvaða bíll hentar mínum 

kröfum 

Búa til töflur fyrir töggin 5 Nei 

13 

sem kaupandi vill ég geta látið 

greina hvaða bíll hentar mínum 

kröfum 

Query-a db eftir því sem FE sendir 

og skila til baka lista af tillögum 
 Nei 

Tafla 9: Notendasögur spretts 3 
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6.11 Brunarit spretts 3 

 

 
Mynd 30: Brunarit spretts 3 

6.12 Sprettur 4 

Í sprett 3 kom mikið af hlutum sem stóðu í vegi fyrir að kröfur spretts 3 næðust að klára. Í 

eftirfarandi sprett gerðum við þær breytingar að skipta verkefnum minna á milli og reyna að 

vinna tímafrek verkefni frekar tveir til þrír saman. Með því að bæta samvinnu fyrirkomulagið 

tókst okkur að klára fleiri sögur heldur en náðst hafði í fyrri sprettum. Heildartímar í spretti 4 

voru 145 klukkustundir. 

6.13 Notendasögur spretts 4 

 

# Lýsing Undirsaga Sögupunktar Klárað 

13 

sem kaupandi vill ég geta látið 
greina hvaða bíll hentar mínum 
kröfum 

Testa og setja upp UI fyrir skref 2 4 Já 

13 sem kaupandi vill ég geta látið Validate-a options í skrefi 1 + 5 Já 
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greina hvaða bíll hentar mínum 
kröfum 

geyma í redux 

13 

sem kaupandi vill ég geta látið 
greina hvaða bíll hentar mínum 
kröfum 

Validate-a options í skrefi 2 + 

geyma í redux 
4 Já 

13 

sem kaupandi vill ég geta látið 
greina hvaða bíll hentar mínum 
kröfum 

Senda valið dót á bakenda 4 Nei 

13 

sem kaupandi vill ég geta látið 
greina hvaða bíll hentar mínum 
kröfum 

Búa til töflur fyrir töggin 8 Já 

13 

sem kaupandi vill ég geta látið 
greina hvaða bíll hentar mínum 
kröfum 

Query-a db eftir því sem FE sendir 

og skila til baka lista af tillögum 
5 Nei 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl 

á sölu 

Safna saman öllum upplýsingum 

sem eru settar inn og senda á 

réttar rútur 

4 Já 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl 

á sölu 
Validate-a öll input í söluskrefum 4 Nei 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl 

á sölu 

Taka út properties sem eiga ekki 

við. 
1 Já 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð bíl 

á sölu 

Sýna aðeins properties frá 

gagnagrunni (ekki setja inn hvað 

sem er) 

4 Já 

12 

Sem kaupandi vill ég geta leitað 

eftir bíl með einföldum 

leitarskilyrðum 

Gera flipa sem hægt er að toggla 

svo að hægt sé að leita 

aftur/breyta skilyrðum 

4 Nei 

12 

Sem kaupandi vill ég geta leitað 

eftir bíl með einföldum 

leitarskilyrðum 

Stíla Nýju síðuna sem sýnir leitir 

(gera þannig að ekki sé eins og 

eftir 5 ára) 

2 Nei 

12 

Sem kaupandi vill ég geta leitað 

eftir bíl með einföldum 

leitarskilyrðum 

Vista leit í redux store svo hægt sé 

að ná í það aftur (þarft ekki að 

stimpla allt inn aftur) 

6 Já 

12 

Sem kaupandi vill ég geta leitað 

eftir bíl með einföldum 

leitarskilyrðum 

Gera nýja síðu sem hægt er að 

skoða bíla eftir leitarskilyrðum 
2 Nei 

20 

Sem kaupandi vill ég geta valið 

um hvaða tegund og undirtegund 

sem ég vil 

Birta alla manufacturers 2 Já 
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20 

Sem kaupandi vill ég geta valið 

um hvaða tegund og undirtegund 

sem ég vil 

Birta undir tegundir (manufacturer-

type) 
2 Já 

Tafla 10: Notendasögur spretts 4 

6.14 Brunarit spretts 4 

 
Mynd 31: Brunarits spretts 4 

6.15 Sprettur 5 

Sprettur 5 var lokaspretturinn og fólst hann í því að klára þær kröfur sem teymið var byrjað á. 

Ásamt því að klára kröfurnar fór mikill hluti sprettsins í skýrslugerð og fínpússun á kerfinu. 

Eins og áður var horft yfir farinn veg (e. retrospective). Með því að horfa til baka og gera 

smávægilegar breytingar á vinnulagi eftir hvern sprett finnst okkur árangurinn, samvinnan og 

skilvirknin hafa aukist til muna samanborið við fyrstu sprettina. Heildarvinnutími spretts 5 voru 

171 klukkustundir. 

6.16 Notendasögur spretts 5 

 



51 

 

# Lýsing Undirsaga Sögupunktar Klárað 

13 

Sem kaupandi vill ég geta látið 
greina hvaða bíll hentar mínum 
kröfum 

Senda valið dót á bakenda 8 Já 

13 

Sem kaupandi vill ég geta látið 
greina hvaða bíll hentar mínum 
kröfum 

Query-a db eftir því sem FE sendir 

og skila til baka lista af tillögum 
8 Já 

12 

Sem kaupandi vill ég geta leitað 
eftir bíl með einföldum 
leitarskilyrðum 

Gera flipa sem hægt er að toggla 

svo að hægt sé að leita 

aftur/breyta skilyrðum 

2 Já 

12 

Sem kaupandi vill ég geta leitað 
eftir bíl með einföldum 
leitarskilyrðum 

Stíla Nýju síðuna sem sýnir leitir 

(gera þannig að ekki sé eins og 

eftir 5 ára) 

2 Já 

8 
Sem seljandi vill ég geta skráð 
bíl á sölu 

Validate-a öll input í söluskrefum 4 Já 

12 

Sem kaupandi vill ég geta leitað 
eftir bíl með einföldum 
leitarskilyrðum 

 Gera nýja síðu sem hægt er að 
skoða bíla eftir leitarskilyrðum 

2 Já 

12 

Sem kaupandi vill ég geta leitað 
eftir bíl með einföldum 
leitarskilyrðum 

Gera filter flipa sem breytir röðun 
á bílum eftir search 

2 Já 

23 

Sem seljandi vil ég fá 
upplýsingar sjálfkrafa um bílinn 
ef slegið er inn bílnúmer þegar er 
verið að skrá bíl til sölu 

Sækja frá API upplýsingar eftir 
númeri og auto filla inn í inputbox 

2 Já 

Tafla 11: Notendasögur spretts 5 
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6.17 Brunarit spretts 5 

 
Mynd 32: Brunarit spretts 5 

6.18 Dagbók Bílatorgs 

Heildar klukkustundir sem unnið var í Bílatorgi fram að 16.05.2019 voru 1157 klukkustundir. 

Hér að neðan má sjá samantekt úr heildar klukkustundum á hvern meðlim í teyminu. Í viðauka B 

má sjá sundurliðun á tíma og verkefnaskráningu Bílatorgs. 

 

Teymismeðlimur Klukkustundir 

Atli Þrastarson 390 

Jóhann Atli Jóhannsson 387 

Steinar Þorláksson 378 

Tafla 12: Dagbók Bílatorgs samantekt tíma 
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7. Að lokum 

Teymið telur að sú undirbúnings vinna og skipulagning sem gerð var í byrjun hafa skilað sér til 

baka þegar leið á verkefnið. Eins og með hver önnur hugbúnaðarverkefni þá má alltaf búast við 

breytingum á kerfinu í gegnum hugbúnaðar þróuninna. Vegna góðrar uppsetningar og hönnunar 

áttum við auðvelt með að breyta lögun og högun kerfisins án vandræða. 

Teyminu tókst að útfæra allar grunnkröfur kerfisins eins og sjá má í kröfulista verkefnisins. 

Lærdómurinn sem dreginn var af þessu verkefni var af mörgum toga, til að byrja með öðlaðist 

teymið mikla þekkingu í hugbúnaðargerð, áætlunargerð og reynslu við verkefni með stærra 

umfang heldur en hefðbundið skólaverkefni. Teymið telur þessa reynslu vera verðmæta og mun 

hún hjálpa okkur fyrir komandi verkefni í atvinnulífi og framhaldsnámi. 

7.1 Framtíð Bílatorgs 

Það er mat teymisins að Bílatorg geti veitt þjónustu og upplifun sem hvergi er hægt að finna á 

íslenskum markaði í dag. Framtíð Bílatorgs og næstu skref, ef verkefninu yrði haldið áfram, yrði 

að útfæra næstu kröfur kröfulistans, endurhugsa næstu skref og halda áfram með útfærslu á 

kerfinu. 

Framtíðar markmið Bílatorgs væri að klára að útfæra framtíðarsýn okkar sem við lýstum í 

upphafi skýrslunnar, að notendur geti keypt bíl, selt bíl og tekið lán fyrir bíl á auðveldari máta í 

gegnum símann. 
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8. Viðauki A : Klasarit 

 
Mynd 33: Klasarit 

Stýringar (e. controller) klasarnir sjá um að meðhöndla beiðnir frá notendum vefþjónustunnar. 

Þeir hafa aðgang að þjónustu (e.service) klösum til að ná í eða senda niður gögn til 

meðhöndlunar. 
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Mynd 34: Klasarit 

Allir þjónustu klasar útfæra þau föll sem skil (e. interface) tilgreina. Þjónustu klasarnir þjónusta 

stýri klasana sem milliliður á milli gagnalags (e. repository) klasana og stýri klasana og sjá helst 

um að færa gögnin í þau DTO sem vefþjónustan á að skila til baka.  
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Mynd 35: Klasarit 

Allir Repository klasarnir útfæra þau föll sem skilin skilgreina. Gagnalags klasarnir sjá um að 

tala við gagnagrunninn með því að nota DatabaseConnectionFactory til að tengjast við grunninn 

og skila til baka eða vista þau gögn sem beðið er um frá þjónustu klösum. 
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Mynd 36: Klasarit 

DataBaseConnectionFactory sér um að veita aðgang að gagnagrunninum með því að láta 

gagnalags klasana fá tengistreng til að tengjast við gagnagrunninn.  

Eiginda (e. entity) klasarnir þrír sem eru á myndinni eru þeir helstu sem vefþjónustan notar, öll 

eigindi klasanna hafa sömu nöfn og eigindin í samsvarandi töflu í gagnagrunninum.  



58 

 

9. Viðauki B : Dagbók 

 

Dagur Teymismeðlimur Saga Vinnutími (klst) 

9.1.2019 Atli Gera pitch fyrir Íslandsbanka 4 

9.1.2019 Jóhann Gera pitch fyrir Íslandsbanka 4 

9.1.2019 Steinar Gera pitch fyrir Íslandsbanka 4 

16.1.2019 Atli Fundur með Product Owner 2 

16.1.2019 Jóhann Fundur með Product Owner 2 

16.1.2019 Steinar Fundur með Product Owner 2 

19.1.2019 Atli Setja niður grófann kröfulista 2 

19.1.2019 Jóhann Setja niður grófann kröfulista 2 

19.1.2019 Steinar Setja niður grófann kröfulista 2 

24.1.2019 Atli Útfærsla á pappírsfrumgerð 9 

24.1.2019 Jóhann Útfærsla á pappírsfrumgerð 9 

24.1.2019 Steinar Útfærsla á pappírsfrumgerð 9 

30.1.2019 Atli Fundur, kynning á frumgerð 2 

30.1.2019 Jóhann Fundur, kynning á frumgerð 2 

30.1.2019 Steinar Fundur, kynning á frumgerð 2 

3.2.2019 Atli Gerð spurningalista 4 

3.2.2019 Jóhann Gerð spurningalista 4 

3.2.2019 Steinar Gerð spurningalista 4 

4.2.2019 Atli Undirbúa kynningu f.nemendur 1.5 

4.2.2019 Jóhann Undirbúa kynningu f.nemendur 1.5 

4.2.2019 Steinar Undirbúa kynningu f.nemendur 1.5 

7.2.2019 Atli Uppsetning og gerð á backlog 6 

7.2.2019 Jóhann Uppsetning og gerð á backlog 6 

7.2.2019 Steinar Uppsetning og gerð á backlog 6 

9.2.2019 Atli Áhættugreining 2.5 

9.2.2019 Jóhann Áhættugreining 2.5 

9.2.2019 Steinar Áhættugreining 2.5 

9.2.2019 Atli Skoða hvaða gögn skal geyma 2 

9.2.2019 Jóhann Skoða hvaða gögn skal geyma 2 

9.2.2019 Steinar Skoða hvaða gögn skal geyma 2 

11.2.2019 Atli Unidrbúningur fyrir fyrst stöðufund 4 

11.2.2019 Jóhann Unidrbúningur fyrir fyrst stöðufund 4 

11.2.2019 Steinar Unidrbúningur fyrir fyrst stöðufund 4 

14.2.2019 Atli Útfæra hvernig töflur í gagnagrunni líta út 4 

14.2.2019 Jóhann Útfæra hvernig töflur í gagnagrunni líta út 4 
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14.2.2019 Steinar Útfæra hvernig töflur í gagnagrunni líta út 4 

15.2.2019 Atli Fundur með gagnagrunns sérfræðing 2 

15.2.2019 Jóhann Fundur með gagnagrunns sérfræðing 2 

15.2.2019 Steinar Fundur með gagnagrunns sérfræðing 2 

22.2.2019 Atli Fundur hjá ÍSB 2 

22.2.2019 Jóhann Fundur hjá ÍSB 2 

22.2.2019 Steinar Fundur hjá ÍSB 2 

25.2.2019 Atli Teikning á gagnagrunni 4 

25.2.2019 Jóhann Teikning á gagnagrunni 4 

25.2.2019 Steinar Teikning á gagnagrunni 4 

26.2.2019 Atli Hönnun á API 3 

26.2.2019 Jóhann Hönnun á API 3 

26.2.2019 Steinar Hönnun á API 3 

28.2.2019 Steinar Setja upp beinagrind af API 8 

28.2.2019 Jóhann Uppsetning á framenda 8 

28.2.2019 Atli Vesenast með docker f. db 5 

28.2.2019 Atli Setja upp gagnagrunns skriptu 3 

4.3.2019 Steinar Vesenast með docker f. db 4 

4.3.2019 Jóhann Uppsetning á componentum 8 

4.3.2019 Atli Halda áfram með API beinagrind 8 

07.3.2019 Steinar Halda áfram með framenda 8 

07.3.2019 Atli Halda áfram með API beinagrind 8 

07.3.2019 Jóhann Routing uppsetning og vinna í overview 8 

08.3.2019 Jóhann Routing uppsetning og vinna í overview 2 

11.3.2019 Steinar Vinna í að búa til testgögn 4 

11.3.2019 Steinar Skoða tengingu við .net og docker 4 

14.3.2019 Atli Vinna í bakenda, tengja við database 8 

14.3.2019 Jóhann Vinna í framenda 8 

14.3.2019 Steinar Skoða dapper + tengingu við .net core 8 

18.3.2019 Atli Undirbúningur fyrir stöðufund 2 4 

18.3.2019 Jóhann Undirbúningur fyrir stöðufund 2 4 

18.3.2019 Steinar Undirbúningur fyrir stöðufund 2 4 

20.3.2029 Atli Stöðufundur 2 2 

20.3.2019 Jóhann Stöðufundur 3 2 

20.3.2019 Steinar Stöðufundur 4 2 

25.3.2019 Atli Fundur Íslandsbanka 1 

25.3.2019 Jóhann Fundur Íslandsbanka 1 

25.3.2019 Steinar Fundur Íslandsbanka 1 

04.04.2019 Atli High fidelity prototype 8 
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04.04.2019 Jóhann High fidelity prototype 8 

04.04.2019 Steinar High fidelity prototype 8 

05.04.2019 Atli High fidelity prototype 8 

05.04.2019 Jóhann High fidelity prototype 8 

05.04.2019 Steinar High fidelity prototype 8 

08.05.2019 Atli High fidelity prototype 9 

08.05.2019 Jóhann High fidelity prototype 9 

09.04.2019 Atli High fidelity prototype + coding 8 

09.04.2019 Jóhann High fidelity prototype + coding 8 

10.04.2019 Atli Working in the API 8 

10.04.2019 Jóhann Working in the home page 8 

11.04.2019 Steinar Notendaprófanir + kóðun 8 

11.04.2019 Jóhann Notendaprófanir + kóðun 8 

11.04.2019 Atli Notendaprófanir + kóðun 8 

12.04.2019 Steinar Notendaprófanir + kóðun 8 

12.04.2019 Jóhann Vinna í uppsetningu á componentum fyrir sell car 8 

12.04.2019 Atli Working in the API 8 

15.04.2019 Steinar Test API config 5 

15.04.2019 Jóhann UI fyrir selja bíl 5 

15.04.2019 Atli Halda áfram með rútur 5 

16.04.2019 Steinar Test API 8 

16.04.2019 Jóhann UI fyrir selja bíl 8 

16.04.2019 Atli Test API 8 

16.04.2019 Steinar Test API 8 

16.04.2019 Jóhann UI fyrir snjalla leit 8 

16.04.2019 Atli Test API 8 

17.4.2019 Atli Test API 8 

17.4.2019 Jóhann UI fyrir snjalla leit 4 

17.4.2019 Steinar Test api 4 

23.04.2019 Steinar Test API 2 

23.04.2019 Jóhann UI fyrir snjalla leit 8 

23.04.2019 Atli Test API 8 

23.04.2019 Steinar Breyta Car db og generate-a gögn 2 

23.04.2019 Steinar Vinna í getAdById virkni 6 

24.4.2019 Atli 19.1 4 

24.4.2019 Atli 19.4 4 

24.4.2019 Jóhann 19.3 8 

24.4.2019 Steinar 19.2 8 

25.4.2019 Atli 8.1 0 
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25.4.2019 Jóhann 14.1 8 

25.4.2019 Steinar 12.1 8 

26.4.2019 Atli 10.2 8 

26.4.2019 Jóhann 14.3 8 

26.4.2019 Steinar 12.1 8 

28.4.2019 Atli 14.2 8 

28.4.2019 Jóhann 14.2 8 

28.4.2019 Steinar 12.1 8 

29.4.2019 Jóhann 14.1 8 

29.4.2019 Atli 12.2 4 

29.4.2019 Atli 8.5 8 

29.4.2019 Steinar 8.1 8 

30.4.2019 Atli 9.4 10 

30.4.2019 Steinar 10.1 9 

30.4.2019 Jóhann 10.1 10 

01.5.2019 Atli 9.4 6 

01.5.2019 Steinar 15.1 5 

01.5.2019 Steinar 10.1 5 

01.5.2019 Jóhann 15.2 8 

02.5.2019 Atli 9.4 11 

02.5.2019 Steinar 12.1 4 

02.5.2019 Steinar 20.1 2 

02.5.2019 Steinar 15.3 2 

02.5.2019 Steinar 20.2 2 

02.5.2019 Jóhann 15.3 9 

03.5.2019 Jóhann 13.1 10 

03.5.2019 Atli 9.2 12 

03.5.2019 Steinar 8.4 10 

04.5.2019 Atli 20.1 6 

04.5.2019 Steinar 9.1 8 

04.5.2019 Jóhann 13.1 7 

05.05.2019 Jóhann 13.2 6 

05.05.2019 Atli 13.6 8 

05.05.2019 Steinar 9.1 8 

06.6.2019 Atli 20.1 11 

06.6.2019 Jóhann 13.2 8 
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06.6.2019 Steinar 13.6 10 

07.5.2019 Atli Undirbúningur fyrir stöðufund 3 13 

07.5.2019 Jóhann Undirbúningur fyrir stöðufund 3 13 

07.5.2019 Steinar Undirbúningur fyrir stöðufund 3 13 

08.5.2019 Atli Undirbúningur fyrir stöðufund 3 13 

08.5.2019 Jóhann Undirbúningur fyrir stöðufund 3 5 

08.5.2019 Steinar 
Leyfa margar myndir í car details + stúss 

tengt því 
13 

09.5.2019 Atli Laga auth0 villu og byrja á smartsearch 10 

09.5.2019 Jóhann 13.2, 13.3, 13.4 13 

09.5.2019 Steinar 8 13 

10.5.2019 Atli 13.5 13 

10.5.2019 Jóhann 13.4 13 

10.5.2019 Steinar 8.1,8.2,8.3,13.5 13 

11.5.2019 Atli 13 9 

11.5.2019 Jóhann 12 8 

11.5.2019 Steinar 8, 23 8 

12.5.2019 Atli Skýrslugerð 11 

12.5.2019 Jóhann Skýrslugerð 10 

12.5.2019 Steinar Skýrslugerð + sýna smartSearch niðurstöður 11 

13.5.2019 Atli Swagger 9 

13.5.2019 Jóhann Skýrslugerð 9 

13.5.2019 Steinar Skýrslugerð 11 

14.5.2019 Atli Klasarit, skýrslugerð 12 

14.5.2019 Jóhann Skýrslugerð 10 

14.5.2019 Steinar Skýrslugerð + summary comment á API 9,5 

15.5.2019 Atli Skýrslugerð 13 

15.5.2019 Jóhann Skýrslugerð 13 

15.5.2019 Steinar Skýrslugerð 13 

16.5.2019 Atli Fínpússun á kóða 13 

16.5.2019 Jóhann Skýrslugerð 10 

16.5.2019 Steinar Fínpússun á kóða 14 

Tafla 13: Dagbók 

 


