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 Inngangur  

Í vinsælustu íþróttagreinum heims hafa sprottið upp ýmsar útgáfur af draumaliðsleikjum sem notið hafa 

mikilla vinsælda erlendis. Slíkir afþreyingarleikir hafa ekki náð mikilli fótfestu á Íslandi þó svo boðið hafi 

verið upp á draumaliðsdeildir bæði í fótbolta og körfubolta. Ástæðan fyrir dræmum viðtökum má trúlega 

rekja til takmarkaðrar markaðssetningar og bágborins viðmóts.  

Í gegnum árin hefur handbolti verið ein ástsælasta íþrótt Íslendinga og búum við nú yfir ungum og 

efnilegum landsliðum. Nú er því lag að setja á laggirnar draumaliðsdeild fyrir úrvalsdeildir handboltans á 

Íslandi. Ef vel tekst til þá gæti draumaliðsdeildin aukið áhorf og áhuga landsmanna á handbolta. Markmið 

þessa lokaverkefnis er að smíða slíkan leik í formi vefsíðu. Hægt verður að spila leikinn bæði í úrvalsdeild 

karla og kvenna.  

Verkefnið er sjálfstætt og því þarf teymið að huga að uppbyggingu kerfisins frá upphafi til enda. Það 

ferli felur í sér meðal annars þarfagreiningu, hönnun og útfærslu á kerfinu. Til að allt gangi upp þarf að 

skipuleggja vinnu vel og ganga úr skugga um að viðfang verkefnisins sé hæfilegt út frá gefnum tímaramma.  

Af þeim sökum þarf að brjóta kerfið upp í kröfur og forgangsraða þeim á þann veg að í lokin verði nothæfur 

leikur. Einnig er mikilvægt að viðmót leiksins sé einfalt og stílhreint svo auðveldara sé að fá notendur til 

að spila leikinn. Af þeim ástæðum ákvað teymið að leggja áherslu á góða hönnun sem síðar var prófuð af 

mögulegum notendum og endurhönnuð út frá niðurstöðum þeirra.  

Afurðin er Draumadeildin, draumaliðsdeild fyrir handbolta á Íslandi. Leikurinn snýst um að smíða sér 

lið úr handboltaleikmönnum í úrvalsdeildinni og etja kappi í stigasöfnun við aðra notendur. Stigasöfnunin 

virkar þannig að í lok hverrar umferðar fá leikmenn stig út frá frammistöðu sinni í þeim leikjum sem þeir 

spiluðu. Til þess að tryggja stöðugleika og notendaupplifun kerfisins voru gerðar kerfis og notendaprófanir. 

Í þessari skýrslu verður farið yfir ferlið hvernig Draumadeildin þróaðist úr því að vera hugmynd sem 

að lokum varð að veruleika. 
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 Bakgrunnur 

Áður en hafist er handa við hugbúnaðargerð er nauðsynlegt að spyrja sig nokkurra mikilvægra spurninga. 

Hvaða vandamál leysir varan? Er nú þegar búið að leysa þann vanda? Hvers vegna ætti fólk að nota 

vöruna? Í þessum kafla er slíkum spurningum svarað ásamt því að kynna teymið og útskýra stuttlega 

hvað draumaliðsdeild er.  

2.1 Teymið  

Teymið samanstendur af fimm nemendum á þriðja ári í Háskólanum í Reykjavík, Hörpu Guðrúnu 

Hreinsdóttur og Vigdísi Birnu Þorsteinsdóttur, nemendur í hugbúnaðarverkfræði og Jóhanni Helga 

Gunnarssyni, Kolbeini Ara Arnórssyni og Kristjáni Inga Geirssyni tölvunarfræðinemum. Hópurinn hefur 

unnið saman í gegnum alla skólagönguna og þekkir því vel inn á getu og áhugasvið hvers annars.  

2.2 Hvað er draumaliðsdeild? 

Draumaliðsdeildin er leikur þar sem þátttakendur setja sig í spor þjálfara handknattleiksliðs. Í byrjun hvers 

tímabils búa þátttakendur til lið sem samanstendur af leikmönnum í efstu deild handboltans á Íslandi. Í 

upphafi fá þeir takmarkað fjármagn til að kaupa leikmenn í lið sitt. Markmið leiksins er að safna eins mikið 

af stigum fyrir liðið sitt og hægt er á meðan tímabilinu stendur yfir. Þátttakendur fá stig fyrir leikmenn sína 

út frá frammistöðu þeirra í  raunverulegum leikjum eftir hverja umferð. Því betur sem leikmenn standa sig 

því fleiri stigum safna þeir. Hægt er að stofna deildir og keppa innbyrðis við vini og vinnufélaga ásamt því 

að keppa í opinni deild sem inniheldur alla þátttakendur sem skráðir eru til leiks. 

2.3 Samkeppni 

Þegar leitað var að samkeppnisaðilum til að gera samanburð, var lítið sem ekkert fundið þegar kom að 

draumaliðsdeildum fyrir handbolta. Til samanburðar voru því skoðuð kerfi sem koma að slíkum leikjum 

fyrir fótbolta og körfubolta. Þau kerfi voru aðallega skoðuð fyrir innblástur hvað varðar útlit og 

uppsetningu. Hér fyrir neðan eru kostir og gallar á þeim kerfum sem skoðuð voru og verða þeir notaðir að 

leiðarljósi við hönnun á kerfinu. 
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Tafla 1: Samantekt af punktum úr skoðun á sambærilegum kerfum 

2.4 Samstarf 

Verkefnið er alveg sjálfstætt og er hópurinn á bak við hugmynd, hönnun og útfærslu á kerfinu. Þó að 

verkefnið sé eign hópsins, hafa tvö fyrirtæki reynst hópnum vel. Þessi fyrirtæki eru HBStatz og 

Handknattleikssamband Íslands. 

2.4.1 HBStatz 

Þar sem að draumaliðsdeild byggir mikið á tölfræðigögnum, er mikilvægt að vera í góðu samstarfi við 

fyrirtæki sem að heldur utan um þau. Hérlendis býr fyrirtækið HBStatz yfir miklum yfirburðum á þessu 

sviði en það býður upp á nákvæma tölfræði fyrir hvern leik spilaðan í úrvalsdeildum karla og kvenna. Eitt 

af fyrstu verkefnum hópsins var því að koma sér í samband við fyrirtækið og var farið á fund með fulltrúa 

þess. Fundurinn gekk vel og var fyrirtækið tilbúið að gefa frá sér afrit af gagnagrunninum svo hægt væri 

að byrja að þróa kerfið án þess þó að setja auka álag á framleiðslugagnagrunninn þeirra. Var hópurinn og 

HBStatz síðan sammála um það að ef að verkefnið yrði gefið út á næsta tímabili, þá væri hægt að skipta 

út afritinu fyrir framleiðslugagnagrunn þeirra. 

2.4.2 Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) 

Þar sem að verkefnið er beintengt íslensku handboltadeildunum fannst hópnum mikilvægt að hafa 

samband við bakhjarl þess á Íslandi. Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) sér um allar handboltadeildir á 

Íslandi og ákvað hópurinn því að fara á fund með þeim til þess að ræða verkefnið. Markmið fundarins var 

aðallega að fá stuðning frá þeim og kynna verkefnið. Fundurinn gekk hins vegar framar vonum og voru 

þau mjög spennt fyrir því að koma draumaliðsdeild á laggirnar. Þau buðust einnig til að hjálpa við 

markaðssetningu og að koma draumadeildinni á framfarir. HSÍ leist einnig vel á samband hópsins við 

HBStatz þar sem að HSÍ og HBStatz eru í samstarfi innbyrðis.  

 

 

 

Kostir Gallar 

Innskráningarferli þægilegt Skráist ekki inn eftir nýskráningu 

Snyrtilegt og þægileg uppsetning Litaskema ekki spennandi 

Aðgerðin að velja leikmenn í liðið  
frekar auðskýranleg og einföld 

Vantar kynningu fyrir byrjendur 

 Of mikill tilgangslaus texti sem flækir viðmótið 
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2.5 Notendahópar 

Notendur er mikilvægasti hlekkurinn í hugbúnaðargerð. Það getur því verið gott að skipta þeim í hópa og 

greina þá. Notendahóparnir verða síðan hafðir til hliðsjónar þegar tekin verða notendaviðtöl. Hóparnir 

sem að teymið kom sér saman um er hægt að skipta í þrennt. Iðkendur, áhugafólk og fólk utan 

íþróttarinnar. Hér að neðan má sjá nánari greiningu á þessum hópum. 

 

Notendahópur Bakgrunnur Notkun 
kerfisins 

Umhverfi Helstu 
markmið 

Handboltaiðkendur: 
Iðkendur sem spila 
annað hvort í öðrum 
deildum eða í yngri 
flokkum. 
Mikilvægi: Mjög 
mikilvægt 

Aldur: 13-40 
Kyn: Öll kyn 
Hæfni/Vanhæfni: 
Þekkja íþróttina vel og 
út á hvað hún gengur. 
Tölvuhæfni: Yfirleitt 
nokkuð góð þar   

Notkun: Á 
meðan tímabili 
stendur, frá 
miðjum 
september til 
byrjun maí ár 
hvert. 

Tæknilegt 
umhverfi: Gæti 
verið borðtölva, 
fartölva 
spjaldtölva eða 
snjallsími. 
Raunverulegt 
umhverfi: Í 
netsambandi hvar 
sem er  

Spila 
leikinn 

Áhugafólk: 
Aðstandendur 
leikmanna, eldri 
leikmenn og annað fólk 
sem hefur almennt 
áhuga á íþróttinni.  
Mikilvægi: Mjög 
mikilvægt 

Aldur: 13-60 
Kyn: Öll kyn 
Hæfni/Vanhæfni: 
Hefur fína innsýn inn í 
deildina 
Tölvuhæfni: Misjöfn en 
yngra fólk er oft með 
meiri tölvuhæfni 

Notkun: Á 
meðan tímabili 
stendur, frá 
miðjum 
september til 
byrjun maí ár 
hvert. 

Tæknilegt 
umhverfi: Gæti 
verið borðtölva, 
fartölva 
spjaldtölva eða 
snjallsími. 
Raunverulegt 
umhverfi: Í 
netsambandi hvar 
sem er  

Spila 
leikinn 

Fólk utan íþróttarinnar:  
Fólk sem hefur ekki 
áhuga á handbolta en 
myndi mögulega spila 
bara til að spila með 
vinum sínum. 
Mikilvægi: Minnsta 
mikilvægi 

Aldur: 13-60 
Kyn: Öll kyn 
Hæfni/Vanhæfni: 
Hefur litla sem enga 
innsýn inn í íþróttina 
Tölvuhæfni: Misjafnt 
eftir aldri. 

Notkun: Á 
meðan tímabili 
stendur, frá 
miðjum 
september til 
byrjun maí ár 
hvert. 

Tæknilegt 
umhverfi: Gæti 
verið borðtölva, 
fartölva 
spjaldtölva eða 
snjallsími. 
Raunverulegt 
umhverfi: Í 
netsambandi hvar 
sem er  

 

Tafla 2: Notendahópar 

 

 



10 
 

 Verklag 

Þegar hópur einstaklinga vinnur saman að hugbúnaði er mikilvægt að halda vel utan um verklag og 

skipulag verkefnisins. Teknar voru því ákvarðanir um þá aðferðafræði sem teymið vildi nýta sér ásamt því 

að sammælast um uppsetningu á kóða og hlutverk hvers og eins innan teymisins. 

3.1 Aðferðafræði 

Það var einróma niðurstaða teymisins að notast yrði við afbrigði af aðferðafræðinni Scrum. Þar sem að 

verkefnið er sjálfstætt, þá er enginn eiginlegur „product owner“ en teymið ákvað að Kristján Ingi myndi 

taka það að sér. Einnig vildi teymið hafa einn „scrum master“ og var það Harpa Guðrún sem tók það að 

sér. Vinnutímabilinu var skipt upp í tveggja vikna spretti á meðan 12 vikna önn stóð yfir en stytt niður í 

viku spretti þegar þriggja vikna lotan hófst þar sem yfir það tímabil var hægt að nýta alla daga vikunnar í 

lokaverkefnið. Í tveggja vikna sprettunum ákvað teymið að hittast alla þriðjudaga og miðvikudaga í 

Háskólanum í Reykjavík, átta tíma í senn, til að vinna saman í verkefninu ásamt því að hittast í fjóra tíma 

seinni föstudag hvers spretts. Á föstudögum var haldið „retrospectives“ þar sem horft er í 

baksýnisspegilinn og nýliðinn sprettur krufinn ásamt skipulagningu á næsta sprett. Þegar verið var að 

skipuleggja næsta sprett voru kröfurnar sem hópurinn vildi ná að klára í þeim sprett settar á svokallaðan 

,,sprint backlog“ og áætlað hversu margir sögupunktar hver og ein krafa tæki. Í lok hvers spretts var síðan 

útbúið „burndown“ graf sem sýnir hlutfall kláraðra og ókláraðra sögupunkta  í tilteknum sprett. Teymið 

ákvað að nota Gitlab sem útgáfustjórnunartól og til þess að halda utan um „sprint backlog“. Gitlab varð 

fyrir valinu vegna þess hve auðvelt það var að vera með marga kóðabasa fyrir eitt teymi og hve þægilegt 

það var að tengja kröfur frá ,,sprint backlog“ við greinar á Gitlab.   

3.2 Git vinnuflæði 

Hópurinn ákvað að fylgja git vinnuaðferð sem að kallast „feature branch workflow“. Vinnuaðferðin virkar 

þannig að fyrir hvern eiginleika sem er verið að vinna í, er búin til ný grein á git sem er síðan tvinnuð saman 

við aðalgreinina eftir að eiginleikanum hefur verið lokið. Þegar grein er tvinnuð við aðalgreinina var 

ákveðið að annar hópmeðlimur þyrfti að fara yfir. Með þessu vinnuferli minnka villur á aðalgreinum og 

gefur öðrum hópmeðlimum tækifæri á að lagfæra kóðann. Einnig var ákveðið að hafa tvær aðalgreinar. 

Eina fyrir þróunarferli og aðra sem var gefin út á lén. Það var til þess að hafa útgefin kóða sem 

villuminnstan. 
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3.3 Forritunarreglur 
Bæði framendinn og bakendinn var skrifaður í JavaScript og ákvað hópurinn því að láta sömu 

forritunarreglur gilda fyrir bæði. Framendinn notast einnig við SASS við útlitsmótun og því eru sér 

forritunarreglur fyrir það. Þær forritunarreglurnar sem voru valdar eru reglur frá Airbnb. Ástæðan fyrir 

valinu er að reglurnar eru vinsælar og svipa mjög til venja sem að hópmeðlimir hafa tileinkað sér áður. 

Vegna þess hversu ýtarlegar þessar forritunarreglur eru, þá verða þær ekki listaðar hér í þessari skýrslu. 

Hins vegar má lesa nánar um þessar reglur með því að fylgja hlekkjunum í viðauka A. 

3.4 Skipting innan hópsins 

Áhugasvið meðlima teymisins er fjölbreytt og var því ákveðið að skipta verkum á milli til að nýta hæfni 

hvers og eins til fulls. Harpa og Kristján munu aðallega koma að framendanum auk þess sem þau munu 

hafa umsjón yfir hönnun kerfisins. Vigdís og Jóhann munu að mestu leyti vinna í bakenda. Kolbeinn mun 

vera með hendurnar í bæði framenda og bakenda kerfisins.  Kristján mun sjá um hýsingu kerfisins og bera 

ábyrgð á sjálfvirku útgáfuferli. 
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 Tækniumhverfi 

Mikilvægt er að vanda valið þegar kemur að tækniumhverfi en passa þarf upp á að það henti því kerfi sem 

verið er að fara að vinna að og mögulegt sé að útfæra þá virkni sem ætlast er til að kerfið búi yfir. Teymið 

vill notast við nútímalegar lausnir með góða skjölun svo auðvelt sé að lesa sér til og afla upplýsinga þegar 

þörf er á.  

Ákveðið var að skrifa framendann í ReactJS. Ástæðan fyrir þessu er að allir í teyminu höfðu reynslu af 

ReactJS og það er nútímalegt og vinsælt meðal vefforritara. Einnig býður ReactJS upp á að skipta kóðanum 

upp í smærri hluti og er því auðveldara að vinna saman í kóðanum. Til þess að útlitsmóta síðuna er fátt 

annað en CSS sem kemur til greina. Hópurinn ákvað hins vegar að nota SASS til þess að skrifa CSS í. SASS 

er framlenging á CSS sem býður upp á breytur og hreiðraðar segðir. Á endanum er síðan SASS þýtt niður í 

hreint CSS.  

Bakendinn á kerfinu var settur upp sem GraphQL vefþjónusta. Ástæðan fyrir því að teymið valdi 

GraphQL er vegna þess að það er tækni sem er mjög vinsæl í nútíma hugbúnaðarþróun og að GraphQL 

auðveldar það að tengja saman mismunandi gagnagrunna. Draumadeildin talar við tvo gagnagrunna og 

eina vefþjónustu og er því GraphQL góð lausn á því í að tengja þessi gagnasöfn saman. Gagnasöfnin sem 

að bakendinn talar við er Postgres gagnagrunnur sem að teymið sá um að setja upp, MySQL gagnagrunnur 

sem að HBStatz sér um og SOAP API sem að HSÍ sér um. Nánar um gagnagrunnana í kafla 4.1.2 hér fyrir 

neðan.  

Auðkenning notenda er útfærð með Firebase sem notar Facebook auðkenningu. Ákveðið var að nota 

Facebook auðkenningu til þess að þurfa ekki að geyma viðkvæmar upplýsingar um notendur. 

 

4.1.1 Breytingar á tækniumhverfi 

Í byrjun annar var tækniumhverfið öðruvísi en í lokaafurð. Framendinn var þá skrifaður í React Redux og 

SASS notað í útlitsmótun og bakendinn var einungis Firebase NoSQL gagnagrunnur. Ástæðan fyrir 

breytingunum yfir í GraphQL bakenda voru þrjár. Í fyrsta lagi þá fannst hópnum vera óþarfa skref að reyna 

að samstilla HBStatz gagnagrunninn við Firebase gagnagrunninn, í öðru lagi fannst hópnum vera full mikil 

virkni í framendanum og í þriðja lagi þá áttaði hópurinn sig á því að kerfið gæti þurft að tengjast þriðja 

gagnagrunninum frá HSÍ. Hér fyrir neðan má sjá skýringarmynd á því hvernig tækniumhverfið breyttist.  
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Mynd 1: Breyting á tækniumhverfi 

 

4.1.2 Gagnagrunnurinn 

Gagnagrunnarnir sem Draumadeildin notar eru tveir. Einn þeirra, Draumadeildar gagnagrunnurinn, sá 

hópurinn um að setja upp og hinn kemur frá HBStatz. Draumadeildar gagnagrunnurinn er PostgreSQL og 

HBStatz er MySQL. Það fór dágóður tími í það að ákveða hvernig gagnagrunnurinn ætti að vera uppsettur. 

Hópurinn vildi hanna gagnagrunninn þannig að það væri auðvelt að skala kerfið og bæta við nýjum 

eiginleikum. Einnig átti að vera hægt að hafa mörg tilvik af leiknum í gangi á sama tíma. Til dæmis bæði 

úrvalsdeild karla og kvenna. Þar sem að Draumadeildin reiðir mikið á tölfræðigögn frá HBStatz þá var 

ákveðið að vera ekki að tvítaka gögn að óþörfu í Draumadeildar gagnagrunninum sem eru í HBStatz 

gagnagrunninum. Hér fyrir neðan má sjá mynd af því hvernig Draumadeildar gagnagrunnurinn lítur út. 

 

Mynd 2: Skýringarmynd af gagnagrunni 
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4.1.3 Hýsing 

React vefurinn er hýstur hjá Netlify.com og þar er einnig innbyggt Continuous Deployment á bæði 

framleiðslu-umhverfið og þróunar-umhverfið. 

Báðir gagnagrunnarnir voru settir upp á Docker image sem eru síðan hýstir á VPS þjóni hjá 

DigitalOcean. Hugmynd var að koma Docker images á Kuberenets Clusters en síðan var ákveðið að eyða 

ekki tíma í það en hafa það til hliðsjónar í framtíðinni. Kosturinn við að setja gagnagrunnana upp í Docker 

umhverfinu er að hægt er að spinna þessu upp hvar sem er og á eins mörgum vélum og þörf er á, hvort 

sem það er Kubernetes eða VPS server. GraphQL vefþjónustunan var hýst hjá Heroku. 

  



15 
 

 Áhættugreining 

Erfitt er að fara í gegnum hugbúnaðargerð án þess að lenda í einhverju sem annaðhvort hægir á ferlinu 

eða raskar því. Mikilvægt er að gera grein fyrir þeim hlutum sem geta komið upp á og gera ráðstafanir um 

hvernig bregðast skuli við uppákomunum til að minnka skaðann eins mikið og hægt er. Hér fyrir neðan má 

sjá samantekt yfir þau atriði sem teymið telur að geti haft áhrif á framvinduna og hvernig verði hægt að 

bregðast við. Áhrifsstig þeirra er ákvarðað út frá líkum á að tiltekin uppákoma eigi sér stað og áhrifum þess 

á verkefnið. Þessi tvö atriði eru mæld í tölustöfum á bilinu einum og upp í fimm þar sem fimm hefur mesta 

vægi en einn minnsta vægi. 

 

Veikindi 

Ábyrgðarmaður: Kolbeinn 

Líkur: 5 

Áhrif: 2 

Það er ómögulegt að koma í veg fyrir veikindi en það er hins vegar hægt að hafa áhrif á hversu mikinn 

skaða það mun hafa með því að gera ráðstafanir. Teymið ákvað í sameiningu að verði einstaklingur 

veikur í aðeins einn til tvo daga þá mun viðkomandi vinna það upp þegar heilsan er orðin betri, helst 

innan sama spretts. Takist það ekki verður tíminn unninn upp í þriggja vikna önninni. Ef um lengri 

veikindi er að ræða mun hópurinn eftir bestu getu reyna að skipta niður tímunum á milli sín til að gera 

viðkomandi auðveldara fyrir. Einnig mun hópurinn passa upp á að enginn einn sé að vinna í ákveðnum 

hluta af verkefninu svo hægt sé að halda áfram með þann hluta við þessar aðstæður. 

 

 

Fjarvera önnur en veikindi  

Ábyrgðarmaður: Kolbeinn 

Líkur: 2 

Áhrif: 2 

Sé hópmeðlimur fjarverandi vegna utanlandsferða eða svipaðra ástæðna sem ekki hægt er að komast 

hjá munu svipaðar reglur gilda og um veikindin.  
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Hátt álag í öðrum áföngum 

Ábyrgðarmaður: Vigdís 

Líkur: 4 

Áhrif: 2 

Það mun að öllum líkindum koma að því yfir önnina að mikið sé að gera í öðrum áföngum heldur en 

lokaverkefninu hjá hópmeðlimum. Þegar það kemur upp munu meðlimir eftir bestu getu reyna að vinna 

upp tíma innan sprettsins en gangi það ekki upp munu þessir tímar einfaldlega bætast við vinnutíma 

þriggja vikna annarinnar því erfitt gæti verið að vinna upp tíma á miðri önn. 

 

 

Próf 

Ábyrgðarmaður: Harpa 

Líkur: 5 

Áhrif: 1 

Í prófunum verður misjafnlega mikið svigrúm til að vinna í lokaverkefninu eftir hópmeðlimum en gert 

hefur verið ráð fyrir að enginn sprettur verði tekinn á meðan próftímabili stendur. Í staðinn mun teymið 

hafa fleiri tíma í hinum sprettunum til að hafa upp á móti prófatímabilinu.  

 

Það tekur lengri tíma að vinna að ákveðnu verkefni heldur en gert var ráð fyrir 

Ábyrgðarmaður: Kristján 

Líkur: 4 

Áhrif: 1 

Það er mjög erfitt að áætla fullkominn tíma fyrir öll verkefni í hverjum sprett en til þess að þetta hafi 

sem minnst áhrif þá var gert ráð fyrir smá auka tíma í hverjum sprett sem fer ekki í neitt verkefni en 

þann tíma er hægt að nota til að vinna svona lagað upp. 
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Tekur lengri tíma en gert var ráð fyrir að læra á nýtt tól eða forritunarmál.  

Ábyrgðarmaður: Kristján 

Líkur: 2 

Áhrif: 2 

Það er erfitt að vita fyrir fram hversu langan tíma það tekur að læra á annað hvort nýtt tól eða nýtt 

forritunarmál. Komi það upp að þetta taki lengri tíma heldur en gert var ráð fyrir verður notast við 

svipaða áætlun og í liðunum fyrir ofan en það er að nýta tíma sem hópurinn hefur viljandi tekið frá komi 

eitthvað upp á. 

 

Gagnagrunnurinn hrynur 

Ábyrgðarmaður: Jóhann 

Líkur: 2 

Áhrif: 3 

Ef að gagnagrunnurinn hrynur þá fer tími í það að setja hann aftur upp og finna út hvað var að. Til þess 

að eyða sem minnstum tíma í þetta mun hópurinn hafa skriftu sem að setur inn gögn í gagnagrunninn. 

Unnið er með afrit af HBstatz gagnagrunninum og ef að hann hrynur er alltaf hægt að setja upp nýjan 

gagnagrunn með afritinu. 

 

Forgangsröðun 

Til að gera grein fyrir áhrifum atriðanna sem listuð eru upp hér fyrir ofan þá voru þau forgangsröðuð út 

frá stuðli sem finnst með því að margfalda stuðul líkinda við áhrif. Áhættunum er svo raðað upp í lista þar 

sem atriðið með hæsta stuðulinn er efst. 

 

Áhættur forgangsraðaðar 

1. Veikindi 

2. Álag í öðrum áföngum 

3. Gagnagrunnurinn hrynur 

4. Próf 

5. Fjarvera önnur en veikindi 

6. Það tekur lengri tíma að vinna að ákveðnu verkefni heldur en gert var ráð fyrir 

7. Tekur lengri tíma en gert var ráð fyrir að læra á nýtt tól eða forritunarmál 

Tafla 3: Forgangsraðaður listi af áhættum úr áhættugreiningu 
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 Kröfulisti  

Draumaliðsdeildir geta verið mjög mismunandi og innihaldið marga eiginleika sem bæta notendaupplifun 

og auka skemmtanagildi. Áður en farið var af stað í útfærslu kerfis var mikilvægt að greina þær kröfur sem 

kerfið þarf að uppfylla. Kröfur geta verið mismikilvægar og er því gott að flokka þær niður eftir mikilvægi.  

6.1 Virknikröfur 

Eftirfarandi listi inniheldur þær virknikröfur sem teymið vildi að kerfið uppfyllti. Þær kröfur sem skráðar 

eru með forgang A eru þær kröfur sem teyminu finnst vera ómissandi til að geta verið með spilandi leik. 

B-kröfurnar eru þær kröfur sem bæta notendaupplifun töluvert og verður farið í að útfæra þær eftir að 

lokið hefur verið við allar A-kröfur. Kröfurnar með forgang C eru þær sem teyminu þætti gaman að ná að 

útfæra en eru ekki nauðsynlegar. Þær kröfur yrðu einungis útfærðar náist að klára allar B kröfur. 

# Krafa  Forgangur Staða 

1 Notandi þarf að geta skráð sig inn í kerfið A Lokið 

2 Notandi þarf að geta skipt milli deilda A Lokið 

3 Notandi þarf að geta búið til lið A Lokið 

4 Notandi þarf að geta valið menn í liðið sitt A Lokið 

5 Notandi þarf að geta skipt út leikmanni í liðinu sínu A Lokið 

6 Notandi þarf að geta séð liðið sitt A Lokið 

7 Notandi þarf að geta séð stigin sín eftir hverja umferð A Lokið 

8 Notandi þarf að geta séð heildarstigin sín  A Lokið 

9 Notandi þarf að geta séð bankainnistæðu sína A Lokið 

10 Notandi þarf að geta valið leikmenn úr leikmannalista A Lokið 

11 Notandi þarf að geta skírt liðið sitt A Lokið 

12 Notandi þarf að geta afskráð sig A Lokið 
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13 Notendur þurfa að vera skráðir í sameiginlega deild 

sjálfkrafa 

A Lokið 

14 Notandi þarf að geta séð stöðuna í sameiginlegri deild A Lokið 

15 Notandi þarf að geta valið uppáhalds félagslið og verið 

skráður í sameiginlega deild með öðrum stuðningsmönnum 

B Lokið 

16 Notandi þarf að geta leitað að leikmanni eftir nafni B Lokið 

17 Notandi þarf að geta raðað leikmönnum í leikmannalista 

eftir liði 

B Lokið 

18 Notandi þarf að geta raðað leikmönnum í leikmannalista 

eftir stöðu 

B Lokið 

19 Notandi þarf að geta raðað leikmönnum í leikmannalista 

eftir verði 

B Lokið 

20 Notandi þarf að geta raðað leikmönnum í leikmannalista 

eftir stigi 

B Lokið 

21 Notandi þarf að geta séð stöðuna í úrvalsdeildunum B Lokið 

22 Notandi þarf að geta búið til deild B Lokið 

23 Notandi þarf að geta skráð sig í deild B Lokið 

24 Notandi þarf að geta deilt aðgangskóða til þess að bjóða 

öðrum notendum í sína deild 

B Lokið 

25 Notandi þarf að geta séð stöðu sína í þeim deildum sem 

hann er skráður í 

B Lokið 

26 Notandi getur einungis valið 2 leikmenn úr hverju liði B Lokið 

27 Notandi þarf að geta séð hve mörg skipti á leikmönnum 

hann á eftir 

B Ólokið 

28 Notandi þarf að geta séð næstu leiki B Ólokið 
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29 Notandi þarf að geta flakkað á milli umferða  B Ólokið 

30 Notandi þarf að geta ýtt á leikmenn og séð helstu 

upplýsingar um hann 

B Ólokið 

31 Notandi þarf að geta valið varamenn B Ólokið 

32 Notandi á að geta valið fyrirliða liðsins síns B Ólokið 

33 Notandi á ekki að geta séð lið annara fyrr en umferð hefur 

verið lokið 

B Ólokið 

34 Notandi á að geta skráð sig inn með fleiri en einni aðferð B Ólokið 

35 Notandi á að geta fengið sjálfval á liðið sitt C Ólokið 

36 Notandinn á að geta fengið leiðirit við fyrstu innskráningu  C Ólokið 

37 Notandi á að geta boðið öðrum í deild í gegnum netfang C Ólokið 

38 Leikmenn hækka og lækka í verði eftir eftirspurn C Ólokið 

39 Sjá tölfræði hjá leikmönnum C Ólokið 

40 Notandi á að geta fengið ráðgjöf frá kerfinu varðandi kaup 

og sölu á leikmönnum 

C Ólokið 

41 Notandi á að geta séð lið vikunnar C Ólokið 
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6.2 Almennar kröfur 

Almennar kröfur eru kröfur sem að notandinn sér ekki en eru mikilvægar fyrir gæði og stöðugleika 

kerfisins. Listinn hér að neðan inniheldur almennar kröfur sem kerfið ætti að uppfylla. 

# Týpa Krafa Forgangur Staða 

42 Öryggi Innskráning verður í gegnum þriðja aðila A Lokið 

43 Aðgengi Kerfið á að vera uppi 99% af tímanum A Lokið 

44 Endurheimt Öll villuskilaboð sem koma upp bæði í 

framenda og bakenda verða skráð. 

B Ólokið 

45 Skjölun Notendur geta séð algengar spurningar til að 

fá hjálp 

B Ólokið 
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 Notkunartilvik 

Til þess að gera betur grein fyrir þeim kröfum sem að hópurinn vildi gera, voru sett upp notkunartilvik. 

Þessi notkunartilvik voru unnin út frá A-kröfum. Notkunartilvikin voru svo notuð í notendaprófunum til að 

gera betur grein fyrir því hvað notendum finnst um kerfið og hvað megi mögulega bæta. 

 

Nafn Notandi skráir sig inn í kerfið  

Númer 1 

Mikilvægi A 

skilyrði Notandi þarf að vera með Facebook aðgang.  

lýsing Notandinn fer á inn á vefsíðu kerfisins og ýtir á hnappinn ,,skrá mig til leiks“. Þaðan 

býðst honum að skrá sig inn með Facebook.  

Annað flæði Notandi er ekki með Facebook aðgang. Þá þarf hann að útbúa slíkan aðgang.  

Lokaástand Notandi er nú skráður inn.  

Kröfur 1 

Leikarar Notandi 

Höfundur Harpa 

 

Nafn Notandi velur sér lið  

Númer 2 

Mikilvægi A 

skilyrði Notandi þarf að vera skráður inn.  

lýsing Notandi velur sér leikmenn úr leikmannalistanum. Hann getur annars vegar smellt á 

þá stöðu í liðinu sem hann vill kaupa leikmann í og þá síast allir leikmenn sem spila þá 

stöðu eða þá getur hann raðað listanum sjálfur eftir stöðu, verði, stigum, liði eða nafni 

leikmanns. Notandi sér í upplýsingatöflunni ýmsar upplýsingar svo sem 

bankainnistæðu, heildarstig, stig í umferð og hvar hann er staddur í deildinni.  

Annað flæði 2a) Notandi velur lið sem er með fleiri en tvo leikmenn úr sama liði.  

2b) Lið notanda er of dýrt. 

Lokaástand Leikmaður er kominn með lið í draumadeildinni.  

Kröfur 3,4,5,7,8,9,10,17,18,19,20 

Leikarar Notandi 

Höfundur Harpa 
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Nafn Notandi nefnir liðið sitt og velur uppáhalds lið 

Númer 3 

Mikilvægi A 

skilyrði Notandi þarf að vera skráður inn og vera búinn að gera sér lið.  

lýsing Eftir að notandi býr sér til lið í fyrsta skipti kemur upp gluggi sem biður hann um að 

velja nafn á lið sitt og uppáhalds lið í úrvalsdeildinni. Þá loks getur hann staðfest lið 

sitt.   

Annað flæði Ekkert 

Lokaástand Leikmaður hefur valið nafn á liðið sitt og sitt uppáhalds lið. Hann er því sjálfkrafa 

skráður í draumadeild hjá sínu uppáhalds liði.   

Kröfur 11, 16 

Leikarar Notandi 

Höfundur Harpa 

 

 

Nafn Notandi skiptir úr draumadeild kvk í kk eða öfugt 

Númer 4 

Mikilvægi A 

skilyrði Notandi þarf að vera skráður inn.  

lýsing Notandi skiptir úr draumadeild karla í draumadeild kvenna eða öfugt.   

Annað flæði Ekkert 

Lokaástand Leikmaður hefur skipt um draumadeild.  

Kröfur 2 

Leikarar Notandi 

Höfundur Harpa 
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Nafn Sjá liðið sitt og stöðu í úrvalsdeildinni 

Númer 5 

Mikilvægi A 

skilyrði Notandi þarf að vera skráður inn og vera búinn að gera sér lið.  

lýsing Notandi velur hnappinn „Liðið mitt“ og þar sér hann nafn á liðinu sínu, liðið sitt og 

stöðuna í úrvalsdeildinni.  

Annað flæði Ekkert 

Lokaástand Leikmaður hefur séð liðið sitt og stöðuna í Olís deildinni.  

Kröfur 6 

Leikarar Notandi 

Höfundur Harpa 

 

Nafn Notandi afskráir sig úr kerfinu 

Númer 6 

Mikilvægi A 

skilyrði Notandi þarf að vera skráður inn.  

lýsing Þegar notandi vill skrá sig út smellir hann á hnappinn „útskráning“. Þá er notandinn 

skráður út og lendir aftur á lendingarsíðunni. 

Annað flæði Ekkert 

Lokaástand Leikmaður er ekki lengur innskráður.  

Kröfur 12 

Leikarar Notandi 

Höfundur Harpa 
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Nafn Sjá sínar deildir og stöðu í þeim 

Númer 7 

Mikilvægi A 

skilyrði Notandi þarf að vera skráður inn og vera með lið.  

lýsing Þegar notandi smellir á hnappinn „deildir“ sér hann allar þær deildir sem hann er 

skráður í. Þar sér hann einnig í hvaða sæti hann er í hverri deild. Notendur eru 

sjálfkrafa skráðir í íslensku deildina, sem inniheldur alla notendur, og deildina hjá 

uppáhalds félagsliði.  

Annað flæði Ekkert 

Lokaástand Leikmaður er ekki lengur innskráður.  

Kröfur 12 

Leikarar Notandi 

Höfundur Harpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 Hönnun 

Til þess að fá sem flesta notendur er ekki nóg að vera einungis með virkni í lagi. Notendavænt og einfalt 

viðmót er ekki síður mikilvægt. Því var lagt mikla áherslu á að kerfið yrði fallegt, stílhreint og einfalt í 

notkun. Til þess að einfalda það ferli var kerfið allt hannað áður en að útlitið var útfært. Fyrst voru gerðar 

grófhönnunarfrumgerðir sem síðan voru notaðar í notendaviðtölum og eftir það gerðar 

fínhönnunarfrumgerðir út frá þeim. 

8.1 Grófhönnunarfrumgerðir 

Við hönnun á kerfinu voru hannaðar grófhönnunarfrumgerðir fyrir hvern og einn skjá. Notast var við 

forritið „Balsamiq“ til að hanna frumgerðirnar en þær voru svo notaðar í notendaviðtölum og til hliðsjónar 

við uppsetningu á fínhönnunarfrumgerðum. Hér fyrir neðan er skjáskot af hverjum skjá ásamt stuttri 

lýsingu sem útskýrir tilgang hans og virkni. 

 

Skjár 1: Lendingarsíða 

Hér má sjá lendingarsíðu kerfisins. 

Þar getur notandi skráð sig inn ýmist 

með Facebook eða Google. Einnig 

getur hann séð stöðuna í deildinni, 

markahæstu menn og stigahæstu 

menn eftir að deildin fer af stað.  

 

 

Skjár 2: Innskráning 

Hér skráir nýr notandi nafn liðs síns 

ásamt uppáhalds félagi í 

úrvalsdeildinni. Hann mun í kjölfarið 

vera skráður í deild þess félags.  

 

 

Mynd 3: Grófhönnunarmynd af lendingarsíðu 

Mynd 4: Grófhönnunarmynd af innskráningarferlinu 
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Skjár 3: Velja lið 

Hér velur nýr notandi sér liðsmenn 

og staðfestir lið sitt. Einnig sér hann 

næstu leiki, stigafjölda, innistæðu og 

fjölda skiptinga sem hann á eftir 

þann mánuðinn.  

 

 

 

 

Skjár 4: Liðið mitt 

Hér má sjá heimasvæði hjá notanda 

sem er ekki að skrá sig inn í fyrsta 

skipti. Þar sér hann næstu leiki, 

heildarstig, stöðu hans í íslensku 

deildinni, innistæðu og fjölda 

skiptinga sem hann á eftir í 

umferðinni. 

 

 

 

 

Skjár 5: Lið annarra 

Þessi skjár er til þess að geta séð 

hvaða lið aðrir eru með. Þar eru 

einungis sýndir leikmennirnir hans 

ásamt heildarstigum og stöðu aðila 

í deildinni. 

 

 

 

Mynd 6: Grófhönnunarfrumgerð af liðinu notanda 

 

Mynd 7: Grófhönnunarfrumgerð af liði annara 

Mynd 5: Markaðurinn 
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Skjár 6: Deildir 

Hér má sjá lista yfir allar þær deildir 

sem eru í gangi.  

 

 

 

 

 

 

 

Skjár 7: Leikmenn í deild 

Ef ýtt er á ákveðna deild á skjá 6 

kemur þessi skjár upp. Þar má sjá 

topplista yfir alla notendur sem eru 

í þeirri deild.  

  

Mynd 8: Grófhönnunarfrumgerð af deildum 

Mynd 9: Grófhönnunarfrumgerð af leikmönnum í ákveðinni deild 
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8.2 Fínhönnunarfrumgerðir 

Teymið ákvað að gera fínhönnunarfrumgerðir í forritinu Adobe XD CC sem voru svo færðar yfir í forritið 

Zeppelin. Zeppelin er tól sem að sýnir fínhönnunarfrumgerðir mjög vel og gefur hugmyndir af því hvernig 

CSS getur litið út. Hér fyrir neðan má sjá þá skjái sem kerfið mun innihalda ásamt stuttri lýsingu um hvern 

og einn 

 

Mynd 11 hér að neðan er hönnun af lendingarsíðunni. Af henni er hægt að skrá sig inn í kerfið ásamt því 

að geta kynnt sér stuttlega hvernig leikurinn virkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10: Fínhönnunarfrumgerð af lendingarsíðunni 

Mynd 11: Fínhönnunarfrumgerð af lendingarsíðu 
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Mynd 12: Þegar ýtt er á appelsínugula takkann sem segir ,,skráðu þig til leiks“ í skjá 1 hér að ofan birtist 

eftirfarandi sprettivalmynd. Hér býðst notandanum að skrá sig inn með Facebook eða Google.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13: Eftir nýskráningu birtist þessi valmynd og hefur þá notandinn val um að gera lið í 

draumaliðsdeild karla eða kvenna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13: Fínhönnunarfrumgerð af innskráningarferli 1 

Mynd 12: fínhönnunarfrumgerð af innskráningar 
sprettivalmynd 
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Mynd 14: Hér að neðan má sjá skjáinn sem birtist notandanum eftir innskráningu ef hann er ekki nýr 

notandi. Þar sér hann ýmsar upplýsingar svo sem liðið sitt, upplýsingar um komandi og liðna leiki ásamt 

stigafjölda, innistæðu og stöðu sína í deildinni. 

 

 

 

Mynd 15: Eftir að notandi hefur valið leikmenn í liðið sitt og ýtir á staðfesta í fyrsta skipti þá er hann beðinn 

um að velja nafn á nýja Draumaliðið sitt ásamt því að velja uppáhalds félagsliðið sitt í úrvalsdeildinni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mynd 14: Fínhönnunarfrumgerð af "Liðið mitt" skjá 

Mynd 15: Fínhönnunarfrumgerð af innskráningarferli 2 
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Mynd 16: Hér að neðan er skjáinn sem birtist notandanum þegar markaðurinn er valinn. Þar getur hann 

breytt liðinu sínu og séð allar helstu upplýsingar.  Einnig sér hann upplýsingar um næstu leiki svo hann geti 

ákveðið betur hvaða leikmenn hann vill hafa í liðinu sínu fyrir komandi umferð.  

 

Mynd 16: Fínhönnunarfrumgerð  af "Markaðurinn" skjá 

Mynd 17: Sýnir stöðu þína í þeim deildum sem ert skráður í. Allir eru sjálfkrafa skráðir í íslensku deildina 

og  deildina hjá uppáhalds liði. Einnig er hægt að ganga í og búa til deild.    

 

  

Mynd 17: Fínhönnunarfrumgerð af "Deildir" skjá 
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 Notendaviðtöl og prófanir 

Mikilvægt er að framkvæma notendaprófanir þegar kemur að hugbúnaðargerð því auðvelt er fyrir 

forritara að yfirsjást atriði sem gætu skipt miklu máli þegar kemur að notendaupplifun og flæði kerfisins. 

Ákveðið var því að framkvæma notendaviðtöl þrisvar yfir ferlið. Fyrstu viðtölin voru framkvæmd eftir 

hönnun grófhönnunarfrumgerðanna. Ákveðið var svo að taka næstu viðtöl þegar búið var að útfæra allar 

A-kröfur og kerfið orðið spilandi leikur. Síðustu viðtölin voru framkvæmd í lok verkefnisins til að vita hver 

næstu skref yrðu í framtíðinni.  

  Öll viðtöl voru framkvæmd með svipuðu sniði. Byrjað var á að spyrja viðmælendur almennra 

upplýsinga um bakgrunn þeirra og svo eru þeir látnir leysa nokkur verkefni tengd kerfinu. Notast var við 

tala upphátt aðferðina og viðmælendur beðnir um að vera eins hlutlausir og hreinskilnir og mögulegt er 

til að fá sem mest úr viðtölunum. 

9.1 Notendaprófanir á grófhönnunarfrumgerð 

Eftir að grófhönnunarfrumgerðin var tilbúin og áður en byrjað var að gera nákvæmari frumgerðir voru 

tekin viðtöl við mögulega notendur. Samið var eitt viðtal fyrir alla viðmælendur. Markmiðið með því var 

að fá mismunandi svör við sömu spurningunum frá ólíkum notendahópum. Þar með var hægt að bera 

saman niðurstöðurnar og sjá betur fyrir sér þær kröfur sem kerfið þarf að standast.  

Spurningalistin samanstóð af opnum og lokuðum spurningum en einnig var gefið svigrúm fyrir 

athugasemdir frá viðmælendum. Þetta gerði viðtalstaka kleift að kafa betur ofan í svör viðmælenda og 

öðlast þannig dýpri skilning á kröfunum. Viðmælendur voru valdir úr öllum notendahópum en einnig var 

tekið viðtal við einstaklinga sem er ólíklegt að myndi nota kerfið. Þetta var gert til þess að fá nýja sýn á 

verkefnið frá öðru sjónarhorni.  
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9.1.1  Spurningalisti 

Fyrir neðan er listi af þeim spurningum sem spurðar voru í notendaviðtölum.  

▪ Spilar þú eða hefur þú spilað handbolta? 

▪ Hefur þú spilað draumaliðsleik í annarri íþrótt? 

▪ Ef nei, hvað myndi fá þig til að byrja að spila slíkan leik? 

▪ Ef já, er eitthvað sem þér finnst vanta í leikinn sem þú spilar nú þegar? 

▪ Ef já, myndir þú vilja hafa draft leik eða venjulegan? 

▪ Fylgist þú með handbolta á Íslandi? 

▪ Myndir þú spila leikinn oftar í tölvu eða í síma? 

▪ Hvað myndi halda fólki í leiknum? Þ.e. að hætta ekki eftir stuttan tíma. 

▪ Hvað myndir þú vilja hafa á heimasvæðinu á síðunni? 

▪ Myndi það auka áhugann þinn á handbolta ef það kæmi slíkur leikur? 

9.1.2 Um framkvæmd viðtala 

Viðtalið fór þannig fram að verkefnið var kynnt og kerfið útskýrt. Síðan var viðmælandinn beðin um að 

teikna á blað hvernig eðlilegast væri fyrir hann að sjá handboltavöll á tölvuskjá, þetta var gert til þess að 

fá upplýsingar um það án þess að viðmælandinn litist af frumgerðunum. Eftir þetta fór viðmælandinn í 

gegnum fimm verkefni: 

1. Skrá sig inn 

2. Búa til lið 

3. Skoða deildir sem þú ert skráður í 

4. Skoða lið frá einhverjum í deildinni 

5. Fara aftur og skoða liðið þitt og skipta út leikmanni 

Á meðan að viðmælandinn fór í gegnum verkefnin talaði hann upphátt og sagði frá öllu sem hann hugsaði 

og var allt skrifað niður. Eftir verkefnin tók viðmælandinn stutta könnun til þess að fá gagnlegar 

upplýsingar um hann og hvernig honum fannst kerfið.  
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9.1.3 Niðurstöður viðtala 

Viðtölin gengu mjög vel og fengust mjög gagnlegar niðurstöður úr þeim. Nokkrum viðmælendum fannst 

eðlilegra að hafa sér síðu til þess að kaupa og selja leikmenn. Nánast allir sem höfðu spilað sambærilegan 

leik áður bentu á að það væri rosalega gott að sjá besta lið síðustu umferðar og komu nokkrar hugmyndir 

um hvernig leikmenn voru valdir inn í byrjun. Þótti sumum eðlilegast að draga þá inn á völlinn á meðan 

öðrum fannst eðlilegast að smella á stöðuna og síðan á leikmanninn. Niðurstöður úr könnuninni leiddu í 

ljós að öllum tókst vel að gera verkefnin og að síðan væri þægileg. 

 

 

 

 

Allar þessar upplýsingar voru teknar saman og voru notaðar til hliðsjónar þegar nákvæmari frumgerðir 

voru gerðar. 
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9.2 Notendaprófanir á kerfinu 

Eftir að búið var að útfæra nær allar A-Kröfur í kerfinu og draumaliðsleikurinn var orðin spilanlegur þá voru 

tíu notendur fengnir til þess að prófa kerfið.  Ákveðið var að fá einungis vana draumaliðsspilara til að fá  

athugasemdir frá aðilum sem eru vanir svipuðu flæði og fá því góðan samanburð við aðra draumaliðsleiki. 

Tekin var saman listi af verkefnum sem notendur áttu að kljást við í kerfinu og gefa athugasemdir finni 

þeir atriði sem megi bæta. 

9.2.1 Verkefni 

Hér fyrir neðan má sjá lista af verkefnum sem að notendur voru fengnir til að gera. 

1. Búa til aðgang og innskrá sig inn í kerfið 

2. Velja leikmenn í liðið sitt 

3. Sjá stöðuna í íslensku deildinni 

4. Sjá lið hjá öðrum spilara í íslensku deildinni 

5. Skipta yfir í kvennadeildina ef að notandi gerði lið í karladeildinni og öfugt.  

9.2.2 Framkvæmd prófanna 

Prófanirnar fóru þannig fram að notendur leystu verkefnin og voru beðnir um að tala upphátt samhliða 

því. Með því myndaðist góð umræða við viðmælendur um þeirra upplifun á kerfinu. Eftir að öll verkefni 

voru kláruð þá voru notendurnir beðnir um að nefna hvað þeim fannst gott við kerfið og einnig hvort þeim 

fyndist vanta upp á einhverja virkni. 

9.2.3 Niðurstaða notendaprófanna 

Nokkrar athugasemdir notenda komu að uppsetningu kerfisins eins og að færa takka, stækka texta eða fá 

meiri endurgjöf frá kerfinu eftir ákveðnar aðgerðir og voru þessi atriði lagfærð. Þegar kom að virkni 

kerfisins þá voru nokkur atriði sem komu oft upp í prófununum og lagði hópurinn meiri áherslu á þau. 

1. Notendum fannst nauðsynlegt að geta búið til og boðið vinum í deild. 

2. Notendur vildu geta valið í liðið sitt áður en þeir gáfu því nafn. 

3. Notendum fannst ekki nógu augljóst hvernig átti að velja í lið. 

4. Notendum fannst leikmannalistinn ekki nógu aðgengilegur, vildu geta séð flokka fyrir hverja stöðu. 

5. Notendur vildu fá að sjá hvar þeir voru staddir í hverri deild í listanum af deildum. 

6. Notendur vildu fá að sjá hvaða leikir eru í næstu umferð í deildinni. 

7. Notendur vildu fá að sjá fyrir hvað leikmenn fengu stig fyrir í hverri umferð. 
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9.3 Notendaprófanir á uppfærða kerfinu 

Í lok verkefnisins voru fengnir 10 notendur til þess að prófa kerfið aftur. Notendurnir voru á aldrinum 22-

30 og að minnsta kosti tveir úr hverjum notendahóp fyrir sig. Tölvukunnátta notenda annað hvort meðal 

eða mjög góð. Verkefnin voru svipuð og áður nema við bættust tvö verkefni, að búa til og skrá sig í deild. 

9.3.1 Verkefni 

Hér fyrir neðan má sjá lista af verkefnum sem að notendur voru látnir gera á kerfinu 

1. Skrá sig inn í kerfið, setja upp draumalið fyrir úrvalsdeild kvenna og vista.  

2. Breyta liði sínu, velja nú Lovísu Thompson í liðið og vista.  

3. Sjá stöðuna í íslensku draumadeildinni 

4. Sjá lið hjá öðrum spilara í íslensku deildinni 

5. Búa til deild og finna aðgangskóða til að bjóða vini.  

6. Skrá sig í deild með gefnum aðgangskóða.  

7. Skipta yfir í Draumadeild Karla.  

9.3.2 Framkvæmd prófanna 

Í upphafi prófana var útskýrt í stuttu máli hvernig prófunin myndi fara fram. Að því loknu voru notendur 

spurðir nokkurra spurninga um bakgrunn sinn. Þar var spurt um aldur, kyn, tölvukunnáttu og hvort aðili 

hafi spilað svipaðan leik áður. Prófanirnar fóru þannig fram að notendur leystu verkefnin og voru beðnir 

um að tala upphátt á meðan. Eftir hvert verkefni myndaðist góð umræða við viðmælendur um þeirra 

upplifun á kerfinu. Fyrir prófanirnar var búið að áætla hve langan tíma hvert verkefni ætti að taka. Tekinn 

var tíminn á meðan notandinn leysti verkefnin. Eftir að öll verkefni höfðu verið kláruð voru notendurnir 

beðnir um að nefna hvað þeim fannst annars vegar gott við kerfið, vont við það og einnig hvort þeim 

fyndist vanta upp á einhverja virkni. 

 

9.3.3 Niðurstaða úr viðtölum  

Almennt fannst viðmælendum kerfið mjög vel gert en komu með nokkra góða punkta. Sumum fannst ekki 

nægilega skýrt að það væri takmarkað magn til leikmannakaupa og að einungis mætti velja tvo úr hverju 

liði. Einnig fannst þeim óskýrt að notandi skráist sjálfkrafa í íslensku draumadeildina og draumadeild hjá 

uppáhalds liði. Þegar lokið var við að skrá sig í deild hefði þeim fundist þægilegt að fá skilaboð um að það 

hafði tekist og sama á við um að stofna deild. Allir voru mjög ánægðir með útlit síðunnar en voru sammála 

um að textastærð í leikmannalista síunum mætti vera stærri og meira áberandi.   
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Hér að neðan er tafla sem sýnir meðaleinkunn og meðaltíma sem það tók notendur að gera 

eftirfarandi verkefni borið saman við áætlaðan tíma. Greinilega sést að fyrsta verkefnið tók áberandi 

lengsta tímann og er skekkjan einnig mest þar. Útskýring á þessu er sú að notendur voru lengi að velja 

leikmenn. Annars er skekkjan í öðrum liðum ekki mikil.  

 

 

 

 

  

  Tími Einkunn 

Nr. 
 

Verkefni Meðaltím
i notenda 

[sek] 

Áætl. 
Tími [sek] 

Mismunur 
[sek] 

Meðaleinkunn 
notenda 

[1-10] 

1 Skrá sig inn í kerfið, setja upp draumalið fyrir 

úrvalsdeild kvenna og vista.  

 

200 s 80 s 120 s 8 

2 Breyta liði sínu, velja nú Lovísu Thompson í 

liðið og vista.  

 

14 s 15 s 1 s 10 

3 Sjá stöðuna í íslensku deildinni. 

 

13 s 12 s 1 s 9 

4 Sjá lið hjá öðrum spilara í íslensku deildinni 

 

15 s 10 s 5 s 9 

5 Búa til deild og afritaðu aðgangskóðan til að 

senda á vin. 

 

15 s 24 s -9 s 9 

6 Skrá sig í deild með gefnum aðgangskóða.  

 

5 s 10 s - 5 s 9 

7 Skipta yfir í Draumadeild Karla.  3 s 3 s 0 s 10 

      

Mynd 18: Niðurstöður úr notendaviðtölum 



39 
 

 Kerfisprófanir 

Prófanir voru eingöngu gerðar á bakendann. Hópurinn taldi það mikilvægara að verja tíma í að prófa hann 

vegna þess að það er töluvert erfiðara að kemba hann og mikilvægt að komast hjá sem flestum 

kerfisvillum. 

10.1 Einingaprófanir 

Gerðar voru einingaprófanir á mikilvægustu föllum bakendans. Passað var upp á það að prófanirnar væru 

góðar og var frekar einblínt á gæði heldur en magn. Reynt var að prófa sem flestar greinar í hverju falli og 

einnig að prófa það þegar fallið kastar villu. Hér fyrir neðan má sjá töflu sem sýnir hversu mikinn hluta af 

kóðanum var einingaprófaður. Töflunni er skipt yfir í línur af kóða, föll, greinar og skipanir. 

Tafla 4: Einingaprófanir 

10.2 Endi til enda prófanir 

Endi til enda prófanir er aðferð til að prófa og þar með tryggja að flæði kerfisins frá einum enda til annars 

sé eins og ætlast er til. Með því að framkvæma þessar prófanir er hægt að ganga úr skugga um að kerfið 

sé að skila þeim upplýsingum sem gert er ráð fyrir hverju sinni. Þær voru settar upp í bakenda en hver og 

ein aðgerð sem tengist framenda var prófuð. Þær voru framkvæmdar með því að kalla á föllin eins og gert 

er í kerfinu en notast var við sér prófunargagnagrunn. Þetta er gert svo hægt sé að prófa flæðið alveg niður 

í gagnagrunn án þess að hafa áhrif á gögnin í kerfinu. 

  

Atriði Hlutfall Prófað/heild 
Línur 76,68% 421/529 
Föll 80.88% 110/132 
Greinar 71.3% 82/115 
Skipanir 76,54% 434/547 
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 Framvinda 

Í þessum kafla má sjá framvindu hvers spretts fyrir sig en framvindan er brotin niður í „sprint backlog“, 

„burndown“ graf og að lokum „retrospectives“. Í „sprint backlog“ eru sögur sprettsins brotnar niður í 

minni liði og sá tími sem fer í hvern og einn lið áætlaður í sögupunktum. Úr því var hægt að stilla upp 

„burndown“ grafi sem lýsir myndrænt hvernig staðan er frá degi til dags miðað við áætlun.  

11.1 Sprettur 1 

Í þessum sprett hitti teymið leiðbeinandann okkar í fyrsta skipti ásamt því að ákveða hvernig skipulagi 

verkefnisins yrði háttað. Farið var á fundi með HSÍ og HBStatz sem gengu framar vonum. Allt verklag var 

ákveðið og voru mikið af ákvörðunum varðandi verkefnið teknar. Einnig var sett upp kynning fyrir 

nemendur, gerður kröfulisti, þarfagreiningaskýrsla og grófhönnunarfrumgerð.  

11.1.1 Sprint Backlog 

Í spretti eitt er ekki neitt „sprint backlog“ þar sem allar kröfur voru settar upp í þessum sprett. Því var ekki 

hægt að skipta þeim niður og gefa þeim sögupunkta. 

11.1.2 Retrospectives 

Eins og kom fram að ofan er „retrospective“ fundur tekinn annan hvern föstudag eða í lok hvers spretts. 

Fyrsti formlegi spretturinn var frá 18. janúar til 1. febrúar. Á fyrsta retrospective fundi voru þau atriði rædd 

sem gengu vel/illa í þeim sprett, ákveðið var hvað yrði næst á dagskrá, farið var í „planning poker“ og voru 

kröfurnar færðar inn í „kanban board“. 

 

Hvað gekk vel? 

Það gekk vel að hitta leiðbeinandann og gengu báðir fundir með HSÍ og HBStatz eins og í sögu. Uppsetning 

skipulags heppnaðist vel og var byrjað á að nota Clockify til að halda utan um tímana. Hönnun 

fínhönnunarfrumgerða gekk einnig vel. 

 

Hvað hefði mátt betur fara? 

Mikill tími fór í að móta og mynda verkefnið betur. Ekki náðist að fara yfir eins mikið og gert var ráð fyrir.  
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11.1.3 Tímar 

Eftirfarandi tafla sýnir unna tíma hvers og eins hópmeðlims borna saman við áætlaða tíma. 
 

Sprettur 1 (vika 3-4) Harpa  Jói  Kolli  Krissi  Vigdís  Hópur samtals 

Raun tímar (klst.) 32 30 30 29 27 148 

Áætlaðir tímar (klst.) 32 32 32 32 32 160 

Tafla 5: Samanburður á áætluðum vinnutímum og svo raunverulegum vinnutímum hvers og eins hópmeðlims 

11.2  Sprettur 2 

Í þessum sprett var byrjað á uppsetningu verkefnisins. Frumgerðarhönnun var kláruð og einnig var byrjað 

á fíngerðarhönnun. Settir voru upp grunnar fyrir framenda og vefþjónustu og uppsetning á nokkrum 

endurpunktum í vefþjónustunni voru útfærðir til að sækja gögn frá HBStatz. Einnig var sett upp áhættumat 

og glærukynning fyrir fyrsta stöðufund áfangans. Ekki hafa allir hópmeðlimir notast við React og Redux 

svo það fór ágætur tími í að kynna sér það til að geta unnið í framenda. 

11.2.1 Sprint backlog 

Eftirfarandi „sprint backlog“ sýnir þær kröfur sem teknar voru fyrir í þessum sprett og hversu miklum tíma 

á eftir að eyða í þær fyrir hvern dag. Mikið af tíma fór í aðra hluti en að klára kröfur. 

 

User stories Tasks 0 1 2 3 4 5 

Notandi þarf að geta valið 

menn í liðið sitt 

Setja upp git og API 5 
     

 
Setja upp routes 5 5 

    

 
Byrja á að útfæra routes 15 15 15 15 8 

 

Notandi þarf að geta skráð sig inn í 

kerfið með Facebook 

Facebook login 10 10 10 5 2 
 

 
Lendingarsíða 20 20 13 15 8 3 

 
frumgerðarhönnun 15 15 15 10 8 5 

Sögupunktar eftir samtals 
 

70 55 53 45 26 8 

Tafla 6: Sprint backlog fyrir annan sprett 
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11.2.2 Burndown Chart 

Hér fyrir neðan má sá „burndown chart“ fyrir þennan sprett. 

 

Graf 1 Burndown chart fyrir annan sprett 

11.2.3 Retrospectives 

Eftir annan sprett hópsins þá hittust allir á föstudegi í þeim tilgangi að taka saman nýliðinn sprett. Vigdís 

sá um að setja upp fundinn en hópameðlimir voru beðnir um að punkta niður hjá sé hvað þeim fannst um 

framvindu sprettsins. Hópurinn ákvað í þessum sprett að einblína á að skoða hvað gekk vel og hvað hefði 

getað farið betur. Þegar allir voru sáttir með sína samantekt voru þeir punktar umræddir. Eftir umræðuna 

valdi hópurinn nokkra punkta úr hvorum flokk til að hafa til hliðsjónar í næsta sprett. 

 

Hvað gekk vel? 

Það gekk allt frekar hratt fyrir sig. Stöðufundurinn gekk mjög vel ásamt fyrstu drögum á framvinduskýrslu. 

Það gekk mjög vel að setja upp grunn fyrir bæði vefþjónustuna og einnig framendann. Hönnun á Firebase 

gagnagrunni gekk vel og er hópurinn komin með góða mynd á hvernig hann ætti að vera uppbyggður. 

 

Hvað hefði mátt betur fara? 

Það tók smá tíma að ákveða hvar MySQL gagnagrunnurinn frá HBstatz ætti að vera hýstur svo hann sé 

aðgengilegur. Annars gekk allt mjög vel og raun betur heldur en hópurinn þorði að vona. Áætlað var að 

klára frumgerðarhönnun en það náðist ekki. 
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11.2.4 Tímar 

Eftirfarandi tafla sýnir unna tíma hvers og eins hópmeðlims borna saman við áætlaða tíma. 
 

Sprettur 2 (vika 5-6) Harpa Jói Kolli Krissi Vigdís Hópur samtals 

Rauntímar (klst.) 32 34 36 32 30.3 164.3 

Áætlaðir tímar (klst.) 32 32 32 32 32 160 

Tafla 7: Samanburður á áætluðum vinnutímum hvers hópmeðlims borinn saman við raunverulegan fjölda vinnutíma í sprettinum 

11.3  Sprettur 3 

Það sem hópurinn vildi einblína á í þessum sprett er að klára frumgerðarhönnunina þar sem lögð er áhersla 

á mælaborðið og nýskráningarferli síðunnar, en það ferli felur í sér að notandi geti skráð sig inn og valið 

nafn á liðið sitt. Einnig var ákveðið að halda áfram með þá endapunkta í vefþjónustunni sem nauðsynlegir 

eru til að geta haldið áfram með útfærsluna og fá alvöru gögn inn í Firebase gagnagrunninn. 

11.3.1 Sprint Backlog 

Eftirfarandi „sprint backlog“ sýnir þau verkefni sem tekin voru fyrir í þessum sprett og sýnir hversu miklum 

tíma á eftir að eyða í eftirfarandi verkefni fyrir hvern dag.  

 

User stories Tasks 0 1 2 3 4 5 

Notandi þarf að geta séð liðið sitt Hönnun 28 16 8 5 5 5 

Klára Get requestur á APA  30 16 8 
   

Notandi þarf að geta skráð sig inn í kerfið Klára onboarding ferli 10 4 
    

Búa til tómt lið þegar leikmaður 

skráir sig 

10 10 10 4 
  

Vista notanda í gagnagrunn 4 4 4 4 4 4 

Notandi þarf að geta valið leikmenn í 

liðið sitt 

Ná í leikmenn og birta þá 16 8 
    

Filtera leikmenn eftir nafni, liði og 

stöðu 

8 6 
    

Bæta leikmönnum inn í myTeam 16 16 10 2 
  

Birta myTeam 8 8 8 8 
  

Reglur um myTeam 4 4 4 4 4 4 

Style myTeam 8 8 8 8 8 4 

Samtals sögupunktar eftir:  
 

142 100 60 35 21 17 

Tafla 8: Sprint backlog fyrir þriðja sprett 
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11.3.2 Burndown Chart 

Hér fyrir neðan má sá „burndown chart“ fyrir þennan sprett. 

 

 

Graf 2: Burndown chart fyrir þriðja sprett 

11.3.3 Retrospectives 

Eftir þriðja sprett ákváðu hópmeðlimir að breyta um umhverfi og hittust í perlunni til að taka saman 

nýliðinn sprett. Harpa var fundarstjóri að þessu sinni og voru hópameðlimir, eins og vanalega, beðnir um 

að punkta niður hjá sér þeirra álit á framvindu sprettsins. Einblínt var á þá hluti sem gengu vel en einnig 

það sem hefði mátt fara betur. Þegar allir voru komnir með sína punkta á blað þá voru þeir ræddir innan 

hópsins.  

 

Hvað gekk vel  

Það náðist að klára fínhönnunarfrumgerðir á tveimur aðalskjáum forritsins. Komið var upp grunn 

vefþjónustu sem hægt er að nota til að sækja allar þær upplýsingar sem. HSÍ veitti teyminu aðgang að 

vefþjónustu sem einfaldar töluvert þegar kemur að skipulagningu umferða. Firebase gagnagrunnurinn var 

fylltur, s.s. færð voru gögn HBStatz yfir á Firebase með því að setja upp Python skriftur. Lendingarsíða 

forritsins er komin með þá virkni sem þarf þótt það eigi eftir að fínpússa. „Onboarding“ ferlið er líka komið 

með sína virkni. Á heimasvæðinu er hægt að sjá lista af leikmönnum sem eru í boði ásamt því að hægt er 

að velja leikmenn í sitt lið.   
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Hvað hefði mátt betur fara? 

Það sem hefði getað farið betur er að vinna úr gögnum frá HSÍ vefþjónustunni. Vantaði aðeins 

upp á skipulagið en hópurinn fór aðeins fram úr sér vegna mikillar eftirvæntingar á að byrja á 

útfærslu.  

 

11.3.4 Tímar 

Eftirfarandi tafla sýnir unna tíma hvers og eins hópmeðlims borna saman við áætlaða tíma. 
 

Sprettur 3 (vika 7-8) Harpa Jói Kolli Krissi Vigdís Hópur samtals 

Rauntímar (klst.) 32 33 36 35 32 168 

Áætlaðir tímar (klst.) 32 32 32 32 32 160 

Tafla 9: Samanburður á áætluðum vinnutímum hvers hópmeðlims borinn saman við raunverulegan fjölda vinnutíma í sprettinum 
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11.4  Sprettur 4 

Þessi sprettur einkenndist af mikilli útfærslu í framenda og reikningsaðgerðum í bakenda. Þurfti að 

ákveða hvernig ætti að reikna verð fyrir hvern leikmann og hvernig stig leikmanna yrðu reiknuð. 

11.4.1 Sprint Backlog 

Eftirfarandi „sprint backlog“ sýnir þau verkefni sem tekin voru fyrir í þessum sprett og sýnir hversu miklum 

tíma á eftir að eyða í eftirfarandi verkefni fyrir hvern dag.  

 

Tafla 10: Sprint backlog fyrir fjórða sprett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User stories Tasks 0 1 2 3 4 5 

Notandi þarf að geta skráð 
sig inn í kerfið 

CSS landing 6 6 6 6 6 4 

CSS dashboard 6 6 6 6 
  

CSS onboarding 4 4 4 4 4 
 

Notandi þarf að geta séð 
stöðu sína í sameiginlegri 
deild 

CSS leagues 6 6 6 6   

CSS single leagues 6 6 6 6   

Notandi þarf að geta séð 
heildarstigin sín 

Ná í stig frá HBstatz út frá umferð 8 8 8 8 8 
 

Sýna stig í framenda 8 8     

Halda utan um stig fyrir hvern user 12 10 5    

Samlagning á stigakerfi 12 12 8    

Notandi þarf að geta raðað 
leikmönnum eftir verði 

Raða leikmönnum 8      

Ákveða kvarða 8 12 8    

Reikna fyrir hvern og einn út frá 
meðaleinkunn 

12 20 16 8   

Notandi þarf að geta afskráð 
sig 

Útskrá 2 2 
    

Sögupunktar sem eftir eru  98 100 73 44 18 4 
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11.4.2 Burndown Chart 

Hér fyrir neðan má sá „burndown chart“ fyrir þennan sprett. 

 

Graf 3: Burndown chart fyrir fjórða sprett 

11.4.3 Retrospectives 

Á síðasta vinnudegi hópsins í þessum sprett var lokað tölvunum og dregið saman framvindu síðustu 

tveggja vikna. Jóhann tók það að sér að stýra fundinum og sjá til þess að hann gangi smurt fyrir sig. Svipuð 

uppsetning var á þessum „retrospectives“ fundi og fyrir hina sprettina þar sem ákveðið var að leggja 

áherslu á hvað gekk vel, hvað gekk illa og hvað skuli gera í næsta sprett. Hver og einn hópmeðlimur setti 

upp lista af punktum í hverjum flokk hjá sér en að því loknu voru þessir punktar ræddir og þeir punktar 

sem allir voru sammála um voru teknir til umfjöllunar. 

 

Hvað gekk vel 

Hópurinn var sammála um að flestallt hafi gengið vel í þessum sprett. Í miðjum sprett ákvað hópurinn að 

breyta hönnun á bakenda töluvert þar sem hingað til hafði flest öll bakenda vinna verið hálfgert bras og 

var hópurinn mjög sáttur með niðurstöðuna og er spenntur fyrir því að byrja á nýrri útfærslu. Einnig gekk 

vel að útlitsmóta framendann. Ákveðið var að færa úr Firebase gagnagrunni yfir í PostgreSQL og gekk vel 

að hanna nýja gagnagrunninn í sameiningu. 
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Hvað hefði mátt betur fara? 

Það gekk illa að kynna sér hvernig á að vinna úr SOAP vefþjónustu HSÍ. Einnig gekk bakendavinna nokkuð 

hægt fyrir sig eins og til dæmis að reikna verð fyrir leikmenn þar sem það var mikið bras að púsla saman 

gögnum úr tveimur gagnagrunnum og koma þeim á það form sem þurfti.  

11.4.4 Tímar 

Eftirfarandi tafla sýnir unna tíma hvers og eins hópmeðlims borna saman við áætlaða tíma. 

Tafla 11: Samanburður á áætluðum vinnutímum hvers hópmeðlims borinn saman við raunverulegan fjölda vinnutíma í fjórða 

sprett 

11.5  Sprettur 5 

Í fimmta sprett var lögð mikil áhersla á að vinna í bakenda vegna þess að í seinasta sprett var ákveðið að 

skipta út Firebase gagnagrunni fyrir GraphQL vefþjónustu. Það hefur verið töluverð vinna að færa virknina 

yfir en gengur vel samt sem áður. Einnig var sett upp tenging við Postgres gagnagrunn sem mun koma í 

stað fyrir Firebase gagnagrunninn sem notaður var til að byrja með.  

11.5.1 Sprint Backlog 

Eftirfarandi „sprint backlog“ sýnir þau verkefni sem tekin voru fyrir í þessum sprett og sýnir hversu miklum 

tíma á eftir að eyða í eftirfarandi verkefni fyrir hvern dag.  

 

User stories Tasks 0 1 2 3 4 5 

Notandi þarf að geta búið til lið, valið í lið og séð 

liðið sitt 

GraphQL requestur 40 28 20 12 5 
 

Notandi þarf að geta skráð sig inn í kerfið og skírt 

lið 

Onboarding ferlið með 

GraphQL 

15 11 10 17 10 
 

Notandi þarf að geta séð stöðuna í sameiginlegri 

deild 

Fært yfir með GraphQL 20 12 6 2 
  

Samtals sögupunktar eftir:  
 

75 51 36 31 15 
 

Tafla 12: Sprint backlog fyrir fimmta sprett 

 

Sprettur 4 (vika 9-10)  Harpa Jói Kolli Krissi Vigdís Hópur samtals 

Samtals 40 28 34 41 27 170 

Áætlaðir tímar 32 32 32 32 32 160 
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11.5.2 Burndown Chart 

Hér fyrir neðan má sá „burndown chart“ fyrir þennan sprett. Eins og sjá má tókst að klára allar kröfur sem 

að áætlað var að klára í þessum sprett. 

 

 

Graf 4: Burndown chart fyrir fimmta sprett 

11.5.3 Retrospectives 

Hópurinn kom saman við lok fimmta spretts á Te og Kaffi í Háskólanum í Reykjavík til að taka saman 

þennan nýliðna sprett. Kolbeinn ákvað að vera fundarstjóri að þessu sinni og bað alla hópmeðlimi að skrifa 

hjá sér nokkra punkta varðandi hvað þeim fannst ganga vel í sprettinum og hvað þeim fannst hefði mátt 

ganga betur. Að því loknu voru þessir punktar síðan teknir saman og hver og einn ræddur. 

 

Hvað gekk vel  

Mesta áherslan í þessum sprett var að halda áfram að setja upp bakendann í GraphQL og gekk það mjög 

vel. Einnig var tekinn tími í að endurskipuleggja framvinduskýrsluna og setja hana betur upp. Það 

heppnaðist vel að setja upp PostgreSQL gagnagrunninn. 

 

Hvað gekk illa 

Það sem hefði mátt ganga betur var að setja upp innskráningarferlið en það kom í ljós að það er meiri 

vinna heldur en gert var ráð fyrir í skipulagningu sprettsins.  
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11.5.4 Tímar 

Eftirfarandi tafla sýnir unna tíma hvers og eins hópmeðlims borna saman við áætlaða tíma. 
 

 Tafla 13: Samanburður á áætluðum vinnutímum hvers hópmeðlims borinn saman við raunverulegan fjölda vinnutíma í fimmta 

sprett 

11.6  Sprettur 6 

Sprettur sex var fyrsti sprettur eftir pásu vegna próftímabils og páskafrís svo það fór smá tími í að rifja 

aðeins upp og koma sér af stað. Áherslan var lögð á að klára A-kröfur í bakendanum og tengja þær ásamt 

annarri kláraðri virkni við framendann. Einnig var unnið í því að auðkenna notandann og gera alla 

bakendavinnu tengda því. Þá var framendinn hannaður upp á nýtt og var sú hönnun útfærð í 

framendanum. Gerðar voru nokkrar einingaprófanir á bakendanum.  Sett var upp fall sem hægt er að 

keyra til að herma eftir umferð í deild svo hægt sé að sjá hvernig stigin bætast við hvern og einn leikmann 

og þar með við lið hvers notanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprettur 5 (vika 11-12) Harpa Jói Kolli Krissi Vigdís Hópur samtals 

Samtals (klst.) 32 34 44 41 25 176 

Áætlaðir tímar (klst.) 32 32 32 32 32 160 
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11.6.1 Sprint Backlog 

Eftirfarandi „sprint backlog“ sýnir þau verkefni sem tekin voru fyrir í þessum sprett og sýnir hversu miklum 

tíma á eftir að eyða í eftirfarandi verkefni fyrir hvern dag.  

 

Tafla 14: Sprint backlog fyrir sjötta sprett 

 

 

 

 

 

 

User stories Tasks 0 1 2 3 4 5 

Notandi þarf að geta séð 
stöðu sína í sameiginlegri 
deild 

Tengja GraphQL bakenda við 
framenda 

10 10 10 10 5  

Notendur þurfa að vera 
skráðir í sameiginlega deild 
sjálfkrafa og séð stöðuna 

Útfæra GraphQL mutation til að skrá 
alla notendur í sameiginlega deild 

10 10 5 
   

Útfæra GraphQL til að sjá stöðuna í 
deildum 

10 10 10 10 10  

Hönnun á deildum 5 5 5 5   

Notandi þarf að geta séð 
heildarstig og stig eftir hverja 
umferð 

Útfæra stigalógík í GraphQL 30 20 14 12 3  

Notandi þarf að geta keypt 
og selt leikmenn 

Hönnun á liðið mitt 15 12 2 2 
  

Hönnun á markaðnum 15 15 15 15 7  

Hönnun á upplýsingaglugga 7 7 7    

Notandi þarf að raðað 
leikmönnum  

Útfæra verð í GraphQL 6 6 6 6 6 6 

Útfæra röðun á stigum, nafni, verði, 
stöðu og liðum í GraphQL 

4 4 4    

Tengja við framenda 5 5 5 5   

Notandi þarf að geta búið til 
lið, valið í lið 

Færa alla þá virkni yfir í GraphQL 40 30 22 17 13 12 

Notandi þarf að geta búið til 
deild og deilt aðgangskóða til 
þess að bjóða öðrum í deild 

Búa til deild 20 20 20 12 7  

Búa til aðgangskóða 5 5 5 5 5  

Notandi þarf að geta skráð 
sig í deild 

Útfæra skráningu í GraphQL 12 4     

Samtals sögupunktar eftir:  194 163 130 99 56 18 
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11.6.2 Burndown Chart 

Hér fyrir neðan má sá „burndown chart“ fyrir þennan sprett. Tímarnir í þessum sprett eru óvenju margir 

þar sem að eitthvað var unnið í páskafríinu og yfir prófin og ekki var gert ráð fyrir sprett á þeim tíma. Þessir 

tímar voru því lagðir saman við tímana í spretti sex. 

 

Graf 5: Burndown chart fyrir sjötta sprett 

11.6.3 Retrospectives 

Í lok sprettsins ákvað hópurinn að hittast upp á deild tölvunarfræðinnar til að gera hann upp. Kristján tók 

það að sér að leiða fundinn og  afhenti hverjum og einum hópmeðlim blað þar sem allir áttu að skrifa niður 

punkta um hvað þeim fannst annars vegar hafa gengið vel og hins vegar hefði mátt ganga betur. Punktarnir 

voru svo teknir saman, hver og einn þeirra ræddur og samantekt af mikilvægustu punktunum skráður. 

 

Hvað gekk vel  

Tengingin milli framenda og bakenda gekk vonum framar og náðist að klára allar A-kröfur og rúmlega það. 

Einnig gekk hönnunin á framendanum mjög vel og er uppsetningin á henni komin vel á veg. Skipulagið var  

töluvert betra en áður en hópurinn er samróma um það að það stafi líklegast af því að núna eru 

hópmeðlimir einungis að vinna í lokaverkefninu og engir aðrir áfangar að trufla. 

 

Hvað gekk illa 

Það sem gekk illa í þessum sprett var að finna út hvernig ætti að framkvæma einingaprófanir. Það  reyndist 

erfitt að herma eftir þeim gögnum sem fengin eru úr gagnagrunnunum. 
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11.6.4 Tímar 

Eftirfarandi tafla sýnir unna tíma hvers og eins hópmeðlims borna saman við áætlaða tíma. 

Tafla 15: Samanburður á áætluðum vinnutímum hvers hópmeðlims borinn saman við raunverulegan fjölda vinnutíma í sjötta 

sprett 

11.7 Sprettur 7 

Meginmarkmið sprettsins var að  leggja lokahönd á vefsíðuna, fínpússa kerfið og prófa það. Mikið af litlum 

villum voru lagaðar og klárað var að útfæra alla hönnun sem átti sér stað í seinasta sprett. Einnig voru 

nokkrar B-kröfur útfærðar. Má þá helst nefna kröfuna að hægt sé að búa til deild og ganga í hana og 

skjárinn fyrir þá kröfu hannaður. Síðan var einnig hýst og var sér framleiðslugagnagrunnur búinn til. 

Einingarprófanir héldu áfram frá fyrri sprett og einnig átti undirbúningsvinna fyrir stöðufund sér stað. 

Mikið af kóða var endurskoðaður og var athugasemdum bætt við á viðeigandi stöðum. 

11.7.1 Sprint Backlog 

Eftirfarandi „sprint backlog“ sýnir þau verkefni sem tekin voru fyrir í þessum sprett og sýnir hversu miklum 

tíma á eftir að eyða í eftirfarandi verkefni fyrir hvern dag.  

Tafla 16: Sprint backlog fyrir sjöunda sprett 

 

Sprettur 6 (vika 13)  Harpa  Jói  Kolli  Krissi  Vigdís  Hópur samtals 

Samtals (klst.) 46 66 79 62 69 322 

Áætlaðir tímar (klst.) 40 40 40 40 40 160 

User stories Tasks 0 1 2 3 4 5 

Notandi þarf að geta séð 
stöðuna í úrvalsdeildunum 

Klára að tala við vefþjón HSÍ 10 10 10 10 5  

Birta upplýsingar frá vefþjóni HSÍ 5 5 5 5   

Notendur þurfa að geta skipt 
milli deilda 

Útfæra GraphQL skiptingu milli 
deilda 

10 10 5 
   

Notandi þarf að geta séð 
bankainnistæðu sína 

Draga frá bankainnistæðu í GraphQL 5      

Notandi þarf að geta valið 
uppáhalds lið og verið 
skráður í sameiginlega deild 
með öðrum 
stuðningsmönnum 

Útfæra í GraphQL 15 12 2 2 
  

Hönnun á liða sprettiglugganum 15 15 15 15 7  

Notandi getur einungis valið 
tvo leikmenn úr hverju liði 

Útfæra hamlanir í GraphQL 6 6 6 6 2 2 

Samtals sögupunktar eftir:  66 58 43 38 14 2 
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11.7.2 Burndown Chart 

Hér fyrir neðan má sá burndown chart fyrir þennan sprett. 

 

Graf 6: Burndown chart fyrir sjöunda sprett 

11.7.3 Retrospectives 

Í lok sprettsins hittist hópurinn upp á deild tölvunarfræðinnar til að gera hann upp. Vigdís var fundarstjóri 

og bað alla um að skrifa hjá sér hvernig spretturinn gekk. Punktarnir voru svo teknir saman, hver og einn 

þeirra ræddur og samantekt af mikilvægustu punktunum skráðir. 

 

Hvað gekk vel  

Hópurinn fann út úr því hvernig ætti að framkvæma einingarprófanir og gekk það töluvert betur en áður. 

Mikið af villum voru lagaðar og gekk vel að endurskoða kóða. Einnig gekk undirbúningur fyrir stöðufund 

vel ásamt fundinum sjálfum 

 

Hvað gekk illa 

Það gekk illa fyrir nokkra hópmeðlimi að tengjast þróunargagnagrunninum. 
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11.7.4 Tímar  

Eftirfarandi tafla sýnir unna tíma hvers og eins hópmeðlims borna saman við áætlaða tíma. 

Tafla 17: Samanburður á áætluðum vinnutímum hvers meðlims borinn saman við raunverulegan fjölda vinnutíma í sjöunda sprett 

11.8 Sprettur 8 
Þessi sprettur fór aðalega í það að klára lokaskýrslu og vinna í lokakynningu. Því er ekki neinn „Sprint 

backlog“, „retrospectives“ eða „burndown“ graf fyrir þennan sprett. Hér fyrir neðan má sjá vinnutíma 

hvers og eins hópmeðlims í þessum sprett. 

Eftirfarandi tafla sýnir unna tíma hvers og eins hópmeðlims borna saman við áætlaða tíma. 

Tafla 14: Samanburður á áætluðum vinnutímum hvers meðlims borinn saman við raunverulegan fjölda vinnutíma í sjöunda sprett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprettur 7 (vika 14)  Harpa  Jói  Kolli  Krissi  Vigdís  Hópur samtals 

Samtals (klst.) 44 48 60 50 58 260 

Áætlaðir tímar (klst.) 40 40 40 40 40 200 

Sprettur 8 (vika 14)  Harpa  Jói  Kolli  Krissi  Vigdís  Hópur samtals 

Samtals (klst.) 60 60 60 60 60 300 

Áætlaðir tímar (klst.) 40 40 40 40 40 200 
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 Lokaafurðin 

Útkoman úr þeirri vinnu sem sett var í lokaverkefnið er Draumadeildin. Draumadeildin er draumaliðsleikur 

fyrir handboltann á Íslandi. Kerfið er í formi ReactJS vefsíðu sem að talar við nodeJS GraphQL vefþjón. Búið 

er að prófa leikinn á notendum og umferðir verið keyrðar og er hópurinn ánægður með útkomuna. Í 

þessum kafla verður farið yfir lokaafurðina, hversu mikið af kröfum var klárað og hversu mikill tími fór í 

verkefnið.  

12.1 Kerfið 

Eins og kerfið er í dag skráir sig inn með Facebook. Síðan hefur hann val um það hvort að hann vilji taka 

þátt í karladeildinni, kvennadeildinni eða báðum. Notandinn velur sér síðan lið sem að rammast innan 

þeirra skorða sem að hópurinn ákvað að hafa á liðsvali. Þessar skorður eru þær að liðið má ekki kosta 

meira en 100 milljónir og einungis má hafa tvo leikmenn úr hverju liði. Næst er komið að því að velja nafn 

á liðið og velja sitt uppáhalds félagslið í úrvalsdeildinni. Þegar notandinn er búinn að þessu þá hefur liðið 

hans verið sjálfkrafa skráð í tvær deildir. Íslensku deildina, sem inniheldur alla notendur í leiknum, og deild 

með stuðningsmönnum félagsliðsins sem notandinn valdi sem uppáhalds lið. Notandanum býðst einnig 

að búa til deild og bjóða vinum sínum, sem og skráð sig í deild sem að vinur hefur boðið honum í.  

Bak við tjöldin er einnig búið að útbúa aðgerð sem mun í framtíðinni keyrast eftir hverja umferð í 

handboltadeildinni og uppfæra leikinn út frá tölfræði úr HBStatz gagnagrunninum. Þessi aðgerð virkar 

þannig að tekin eru inn þrjár færibreytur: Upphafsdagur umferðarinnar, endadagur umferðarinnar og 

hvaða tilvik að leiknum umferðin á við, þar að segja karla eða kvennadeildin. Aðgerðin nær síðan í alla 

tölfræði frá HBStatz og uppfærir stig hjá bæði liðum og leikmönnum í kerfinu.  

Hér að neðan er hægt að sjá þá skjái sem að eru í kerfinu og stutta útskýringu á því hvað þeir gera. 

Á mynd 19 má sjá lendingarsíðu kerfisins. Þar er hægt að lesa í stuttu máli hvernig leikurinn virkar og skrá 

sig inn með Facebook. 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20 sýnir skjá sem að notandi lendir eftir nýskráningu.  Þar er notanda tilkynnt að hann þurfi að búa 

til lið áður en lengra er haldið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér er mynd af markaðinum þar sem notandi hefur búið sér til lið. Uppi í vinstra horninu er upplýsingatafla 

með upplýsingum um hve mikla innistæðu notandi á, hve mörg stig hann hefur fengið í síðustu umferð og 

heildarstig hans.  

Mynd 19: Lendingarsíða endanlegs kerfis 

Mynd 20: Nýskráning í endanlegu kerfi 
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Mynd 22 sýnir yfirlit yfir þær deildir sem notandinn er skráður í. Einnig býðst honum að búa til eigin deild 

eða ganga í aðra deild. Eftir að notandi hefur lokið við að búa til deild sér hann aðgangskóða birtast sem 

hann getur sent á vini sína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21: Markaðurinn í endanlega kerfinu 

Mynd 22: Deildir í endanlega kerfinu 
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Ef smellt er á ákveðna deild er notandinn leiddur á skjá þar sem hann sér stöðuna í tiltekinni deild.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Á mynd 24 má sjá þann skjá sem að notandi er leiddur inn á ef hann smellir á lið einhvers annars í deildinni. 

Þar sér hann hvaða leikmenn eru í því tiltekna liði.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 25 má sjá liðið mitt skjáinn. Þar sér notandi liðið sitt ásamt stöðutöflu í úrvalsdeildinni.  

 

 

 

 

 

Mynd 23: Ákveðin deild í endanlega kerfinu 

Mynd 24: Lið annarra í endanlega kerfinu 

Mynd 25: Liðið mitt skjár í endanlega kerfinu 
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12.2 Kröfulistinn  

Þegar að kröfulistinn var gerður var ákveðið að setja hann þannig upp að A-kröfur skilgreina spilandi leik, 

B-kröfur eru mikilvægir eiginleikar sem að hægt er að bæta við til þess að gera leikinn skemmtilegri og C-

kröfur eiginleikar sem skemmtilegt væri að hafa í kerfinu. Hópurinn ákvað að byrja á að kára allar A-kröfur, 

forgangsraða síðan B-kröfum og byrja á þeim og gera svo það sama við C-kröfurnar.  

 Hópurinn náði að klára allar 14 A-kröfurnar, 13 af 22 B-kröfum og engar af 7 C-kröfum. Hér fyrir neðan 

má sjá þrjú skífurit sem sýna afraksturinn. 

 

   

Graf 7 Skífurit sem sýnir hlutfall milli kláraðra og ókláraðra krafa  

12.3 Tími hópmeðlima 

Hópurinn lagði mikla vinnu í verkefnið og fór mikill tími í að útfæra kröfur í kerfinu, hanna kerfið, læra á 

þá tækni sem að var notuð, í skjölun og undirbúning fyrir stöðufundi. Einnig fór mikill tími í upphafi í 

undirbúning og ákvarðanatökur. Hér fyrir neðan má sjá skífurit sem sýnir í grófum dráttum í hvað tími 

hópmeðlima var varið í. 

 Skífuritinu er skipt niður í sex flokka. Skjölun, prófanir, læra, hönnun, undirbúningur og kröfur. 

Undir skjölun fer allur undirbúningur fyrir stöðufund, skýrslugerð og aðra skjölun sem hópurinn ákvað að 

gera til þess að hjálpa til við verkefnið. Prófanir er yfirflokkur yfir bæði kerfisprófanir og notendaprófanir. 

Undir læra fer allur sá tími sem að fór í að læra á nýja tækni. Hönnun felur í sér allan þann tíma sem fór í 

að hanna útlitið á kerfinu og undirbúningur nær yfir alla undirbúningsvinnu. 
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Graf 9 Skífurit sem skiptir tímum niður í minni hópa 
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 Framtíðarsýn 

Eins og kom fram í kaflanum um samstarf er teymið í góðu sambandi við HSÍ og HBStatz sem býður upp á 

möguleika á að gefa út leikinn næsta haust fyrir bæði karla og kvenna deildirnar. Bæði hjá HSÍ og HBStatz 

er mikill áhugi fyrir áframhaldandi samstarfi og hefur hópurinn einnig rætt það innanborðs um að eyða 

tíma í verkefnið í sumar.  

Kostnaðurinn við kerfið í dag er helst hýsingarkostnaður á netþjónum. Hversu mikið það yrði er 

ómögulegt að segja enda byggist það á vinsældum og notkun kerfisins. Draumaliðsleikir í öðrum íþróttum 

eru í flestum tilfellum fjármagnaðar með auglýsingasamningum við fyrirtæki.  

Það eru ýmsir eiginleikar sem þyrfti að útfæra fyrir fyrstu útgáfu. Markmiðið yrði að klára allar B og C 

kröfur sem taldar voru upp eru í kröfulistanum.  

Í framtíðinni væri sniðugt að gefa út snjallsímaútgáfu þar sem notkun á símum hefur stóraukist. 

Farsímavefurinn eins og hann er í dag yrði jafnvel nóg til að byrja með en til að hafa notendaupplifunina 

sem besta þá væri snjallsímaforrit best. Slíkt forrit yrði líklegast gert með React Native til að auðvelda 

útgáfu á bæði iOS og Android stýrikerfin. 

Ef litið er til lengri tíma þá væri skemmtilegt að bæta við fleiri tilvikum af leiknum inn í kerfið, svo sem 

blandaðri deild kvenna og karla eða yngri flokkum. Einnig eru hugmyndir að bæta við fleiri íþróttum og 

þannig gera kerfið að einu miðlægu svæði fyrir Draumadeildir í öllum íþróttum á Íslandi. Gagnagrunnurinn 

í núverandi kerfi var hannaður þannig að auðvelt væri að bæta við tilvikum af handbolta draumaliðsdeild 

eða bæta við annarri íþróttagrein.  

Þó að kerfið sé í grunninn draumaliðsdeild, þá eru hugmyndir að gera það einnig að tölfræðivefsíðu 

fyrir íþróttir. Þar væri hægt að sjá stöðu deilda, næstu leiki ásamt tölfræði fyrir hvern og einn leikmann 

fyrir sig. Markmiðið væri þá að setja Draumadeildina í fremstu röð á íslandi þegar kemur að 

íþróttatölfræði. 

Langtímamarkmið hópsins er síðan að koma vörunni á erlendan markað. Það liggja tækifæri á að 

koma Draumadeildinni á framfæri í stærstu handboltadeildum heims þar sem samkeppnin er lítil sem 

engin. Einnig eru stórmót hjá landsliðum í handbolta á hverju ári og væri hægt að setja upp leik fyrir hvert 

mót og þannig auglýsa kerfið. 
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 Lokaorð 
 
Heilt yfir gekk verkefnið mjög vel og var teymið ánægt með lokaafurðina. Þar sem verkefnið var sjálfstætt 

var mikilvægt að afmarka það vel og taka erfiðar ákvarðanir . Skipulag og undirbúningsvinna hjálpaði við 

að einfalda ferlið og koma í veg fyrir hindranir. Notenda og kerfisprófanir reyndust einnig hjálplegar við að 

móta kerfið ásamt því að hafa leikinn hýstan á léni, til að gera utanaðkomandi aðillum kleift að prófa 

kerfið. 

Verkefnið fór rólega af stað og einkenndust fyrstu vikurnar af hugmyndasöfnun og 

undirbúningsvinnu. Þegar leið á önnina, hugmyndin fullmótuð og kerfið byrjað að taka á sig mynd gekk 

flest allt smurt fyrir sig. Fljótlega fór það að komast í ljós að tækniumhverfið sem valið var í upphafi, 

hentaði ekki nógu vel fyrir kerfið. Tekin var því stór ákvörðun að bæta við millilagi á milli gagnagrunns og 

framenda. Hugmyndin á bak við þessa skiptingu var að gera kerfið skalanlegt og eiga auðvelt með að bæta 

við eiginleikum í framtíðinni. Þessi skipting reyndist góð og voru margt sem erfitt var að útfæra í fyrra 

tækniumhverfi, þægilegra í útfærslu í því nýja. 

Þetta góða samband sem myndaðist á milli hópsins, HSÍ og  HBStatz leiddi til þess að teymið er spennt 

að halda áfram með Draumadeildina. Vonandi verður draumaliðsdeild í boði fyrir landsmenn næsta haust. 
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 Viðaukar 

15.1 Viðauki A 

Forritunarreglur: 

Javascript: https://github.com/airbnb/javascript 

SASS: https://github.com/airbnb/css 

15.2 Viðauki B 

Hér fyrir neðan er listi af verkefnum sem hópmeðlimir eyddu tíma í en eru þó ekki eiginlegar kröfur. 

 

Nr. Krafa / Lýsing Staða 

1 Kynna sér hvernig fantasy virkar Lokið 

2 Ákveða hvernig skipulag og tímaskráning yrði Lokið 

3 Kynna sér fantasy leiki sem eru nú þegar til og fá hugmyndir Lokið 

4 Hafa samband við Hbstatz varðandi að fá gögn frá þeim Lokið 

5 Hafa samband við HSÍ og ræða við þau um hugmyndina Lokið 

6 Klára kynningu fyrir nemendur Lokið 

7 Hönnun á gagnagrunni Lokið 

8 Setja upp git Lokið 

9 Setja upp endapunkta fyrir API Lokið 

10 Setja upp API Lokið 

11 Setja upp API authentication Lokið 

12 Kynna sér React Lokið 

13 Kynna sér Firebase Lokið 

14 Kynna sér GraphQL Lokið 

15 Kynna sér PostgresSQL Lokið 

16 Kynna sér Testing Lokið 

17 Kynna sér MySQL Lokið 

18 Ákveða formúlu fyrir verð leikmanna Lokið 

19 Teikna frumgerðir Lokið 

https://github.com/airbnb/javascript
https://github.com/airbnb/css
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20 Teikna high fidelity myndir Lokið 

21 Ákveða hvernig stigagjöf yrði háttað Lokið 

22 Undirbúa og vinna úr notendaviðtölum Lokið 

23 Taka notendaviðtöl Lokið 

24 Setja upp routes í GraphQL Lokið 

25 Setja upp GraphQL fyrir HBStatz API Lokið 

26 Setja upp GraphQL fyrir Draumadeildar API Lokið 

27 Setja upp Draumadeildar gagnagrunn í Postgres Lokið 

28 Setja upp HBStatz Gagnagrunn í MySQL Lokið 

29 Kynna sér SOAP Lokið 

30 Tengjast SOAP API frá HSÍ Lokið 

31 Læra á sequelize Lokið 

32 Setja síðuna í loftið Lokið 

33 Tengja A-kröfur við framenda eftir GraphQL breytingu Lokið 

34 Skoða útlit á vinsælum lendingarsíðum og fá innblástur Lokið 

35 End to end testing Lokið 

36 Hanna lendingarsíðuna Lokið 

37 Lokaskýrsla Lokið 

38 Undirbúningur fyrir stöðufundi Lokið 

39 Uppsetningarhandbók fyrir forritara Lokið 

40 undirbúa lokakynningar Lokið 
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