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1 Kynning 

Þessi skýrsla lýsir þróun verkefnisins Skoðunarkerfi fyrir vélaeftirlit. Verkefnið er 

lokaverkefni hópsins í BSc. námi í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík. Verkefnið er 

unnið í samstarfi við Vinnueftirlitið. Meðlimir hópsins eru Arnar Þórðarson, Margrét 

Kristín Waage Björnsdóttir og Sturla Halldórsson. 

 

1.1 Um Vinnueftirlitið 

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndar í landinu. Helstu verkefni þess eru 

fyrirtækjaeftirlit, vinnuvéla- og tækjaeftirlit, markaðseftirlit, rannsóknir og forvarnir. 

Stefnumið Vinnueftirlitsins er að stuðla að öruggu og heilsusamlegu starfsumhverfi, 

ásamt því að efla markvissa vinnuvernd á vinnustöðum. Einnig að það sé samræmi við 

félagslega framþróun og bestu þekkingu á hverjum tíma. Hjá Vinnueftirlitinu starfa 75 

starfsmenn á 9 stöðum á landinu. Aðalskrifstofa fyrirtækisins er að Dvergshöfða 2 í 

Reykjavík. 

 

1.2 Lýsing verkefnisins 

Markmið verkefnisins er að búa til smáforrit fyrir eftirlitsmenn sem þeir geta notað til að 

skrá skýrslur á vettvangi. 

Í dag er notað pappírsform en eftirlitsmenn fara á staðinn og fylla út skoðunarskýrslu í 

fjórriti, síðan fara þeir á skrifstofuna og slá skýrsluna inn í tölvukerfið. Hlutfall véla sem 

eru skoðaðar fer fækkandi á hverju ári vegna fjölgunar á skráðum vélum þar sem 

eftirlitsmönnum fjölgar ekki sömuleiðis. Því var leitað eftir smáforriti til þess að gera 

hverja skoðun skilvirkari í von um að eftirlitsmenn ykju afköst sín. Einnig standa vonir til 

að fastmótað umhverfi smáforritsins auki samræmi í vinnubrögðum eftirlitsmanna. Eins 

og einn af sviðsstjórum vinnueftirlitsins sagði á fundi með teyminu: „þetta verkefni er 

þjóðhagslega hagkvæmt“. 
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2 Skipulag 

Á fyrsta fundi teymisins þann 21. janúar voru teknar ákvarðanir um helstu atriði varðandi 

verkferlið. Ákveðið var að Scrum aðferðafræðin yrði notuð, en hún byggir á Agile 

hugmyndafræðinni. Lokið var við skipulagningu á verkefninu í spretti 0. 

 

2.1 Scrum aðferðafræðin 

Teymið ákvað að notast við Scrum aðferðafræðina sem byggist á Agile 

hugmyndafræðinni til að skipuleggja verkefnið þar sem teyminu fannst það henta best í 

tengslum við gerð lokaverkefnis eins og þessu. Teymið hefur áður notast við Scrum í 

verkefnum í skólanum og þekkir það því vel. Scrum lýsir góðu verkskipulagi og stuðlar 

að sveigjanleika og aðlögun að breytingum á forgangi verkþátta. Ákveðið var að nota 

Google Sheets til að halda utan um Spretta bókhald (e. Sprint Backlog) og til að 

skipuleggja hvern sprett. Þegar hópurinn hittist á föstudögum var haldinn stöðufundur 

(e. Daily Meeting) þar sem allir meðlimir teymisins sögðu frá hvað þeir höfðu gert frá 

síðasta hittingi, hvað þeir ætluðu að gera í dag og hvort það væru einhverjar hindranir í 

vegi þess. 

 

2.1.1 Hlutverk 

Teymismeðlimir voru skipaðir í eftirfarandi Scrum hlutverk: 

• Verkefniseigandi (e. Product Owner): Hannes Haraldsson starfsmaður 

Vinnueftirlitsins 

• Verkefnisstjóri (e. Scrum master): Sturla Halldórsson 

• Teymismeðlimir: 

o Arnar Þórðarson 

o Margrét Kristín Waage Björnsdóttir 

o Sturla Halldórsson 
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2.1.2 Sprettur 

Verkefninu var skipt niður í níu spretti og hver sprettur var tvær vikur frá föstudegi til 

fimmtudags. Þegar prófin byrjuðu og páskafrí kom var sá sprettur fjórar vikur. Þegar 

verkefnaálagi úr öðrum áföngum lauk var hver sprettur ein vika. Teymið bjó til kröfulista 

(e. Product Backlog) sem geymir allar kröfur verkefnisins. Út frá hverri kröfu var síðan 

gerð saga þar sem kom fram krafan, hlutverk hennar og tilgangur. Í sprettabókhaldinu 

(e. Sprint Backlog) voru geymdar allar sögur sem teymið áætlaði að klára í sprettinum. 

Hver saga var brotin niður og forgangsröðuð og áætlaður tíminn sem hún tæki. 

 

2.2 Vinnutími og fundir 

Unnið var tvisvar í viku fyrstu 12 vikurnar. Teymið hittist einu sinni í viku á föstudögum 

og vann saman í 8 klukkustundir. Teymismeðlimir unnu sjálfstætt einu sinni í viku í 8 

klukkustundir. Síðustu þrjár vikurnar var unnið a.m.k. hvern virkan dag í 8-12 

klukkustundir fram að skiladegi. Teymið hitti leiðbeinanda og eiganda verkefnisins eftir 

þörfum. 

 

2.3 Vinnuumhverfi 

Teymið hafði aðstöðu á aðalskrifstofu Vinnueftirlitsins þar sem meðlimir fengu 

fundarherbergi til afnota með netaðgangi. Verkefni sem meðlimir teymisins unnu að 

fyrir utan teymi voru ýmist unnin í skólanum eða á heimilum þeirra. 

 

2.4 Þróunarumhverfi og tækni 

Smáforritið var skrifað í React-Native sem er JavaScript rammi (e. Framework) frá 

Facebook. Vefþjónustan var skrifuð í .NET Core sem er C# rammi frá Microsoft. 

Smáforritið notar SQLite til þess að vista upplýsingar. Teymið notaði textaritilinn Visual 

Studio Code við kóðaskrif. Kóðinn var hýstur á Github. Notuð var vefsíðan www.proto.io 

til þess að búa til frumgerðir. Allar skýrslur og skjöl voru vistaðar á Google Drive. Haldið 

var utan um tímaskráningu meðlima með Google Sheets og Toggl. Skýrslur voru gerðar 

með Google Docs og Microsoft Word. Trello var notað til að halda utan um 

verkskipulag. 

 

http://www.proto.io/
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2.5 Skýrslur 

Teymið skilaði af sér skýrslum fjórum sinnum yfir önnina. Skýrslunum var skilað 

tveimur dögum fyrir stöðufund með leiðbeinanda og prófdómara. Í eftirfarandi töflu 

eru þær skýrslur sem voru gerðar. 

 

Nr. Skýrsla Vika 

1 Verkáætlun 

 

6 

2 Áhættugreining 6 

3 Drög að hönnun 6 

4 Framvinduyfirlit 6 

5 Lokahönnun 10 

6 Rekstrarhandbók 17 

7 Notendaleiðbeiningar 18 

8 Lokaskýrsla 18 

                                                Tafla 2.1 
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3 Verkáætlun 

Búinn var til kröfulisti (e. Product Backlog) með notendasögum (e. User Stories) til að 

halda utan um alla þætti sem snúa að virkni forritsins og almennum kröfum. Þeim var 

forgangsraðað eftir flokkum þar sem A er aðalforgangur, B er milliforgangur og C er 

ekki í forgang. Sögunum voru síðan gefin stig (e. Story Points) til að ákvarða umfang 

verkefnisins. Teymið notaði skipulagspóker (e. Planning Poker) til að gefa sögunum 

punkta. Teymið var með spil með punktakerfi og gáfu allir sitt mat á sama tíma. Ef 

mikill munur var á punktakerfinu voru hlutirnir ræddir og komist að niðurstöðu, síðan 

var kosið að nýju. Notast var við punktakerfið 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. 

 

3.1 Notendakröfur 

Sögurnar og forgangur þeirra var ákveðinn í samstarfi við eiganda verkefnisins (e. 

Product Owner). Í töflu 3.1 eru sögur sem snúa að virkni forritsins. 

 

ID Krafa Stig Forgangur Sprettur Staða 

1 Sem kerfi þarf ég að keyra á Android 2 A 3 Lokið 

2 Sem notandi vil ég geta sett inn skráningarnúmer 

vélarinnar og þá birtist viðeigandi skoðunarflokkar 

8 A 3 Lokið 

4 Sem notandi vil ég geta merkt við tvo 

valmöguleika við hvert skoðunaratriði (á við, á 

ekki við) 

2 A 5 Lokið 

6 Sem notandi vil ég geta valið um að ljúka hverri 

skoðun með eftirfarandi 4 atriðum: Full skoðun, 

hálf skoðun, endurskoðun, notkun bönnuð 

3 A 5 Lokið 

32 Sem kerfi vil ég geta búið til staðbundið afrit af 

upplýsingum sem tengjast framkvæmd skoðunar 

svo sem upplýsingar um vélar og aðila frá 

Tækjaveri 

20 A 6 Lokið 

33 Sem kerfi vil ég geta sótt upplýsingar sem 

geymdar eru í gagnagrunn í smáforritinu 

8 A 6 Lokið 

7 Sem notandi vil ég geta skráð mig í kerfið 13 A 6 Lokið 
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8 Sem notandi vil ég geta sett inn skráningarnúmer 

vélarinnar og fengið upplýsingar um vél, eiganda, 

umráðamann, hvort vélin sé í notkun áður en 

skoðun hefst 

2 A 6 Lokið 

 

 

 

17 Sem notandi get ég ekki lokið skoðun nema vera 

búinn að haka við alla yfirflokka 

3 A 7 Lokið 

 

9 Sem notandi vil ég geta látið eiganda vélar skrifa 
undir skoðun 

13 A 7 Lokið 

12 Sem notandi vil ég geta sent í tölvupósti afrit af 

skoðunarskýrslu 

3 A 7 Lokið 

3 Sem notandi vil ég geta vistað skoðunarskýrslu í 

gagnagrunni 

13 A 8 Lokið 

5 Sem kerfi geti ég búið til skýrslu á lesanlegu formi 5 A 8 Lokið 

14 Sem notandi vil ég geta valið hvaða undirflokk ég 

vil skoða næst á vél 

2 B 5 Lokið 

31 Sem notandi vil ég geta skráð mig út 5 B 7 Lokið 

10 Sem notandi vil ég fá upp eldri skoðunarskýrslu 

eftir að búið er að setja inn skráningarnúmer vélar 

2-3 ár aftur í tímann 

2 B 8 Lokið 

11 Sem notandi vil ég geta skráð athugasemdir í lok 

skýrslu sem eru ekki sendar með skýrslunni 

5 B  Ekki 
hafið 

13 Sem kerfi á ég að vista stöðu skoðunar á 
snjalltækinu 

8 B  Ekki 
hafið 

20 Sem kerfisstjóri vil ég geta séð hver fyllti út hvaða 

skýrslu 

5 C 7 Lokið 

16 Sem notandi vil ég geta teiknað hring á mynd til 

að sýna betur hvað er í ólagi 

13 C  Ekki 
hafið 

18 Sem notandi vil ég aðeins einu sinni þurfa að láta 

eiganda vélar skrifa undir þó það séu margar 

vélar 

8 C  Ekki 
hafið 

19 Sem kerfisstjóri vil ég geta útskráð notanda úr 
snjalltæki 

20 C  Ekki 
hafið 

21 Sem notandi vil ég sjá athugasemdir sem fylgja 3 C  Ekki 
hafið 
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með gömlum skýrslum 

22 Sem kerfi á ég að laga mig að skjástærð 
snjalltækis 

8 C  Ekki 
hafið 

23 Sem notandi vil ég geta notað kerfið við hvaða 

veðuraðstæður/birtustig sem er 

3 C  Ekki 
hafið 

24 Sem notandi vil ég geta stillt leturstærð kerfisins 5 C  Ekki 
hafið 

25 Sem notandi vil ég geta snúið snjalltækinu á hlið 

og notað kerfið á þann hátt 

5 C  Ekki 
hafið 

26 Sem kerfi þá vara ég notandann við ef ekki hafa 

verið sendar skýrslur úr tækinu í vissan tíma 

8 C  Ekki 
hafið 

27 Sem notandi vil ég ekki getað sent úr tækinu 

skýrslur nema sé komin undirskrift frá 

umráðamanni 

5 C  Ekki 
hafið 

28 Sem notandi vil ég getað lokað tæki með því að 

fylla út aðeins það skoðunaratriði sem tilgreinir 

ástæðu lokunarinnar 

5 C  Ekki 
hafið 

29 Sem notandi vil ég getað skoðað allar útfylltar 

skýrslur á fljótlegan hátt áður en ég skrifa undir 

13 C  Ekki 
hafið 

30 Sem notandi vil ég ekki getað gefið meira en 

hálfa skoðun ef 5 atriði eða fleiri eru í ólagi 

8 C  Ekki 
hafið 

15 Sem notandi vil ég geta vistað mynd við 

skoðunaratriði 

13 C  Ekki 
hafið 

Tafla 3.1 
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3.2 Almennar kröfur 

Í töflu 3.2 eru sögur sem snúa að skýrslum, skipulagningu og undirbúningi. 

 
 

ID Saga Stig Forgangur Sprettur Staða 

1 Funda með hagsmunaaðilum 0 A 0 Lokið 

2 Skil á lokaverkefnislýsingu til 
leiðbeinanda 

1 A 0 Lokið 

3 Ákveða þróunarumhverfi 1 A 0 Lokið 

4 Koma vinnuaðstöðu á hreint 0 A 0 Lokið 

 

5 Drög að kröfulista 2 A 0 Lokið 

6 Tímaskráningarkerfi 1 A 0 Lokið 

7 Verkskipulag 1 A 0 Lokið 

8 Setja upp þróunarumhverfi 5 A 1 Lokið 

9 Drög að hönnun 5 A 1 Lokið 

10 Áhættugreining 1 A 1 Lokið 

11 Framvinduyfirlit 1 A 1 Lokið 

12 Frumgerð 2 A 1 Lokið 

13 Notendaprófanir 3 A 1 Lokið 

14 Endurhanna frumgerð 2 A 2 Lokið 

15 Koma upp beinagrind af smáforritinu 3 A 2 Lokið 

16 Rekstrarhandbók 2 A 7 Lokið 

Tafla 3.2 
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3.3 Afkastageta teymisins 

Í upphafi verkefnisins innihélt kröfulistinn 40 sögur og 200 sögupunkta. Miðað við að 

sprettirnir eru 9 hefði teymið þurft að ljúka rúmlega 22 punktum í hverjum sprett. 

Reiknað var í byrjun að upphafshraði teymisins væri 15 sögupunktar og samkvæmt 

því átti teymið að komast langleiðina með að útfæra allan kröfulistann ef það hefði 

gengið eftir. Í lokin innihélt kröfulistinn 48 sögur og 269 sögupunkta. Teymið lauk við 

33 sögur og 139 sögupunkta, var því meðalhraði teymisins 15.4 punktar í hverjum 

sprett. 
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4 Kóðareglur 

Teymið ákvað að búa til kóðareglur til þess að hafa samræmi hjá öllum meðlimum 

teymisins við skrif á kóða. Mikilvægt er að allur kóði sé framsettur á sama hátt til þess 

að gera kóðann skiljanlegri og lesanlegri.  

 

4.1 Almennar kóðareglur 

● Allur kóði og athugasemdir skulu vera skrifaðar á ensku. 

● Athugasemdir skulu vera í sér línu fyrir ofan það sem verið er að gera 

athugasemdir við. 

● Á eftir athugasemdatákni skal koma eitt bil til að auka læsileika. (// a comment) 

● Athugasemdir sem taka fleiri en eina línu skulu nota viðeigandi tákn. 

● Notast skal við eitt eða fleiri tab við inndrátt. 

 

4.2 Nafnagiftir 

● Nafnagiftir breytna (e. variables), falla (e. functions), skjala (e. files) og mappa (e. 

folders) skulu vera á ensku en má vera á íslensku ef þörf er á að samræma 

nafnagiftir við VER gagnagrunninn í Vinnueftirlitinu. 

● Forðast skal að nota styttingar (t.d. arrayRemove en ekki arrRm). 

 

4.3 JavaScript 

● Skráarnöfn skulu vera á snake case formi, þar sem allt er í lágstöfum, og orð 

aðgreind með niðristriki (name_of_a_file.js). 

● Breytu- og fallanöfn skulu vera á camelCasing formi. 

● Slaufusvigar skulu opnast í sömu línu og kóðablokkin er skilgreind og lokast í 

línunni fyrir neðan síðustu aðgerð í kóðablokk. 

 

4.4 C# 

● Forðast skal að skilgreina breytur sem “var” til að auka lesanleika. 

● Klasa heiti og eigindi skulu nota PascalCase, sem er eitt samfleytt orð og byrjar á 
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stórum staf í byrjun hvers orðs. 

● Við föll og breytunöfn skal nota camelCase, sem er eitt samfleytt orð sem byrjar 

á lágstaf og hástafur notaður til að aðgreina byrjun á nýju orði. 

● Slaufusvigar skulu opnast í næstu auðu línu og lokast í línunni fyrir neðan 

síðustu aðgerð í kóðablokk, nema ef um eigindi er að ræða. 
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5 Framvinda og vinnuferli 

Teymið heldur utan um tímaskráningu og dagbók með Google Sheets og Trello eins og 

kom fram hér að ofan. Meðlimir skrá niður í hvað tíminn fer. Úr hverjum spretti er gerður 

útdráttur og athugað hvort að spretturinn stemmi við áætlun. 

  

5.1 Sprettaáætlun 

 

Sprettur Tímabil 

Sprettur 0 9.01.19 – 31.01.19 

Sprettur 1 1.02.19 – 14.02.19 

Sprettur 2 15.02.19 – 28.02.19 

Sprettur 3 01.03.19 – 14.03.19 

Sprettur 4 15.03.19 – 28.03.19 

Sprettur 5 29.03.19 – 28.04.19 

Sprettur 6 29.04.19 – 05.05.19 

Sprettur 7 06.05.19 – 12.05.19 

Sprettur 8 13.5.19 – 17.05.19 

Tafla 5.1 
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5.2 Sprettur 0 

Sprettur 0 hófst 9. janúar og lauk 31. janúar. Tíminn var notaður í skipulagningu og 

fundi. Teymið hitti eiganda verkefnisins (e. Product Owner) ásamt starfsmönnum 

Vinnueftirlitsins þar sem teymið fékk betri yfirsýn í hverju verkefnið fólst. Einnig 

skipulagði teymið á hvaða tímum ætti að vinna, hversu margar klukkustundir og hvar. 

Búnar voru til kröfur sem þyrfti að klára í hverjum spretti. 

 

5.2.1 Framvinda 

Tafla 5.2.1 sýnir áætlaðan tímafjölda og kláraða tíma fyrir sprett 0. 

 
   

Sprettur 0 

 

Nafn Áætlaðir tímar Kláraðir tímar 

Arnar 32 klst 18.75 klst 

Margrét 32 klst 18.58 klst 

Sturla 32 klst 19.45 klst 

Samtals 96 klst 56.78 klst 

Tafla 5.2.1 
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Mynd 5.2 sýnir dreifinguna á vinnutímunum í sprett 0. 

Mynd 5.2 

 

5.2.2 Sprettabókhald (e. Sprint Backlog) 

Sprettabókhaldið inniheldur sögur sem unnið var að í spretti 0. 

 

ID Saga Stig Forgangur Sprettur Staða 

1 Funda með hagsmunaaðilum 0 A 0 Lokið 

2 Skil á lokaverkefnislýsingu til                      
leiðbeinanda 

1 A 0 Lokið 

3 Ákveða þróunarumhverfi 1 A 0 Lokið 

4 Koma vinnuaðstöðu á hreint 0 A 0 Lokið 

5 Drög að kröfulista 2 A 0 Lokið 

6 Tímaskráningarkerfi 1 A 0 Lokið 

7 Verkskipulag 1 A 0 Lokið 

                        Tafla 5.2.2 
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5.2.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective) 

Spretturinn gekk mjög vel. Teymið kynntist betur og var góður vinnuandi. Kláraðir tímar 

urðu aðeins minni en áætlað var en það tók lengri tíma en búast var við að finna 

verkefni. Teymið fékk betri yfirsýn um hvað þyrfti að gera og lagði mikla áherslu á góða 

undirbúningsvinnu. Teymið hélt kynningu fyrir aðra hópa í lokaverkefnisáfanganum og 

gekk það vel. Samskiptin við eiganda verkefnisins (e. Product Owner) gengu vel og 

auðvelt var að ná í hann. Teymið skilaði fyrstu drögum að skýrslu. 
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5.3 Sprettur 1 

Sprettur 1 hófst 1. febrúar og lauk þann 14. febrúar. Teymið setti upp React Native á 

vélarnar sínar. Gerð var áhættugreining og líka pappírsfrumgerð til þess að samræma 

hugmyndir teymisins um hvernig smáforritið ætti að vera. Út frá því var svo gerð 

frumgerð sem hægt var að setja í síma og var með samskonar viðmót og smáforritið á 

að vera með. Ætlunin er að nota hana síðar í notendaprófanir. Við fengum kynningu á 

veflausn sem norska vinnueftirlitið er með, en sú lausn er ekki það sem teymið er að 

velta fyrir sér. Sérstaklega þar sem krafa kom frá verkefniseiganda um að kerfið ætti að 

vera nothæft án nettengingar. Síðan þurfti teymið einnig að vinna í skýrslu fyrir fyrsta 

stöðufund. 

 

5.3.1 Framvinda 

Tafla 5.3.1 sýnir áætlaðan tímafjölda og kláraða tíma fyrir sprett 1. 

 

Sprettur 1 

 

Nafn Áætlaðir tímar Kláraðir tímar 

Arnar 32 klst 32.72 klst 

Margrét 32 klst 32.60 klst 

Sturla 32 klst 35.15 klst 

Samtals 96 klst 100.47 klst 

Tafla 5.3.1 
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Mynd 5.3.1 

 

 

 

Mynd 5.3.2 sýnir dreifinguna á vinnutímunum í sprett 1. 

 
Mynd 5.3.2 
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5.3.2 Sprettabókhald (e. Sprint Backlog) 

Sprettabókhaldið inniheldur sögur sem unnið var að í spretti 1. 

 

ID Saga Stig Forgangur Sprettur Staða 

8 Setja upp þróunarumhverfi 5 A 1 Lokið 

9 Drög að hönnun 5 A 1 Lokið 

10 Áhættugreining 1 A 1 Lokið 

11 Framvinduyfirlit 1 A 1 Lokið 

12 Frumgerð 2 A 1 Lokið 

 
                    Tafla 5.3.2 

 

5.3.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective)  

Ætlunin var að ljúka fyrstu notendaprófunum í þessum spretti en það bíður til spretts 2. 

Það er þó ekki meiri töf en svo að teymið telur sig geta unnið það upp í næsta spretti og 

að ekki þurfi að grípa til sérstakra ráðstafana. Að öðru leyti gekk vinnan vel, teymið 

kynnti verkefnið á fyrsta stöðufundi með prófdómara og var ánægt með hvernig það 

gekk. 
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5.4 Sprettur 2 

Sprettur 2 hófst 15. febrúar og lauk þann 28. febrúar. Teymið gerði notendaprófanir og 

fékk þrjá starfsmenn Vinnueftirlitsins til þess. Frumgerðin var endurhönnuð og voru 

gerðar örlitlar breytingar. Teymið kom upp beinagrind af forriti, setti smáforritið upp og 

tengdi Travis við. Teymið passaði upp á að keyrsla væri eðlileg og að öll tækni væri í 

lagi ásamt Jest. Teymið bjó til JSON skrár með skráningarflokkum, las JSON skrár inn í 

smáforritið ásamt því að gera virkni þar sem hægt var að skrá inn skráningarnúmer 

vélar og þá birtist viðeigandi skoðunarflokkar. Síðan var unnið í skýrslunni og 

notendaprófanir settar inn. 

 

5.4.1 Framvinda 

Tafla 5.4.1 sýnir áætlaðan tímafjölda og kláraða tíma fyrir sprett 2. 

 

Sprettur 3 

Sprettur 2 

 

Nafn Áætlaðir tímar Kláraðir tímar 

Arnar 32 klst 20.67 klst 

Margrét 32 klst 27.03 klst 

Sturla 32 klst 26.40 klst 

Samtals 96 klst 74.1 klst 
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Mynd 5.4.1 

 

Mynd 5.4.2 sýnir dreifinguna á vinnutímunum í sprett 2. 

 

Mynd 5.4.2 
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5.4.2 Sprettabókhald (e. Sprint Backlog) 

Sprettabókhald inniheldur sögur sem unnið var að í spretti 2. 

 

ID Saga Stig Forgangur Sprettur Staða 

13 Notendaprófanir 3 A 1 Lokið 

14 Endurhanna frumgerð 2 A 2 Lokið 

15 Koma upp beinagrind af smáforritinu 3 A 2 Lokið 

            Tafla 5.4.2 

 

5.4.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective)  

Vinnan gekk vel. Það voru örlitlir tæknierfiðleikar sem komu upp varðandi tengingu við 

Android herminn en teymið hjálpaðist að og leysti úr því. Teymið vann ekki jafn marga 

tíma og áætlað var en náði samt sem áður að klára allt sem áætlað var í sprettinum. 

Mikið álag var í skólanum sem gerði það að verkum að ekki var jafn mikill tími til þess 

að vinna sér í hag í verkefninu en teymið ætlar að bæta upp tímana í seinni sprettum. 
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5.5 Sprettur 3 

Sprettur 3 hófst 1. mars og lauk þann 14. mars. Teymið setti upp miðlægan 

gagnagrunn, tengdi grunn við smáforritið, byrjaði að vinna í vefþjónustunni og setti upp 

SQLite. Búið var til töfluskema og viðmótsgluggar fyrir skoðun. Einnig voru búnir til 

nokkrir gluggar í smáforritinu og þeir tengdir við hvorn annan. Unnið var í útlitinu á 

skráningarglugganum og forsíðu. Fundað var með verkefniseiganda, hann upplýstur um 

framvindu mála á þeim í fundi og var ánægður með frammistöðu teymisins. 

 

5.5.1 Framvinda 

Tafla 5.5.1 sýnir áætlaðan tímafjölda og kláraða tíma fyrir sprett 3. 

 

Sprettur 3 

Sprettur 3 

 

Nafn Áætlaðir tímar Kláraðir tímar 

Arnar 32 klst 18.67 klst 

Margrét 32 klst 30.23 klst 

Sturla 32 klst 30.1 klst 

Samtals 96 klst 79 klst 

Tafla 5.5.1 
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Mynd 5.5.1 

 

Mynd 5.5.2 sýnir dreifinguna á vinnutímunum í sprett 3. 

 

Mynd 5.5.2 
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5.5.2 Sprettabókhald (e. Sprint Backlog) 

Sprettabókhald inniheldur sögur sem unnið var að í spretti 3. 

 

ID Krafa Stig Forgangur Staða 

1 Sem kerfi þarf ég að keyra á Android 2 A  Lokið 

32 Sem kerfi vil ég geta búið til staðbundið afrit af 

upplýsingum sem tengjast framkvæmd 

skoðunar svo sem upplýsingar um vélar og 

aðila frá Tækjaveri 

20 A Í vinnslu 

 

 

Tafla 5.5.2 

 

5.5.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective)  

Spretturinn gekk ágætlega og var vinnuandinn góður. Unnið var í mörgum flóknum 

hlutum sem tóku sinn tíma. Að gera vefþjónustu bættist við á kröfulistann en teymið var 

búið að gera svigrúm fyrir óvæntum uppákomum svo áætlunin fór ekki úr skorðum. 
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5.6 Sprettur 4 

Sprettur 4 hófst þann 15. mars og lauk þann 28. mars. Teymið hélt stöðufund fyrir 

leiðbeinanda og prófdómara. Búinn var til forsíðugluggi á smáforritið og gerður SQLite 

prufugrunnur. Unnið var í gagnagrunninum og vefþjónustunni. Unnið var í 

skoðunarglugganum og sú virkni komin að hægt er að skrá inn vélanúmer og fá 

viðeigandi yfirflokka upp. 

 

5.6.1 Framvinda 

Tafla 5.6.1 sýnir áætlaðan tímafjölda og kláraða tíma fyrir sprett 4. 

 

Sprettur 4 

 

Nafn Áætlaðir tímar Kláraðir tímar 

Arnar 32 klst 18.17 klst 

Margrét 32 klst 25.73 klst 

Sturla 32 klst 26.37 klst 

Samtals 96 klst 70.27 klst 

Tafla 5.6.1 
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Mynd 5.6.1  

 

Mynd 5.6.2 sýnir dreifinguna á vinnutímunum í sprett 4. 

 

Mynd 5.6.2 
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5.6.2 Sprettabókhald (e. Sprint Backlog) 

Sprettabókhald inniheldur sögur sem unnið var að í spretti 4. 

 

ID Krafa Stig Forgangur Staða 

2 Sem notandi vil ég geta sett inn 

skráningarnúmer vélarinnar og þá birtast 

viðeigandi skoðunarflokkar 

8 A Lokið 

4 Sem notandi vil ég geta merkt við tvo 

valmöguleika við hvert skoðunaratriði (á við, á 

ekki við) 

2 A Í vinnslu 

6 Sem notandi vil ég geta valið um það að ljúka 

hverri skoðun með eftirfarandi 4 atriðum: Full 

skoðun, hálf skoðun, endurskoðun, notkun 

bönnuð 

3 A Í vinnslu 

   
      Tafla 5.6.1 

  

5.6.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective)  

Spretturinn gekk ekki nógu vel. Unnið var áfram í hlutum sem við áttum að klára í 

síðasta sprett en náðum ekki að klára þá hluti heldur í þessum sprett. Því erum við 

komin á eftir áætlun. Teymið ætlar að nýta páskafríið í að vinna í verkefninu til þess að 

komast á áætlun. Stöðufundurinn gekk vel að mati teymisins og voru allir sáttir.  
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5.7 Sprettur 5 

Spretturinn hófst þann 29. mars og lauk þann 28. apríl. Spretturinn var lengur en fyrri 

sprettir vegna lokaprófa og páskafrís. Teymið vann í skoðunarglugganum og sú virkni 

komin að hægt er að fá viðeigandi yfirflokka og undirflokka ásamt því að hægt er að 

haka við viðeigandi valmöguleika. Unnið var í virkninni að skrá sig inn í tækið og er sú 

virkni komin langt á leið. Byrjað var að vinna í að sækja gögn úr gagnagrunninum og 

hófst vinna í að vista skýrslu.  

 

5.7.1 Framvinda 

Tafla 5.7.1 sýnir áætlaðan tímafjölda og kláraða tíma fyrir sprett 5. 

 

Sprettur 5 

 

Nafn Áætlaðir tímar Kláraðir tímar 

Arnar 32 klst 30 klst 

Margrét 32 klst 21 klst 

Sturla 32 klst 35 klst 

Samtals 96 klst 86 klst 

Tafla 5.7.1 
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Mynd 5.7.1  

 

Mynd 5.7.2 sýnir dreifinguna á vinnutímunum í sprett 5. 

 

Mynd 5.7.2 
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5.7.2 Sprettabókhald (e. Sprint Backlog) 

Sprettabókhald inniheldur sögur sem unnið var að í spretti 5. 

 

ID Krafa Stig Forgangur Staða 

4 Sem notandi vil ég geta merkt við tvo 

valmöguleika við hvert skoðunaratriði (á við, á 

ekki við) 

2 A Lokið 

6 Sem notandi vil ég geta valið um það að ljúka 

hverri skoðun með eftirfarandi 4 atriðum: Full 

skoðun, hálf skoðun, endurskoðun, notkun 

bönnuð 

3 A Lokið 

14 Sem notandi vil ég geta valið hvaða undirflokk 

ég vil skoða næst á vél 

2 B Lokið 

32 Sem kerfi vil ég geta búið til staðbundið afrit af 

upplýsingum sem tengjast framkvæmd 

skoðunar svo sem upplýsingar um vélar og 

aðila frá Tækjaveri 

20 A Í vinnslu 

7 Sem notandi vil ég geta skráð mig í kerfið 13 A Í vinnslu 

Tafla 5.7.2 

 

5.7.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective)  

Spretturinn gekk ágætlega og vinnunni miðaði áfram. Þetta gekk frekar hægt fyrir sig og 

er teymið viðbúið að þurfa að vinna fleiri tíma í næstu sprettum en áætlað var. Unnið var 

að stórum hlutum sem taka sinn tíma en teymið áætlar að þegar þeim er lokið þá eigi 

vinnan eftir að ganga hraðar fyrir sig. Í næsta spretti ætlar teymið að klára a.m.k. þá 

tíma sem áætlaðir eru. 
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5.8 Sprettur 6 

Sprettur 6 hófst þann 29. apríl og lauk þann 5. maí. Þetta var fyrsti spretturinn af þremur 

þar sem spretturinn var ein vika að lengd. Teymið vann í innskráningarglugganum og 

lauk við þá virkni að skrá sig inn. Smáforritið getur talað við Tækjaver gagnagrunninn 

sem er gagnagrunnur Vinnueftirlitsins og vistað upplýsingar í smáforritið. Lokið var við 

virknina að sækja upplýsingar um vél og birta í smáforritinu. Unnið var í virkninni að 

geta vistað skýrslur og er sú virkni komin langt á leið. Gerðar voru breytingar til að gera 

forritið notendavænna. Fundað var með verkefniseiganda og var verkefnið á réttri leið 

að hans mati. 

 

5.8.1 Framvinda 

Tafla 5.8.1 sýnir áætlaðan tímafjölda og kláraða tíma fyrir sprett 6. 

 

Sprettur 6 

 

Nafn Áætlaðir tímar Kláraðir tímar 

Arnar 40 klst 51.67 klst 

Margrét 40 klst 49.3 klst 

Sturla 40 klst 51.15 klst 

Samtals 120 klst 152.12 klst 

                                     Tafla 5.8.1 
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Mynd 5.8.1  

 

Mynd 5.8.2 sýnir dreifinguna á vinnutímunum í sprett 6. 

 

Mynd 5.8.2 
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5.8.2 Sprettabókhald (e. Sprint Backlog) 

Sprettabókhald inniheldur sögur sem unnið var að í spretti 6. 

 

ID Krafa Stig Forgangur Staða 

32 Sem kerfi vil ég geta búið til staðbundið afrit af 

upplýsingum sem tengjast framkvæmd 

skoðunar svo sem upplýsingar um vélar og 

aðila frá Tækjaveri 

20 A Lokið 

33 

 

 

Sem kerfi vil ég geta sótt upplýsingar sem 

geymdar eru í gagnagrunn í smáforritinu 

8 A Lokið 

7 Sem notandi vil ég geta skráð mig í kerfið 13 A Lokið 

8 Sem notandi vil ég geta sett inn 

skráningarnúmer vélarinnar og fengið 

upplýsingar um vél, eiganda, umráðamann, 

hvort vélin sé í notkun áður en skoðun hefst 

2 A Lokið 

 

 

3 Sem notandi vil ég geta vistað skoðunarskýrslu 
í gagnagrunni 

13 A Í vinnslu 

 Tafla 5.8.2 

 

5.8.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective)  

Spretturinn gekk vel og var samvinna teymisins góð. Góð framvinda var á verkefninu og 

er teymið nálægt því að vera á áætlun en á eftir að ljúka við fáein atriði sem eru langt 

komin. Teymið áætlar að ljúka við allar A kröfur í kröfulistanum fyrir skil.  
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5.9 Sprettur 7 

Sprettur 7 hófst þann 6. maí og lauk þann 12. maí. Lokið var við virknina að skrifa undir 

skoðun í tækinu og einnig var lokið við þá kröfu að senda í tölvupósti afrit af 

skoðunarskýrslu. Í smáforritinu getur notandi ekki lokið við skoðun nema vera búinn að 

haka við alla yfirflokka og notandi getur valið hvaða undirflokk hann vill skoða næst á 

vél. Lokið var við virknina að hægt sé að skrá sig út úr tækinu. Teymið vann áfram í 

kröfunni að vista skoðunarskýrslu í gagnagrunni og vantar mjög lítið upp á til að klára þá 

virkni. Unnið var í virkninni að búa til skýrslu á lesanlegu formi og er sú virkni komin 

langt á leið. Einnig var byrjað að vinna í að fá eldri skoðunarskýrslur í tækið. 

Stöðufundur þrjú var haldinn í Háskólanum í Reykjavík og gekk það vel að mati 

teymisins.  

 

5.9.1 Framvinda 

Tafla 5.9.1 sýnir áætlaðan tímafjölda og kláraða tíma fyrir sprett 7. 

 

Sprettur 7 

 

Nafn Áætlaðir tímar Kláraðir tímar 

Arnar 40 klst 70.52 klst 

Margrét 40 klst 50.08 klst 

Sturla 40 klst 55.45 klst 

Samtals 120 klst 176.05 klst 

Tafla 5.9.1 
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Mynd 5.9.2 sýnir dreifinguna á vinnutímunum í sprett 7. 

 
Mynd 5.9.1 

 
 

 
Mynd 5.9.2 
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5.9.2 Sprettabókhald (e. Sprint Backlog) 

Sprettabókhald inniheldur sögur sem unnið var að í spretti 7. 

ID Krafa Stig Forgangur Staða 

17 Sem notandi get ég lokið skoðun nema vera 

búinn að haka við alla yfirflokka 

3 A Lokið 

 

9 Sem notandi vil ég geta látið eiganda tækis skrifa 
undir skoðun 

13 A Lokið 

12 Sem notandi vil ég geta sent í tölvupósti afrit af 

skoðunarskýrslu 

3 A Lokið 

16 Rekstrarhandbók 2 A Lokið 

14 Sem notandi vil ég geta valið hvaða undirflokk ég 

vil skoða næst á vél 

2 B Lokið 

31 Sem notandi vil ég geta skráð mig út 5 B Lokið 

20 Sem kerfisstjóri vil ég geta séð hver fyllti út hvaða 

skýrslu 

5 C Lokið 

3 Sem notandi vil ég geta vistað skoðunarskýrslu í 

gagnagrunni 

13 A Í 
vinnslu 

5 Sem kerfi geti ég búið til skýrslu á lesanlegu formi 5 A Í 
vinnslu 

10 Sem notandi vil ég fá upp eldri skoðunarskýrslu 

eftir að búið er að setja inn skráningarnúmer 

tækis 2-3 ár aftur í tímann 

2 B Í 
vinnslu 

     Tafla 5.9.2 

 

5.9.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective)  

Spretturinn gekk vonum framar og var samvinna teymisins áfram góð. Góð framvinda 

var á verkefninu og var teymið nálægt því að ná að ljúka við allar A kröfur í 

kröfulistanum. Teymið er langt komið með þær A kröfur sem eru eftir og áætlar að ljúka 

við þær í byrjun spretts 8. Teymið ákvað að það myndi ekki byrja að forrita neina nýjar 

virknikröfur í verkefninu eftir föstudaginn í spretti 7 heldur aðeins klára það sem var í 

vinnslu. 
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5.10 Sprettur 8 

Sprettur 8 hófst þann 13. maí og lauk þann 17. maí. Í sprettinum var unnið við að ljúka 

við kröfurnar að vista skoðunarskýrslu í gagnagrunni og búa til skýrslu á lesanlegu 

formi. Lokið var við eina auka kröfu sem var að fá eldri skoðunarskýrslur í forritið. Unnið 

var að því að klára skýrsluna, gera hana tilbúna til þess að skila ásamt því að fara yfir 

kóða og laga smáatriði í kóðanum. Einnig var undirbúin lokakynningin.  

 

5.10.1 Framvinda 

Tafla 5.10.1 sýnir áætlaðan tímafjölda og kláraða tíma fyrir sprett 8. 

 

Sprettur 8 

 

Nafn Áætlaðir tímar Kláraðir tímar 

Arnar 40 klst 67.03 klst 

Margrét 40 klst 55.58 klst 

Sturla 40 klst 59.10 klst 

Samtals 120 klst 181.71 klst 

Tafla 5.10.1 
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Mynd 5.10.2 sýnir dreifinguna á vinnutímunum í sprett 8. 

 
Mynd 5.10.1 

 

Mynd 5.10.2 
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5.10.2 Sprettabókhald (e. Sprint Backlog) 

Sprettabókhald inniheldur sögur sem unnið var að í spretti 8. 

 

ID Krafa Stig Forgangur Staða 

 

3 Sem notandi vil ég geta vistað skoðunarskýrslu í 
gagnagrunni 

13 A Lokið 

 

5 Sem kerfi geti ég búið til skýrslu á lesanlegu formi 5 A Lokið 

 

10 Sem notandi vil ég fá upp eldri skoðunarskýrslur 

eftir að búið er að setja inn skráningarnúmer 

tækis 2-3 ár aftur í tímann 

2 B Lokið 

 

     Tafla 5.10.2 

 

5.10.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective)  

Teymið var ánægt með framvindu sprettsins og gekk allt samkvæmt áætlun. Spretturinn 

fór í að klára síðustu kröfurnar, fínpússa skýrsluna og verkefnið fyrir lokaskil. Ekki var 

jafnmikið stress í sprettinum og teymið átti von á að yrði fyrir nokkrum vikum. Þar sem 

teymið náði að vinna upp áætlunina og klára síðustu A kröfurnar í byrjun sprettsins 

ásamt því að ljúka við eina B kröfu. 
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5.11 Heildaryfirlit 

Hér að neðan er tafla þar sem teknir eru saman heildartímarnir sem fóru í verkefnið. 

Einnig er brunarit (e. Burndown Chart) yfir alla sögupunktana sem voru kláraðir til að 

sýna framþróunina í verkefninu. 

 

5.11.1 Tímayfirlit 

 

 

                              Heildartímar 

 

 

 Arnar Margrét Sturla Áætlaðir Tímar 

Sprettur 0 18.75 18.58 19.45 32 

Sprettur 1 32.72 32.60 35.15 32 

Sprettur 2 20.67 27.03 26.40 32 

Sprettur 3 18.67 30.23 30.1 32 

Sprettur 4 18.17 25.73 26.37 32 

Sprettur 5 30 21 35 32 

Sprettur 6 51.67 49.3 51.15 40 

Sprettur 7 70.52 50.08 55.45 40 

Sprettur 8 67.03 55.68 59.1 40 

Samtals 328.2 310.23 338.17 312 

 

                                       Heildartímar samtals: 976.6 klst 

 

 

 

 
Tafla 5.11.1 
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5.11.2 Brunarit (e. Burndown Chart) fyrir sögupunktana 

Tekið var saman brunarit yfir sögupunktana sem voru kláraðir. Upphafsstaða ritsins er  

samanlagður fjöldi allra punktanna. Sögurnar reyndust nokkuð stórar og því var 

framgangurinn mikill þegar tókst að klára þær. Það hafði þá oft verið nokkur aðdragandi 

sem kemur fram í ritinu sem hægur framgangur frá spretti tvö þegar vinna hófst í 

forritinu sjálfu og fram að spretti sex. 

 

Mynd 5.11.2 
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5.11.3 Dreifing á heildartímum 

Mynd 5.11.3 sýnir dreifinguna á heildar vinnutímunum við gerð verkefnisins.  

 

Mynd 5.11.3 
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6 Áhættugreining 

Í eftirfarandi töflu eru áhættuatriði sem við töldum mikilvægt að skoða fyrir gerð 

verkefnisins þar sem þau gætu haft áhrif á vinnuna. Áhættuatriðum var lýst og gefnar 

líkur á kvarðanum 1-5 og metið var sérhvert tilfelli eftir því hversu alvarlegt það yrði. 

Áhættustuðull er margföldun þessara tveggja þátta til að meta vægi hvers áhættuatriðis 

og hversu mikil áhrif það myndi hafa á verkefnið. 

 

6.1 Áhættutafla 

 

Nr. Áhætta Áhrif Líkur Stuðull Fyrirbyggjandi aðgerðir og 

viðbrögð 

Ábyrgðarmaður 

1 Apar til að tala við 

Tækjaver gagnagrunn 

hjá Vinnueftirlitinu ekki 

til staðar 

4 2 8 Gætt þess að séu stöðug og góð 

samskipti við 

upplýsingatæknideild 

Vinnueftirlitsins til að tryggja að 

áætlanir standist 

Arnar 

2 Ósætti í teyminu 3 2 6 Teymismeðlimir sammælast um 

að halda uppi góðum og 

hreinskilnum samskiptum til að 

minnka líkurnar á gremju eða 

ósætti 

Sturla 

3 Álag í öðrum 

námskeiðum eða vinnu 

2 3 6 Teymismeðlimir skipuleggja sig 

vel og eru tilbúnir að vinna 

aukalega eða lengja seinni spretti 

Margrét 

 4 Kóða eða skýrslutap 

 

5 1 5 Skýrslur vistaðar á Google Drive 

og reglulega í tölvu 

teymismeðlims, kóði reglulega 

skráður á Github. 

Arnar 

 

5 Næst ekki í 

verkefniseiganda 

vegna þess að hann er 

búsettur á Akureyri. 

2 2 4 Staðgengill tilnefndur til vara Sturla 

 

 

 6 Tekur lengri tíma að 

ná tökum React 

Native en áætlað var 

2 2 4 Teymismeðlimir viðbúnir því að 

þeir gætu þurft að vinna aukalega 

Margrét 
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 7 Missa vinnuaðstöðu 2 1 2 Teymið vinnur saman í HR Sturla 

 8 Fartölva 

teymismeðlims 

bilar 

2 1 2 Daglega skal innrita kóða í 

útgáfustýringu og viðkomandi fer 

strax með tölvuna í viðgerð og 

teymið hefur varatölvu til taks 

Arnar 

9 

 

Teymismeðlimur 

verður veikur 

 

1 2 2 Viðkomandi vinnur að heiman eða  

aukalega þegar hann hefur heilsu 

til 

Margrét 

 10 Github liggur niðri 

 

2 1 2 Taka frá smá tíma til þess að 

samþætta gögnin þegar 

þjónustan er kominn aftur upp 

Arnar 

 11 Google Docs liggur 

niðri 

2 1 2 Afrit tekið reglulega á tölvu 

teymismeðlims 

Margrét 

12 Missum nettengingu 2 1 2 Flytja um vinnustað ef það er 

vitað að netið liggur niðri um 

langa stund, gera verkefni sem 

ekki krefjast nettengingar eða 

tengjast í gegnum síma í neyð 

Sturla 

13 Umfang verkefnisins 

reynist 

of lítið 

1 2 2 Bæta við stuðning við fleiri tæki Margrét 

14 Umfang 

verkefnisins reynist 

of stórt 

2 1 2 Minnka umfang verkefnisins í  

samráði við verkefniseiganda 

Sturla 

 15 Travis liggur niðri 1 1 1 Fara varlega í stórar breytingar 

meðan þjónustan liggur niðri 

Arnar 

Tafla 6.1 
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6.2 Aðgerðir og viðbrögð við áhættum 

Í eftirfarandi töflu eru áhættuatriði sem gerðust í raun og veru. Áhætturnar voru sumar 

það stórar að þær ollu því að færri kröfur voru teknar fyrir. 

  

 

    Tafla 6.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Áhætta Aðgerðir og viðbrögð 

1 Apar til að tala við Tækjaver gagnagrunn hjá 

Vinnueftirlitinu ekki til staðar 

Teymið sá sjálft um að búa til vefþjónustu 

til þess til að tala við Tækjaver gagnagrunn 

3 

 

Álag í öðrum 

námskeiðum eða vinnu 

Áhættan kom nokkrum sinnum fyrir og ef 

það hafði áhrif á sprettinn þá unnum við 

það upp í næsta spretti 

4 Kóða eða skýrslutap Þetta kom einu sinni fyrir og þá var Github 

sagan hjá teyminu skoðuð og fundinn 

kóðinn sem tapaðist 

6 Tekur lengri tíma að ná tökum React Native 

en áætlað var 

Breytum áætluninni og vorum aðeins með 

A kröfur á áætluninni þar sem við sáum að 

ekki var tími til að gera B og C kröfur 
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7 Hönnun 

Smáforritið Vélarskoðun fyrir Vinnueftirlitið á að vera einfalt í notkun og vera með 

möguleikann á að fylla út margar skýrslur á vettvangi án nettengingar. Það á að vera 

hægt að samþykkja skýrslu af umráðamanni vélar með undirskrift. Best væri ef hægt 

væri að láta eina undirskrift duga fyrir allar útistandandi skýrslur fyrir hvern 

umráðamann. Til þess að gera sér grein fyrir því hvernig ferð notandans í gegnum 

kerfið er, er byrjað á því að gera pappírsfrumgerð sem er fljótleg leið til þess að setja 

upp grófa hönnun að kerfinu. Þá leiðir teymið sig í gegnum það ferli sem notandinn 

upplifir og ræðir hvernig best sé að koma upplýsingum til notanda og útkljá ef einhver 

vafi er á hvernig framkvæma eigi aðgerð eða nálgast einhverja virkni. Í framhaldinu 

verður smíðuð önnur frumgerð líkari alvöru kerfi með smellanlegum aðgerðum. Hún 

verður notuð í notendaprófunum á þeim sem koma til með að nota kerfið. Þetta er gert 

til þess að fá þeirra álit á hvernig flæði kerfisins er, hvort aðgerðir séu skýrar og hvort 

það sé eitthvað sem vantar í kerfið. 

 

7.1 Fyrsta frumgerð 

Fyrsta frumgerðin var pappírsfrumgerð með átta gluggum. Teymið var frekar sammála 

um flesta glugga og var tiltölulega auðvelt að sammælast um nokkuð staðlaða fyrirmynd 

að smáforritinu. Skiptar skoðanir voru um orðalag á ýmsum aðgerðum forritsins og flæði 

þess til dæmis hvernig og hvaðan væri farið í fyrri skoðanir en að lokum voru 

teymismeðlimir sáttir með niðurstöðuna. 
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Upphafsgluggi smáforritsins er innskráningargluggi þar sem 

birtist merki Vinnueftirlitsins og notandi skráir sig inn. Ekki 

verður hægt að nýskrá notanda þar sem notendurnir eru svo 

fáir og er það algjörlega stýrt af Vinnueftirlitinu. Notandi ætti 

aðeins að sjá þennan glugga mjög sjaldan á sínu eigin tæki 

þar sem hann ætti síðan að haldast innskráður. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                 
                                                                                Mynd 7.1.1 

 

 

 

 

Eftir að notandi hefur skráð sig inn birtist aðalvalmynd 

forritsins þar sem notandi getur valið annað hvort að hefja 

nýja skoðun á tæki eða að sjá upplýsingar um skoðanir 

síðustu ára. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  

                                                                          Mynd 7.11 
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Þegar notandi hefur valið hvort hann vilji hefja nýja skoðun 

eða sjá eldri skoðanir þá birtist reitur til þess að slá inn 

skráningarnúmer tækis. Það er svo notað til þess að ná í 

skoðunaratriði þess vélaflokks sem tækið tilheyrir eða til að 

sækja gömlu skýrslurnar eftir því hvort notandinn sé að hefja 

nýja skoðun eða sækja eldri skoðanir. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
Mynd 7.1.3  

                                                                                         

 

 

 

Ef notandi velur „Saga tækis“ birtist yfirlit um ástand tækis úr 

skoðunum síðustu ára. Þar er svo hægt að fara beint í að 

hefja skoðun á tækinu ef komið er frá aðalvalmynd. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                             

 

                                                                            Mynd 7.1.4 
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Þegar skráningarnúmer tækis hefur verið slegið inn eftir að 

hafa ýtt á „Ný skoðun“ á aðalvalmynd forritsins birtist 

aðalvalmynd skoðunar. Eftirlitsmaður getur valið að hefja 

skoðun, skoða upplýsingar um tækið og umráðamenn þess 

eða sjá hvað hefur komið út úr skoðunum síðustu ára á 

viðkomandi tæki. 

    

 

 

                                                                  
 

                       Mynd 7.1.5   

 

 

Þegar smellt hefur verið á „Upplýsingar um vél“ birtist gluggi 

með upplýsingum um vél, eiganda þess og umsjónarmann. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                               Mynd 7.1.6 
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Þegar smellt hefur verið á „Hefja skoðun“ birtast 

skoðunarflokkar með mismunandi skoðunaratriðum sem þarf 

að yfirfara. Valmöguleikar við hvert skoðunaratriði eru, „Í lagi”, 

„Í ólagi” og „Á ekki við”. Einnig á að vera hægt að setja inn 

athugasemd og mynd við hvert skoðunaratriði en það er hvort 

tveggja valfrjálst. Þegar búið er að haka við einhvern 

möguleika í hverju skoðunaratriði er hægt að ljúka skoðun og 

gefa vélinni fulla skoðun, hálfa skoðun, endurskoðun eða 

banna notkun á tækinu. Ekki á að vera hægt að ljúka skoðun 

án þess að vera búinn að haka við hvert skoðunaratriði nema 

að það eigi að banna notkun, þá á að vera hægt að ljúka 

skýrslu strax með því að skrifa ástæðu bannsins.                              Mynd 7.1.7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 
 

  
Ef ein eða fleiri skoðanir eru vistaðar á snjalltækinu birtist listi 

yfir þær á aðalvalmynd. Þar að auki bætast við möguleikarnir að 

haka við eina eða fleiri skýrslu til þess að láta eiganda eða 

umráðamann skrifa undir þær, eða senda afrit af 

skoðunarskýrslu í tölvupósti. 

 

 
 
 
   
 
 
 
 

                                                                                        Mynd 7.1.8 
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7.2 Siglingaleiðarit 

Búið var til siglingaleiðarit eftir pappírsfrumgerðunum til að sýna flæði aðgerða í 

smáforritinu. 

 

Mynd 7.2 
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7.3 Frumgerð fyrir prófanir 

Gerð var frumgerð með sömu virkni og smáforritið á að vera með og sem var hægt að 

keyra í síma og leggja þannig fyrir. Að öðru leyti eru skjámyndirnar sambærilegar og í 

pappírsfrumgerðinni sem farið var yfir í kafla 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7.3.1                                                                                         Mynd 7.3.2                                                               
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  Mynd 7.3.3                                                                                           Mynd 7.3.4                                                                                                                                                                       
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58 
Háskólinn í Reykjavík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Mynd 7.3.7                                                                                 Mynd 7.3.8        

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Mynd 7.3.9                                                                           
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7.4 Vefþjónusta 

Gerð var vefþjónusta til þess að koma gögnum á milli Tækjavers sem er 

gagnagrunnur Vinnueftirlitsins og smáforritsins. Vefþjónustan var skrifuð í .NET Core 

og var uppbyggð með þriggja laga hönnun, með lag fyrir gagnagrunn, þjónustur (e. 

Services) og stjórnendur (e. Controllers). Aðgerðirnar sem að vefþjónustan þurfti að 

styðja er að koma til skila upplýsingum um allar vélar, aðila (sem eru annaðhvort 

einstaklingar eða fyrirtæki) og skoðunum frá Tækjaveri. Einnig þarf að auðkenna 

notendur smáforritsins með sömu notendaupplýsingum sem eru þegar til staðar í 

Tækjaver. Síðan þarf að taka við skoðunum úr smáforritinu og vista í Tækjaver. 

Ákveðið var setja upp aðeins einn gagnagrunnsklasa og þjónustu vegna þeirra fárra 

aðgerða sem á að styðja við. Auðvelt er að skipta þjónustunni upp í fleiri sérhæfðari 

þjónustur ef þörf er talið á. 

Eftirfarandi mynd sýnir samskiptaleiðir milli eftirlitsmanns, vefþjónustu og Tækjavers. 

 

 

                                                        Mynd 7.4 
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7.4.1 Klasarit fyrir vefþjónustu 

Búið var til klasarit til að sýna uppbyggingu vefþjónustunnar. 

 

Mynd 7.4.1 
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7.4.2 Einindi (e. Entity) 

Þeim einindum sem notuð eru í vefþjónustunni er skipt upp í 3 flokka eftir hlutverki 

þeirra. Einfaldir hlutir (e. Plain Old Class Object) eru notaðir til þess að sækja gögn úr 

gagnagrunninum til úrvinnslu í vefþjónustunni. Sýneinindi (e. View Model) eru notuð 

til að senda gögn frá vefþjónustunni til þess að stýra hvaða upplýsingar eru sendar. 

Inntakseinindi (e. Input Model) eru notuð til þess að taka við gögnum sem koma frá 

smáforritinu.  

Eftirfarandi mynd sýnir einindi sem notuð eru í vefþjónustunni. 

 

        Mynd 7.4.2 
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7.5 SQLite grunnur 

Til þess að styðja við að hægt sé að framkvæma margar skoðanir á vettvangi og án 

nettengingar en hafa samt aðgang að nauðsynlegum gögnum úr Tækjaver, var 

ákveðið að nota SQLite til þess að geyma staðbundið afrit af vélum, aðilum og 

skoðunum á smáforritinu. 

Eftirlitsmenn geta smellt á takka til þess að sækja uppfærð gögn, sem er einungis 

nauðsynlegt ef eftirlitsmaður á að skoða vél sem ekki var skráð í Tækjaver þegar 

gögnin voru síðast uppfærð. Íslensk heiti voru notuð á töflu og dálkanöfnum til þess 

að vera í samræmi við uppsetningu Tækjavers. Þegar eftirlitsmaður kemst næst í 

netsamband getur hann sent þær skýrslur sem hann hefur framkvæmt úr töflunni 

óvistaðarSkyrslur til Tækjavers. Búið var til töfluskema fyrir SQLite gagnagrunninn til 

að sýna þau gögn sem eru geymd. 

 

 

 Mynd 7.5 
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7.6 Uppfært siglingaleiðarit 

Búið var til nýtt siglingaleiðarit þar sem breytingar urðu á flæði smáforritsins eftir að 

framkvæmdar voru notendaprófanir. Í lokaútgáfunni var sú breyting að það er farið 

beint í að setja inn skráningarnúmer tækisins sem á að skoða eftir innskráninguna. 

Bættust við gluggar til að skoða skoðunarskýrslur, skrifa undir og senda í tölvupósti. 

 

 

Mynd 7.6 
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8 Notendaprófanir 

Notendaprófanir voru gerðar á frumgerðinni sem greint frá var í kafla 7.3. Prófanirnar 

voru gerðar til þess að fá endurgjöf frá notendum. Tekið var viðtal við einstaklinga, 

látið þá leysa fimm verkefni og í lokin svara nokkrum spurningum. Notuð var vefsíðan 

www.proto.io til þess að búa til virknina og hægt var að setja virknina í símann.  

 

8.1 Spurningar og verkefni 

Teymið fékk þrjá einstaklinga sem vinna við vélaeftirliti hjá Vinnueftirlitinu til þess að 

prófa frumgerðina. Einstaklingarnir voru á aldrinum 38 til 69 ára og höfðu unnið hjá 

Vinnueftirlitinu í 3 - 22 ár. Þeir áttu allir snjallsíma og voru miðlungs notendur 

smáforrita. Prófunin fór fram í fundarherbergi í Vinnueftirlitinu og tók um 15 mínútur. 

Þeir fengu fyrst kynningu um hvað prófunin fjallaði síðan voru þeir spurðir um 

grunnupplýsingar, verkefnin voru lögð fyrir og í lokin voru spurðar spurningar um 

þeirra upplifun á smáforritinu.  

Bakgrunnsspurningar sem spurt var um: 

1. Aldur?  

2. Hversu lengi hefur þú starfað í vinnueftirlitinu? 

3. Hversu vanur ertu notkun smáforrita: 

lítið - frekar lítið - meðallagi - mikið - mjög mikið. 

 

Verkefnin sem voru lögð fyrir notendur til þess að gera: 

1. Búðu til skoðun fyrir tæki með skráningarnúmer JL-123 

2. Finndu nafn eiganda og umráðamanns vélarinnar 

3. Finndu hvaða skoðun tækið fékk í fyrra. 

4. Framkvæmdu skoðun  

5. Fá undirskrift umráðamanns tækisins 

6. Sendu afrit af skýrslunni til eiganda/umráðamanns tækisins 

 

Spurningar um þeirra upplifun: 

1. Hvernig fannst þér að nota kerfið? 

http://www.proto.io/
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2. Hversu einfalt fannst þér kerfið? 

3. Hvað finnst þér gott við smáforritið? 

4. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta eða bæta við forritið? 

5. Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 

8.2 Niðurstöður 

Niðurstöðurnar frá öllum prófununum eru settar í samfelldan texta til að gera 

niðurstöður úr prófununum auðlesanlegri. Þegar notendur voru spurðir hvernig þeim 

fannst að nota kerfið þá voru svörin jákvæð fyrir utan örlítið erfitt að fá takkana til að 

virka í kerfinu. Öllum notendunum fannst kerfið einfalt, vísandi og sýnilegir gluggar. 

Notendur komu með nokkur atriði sem þeir vildu hafa í smáforritinu. Notandi benti á 

að vilja fá strax upplýsingar um vélina þegar það væri sett inn tækjanúmer, fá þá yfirlit 

yfir tækið til þess að vera viss um að vera með rétta tækið áður en skoðun hefst. 

Einnig að það þyrfti ekki að haka í alla flokka því oft væru mörg atriði sem tengdist 

einni vél og þurfa aðeins að haka í þau atriði þar sem kröfur væru ekki uppfylltar á 

vél. Prófarnarnar gengu almennt vel og án nokkra vandkvæða. Í heildina litið voru 

notendur ánægðir með kerfið og lítið var um hik við gerð verkefnanna.  
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9 Notendaleiðbeiningar 

9.1 Um kerfið 

Smáforritið er gert fyrir skoðunarmenn vélaeftirlits Vinnueftirlitsins. Með því er hægt 

að framkvæma skoðun á vettvangi með Android snjalltæki. Í því fást upplýsingar um 

tækin sem á að skoða og hægt að sjá hvaða skoðun þau hafa fengið áður. Skoðunin 

sjálf er síðan framkvæmd með því að haka við reiti í skoðunarglugganum. Í lokin er 

fengin undirskrift umráðamanna tækisins og er hægt að senda afrit í tölvupósti áður 

en skoðunin er kláruð.  

 

9.2 Tæknilegar kröfur 

Smáforritið keyrir á nýlegum Android snjalltækjum. Tækið þarf að geta fengið aðgang 

að innra neti vinnueftirlitsins til að geta flutt gögn í og úr því. 

 

9.3 Notkun forritsins 

Þegar notandi opnar smáforritið þarf hann að byrja á að skrá 

sig inn. Til þess þarf hann að vera nettengdur svo smáforritið 

geti athugað hvort hann sé með aðgang í Tækjaveri sem er 

gagnagrunnur vinnueftirlitsins. Ekki er hægt að fara lengra í 

tækinu án þess að vera innskráður. Aðeins þarf að skrá sig inn 

einu sinni og helst notandinn innskráður þar til hann hefur skráð 

sig út. 

 

 

 

   
                                                                                                     
Mynd 9.3.1 
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Eftir innskráningu þarf að ýta á takkann „Hlaða inn“. Tækið 

þarf þá að vera tengt þráðlausu neti Vinnueftirlitsins. Það getur 

tekið nokkrar mínútur. Með því móti er hægt að gera skýrslur 

úti á vettvangi án nettengingar.  

Eftir að því lýkur þarf tækið ekki lengur að vera nettengt. Þá er 

hægt að slá inn skráningarnúmer vélar og smella á „Áfram“. 

Skráningarnúmerið þarf þó að vera til svo hægt sé að halda 

áfram. 

 

 

                                                                                                                                  Mynd 9.3.2 

 

 

Þegar búið er að smella á „Áfram“ birtist glugginn „Ný skoðun“ 

þar sem hægt er að ýta á „Hefja skoðun“, „Upplýsingar um vél“ 

eða „Saga tækis“. Ef það þarf að fara til baka er valin örin efst 

til vinstri á skjánum. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Mynd 9.3.3 
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Ef ýtt er á „Saga tækis“ birtist nýr gluggi með upplýsingum um 

skoðunarsögu tækisins. Þar sjást dagsetningar á síðustu 

skoðunum tækisins og hver niðurstaðan var. Á mynd 9.3.4 er 

búið að stroka yfir númerið á vélinni til að varðveita 

persónuupplýsingar.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                         Mynd 9.3.4 

 

Ef ýtt er á „Upplýsingar um vél“ birtast upplýsingar um tegund 

vélar, gerð vélar, umráðamann og eiganda. Á mynd 9.3.5 er 

búið að stroka yfir þær upplýsingar til að varðveita 

persónuupplýsingar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Mynd 9.3.5 
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Ef ýtt er á „Hefja skoðun“ á mynd 9.3.3 opnast gluggi með 

þeim skoðunaratriðum sem eiga við tegund vélarinnar. Efst er 

hakað við að skoðunin sé gjaldskyld og þarf sérstaklega að 

afhaka við það ef ekki á að greiða fyrir hana. Haka verður 

síðan við einhvern af valmöguleikunum í „Tegund skoðunar“ og 

„Ástæðu skoðunar“. Skoðunaratriðin sjálf hafa yfirflokka með 

tveimur kössum (e. Checkbox) sem hægt er að haka við og 

verður að velja annan hvort þeirra.  

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                  Mynd 9.3.6 

 

 

Ef hakað er við að yfirflokkurinn eigi við þá opnast milliflokkar 

með einum kassa. Ef það er hakað í kassann opnast fyrir 

eiginleg skoðunaratriði. Ekki er nauðsynlegt að haka við alla 

milliflokka og skoðunaratriði, einungis þau sem eiga að fara í 

skýrsluna. Í lokin þarf að haka við þann kassa sem á við neðst 

hjá „Ljúka skoðun“ textanum. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Mynd 9.3.7 
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Þegar smellt er á takkann „Ljúka skoðun“ birtist nýr gluggi með nokkrum 

valmöguleikum. Efst birtist listi yfir þau tæki sem hafa verið skoðuð. Hægt er að bæta 

við þann lista með því að ýta á „Ný skoðun“. Hefst þá ný 

skoðun frá grunni þar sem byrjað er á að slá inn 

skráningarnúmer tækisins. Hægt er að smella á hvert tæki fyrir 

sig og velja síðan „Skoða skýrslu“ og sjá þá skýrsluna eða 

velja „Fá undirskrift“ eða „Senda afrit“. Þegar tæki er valið 

verður það tæki grænt á litinn eins og sést á mynd 9.3.8 en 

búið er að stroka yfir vélanúmer til að varðveita 

persónuupplýsingar. Ef ekki er búið að skrifa undir skýrsluna 

birtist viðvörun um að undirskrift vanti. Þegar búið er að skrifa 

undir allar skýrslur og búið að senda afrit er hægt að smella á 

„Senda tilbúnar skoðanir í Tækjaver“. Til þess þarf þó tækið 

að vera nettengd annars sendast skýrslurnar ekki og kemur        Mynd 9.3.8 

villa.                                            

 

 

 

Þegar smellt er á „Fá undirskrift“ þá birtist nýr gluggi fyrir 

undirskriftina. Hægt er snúa undirskriftagluggann á 

skammsnið og langsnið. Hægt er að hreinsa út undirskriftina 

með því að ýta á „Hreinsa“ neðst í glugganum. Þegar búið er 

að skrifa undir er valið „Vista“ efst uppi og geymist þá 

undirskriftin með skoðunarskýrslunni.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                        Mynd 9.3.9                                                                                                          

 

 



 

 

71 
Háskólinn í Reykjavík 

 

Ef ýtt er á takkann „Senda afrit“ opnast tölvupóstur með 

skoðunarskýrsluna í viðhengi. Í fyrsta skipti sem þetta er gert 

þarf að velja hvaða tölvupóst á að nota t.d. Outlook ef nota á 

VER tölvupóstinn. Tölvupósturinn er sjálfstætt forrit og þarf 

því að fara aftur í skoðunarforritið þegar búið er að senda 

póstinn. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                        Mynd 9.3.10 

 

 

 

Ef valið er að „Skoða skýrslu“ þá birtist gluggi með 

skýrslunni. Sömu upplýsingar birtast í skjalinu sem sent er 

með tölvupóstinum. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Mynd 9.3.11 
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Í öllum gluggum í tækinu fyrir utan innskráningargluggann 

er hægt að velja strikin þrjú efst á skjánum. Birtist þá stika 

þar sem eru þrír valmöguleikar. Ef ýtt er á „Heim“ þá er farið 

í glugga skráningarnúmers vélar. Ef „Senda skoðanir í 

Tækjaver“ er valið þá sendast allar skoðanir sem eru 

vistaðar á tækinu. Ef að „Útskrá“ er valið þá er farið í 

innskráningargluggann og þarf þá að innskrá sig ef nota á 

forritið. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                Mynd 9.3.12                                                        
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10  Lokaorð 

Í þessari skýrslu höfum við kynnt verkefnið okkar „Skoðunarkerfi fyrir vélaeftirlit“. Á 

heildina litið gekk verkefnið mjög vel. Teymið er sátt með árangurinn sem náðist við 

gerð smáforritsins. Áður en verkefnið fór af stað hafði það litla reynslu af React 

Native og Scrum aðferðafræðinni. Verkefnið fór hægar af stað en teymið átti von á 

vegna álags í skólanum en þegar skólanum lauk komst verkefnið á skrið og fóru hlutir 

að gerast hratt. Teymið náði að klára allar A kröfur og nokkrar B kröfur. Lokaverkefnið 

var góð reynsla til að kynnast því hvernig það er að vinna sem tölvunarfræðingur. 

Það var mjög gagnlegt að fara í gegnum það ferli að vinna heilt verkefni frá byrjun og 

fá að nota þá þekkingu sem maður hefur lært síðustu þrjú ár í Háskólanum í 

Reykjavík.   

 

10.1 Framtíðarsýn 

Smáforritið Skoðunarkerfi fyrir vélaeftirlit er tilbúið til notkunar. Það er hægt að þróa 

það meira eins og að bæta við kröfum B og C sem ekki náðist að útfæra við gerð 

verkefnisins. Það sem væri næst á dagskrá ef haldið væri áfram með verkefnið væri 

að leyfa eftirlitsmanni að skrifa athugasemd í skoðun sem birtist ekki á afriti sem sent 

er til eiganda eða umráðamanns vélarinnar. Einnig að vista stöðu skoðunar þannig 

að ef eitthvað kemur uppá hjá eftirlitsmanni, þurfi ekki að byrja á skýrslu aftur frá 

byrjun. Smáforritið er fyrsta útgáfa kerfisins sem á að fara í notkun hjá 

eftirlitsmönnum Vinnueftirlitsins í framtíðinni. Vinnueftirlitið mun koma til með að sjá 

um viðhald og þróun forritsins. 
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11  Viðauki 

11.1 Notendaprófanir, texti og spurningar 

Inngangur: 

Komdu sæl/ll, takk fyrir að taka þátt í því að prófa vélarskoðunar smáforritið. Sem 

notandi kerfisins skiptir okkur miklu máli hvernig þú upplifir kerfið og hvernig þér finnst 

að nota það. 

Til að hjálpa okkur við að útfæra það á sem bestan hátt viljum við því endilega að þú 

sér hreinskilinn varðandi það sem þér finnst að betur megi fara og líka það sem þér 

finnst gott við kerfið.  

Þetta er bara frumgerð, það er ekkert í hönnuninni sem ekki má breyta. Ef að þú 

getur ekki framkvæmt einhverja aðgerð eða stoppar einhvers staðar þá er eitthvað að 

hönnuninni, það er ekki þér að kenna. Þér velkomið að hætta hvenær sem er. 

 

Fyrst ætla ég að spyrja þig nokkurra bakgrunnsspurninga: 

1. Aldur?  

2. Hversu lengi hefur þú starfað í vinnueftirlitinu? 

3. Hversu vanur ertu notkun smáforrita: lítið - frekar lítið - meðallagi - mikið - mjög 

mikið 

Nú ætla ég að leggja fyrir þig nokkrar aðgerðir til þess að framkvæma með 

smáforritinu, og það myndi hjálpa okkur mjög mikið ef þú gætir hugsað upphátt og 

talað í gegnum hugsanagang þinn til þess að fá betri mynd á því hvað mætti bæta. 

Ég vil líka biðja þig um að láta okkur vita þegar þú ert búinn að framkvæma hverja 

aðgerð. 

 

Verkefni lögð fyrir: 

1. Búðu til skoðun fyrir tæki með skráninganúmer JL-123 

2. Finndu nafn eiganda og umráðamanns vélarinnar 

3. Finndu hvaða skoðun tækið fékk í fyrra. 

4. Framkvæmdu skoðun ( reyna setja upp raunverulegt dæmi um skoðun) 
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5. Fáðu undirskrift umráðamanns tækisins  

6. Sendu afrit af skýrslunni til eiganda/umráðamans tækisins 

 

Spurningar: 

1. Hvernig fannst þér að nota kerfið? 

2. Hversu einfalt fannst þér kerfið? 

3. Hvað finnst þér gott við smáforritið? 

4. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta eða bæta við forritið? 

5. Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 

Takk fyrir að hjálpa okkur að prófa frumgerðina. 

 

11.2 Viðmælendur 

11.2.1 Viðmælandi 1 

Bakgrunnsspurningar: 

1. Aldur? 38 ára 

2. Hversu lengi hefur þú starfað í vinnueftirlitinu? 3 ár 

3. Hversu vanur ertu notkun smáforrita:  

lítið - frekar lítið - meðallagi - mikið - mjög mikið? 

           Í meðallagi 

 

Verkefni lögð fyrir: 

1. Búðu til skoðun fyrir tæki með skráninganúmer JL-123 

2. Finndu nafn eiganda og umráðamanns vélarinnar 

3. Finndu hvaða skoðun tækið fékk í fyrra. 

4. Framkvæmdu skoðun ( reyna setja upp raunverulegt dæmi um skoðun) 

5. Fáðu undirskrift umráðamanns tækisins 

6. Sendu afrit af skýrslunni til eiganda/umráðamans tækisins 
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Spurningar: 

1. Hvernig fannst þér að nota kerfið? 

Svolítið seint, ekki alveg að virka, takkarnir voru ekki að virka erfitt að fá hakið, 

ekki haka í það sem á ekki við, flakka milli glugga: eitthvað erfitt að fá takkana til 

að virka. 

2. Hversu einfalt fannst þér kerfið? 

Frekar einfalt og lærist fljótt. 

3. Hvað finnst þér gott við smáforritið? 

Nefndi ekkert sérstakt talaði meira um að það væri gott að fá þetta smáforrit. 

4. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta eða bæta við forritið? 

Fá að sjá strax upplýsingar um vélina þegar þú setur inn tækjanúmerið, fá að sjá þá yfirlit yfir tækið og hægt að fletta niður og svo skrá skoðun, til þess að vita hvort maður sé með rétta tækið. 

5.  Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

Nei. 

 

Hvernig mér fannst honum ganga: 

Smá hægur, eitthvað að pæla 

Fyrsta verkefnið örlítið erfitt fyrir hann að búa til skoðun. Allt annað gekk vel 

 

Svipbrigði: 

Smá stopp, eitthvað að pæla 

 

Tala í gegn: 

Skrá sig inn, kann ekkert á þessa síma, ný skoðun, ætlaði að athuga hvort væri hægt 

að draga yfir staðinn fyrir að klikka á hvert og eitt, ekki hægt að taka af?, snöggur 

með verkefni 2, til baka takkinn leiðinlegur, lengi eitthvað, mér finnst maður eigi bara 

að haka við það sem á við en ekki það sem á ekki við. 
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11.2.2 Viðmælandi 2 

Fyrst ætla ég að spyrja þig nokkurra bakgrunnsspurninga: 

1. Aldur? 61 árs 

2. Hversu lengi hefur þú starfað í vinnueftirlitinu? 22 ár 

3. Hversu vanur ertu notkun smáforrita:  

lítið - frekar lítið - meðallagi - mikið - mjög mikið? 

Í meðallagi 

 

Nú ætla ég að leggja fyrir þig nokkrar aðgerðir til þess að framkvæma með 

smáforritinu, og það myndi hjálpa okkur mjög mikið ef þú gætir hugsað upphátt og 

talað í gegnum hugsanagang þinn til þess að fá betri mynd á því hvað mætti bæta. 

Ég vil líka biðja þig um að láta okkur vita þegar þú ert búinn að framkvæma hverja 

aðgerð. 

 

Verkefni lögð fyrir: 

1. Búðu til skoðun fyrir tæki með skráninganúmer JL-123 

2. Finndu nafn eiganda og umráðamanns vélarinnar 

3. Finndu hvaða skoðun tækið fékk í fyrra. 

4. Framkvæmdu skoðun ( reyna setja upp raunverulegt dæmi um skoðun) 

5. Fáðu undirskrift umráðamanns tækisins 

6. Sendu afrit af skýrslunni til eiganda/umráðamans tækisins 

 

Spurningar: 

1. Hvernig fannst þér að nota kerfið? 

 Allt í lagi, þetta venst, ekkert að þessu. 
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2. Hversu einfalt fannst þér kerfið? 

Allt í lagi 

 

3. Hvað finnst þér gott við smáforritið? 

Gott að vera laus við pappírinn, auðvelt og vel sýnilegt gluggarnir 

 

4. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta eða bæta við forritið? 

Ekki búinn að hugsa þetta svona langt 

 

5.  Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

Að það taki stuttan tíma að gera skýrslurnar. 

  

Takk fyrir að hjálpa okkur að prófa frumgerðina. 

 

Athugasemdir: 

Auðvelt að sjá upplýsingar um vél, snöggur að því. Smá hikandi þegar hann var að 

velja, fór fyrst í ný skoðun í stað fyrir saga tækis. 

Talar í gegn: 

Er að skrá sig inn, af hverju fer þetta fyrir, sér ekki hvert hann er kominn?. Hvernig 

bakka ég út úr þessu, hérna (var inn í ný skoðun) ? Rauði punkturinn hvernig fæ ég 

hann í burtu. Þetta fúnkerar ekki. Af hverju að merkja við hluti sem er í lagi ? Ef það 

er í lagi þá á það bara ekki við því það eru kannski 200 tæki sem á við í lagi. 

Aðalatriðið: Að þetta taki stuttan tíma ef ég er úti en má taka lengri tíma ef ég er inni.  

 

11.2.3 Viðmælandi 3 

Bakgrunnsspurningar: 

1. Aldur? 69 ára 

2. Hversu lengi hefur þú starfað í vinnueftirlitinu? Byrjaði 2001 = 18 ár 
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3. Hversu vanur ertu notkun smáforrita:  

lítið - frekar lítið - meðallagi - mikið - mjög mikið? 

Í meðallagi  

 

Verkefni lögð fyrir: 

1. Búðu til skoðun fyrir tæki með skráninganúmer JL-123 

2. Finndu nafn eiganda og umráðamanns vélarinnar 

3. Finndu hvaða skoðun tækið fékk í fyrra. 

4. Framkvæmdu skoðun ( reyna setja upp raunverulegt dæmi um skoðun) 

5. Fáðu undirskrift umráðamanns tækisins 

6. Sendu afrit af skýrslunni til eiganda/umráðamans tækisins 

 

Spurningar: 

1. Hvernig fannst þér að nota kerfið? 

Virtist vera fínt fyrir utan sambandsleysið í puttanum 

 

2. Hversu einfalt fannst þér kerfið? 

Frekar einfalt nema ýtti á senda afrit í stað þess að ýta á örina 

 

3. Hvað finnst þér gott við smáforritið? 

Ósköp einfalt og vísandi hvað maður þyrfti að gera, ekkert flókið 

 

4. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta eða bæta við forritið? 

Ekkert sem mér dettur í hug núna 

 

5.  Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? Nei ekkert í fljótu bragði sem ég 

rek mig á. Eina sem ég var að ruglast á var að senda afrit og svo kom ör.  

 

Athugasemdir: 

Snöggur, lítið um hik og virðist sjá næstu skref fljótt 
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Tala upphátt: 

Af hverju fer þetta ekki áfram á næsta stig þegar ég er að skrá mig inn? Saga tækis 

eða hefja skoðun hvað fer ég inn í til að sjá gamlar skoðanir. Hefja skoðum, þá er 

þetta auðvitað á ekki við, er ekki hægt að krossa í þetta? Ekkert gerist. Af hverju kom 

þetta svona, er ekki hægt að fara til baka? Ah já þarna niðri sá þetta ekki. Á ég þá 

bara að merkja við þetta eina? Er léleg tenging hérna hjá mér með puttana. 

Undirskrift, senda afrit, slá inn netfang. 

 
 

 


