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1 Inngangur  

Í byrjun þessarar vorannar hófst skipulagning lokaverkefnis. Verkefnin sem okkur buðust í 

fyrstu hugnuðust okkur ekki og var því ákveðið að leita til annarra fyrirtækja. Fyrstu tvær 

vikurnar fóru mest megnis í fundarhöld og tölvupóstsamskipti við þessi fyrirtæki. Meðal 

annars var fundað með KPMG, Marel, Fakta og að lokum Icelandair. Verkefnið sem Icelandair 

hafði upp á að bjóða heillaði okkur mest og því ákveðið að takast á við það.  

 

Icelandair er rótgróið flugfélag á Íslandi sem býður upp á farþega- og vöruflutninga utanlands. 

Megin áhersla í rekstrinum undanfarin ár hefur verið að bjóða tengiflug milli Norður-Ameríku 

og Evrópu. Auk þess í vaxandi mæli flug til og frá Íslandi sem áfangastað. Icelandair Digital 

Labs er hugbúnaðardeild sem sér um stafræna viðskiptaþróun fyrir Icelandair. Fyrir stofnun 

deildarinnar úthýsti Icelandair allri hugbúnaðarþróun til þriðja aðila. Reynslan leiddi síðar í ljós 

að hagkvæmara væri að setja á stofn sitt eigið hugbúnaðarhús og var það gert árið 2016. 

Deildin hefur vaxið ört síðan og starfa þar nú um 30 manns. 

 

1.1 Verkefnið 

Verkefnið er alfarið unnið í samstarfi við Icelandair Digital Labs (Labs verður notað hér eftir) 

með þeirra hugsjón að leiðarljósi. Það snýst um að hanna og smíða snjallsíma smáforrit (e. 

app) fyrir flugfreyjur og flugþjóna (flugþjónar verður notað hér eftir) Icelandair. Markmiðið 

með notkun þess er að hækka gæðastig á þjónustu og auðvelda upplýsingaflæði um borð í 

flugvélum félagsins. Það er mat hagsmunaaðila að virkileg þörf sé á slíku smáforriti og vísað í 

dæmi um sambærileg forrit í virkri notkun hjá samkeppnisaðilum. Tilgangur smáforritsins er 

að gefa flugþjónum handhægt yfirlit yfir þeirra vinnuplan (e. roster) og ítarlegar upplýsingar 

um hverja flugferð m.a. yfirlitsmynd af sætaskipan vélar, sem sýnir hagnýtar upplýsingar um 

farþega á myndrænan hátt. Þetta mun gera flugþjónum betur kleift að þjóna hverjum og 

einum farþega eftir þörfum. Einnig gefur smáforritið flugþjónum möguleika á því að meta 

frammistöðu sína, sem og annarra, eftir að flugi hefur lokið. Það er mikilvægt til þess að fá 

uppbyggilega, jákvæða sem og neikvæða gagnrýni. Lokaafurð verkefnisins frá okkar hendi 

verður tilbúið smáforrit með þeim grunnkröfum sem Labs setti fram. Það er síðan í höndum 

Labs að samhæfa það sínu kerfi. 
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1.2 Verkefnahópurinn 

Að verkefninu koma 11 einstaklingar. Fjórir nemendur úr Háskólanum í Reykjavík, allir á 

lokaári í hugbúnaðarverkfræði, Hannes Jóhannsson, Ívar Örn Kristjánsson, Margrét 

Finnbogadóttir og Tristan John Frantz. 

Frá Icelandair koma sjö einstaklingar að verkefninu. Tengiliður við Labs var Valeria Rivina, 

forstöðumaður stafrænnar viðskiptaþróunar, en hún kynnti verkefnið fyrir hópnum.  

Steindór Frímannsson var verkefnastjóri (e. Scrum master) í verkefninu og veitti hann hópnum 

aðhald innan Labs og sá til þess að engum vantaði neitt. Auk þess starfar hann sem 

bakendaforritari hjá Labs. Aðalgeir Arnar Jónsson, betur þekktur sem Alli Metall, sá um 

hönnun á smáforritinu, en hann er verktaki hjá Labs. 

Hagsmunaaðilar (e. stakeholders) voru Díana Björk Eyþórsdóttir, Eyjólfur Gíslason, Kristín 

Helga Lárusdóttir og Jóhann Árni Ólafsson. Díana var skilgreindur vörustjóri (e. Product 

Owner) og starfar sem Project Manager í Operations Support. Eyjólfur starfar sem Inflight 

Customer Experience Manager. Kristín starfar sem Cabin and Empowerment Manager Cabin 

Operations. Jóhann er í masternámi í vinnusálfræði þar sem verkefni hans snýr meðal annars 

að frammistöðuhlutanum í Icelandair Inflight. 
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2 Verkáætlun og skipulag 

Við verkáætlun og skipulag var byggt á tveimur hugbúnaðarþróunaraðferðum, Agile og Scrum, 

sem eru í samræmi við aðferðafræði Labs. Fyrir prófatímabilið í apríl var unnið tvo daga í viku, 

miðvikudaga og fimmtudaga. Þá daga var unnið í starfsaðstöðu Labs, sem er opið rými innan 

um aðra starfsmenn deildarinnar. Auk þess var umtalsverðum tíma varið utan þessara daga í 

verkefnið. Gert var hlé á vinnu í verkefninu yfir prófatímabilið. Að því loknu tók við páskafrí 

og síðan þriggja vikna lokaáfangi þar sem unnið var alla virka daga hjá Labs og heiman frá um 

helgar. 

 

2.1 Hugbúnaðarþróunaraðferðir  

2.1.1 Agile  

Agile aðferðafræðin stendur fyrir liðleika og sveigjanleika. Sú hugsjón var höfð að leiðarljósi 

við vinnu verkefnisins til að mæta þeim breytingum og áhættuþáttum sem komu upp. Í Agile 

er lögð áhersla á minnstu mögulegu útgáfu (e. minimum viable product), sem felur í sér að 

gefa út vöru reglulega og í smærri einingum til þess að tryggja öryggi og gæði.  

 

2.1.2 Scrum  

Scrum er vinsæl aðferðafræði í þróun hugbúnaðar sem byggir í grunninn á Agile. Scrum hópur 

inniheldur vörustjóra, verkefnastjóra og teymi. Vörustjóri er sá hagsmunaaðili sem skilgreinir 

vöruna sem á að hanna og er ábyrgur fyrir henni. Verkefnastjóri er sá sem stjórnar 

vinnuferlinu og veitir teyminu aðhald. Teymið sér um að hanna, smíða og prófa vöruna. Scrum 

er unnið í svokölluðum ítrunum, sem einnig kallast sprettir. Sprettur er afmarkað tímabil þar 

sem unnið er út frá fyrirfram skilgreindum kröfum. Þær kröfur koma fram á spretts 

skipulagsfundum (e. Sprint planning) sem haldnir eru í byrjun hvers spretts. Einnig eru haldnir 

daglegir fundir (e. daily standup meeting) um stöðu verkefnis, sem gefur teyminu yfirsýn yfir 

sprettinn og framgang hans. 
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2.2 Scrum fyrirkomulag 

2.2.1 Uppbygging spretta  

Verkáætlunin byggist upp á níu sprettum á vorönn 2019, frá 9 janúar til 17 maí. Eins og sést á 

töflu 1 er hver sprettur áætlaður tvær vikur að lengd fyrir próftímabil. Eftir það var gert ráð 

fyrir því að stytta hvern sprett niður í eina viku og nýta alla virka daga í verkefnið. Hver sprettur 

hefst og endar á miðvikudegi.  

 

  Hefst Lýkur Markmið 
Sprettur 0 10.jan 6.feb Undirbúningur 

Sprettur 1 6.feb 20.feb Greining, hönnun, uppsetning á verkefni. 

Sprettur 2 20.feb 6.mar Setja upp fyrstu skjái og flæði. 

Sprettur 3 6.mar 20.mar Byrja á sætaskipan. 

Sprettur 4 20.mar 3.apr Klára sætaskipan. 

  Prófatörn     

Sprettur 5 17.apr 1.maí Klára A kröfur. 

Sprettur 6 1.maí 8.maí Klára B kröfur. 

Sprettur 7 8.maí 15.maí  
Sprettur 8 15.maí 17.maí Handbækur 

Tafla 1: Vegkort. 

Svona leit vegkortið út í upphafi. Það gekk nokkuð vel að fylgja plani framan af en eðlilega 

komu upp atriði sem riðluðu planinu og þurfti þá að aðlaga sprettina að því. 

 

2.2.2 Scrum fundir 

Daglegir fundir:   

Haldnir voru daglegir fundir með verkefnastjóra á þeim dögum sem unnið var hjá Labs og fóru 

þeir fram klukkan 9 á hverjum degi. Hér koma þau atriði sem tekin voru fyrir á hverjum fundi: 

- Hvað gerðir þú í gær?  

- Hvað ætlar þú að afreka í dag?  

- Er eitthvað sem er að stoppa þig?  
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Yfirferð spretts (e. retrospective): 

Í lok hvers spretts var haldin yfirferð þar sem verkefnastjóri og verkefnahópur funduðu. Tekin 

voru fyrir þrjú atriði:  

- Hvað gekk vel? 

- Hvað gekk illa? 

- Hvað viljum við taka fyrir í næsta sprett? 

o Útfrá þeim atriðum voru ávallt valin þrjú áhersluatriði (e. action items). Þau voru 

valin þannig að hver hópmeðlimur fékk að úthluta þremur punktum, sem 

viðkomandi kom fyrir á þeim atriðum sem honum fannst mikilvægust. Þau þrjú 

atriði sem höfðu flesta punkta urðu fyrir valinu. Í framvinduyfirlitinu sem finna má 

í kafla 10 eru þessi atriði merkt gul. 

Áætlað var að hver spurning fengi fimm mínútur í rýni. Hver hópmeðlimur skrifaði á miða 

skoðanir sínar, fór upp á töflu og útskýrði mál sitt. 

 

Skipulagning spretts (e. sprint planning): 

Á miðvikudögum var haldin skipulagning spretts þar sem verkefnastjóri og verkefnahópur 

funduðu. Hist var eftir hádegi þar sem yfirferð spretts var haldin fyrir hádegi. Rætt var skipulag 

næsta spretts og í því fólst að ákveða hvaða kröfur yrðu teknar fyrir. Þær voru síðan brotnar 

niður í smærri verkefni til útfærslu. Hverjum hópmeðlim var síðan úthlutað ákveðnum 

verkefnum til ábyrgðar sem fól í sér að hópmeðlimur sá til þess að verkefnið yrði klárað. Eftir 

að öllum verkefnum var úthlutað, var haldinn skipulags póker (e. planning poker) þar sem 

ákveðið var vægi hvers verkefnis fyrir sig. Í skipulags póker fær hver hópmeðlimur úthlutuð 

punktaspjöld sem segja til um áætlaðan tíma verkefnisins. Þannig fær hver hópmeðlimur að 

gefa sitt mat á hversu langan tíma hvert verkefni mun taka. Öllum spjöldum er síðan safnað 

saman og tekin er sameiginleg ákvörðum um punktafjölda hvers verkefnis fyrir sig.  

 

2.2.3 Tæki og tól  

Notast var við verkefnastjórnunartólið Asana til þess að halda utan um scrum borðið, ásamt 

almennu utanumhaldi er viðkom verkefninu. Samskipti milli hópmeðlima og við tengiliði hjá 

Labs fóru fram með samskiptatólinu Slack.  

 



  

10 

 

3 Tæknilegt umhverfi 

Í þessum kafla er farið yfir það tæknilega umhverfi sem tengist smáforritinu, allt frá kóðanum 

og yfir í snjallsímann. Hvernig við nýtum hvert þróunartól, hvernig þau tala saman sín á milli 

og gera okkur kleift að nota smáforritið í snjallsímanum. 

 

3.1 Þróunartól  

React Native 

Smáforritið er forritað í React Native, sem er JavaScript grindarvirki (e. framework). Kóðinn er 

keyrður af Node.js, það er opið hugbúnaðarumhverfi sem gerir það mögulegt að keyra 

Javascript kóða utan vafra (e. browser). React Native var valið þar sem það útbýr bæði iOS og 

Android útgáfu af smáforritinu. 

VSCode, Android Studio og Xcode 

Við kóðun á smáforritinu var notast við ritilinn (e. editor) Visual Studio Code sem er bæði til 

fyrir Windows og macOS. 

Í hópnum unnu tveir á Mac og tveir á Windows tölvum. Á macOS var notast við Xcode til að 

keyra upp hermi (e. simulator) fyrir þróun og prófanir en í Windows var notast við Android 

Studio. Allar breytingar voru prófaðar fyrir bæði Android og iOS til að athuga hvort virknin 

væri sambærileg. 

Jest og Enzyme 

Smáforritið er prófað með Jest eininga og skjáskot (e. snapshot) prófum sem eru skrifuð í 

Enzyme. Jest er JavaScript prófanna grindarvirki. Enzyme er JavaScript prófunar tól fyrir React 

sem er notað til þess að skrifa próf á einfaldari og læsilegri máta.  

Markmið var sett að ná 80% kóða yfirferð (e. code coverage). Mynd af yfirliti fyrir kóða yfirferð 

má finna í viðauka. 

 
Mynd 1: Samantekt á kóðayfirferð. 



  

11 

 

GitHub 
Kóðabasinn er geymdur á útgáfustjórnunartólinu (e. version control) GitHub og settar voru 

stífar reglur varðandi notkun á því. Fyrir alla nýja eiginleika (e. features) fyrir smáforritið var 

útbúin ný grein (e. branch) út frá aðal útgáfu greininni, develop. Þegar nýr eiginleiki var 

tilbúinn og próf höfðu verið skrifuð fyrir hann var gert pull request á GitHub. Til þess að 

sameina nýju greinina þurftu tveir teymismeðlimir að yfirfara og prófa nýja eiginleikann. Ef 

allt var í lagi voru þessar breytingar samþykktar og sameinaðar útgáfu greininni. 

Bitrise 

Bitrise er tól sem sjálfvirknivæðir útgáfuferli smáforrita fyrir snjallsíma. Það keyrir próf, vottar 

kóða (e. code signing) og gefur út (e. deploy) sjálfvirkt. Þegar pull request er sameinuð (e. 

merged) inná útgáfu greinina þá keyrir Bitrise Jest prófin og smíðar (e. build) pakka fyrir bæði 

Android og iOS. Í því ferli eru pakkarnir vottaðir (e. signs) og að lokum gefur Bitrise appið út á 

Google Play og TestFlight, þar sem það er aðgengilegt þeim sem hafa til þess réttindi. 

 

Google Play og TestFlight 

Google Play er opinber dreifingarþjónusta fyrir Android smáforrit. TestFlight er þjónusta sem 

hýsir smáforrit til prófunar fyrir iOS tæki. 

Express 

Express er JavaScript grindarvirki fyrir Node.js sem er meðal annars hægt að nota til þess að 

setja upp vefþjónustur. Ekki var hægt að fá úthlutuðum aðgang að vefþjónustum Icelandair 

vegna persónuverndarlaga. Þar af leiðandi var smíðuð einföld vefþjónusta í Express sem hýsir 

fyrirfram skilgreind gervigögn (e. mock data). 

Swagger 

Swagger er tól sem notast við svokallaða Swagger samninga (e. Swagger contracts) til þess að 

einfalda skjölun fyrir vefþjónustur. Þetta auðveldar ferlið við að setja upp vefþjónustur eða 

skipta þeim út. Í verkefninu var notast við slíka samninga, en þeir voru  byggðir upp á 

gagnaskema Icelandair. Þar af leiðandi verður auðveldara að skipta út núverandi Express 

vefþjónustu fyrir raunverulega vefþjónustu Icelandair. 
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Heroku 

Upphaflega var Express vefþjónustan keyrð á eigin vél (e. locally) en til þess að geta nálgast 

gögnin hvar og hvenær sem er, var ákveðið að hýsa vefþjónustuna á Heroku. Heroku er 

skýjaþjónusta (e. cloud platform) sem getur meðal annars hýst Express vefþjónustu.  

Firebase 
Þegar lengra leið á verkefnið þurfti til raunverulegri gögn en þau sem vefþjónustan skilaði. Því 

var Firebase gagnagrunnstengingu bætt við vefþjónustuna, sem bæði skrifar og les úr 

gagnagrunni. Firebase er yfirgripsmikill þróunarvettvangur fyrir snjallsíma (e. mobile 

development platform), sem meðal annars býður uppá gagnahýsingu í skýinu. Nýttur er 

rauntíma gagnagrunnur, Firebase, til að hýsa allar farþegaupplýsingar ásamt þeim gögnum 

sem smáforritið skilar frá sér. 

Detox 

Detox er end-to-end prófanna forritasafn (e. library) fá Wix. Með því er hægt að skrifa próf 

sem framkvæma fyrirfram skilgreindar aðgerðir eins og notandi væri að framkvæma þær. 

Upphaflega var ákveðið að setja þetta upp fyrir verkefnið og voru þó nokkur próf skrifuð, en 

þar sem ákveðið var að notast við nýjustu útgáfu af React Native var hætt við slíkt próf vegna 

skorts á stuðning Detox við þá útgáfu. 

 

3.2 Forritunarreglur  

Forritunarreglum Labs var fylgt eftir en þær eru skilgreindar í npm (Node package manager) 

pakka og eru aðgengilegar hér. ESLint er viðbót fyrir Node.js sem sér um að framfylgja settum 

reglum og var enginn kóði settur inn á GitHub nema hann stæðist ESLint reglurnar. 

  

https://github.com/Icelandair/npm.eslint-config-icelandair
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3.3 Þróunarferli 

Hér að neðan má sjá flæðimynd af þróunar- og útgáfuferlinu. 

Mynd 2: Þróunar- og útgáfuferlið. 
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4 Áhættugreining 

Að þróa smáforrit frá grunni getur haft í för með sér ýmsar áhættur, bæði tæknilegar og 

mannlegar. Helstu áhættuliðirnir eru listaðir upp í töflu 2 ásamt atriðum hvernig hægt sé að 

draga úr viðeigandi áhættulið og hvaða áhrif áhættan hefði ef hún kæmi upp. 

Áhættuþátturinn fæst með því að margfalda áhrif og líkur áhættunnar saman. 

Nr. Áhættan Lýsing 

Áh
rif

  (
1 

– 
5)

 

Lí
ku

r  
(1

-5
) 

Áh
æ

tt
uþ

át
tu

r 

Áb
yr

gð
ar

að
ili

 Þættir sem 
draga úr 
áhættu. 

Áhrif ef 
áhættan 
kemur upp.  

1 React native 
forritunarmálið. 

Tveir hópmeðlimir 
hafa ekki forritað í 
React Native áður. 

4 5 20 Hannes Nýta fyrsta 
sprettinn til að 
tileinka sér 
React Native. 
Hópmeðlimirnir 
tveir þurfa vera 
duglegir að 
spyrja um hjálp 
og nýta sér 
hjálpargögn um 
tungumálið. 

Hópmeðlimirnir 
tveir verða 
lengur að 
forrita og það 
gæti hægt á 
verkefninu og 
minna áunnist 
en vonast var.  

2 Háð Labs. Bið eftir svörum frá 
þeim. Eins og t.d. 
drög að hönnun og 
uppsetningu á 
vefþjónustum. 

4 3 20 Ívar  Reyna ýta eftir 
hlutunum og 
fara í önnur 
tilfallandi 
verkefni þegar 
við erum stopp. 

Verkefnið 
seinkar og 
tíminn illa 
nýttur. 

3 Tölva hjá 
hópmeðlimi 
hrynur. 

Við erum öll að nota 
okkar eigin tölvur í 
þessu verkefni og er 
hún aðalvinnutól 
hvers og eins. 

5 2 10 Hannes Vera dugleg að 
vista vinnuna 
sína og hafa allt 
í skýinu eða 
GitHub.  

Munum 
mögulega 
missa gögn og 
mun hægja á 
vinnuferlinu. 

4 Álag í skóla. Flestir hópmeðlimir 
eru í þremur 
áföngum með 
lokaverkefni, einn er 
í fjórum. Gæti verið 
enn meira álag yfir 
prófatímann. 

4 5 10 Margrét Skipuleggja 
skólann vel og 
reyna að klára 
verkefni 
snemma í 
vikunni svo tími 
gefist fyrir þá 
daga sem við 
eyðum í 
lokaverkefnið. 

Vinnuálagið 
verður ójafnt í 
verkefninu og 
sumir dragist 
aftur úr.  
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5 Verkefnið er 
umfangsmeira 
en áætlað var. 

Ef áætlanir og 
umfangið stenst ekki. 

4 2 8 Ívar  Ná góðri 
heildarmynd af 
verkefninu 
strax í upphafi 
og vera raunsæ 
á tímaáætlanir 
og það sem við 
ætlum að ná að 
fullklára. 

Munum lenda í 
miklli 
tímaþröng í 
lokin og í versta 
falli ekki klára 
verkefnið til 
fulls. 

6 Erfiðleikar í að 
sækja gögn frá 
vefþjónustu 
(API). 

Ekki að fá rétt gögn, 
fáum ekki alltaf svar 
o.s.frv. 

3 2 6 Tristan  Kynna okkur 
vel þá APA sem 
við munum 
vinna með. 
Setja upp okkar 
eigin mock 
gögn. 

Gæti verið 
tímafrekt og 
sérstaklega 
tímafrekt ef 
þetta endar á 
að virka ekki. 

7 Veikindi. Einhver 
hópmeðlimur gæti 
orðið veikur. 

2 2 4 Margrét Gera ráð fyrir 
veikindum í 
verkáætlun. 

Sá hópmeð-
limur mun ná 
að skila minni 
vinnu í 
verkefninu en 
búist var við og 
þar með verður 
meira álag á 
hina hópmeð-
limina. 

8 One drive 
verður niðri 
(e.offline). 

Ef það kemur fyrir að 
Microsoft og One 
Drive sé niðri. 

2 1 4 Ívar  Reglulega vista 
öll skjölin í 
tölvunum 
okkar. 

Mun hægjast á 
skýrslugerð og 
þar af leiðandi 
ekki skila inn 
jafn góðri 
afurð. 

9 Github verður 
niðri (e.offline). 

Ef það kemur fyrir að 
Github sé niðri. 

3 1 4 Tristan  Reglulega vista 
verkefnið í 
tölvunum 
okkar. 

Mun hægja á 
verkefninu og 
þar af leiðandi 
ekki skila inn 
jafn góðri 
afurð. 

 

Tafla 2: Áhættugreining  
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4.1 Áhættuskráning 

4.1.1 Áhætta í sprett 0 

Helsti áhættuliðurinn var áhætta tvö ,,Háð Labs“. Þar sem við vorum ekki kominn með 

ítarlegar upplýsingar um verkefnið gátum við ekki hafist handa. Í staðinn einbeittum við okkur 

af öðrum verkþáttum meðal annars að búa til kynningu og nýta þær upplýsingar sem við 

vorum komin með til hins ítrasta.  

 

4.1.2 Áhætta í sprett 1 

Helsti áhættuliðurinn var liður eitt ,,React Native forritunarmálið“. Til að koma í veg fyrir þessa 

áhættu nýttum við þennan sprett að í læra á React Native og setja upp þau tól sem til þurfti. 

 

4.1.3 Áhætta í sprett 2 

Helsti áhættuliðurinn var áhætta tvö ,,Háð Labs“. Við þurftum að bíða eftir drögum af hönnun 

til að byrja forrita skjámyndir í smáforritinu. Til að koma í veg fyrir tímasóun byrjuðum við að 

forrita virkni sem við vissum að þyrfti að vera til staðar. Einnig var lögð áhersla á skýrslugerð.  

 

4.1.4 Áhætta í sprett 3 

Helsti áhættuliðurinn var áhætta sjö ,,Veikindi/fjarvera“. Ívar tók áfanga á vegum skólans sem 

var kenndur í Frakklandi og þar með var hann fjarverandi í viku. Þetta hafði lítil áhrif á 

verkefnið þar sem vitað var af ferðinni fyrirfram og vorum við búin að undirbúa fjarveru hans. 

 

4.1.5 Áhætta í sprett 4 

Helsti áhættuliðurinn var áhætta fjögur ,,Álag í skóla“ því það var stutt í próf og mikið af  

verkefnum sem þurfti að skila og þess vegna var ekki afkastað jafn miklu þennan sprett. 

 

4.1.6 Áhætta í sprett 5 

Helsti áhættuliðurinn var áhætta tvö ,,Háð Labs“. Mikil bið var eftir hönnun, sem varð til þess 

að við þurftum að hanna nokkra skjái sjálf. Þegar sú hönnun kom loksins þurfti að fara aftur 

yfir stíla og heimfæra á þær skjámyndir sem voru uppfærðar. Þessi áhætta hefur haft hvað 

mest áhrif á verkefnið okkar og er búið að vera erfitt að koma í veg fyrir hana þar sem lögð er 

mikil áhersla á að smáforritið lýti vel út fyrir sem besta notendaupplifun.  
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4.1.7 Áhætta í sprett 6 

Helsti áhættuliðurinn var áhætta fimm ,,Verkefnið er umfangsmeira en áætlað var“. Þar sem 

smáforritið var komið langt á leið var mikill vilji til að betrumbæta, breyta og laga galla. 

Nokkrar kröfur og ábendingar sem við hefðum vilja taka inn, en þar sem tíminn var 

takmarkaður þurfti að velja og hafna. 
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5 Kröfulisti 

Kröfulista (e. requirement list) er skipt upp í tvo hluta, virkni- og almennar kröfur. Virkni 

kröfurnar eru öll virkni smáforritsins. Almennar kröfur eru um kerfið og hvernig það á að haga 

sér. 

 

5.1 Virkni kröfur (e. functional requirements) 

Virkni kröfurnar eru 19 og skiptast þær í A og B kröfur eftir mikilvægi. A kröfur eru 

mikilvægastar og eru þær grunnkröfur, B eru aukakröfur sem gætu mætt afgangi. Þessar 

kröfur voru unnar í samstarfi við hagsmunaaðila og verkefnastjóra ásamt því að skilgreina 

minnstu mögulegu útgáfu (e. minimum viable product).  

Nr. Nafn/Lýsing Forgangur Rökstuðningur Notendahópar  Staða 

1 Innskráning A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

2 Flugin mín. A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

3 Tímamismunur  A  Grunnkrafa Flugþjónar  Tekið út 

4 Valið flug. A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

5 Ýtarlegar upplýsingar um 
flugvél. A  Grunnkrafa Flugþjónar  Tekið út 

6 Sætaröðun  A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

7 Sætaupplýsingar  A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

8 Athugasemdir  A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

9 Áhafnameðlima upplýsinga.  A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

10 Tilkynningar  A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

11 Vita af Saga club meðlimum.  A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

12 Skráning í Saga club.  A  Grunnkrafa Flugþjónar  Tekið út 

13 Smáforritið virkar án 
nettengingar (e. offline). A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

14 Sækja upplýsingar. A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

15 Gefa upplýsngar. A  Grunnkrafa Flugþjónar  Lokið 

16 Flugtími B Aukakrafa Flugþjónar  Ólokið 

17 Skila upplýsingum í 
gagnagrunn. B Aukakrafa Flugþjónar  Lokið 

18 Handbók B Aukakrafa Flugþjónar  Ólokið 

19 Skýrslur B Aukakrafa Flugþjónar  Ólokið 
Tafla 3: Virkni kröfur. 
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5.2 Minnsta mögulega útgáfa (e. minimum viable product) 

Þar sem eitt af markmiðum verkefnisins var að vinna með Agile var skipulögð minnsta 

mögulegu útgáfa af smáforritinu. Kröfurnar sem Labs kom með ásamt verkefnahóp voru 

yfirfarnar og tekið var fyrir hvað ætti heima í minnstu mögulegu útgáfu af smáforritinu og 

hvað ekki.  

 
Mynd 3: Minnsta mögulega útgáfa, eftir fund með hagsmunaaðilum og verkefnastjóra. 

5.3 Almennar kröfur (e. non-functional requirements)  

Almennu kröfurnar eru fjórar talsins og eru allar jafn mikilvægar. 

Nr. Nafn/lýsing  
1 Viðbragstími að meðaltali skal vera minni en 200 millisekúndur. 

2 
Allir undir 35 ára aldri eigi að geta notað smáforritið ólært en 35 ára og eldri gætu þurft 
aðstoð en ekki fleiri en fyrstu tvö skiptin.  

3 95% af notendum eiga finnast smáforritið notendavænt og þægilegt í notkun. 

4 80% kóða yfirferð með einingaprófunum. 
Tafla 4: Almennar kröfur 
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6 Notendahópar  

Notendahópurinn samanstendur af starfandi flugþjónum Icelandair. Á grundvelli 

tæknikunnáttu og aldurs var honum skipt í tvennt. 

 

6.1 Lýsing á notendahópum  

Taflan hér að neðan lýsir hverjum og einum notendahóp ítarlega. 

Nr.  Notendahópur Fulltrúi  Kyn  Tölvufærni Þjálfun  Notkun  Markmið  
1 Flugþjónar á 

aldrinum 20-35 
ára.  

Birkir  Bæði Mjög góð. Engin Öllum 
vinnudögum. 
Á snjallsíma 
sem er um 
borð. 

1. Veita 
persónulegri 
þjónustu 
um borð. 
 
2. Einfalda 
vinnuna.  

2 Flugþjónar á 
aldrinum 35-70 
ára.  

Kristín Bæði Mismunandi, 
flestir geta 
bjargað sér.  

Minnsta 
lagi 
tvisvar 
sinnum. 

Öllum 
vinnudögum. 
Á snjallsíma 
sem er um 
borð. 

1. Veita 
persónulegri 
þjónustu 
um borð. 
 
2. Einfalda 
vinnuna.  

Tafla  5: Notendahópar 
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7 Notendaprófarnir  

Sex flugþjónar komu í notendaprófanir. Hver þeirra var upplýstur um verkefnið og gert grein 

fyrir að einungis væri verið að prófa hugbúnaðinn en ekki þeirra eigin tæknikunnáttu. Lögð 

voru fyrir átta misjöfn verkefni og voru viðmælendur hvattir til að vera ósparir á gagnrýni. 

Verkefnin reyndu á alla virkni sem þá var komin í smáforritið. Hægt er að nálgast 

verkefnalistann í viðauka. Hver prófun tók u.þ.b. 20 mínútur, þar sem fyrri helmingur tímans  

fór í að leysa verkefnin og seinni helmingurinní almennt spjall um smáforritið. Taflan hér að 

neðan lýsir framkvæmd prófana og var hvert verkefni mælt á þriggja stiga skala. Fljótur sem 

gefur til kynna að auðvelt var að framkvæma verkefnið, meðal þurfti smá ábendingu eða tíma 

til að framkvæma verkefnið og hægur þurfti að fá hjálp til að framkvæma verkefnið.  

 

Númer  
viðmælanda 

1 2 3 4 5 6 

Aldur: 36 ára 49 ára 27 ára 36 ára 36 ára 66 ára 

Starfsaldur: 14 ár 23 ár 6 ár 6 ára 6 ár 47 ár 

Númer  
verkefnis       
1 Fljótur Meðal Fjótur Meðal Fljótur Meðal 

2 Meðal Meðal Fjótur Fljótur Meðal Hægur 

3 Hægur Hægur Fljótur Meðal Meðal Hægur 

4 Hægur Fljótur Fjótur Hægur Fljótur Hægur 

5 Fljótur Fljótur Fljótur Meðal Meðal Fljótur 

6 Fljótur Fljótur Fjótur Fljótur Meðal Fljótur 

7 Fljótur Fljótur Fjótur Fljótur Fljótur Fljótur 

8 Fljótur Fljótur Fjótur Fljótur Fljótur Fljótur 
Tafla  6: Notendaprófarnir. 

Eins og búist var við átti viðmælandi í notendahóp 20-35 ára töluvert auðveldara með að 

framkvæma verkefnin en hinn hópurinn, 35-70 ára. Allir viðmælendur voru sammála um það  

að eftir að hafa séð einu sinni hvernig verkefnið var framkvæmt gætu þau auðveldlega 

endurtekið leikinn. Prófanirnar gáfu góð fyrstu viðbrögð fyrir bæði útlit og virkni smáforritsins. 

Nokkrir gallar (e .bug) uppgötvuðust í fyrsta skipti sem var mjög jákvætt þar sem erfitt getur 
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verið að finna þá. Viðmælendur komu með ýmsar góðar ábendingar um hvað betur mætti 

fara og hugmyndir að nýjum eiginleikum. Helstu ábendingarnar sem við fengum var að 

dagatalið ætti einungis að sýna einn mánuð í einu og að vinnudagarnir og brottfarartíminn 

mætti vera meira áberandi. Allir voru sammála um að í sætaskipan mætti birta betra yfirlit á 

merkingum farþega, t.d. tölur sem sýna hversu margir eru með ákveðna merkingu. Annars 

voru viðmælendur yfirhöfuð hæstánægðir með smáforritið og fannst það flott, handtækt og 

sáu vel fram á notkunarmöguleika þess. 

 

8 Innblástur af hönnun og samkeppni  

Mikilvægt er að skoða sambærileg smáforrit til innblásturs. Skoðuð voru þrjú smáforrit og 

kostir þeirra og gallar listaðir upp. 

 

8.1 Crew smáforritið 

Áhafnarmeðlimir eru nú þegar með smáforrit sem er þeirra helsta vinnutól. Það sýnir þeim 

m.a. vinnuplanið sitt og hægt er að útbúa skýrslur um flug ásamt fleiri valmöguleikum. Það 

smáforrit er keypt frá öðru fyrirtæki, sem leiðir til þess að það tekur langan tíma að fá í gegn 

breytingar og/eða bæta við eiginleikum. Þetta smáforrit var haft að leiðarljósi þegar kom að 

hönnun og virkni verkefnisins. Reyndur flugþjónn var beðinn að lista upp kosti og galla 

smáforritsins. Hér að neðan má sjá nokkur skjáskot (e. sceenshots) af því.  
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Skjáskot 1: Skjáskot úr Crew smáforritinu sem er í notkun núna. 
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8.1.1 Kostir  

Út frá skjámyndunum er hægt að sjá að forritið er stílhreint, skýrt, auðvelt í notkun og 

myndrænt. Kostirnir sem fyrrnefndur flugþjónn listaði upp fyrir okkur eru eftirfarandi:  

• Innskráning til vinnu – þurfum ekki að hringja lengur og skrá okkur inn. 

• Farþegalistinn – upplýsingar sem koma fram á honum eru mikilvægar í okkar starfi. 

• Skráin sjálf og upplýsingar um öll flugin okkar þann mánuðinn. 

• Þjónustuskýrslur – að það sé hægt að skrifa skýrslur í gegnum appið. 

• Upplýsingar um áhafnameðlimi 

• Upplýsingar um flugvélina, til dæmis hvort hún sé með Wifi eða Led lýsingu. 

• Símaskrá starfsmanna. 

• Símaskrá fyrir hótelin okkar á erlendu útistöðvum. 

• My info – allar upplýsingar um viðkomandi. 

• My documents – allar upplýsingar um hvort ég sé búinn að fara á Recurrent námskeið 

til að halda réttindum mínum til að fljúga sem áhafnameðlimur. 

• Valmöguleikar um tilkynningar – að við getum hakað við hvernig við viljum vera 

upplýst. Til dæmis tek ég af lagfæringar á vél og vélaskipti, því truflunin væri of mikil 

með því að fá þær upplýsingar. 

• Inn í fluginu sjálfu þá er hægt að ýta á áfangastaðinn og sjá tímamismun, hvenær 

maður er sóttur, hvaða hliði er verið að farafrá, o.s.frv. 

• Chat – samskipti milli áhafnar er auðveldari á flugdegi og í stoppum með 

skilaboða valmöguleika. 

• Who is here – valmöguleiki. Hann virkar þannig að hægt að skrá sig inn á þann 

áfangastað sem maður er á. Þá sjá aðrir áhafnameðlimir Icelandair, þegar til dæmis 

tvær eða fleiri vélar fara á sama áfangastað daglega – hver er staddur á sama stað. 
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8.1.2 Gallar  

Út frá skjámyndunum er erfitt að sjá einhverja galla. Gallarnir sem fyrrnefndur flugþjónn 

listaði upp fyrir okkur eru eftirfarandi:  

• Sjáum ekki á farþegalista farþega sem eru til dæmis búnir að kaupa sér: Sæti með 

meira fótaplássi. Sjáum ekki Economy Flex farþega sem eiga að fá frítt WiFi um borð. 

Sjáum ekki þá farþega sem eru uppfærðir upp á Saga Premium án matar.  

• Þjónustuskýrslukerfið er ekki nægilega staðlað. 

 

8.2 Innritunar smáforritið frá Icelandair  

Undanfarin tvö ár hefur þetta smáforrit verið í þróun hjá Labs og stefnt er að útgáfu þess 

sumarið 2019. Við alla notendamiðaða þróun innan Icelandair er reynt að halda í svipaða útlits 

hönnun og stíla. Icelandair Inflight var engin undantekning á því, þ.a.l. var innritunar 

smáforritið haft til hliðsjónar. 

 

 
Skjáskot 2: Skjáskot af smáforritinu fyrir viðskiptavini Icelandair. 

8.2.1 Kostir  

Stílhreint, fallegt, er í þema litum Icelandair, skýrt og auðvelt að vinna með. Þegar verið er að 

bóka flug kemur alltaf mynd af hverri borg fyrir sig, sem er skemmtilegt.  
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8.2.2 Gallar  

Margir djúphlekkir (e. deeplinks) sem leiða þig á að opna vafra. Alltaf betra að hafa allt í 

smáforritinu sjálfu.  

 
8.3 Finnair 

Finnair gaf út í byrjun árs smáforrit fyrir sína flugþjónana. Ekki er hægt að fá aðgang að 

smáforritinu en Finnair gaf út tilkynningu um eiginleika smáforritsins og stutta auglýsingu þar 

sem hægt var að sjá flugþjóna nota smáforritið. Samkvæmt Finnair getur smáforritið séð um 

sölu í flugi, veitir upplýsingar um hvern farþega, handbók um farþegarými og vinnutíma 

skipulag. Smáforritið er sagt eiga að einfalda flugþjónum undirbúning sinn fyrir flug, veita 

bestu mögulegu þjónustu og einfalda þeim skýrslugerð. Svona smáforrit er líkt hugmyndinni 

sem Labs er með í huga. Hér eru tvö skjáskot úr auglýsingu Finnair sem sýnir flugþjóna nota 

smáforritið. 

 
Skjáskot 3: Skjáskot af smáforriti Finnair. 
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9 Hönnunargerð  

9.1 Gróf frumgerð  

Áður en hafist var handa við forritun var mikilvægt að allir væru á sömu blaðsíðunni varðandi 

verkefnið og hugmyndina á bak við það. Til þess var skissuð upp mjög gróf frumgerð (e. 

protoype) í teikniforritinu Balsamiq af því hvernig smáforritið myndi líta út. 

 

 
Skjáskot 4: Gróf frumgerðarhönnun. 
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9.2 Fyrstu drög  

Hér koma skjáskot af hönnun frá Alla Metall sem styðst ávallt við hönnunartólið Figma. 

 
Skjáskot 5: Innskráningar gluggi og hamborgara leiðarvísir. 

 

 

Skjáskot 6: Dagatal, mánaðaráætlun og flugupplýsingar. 



  

29 

 

 

 
Skjáskot 7: Sætaskipan og farþegaupplýsingar. 
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9.3 Þróun hönnunar  

Hér að neðan má sjá þróun á hönnun, fyrir hvern skjá fyrir sig. Myndin lengst til vinstri sýnir 

fyrstu drög og lengst til hægri loka hönnun. Til þess að sjá útlit Icelandair Inflight í dag eru 

skjáskot og frekari útlistun í kafla 11. 

 

 
Skjáskot 8: Innskráningargluggi. 

 

 
Skjáskot 9: Vinnuplan. 
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Skjáskot 10: Sætaskipan. 

 

 
Skjáskot 11: Íkon (e.Icon). 
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Skjáskot 12: Sætaskipan. 

 

 
Skjáskot 13: Frammistöðumat. 
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Skjáskot 14: Frammistöðumat. 
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10 Framvinduyfirlit 

Í hverjum undirkafla er farið yfir hvern sprett fyrir sig, hvað tókst, hversu marga tíma hver og 

einn hópmeðlimur skilaði og yfirferð. Í undirkaflanum verkefni er tafla með verkefnum hvers 

spretts fyrir sig. Þau verkefni sem eru merkt með grænum lit kláruðust í þeim sprett. Sprettur 

núll hefur aðeins einn kafla þar sem við litum á hann sem skipulagssprett. Í sprett 1 var ekki 

unnið með sögupunkta, því sá sprettur fór að öllu leyti í undirbúning. Þar sem sprettáætlunin 

er öll á ensku er taflan það líka.  

  

10.1 Sprettur 0  

Fyrsti spretturinn fór í það að ákveða hvaða verkefni við myndum taka að okkur. Tengiliður 

okkar inn í Labs, hún Valeria var mjög upptekin í janúar og var því ekki möguleiki að byrja 

verkefnið fyrr en fyrstu vikuna í febrúar. Þegar tókst loks að halda fund með verkefnahópnum 

þá var hægt að byrja verkefnið af fullum þunga. 

 

10.1.1 Vinnustundir   

 
Kökurit 1: Kökurit af unnum vinnustundum í sprett 0. 
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10.2 Sprettur 1 

Spretturinn byrjaði um leið og við byrjuðum hjá Labs. Þar var byrjað á undirbúningsfundum 

þar sem farið var yfir verkefnið og þarfir þess með hagsmunaaðilum. Fundað var með teyminu 

sem sér um þróun á innritunar smáforritinu. Var það gert til þess að koma okkur af stað og 

var okkur meðal annars sýnt hvernig útgáfuferlið (e. deployment pipeline) þeirra virkar. Til að 

byrja sprettinn var haldin skipulagsfundur. Verkefnum var úthlutað á alla hópmeðlimi sem má 

sjá í töflu 7.  

 

10.2.1 Verkefni 

Verkefni Punktar Ábyrgðaraðili 
Follow up on design for the app with the Metall man n/a Steindór 

Stöðufundur 1  n/a Ívar 

Set up the project  n/a Tristan  

Report n/a Margrét  

Program first home screen n/a Margrét  

Take Udemy course in React Native n/a Margrét  

Start developing the login window for the app  n/a Tristan  

Get to know Bitrise and start continuous deployment n/a Hannes 
Tafla 7: Verkefni fyrir sprett 1. 

10.2.2 Vinnustundir  

 
Kökurit 2: Kökurit af unnum vinnustundum í sprett 1. 
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10.2.3 Yfirferð spretts (e. Retrospective) 

Hvað gekk vel? Hvað gekk illa? Hvað viljum við gera í næsta sprett? 
Stöðufundur eitt  Setja upp mocker  Laga skýrsluna  

Allir alltaf mættir  Skoða Swagger contracta Fylgja eftir hönnun með Alla  

React Native Betri samskipti fyrir fundi  Byrja forrita  

Jest  Setja upp emulator á Bitrise    

Bitrise End-to-end var tímafrekt    

Detox      

Setja upp verkefnið     

Innskráningarskjár      
Talfa 8: Niðurstöður úr yfirferð spretts. 

10.3 Sprettur 2 

Undirbúningnum fyrir verkefnið var lokið og tími til kominn á að byrja að forrita. Allir voru 

spenntir að hefjast handa á verkefninu sjálfu og tóku allir að sér forritunartengd verkefni.  

 

10.3.1 Verkefni 

Verkefni Punktar Ábyrgðaraðili 
Set up mocker for backend services 8 Tristan  

Update first status report  5 Margrét  

Start implementing the flight overview screen  5 Hannes 

Talk to Ívar about AD aws plugin specs  2 Steindór  

Calendar for Roster 5 Hannes 

Roster list  8 Hannes 

Create initial home screen skeleton and transition from login screen 3 Ívar  

Create initial tests for login screen 3 Hannes 

Rewrite login screen so it is more our own 8 Tristan  
Tafla 9: Verkefni fyrir sprett 2. 



  

37 

 

10.3.2 Vinnustundir  

 
Kökurit 3: Kökurit af unnum vinnustundum í sprett 2. 

 

 
Graf 1: Brunarit fyrir sprett 2. 
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10.3.3 Yfirferð spretts 

Hvað gekk vel? Hvað gekk illa? Hvað viljum við gera í næsta sprett? 

Skýrsla- uppbygging Bið eftir hönnun Byrja á seatmap  

Login  M.V.P ekki nógu skýrt Skipta niður verkefnum  

Roster  Gefa öllum skýr verkefni  Skýrsla 

Calendar     

Mocker      

Testing components      
Talfa 10: Niðurstöður úr yfirferð spretts. 

10.4 Sprettur 3 

Lögð var áhersla á að birta flugupplýsingar á skilvirkan máta fyrir hvert flug fyrir sig. Það fól í 

sér útfærslu á skjánum sem birtir nánari flugupplýsingar og sætaskipan. Stöðufundur tvö var 

í sprettnum og því var einnig lögð áhersla á skýrslugerð og kynningu í þessum sprett. 

Spretturinn lengdist í þrjár vikur en ekki tvær eins og var áætlað vegna þess að 

verkefnastjórinn varð veikur og þar með seinkaði yfirferðarfundinum. Þessi seinkun varð til 

þess að við lok spretts var öllum verkefnum lokið. 

 

10.4.1 Verkefni 

Verkefni Punktar Ábyrgðaraðili 
Test for calendar/roster screen 2 Hannes 

Components in Flight info screen 5 Margrét  

Flight info nav bar component 5 Margrét  

Create initial home screen skeleton and transition from login screen 13 Ívar 

Get sample schema for seat map data and mock results  5 Tristan  

Get started on dynamic seat map screen  20 Tristan  

Update report for status meeting two  8 Hannes  

Switch seats functionality  20 Hannes 

Seat drawer for each passenger 8 Tristan 

Start implementing Redux states 3 Tristan 

Header legend dropdown for seat map  8 Margrét 
Tafla 11: Verkefni fyrir sprett 3. 
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10.4.2 Vinnustundir 

 
Kökurit 4: Kökurit af unnum vinnustundum í sprett 3. 

 

 
Graf 2: Brunarit fyrir sprett 3. 
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10.4.3 Yfirferð spretts 

Í töflu sjö má sjá yfirferðina á sprett þrjú.  

Hvað gekk vel?  Hvað gekk illa?  Hvað viljum við gera í næsta sprett 
Stöðufundur 2 Bíða eftir hönnun Klára sætaskipan  

Allir voru með verkefni Animation Laga skýrslu 

Læra að testa Kynnast nýjum hlutum Notendaprófanir 

Menu Component   Setja upp mocker server online 

Seatmap   Allir hafa nóg af verkefnum 

Teymis vinna   Offline virkni 

Forritun almennt   Komment virkni á farþega 

    Klára skúffuna  

    Crew skjár 

    
Fá ýmis útfærslu atriði á hreint frá 
stakeholders 

    
Deploy-a á Bitrise, testflight og 
playstore 

Tafla 12: Niðurstöður úr yfirferð spretts. 

 

10.5 Sprettur 4 

Þar sem sprettur þrjú var lengri þá var ákveðið að stytta sprett fjögur niður í eina viku. Þar 

með voru færri verkefni og lögð var áhersla á að allt væri prófað.  

 

10.5.1 Verkefni 

Verkefni Punktar Ábyrðaraðili 
Get more info from stakeholders about seat map 2 Allir 

Put mocker online 8 Tristan 

Tests for login 3 Tristan 

Tests for seat map 8 Ívar 

Tests for drawer in seat map 2 Margrét 

Get started on Bitrise deployment with mobile app team 5 Hannes 
Tafla 13: Verkefni fyrir sprett 4. 
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10.5.2 Vinnustundir 

 
Kökurit 5: Kökurit af unnum vinnustundum í sprett 4. 

 

 
Graf 3: Brunarit fyrir sprett 4. 
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10.5.3 Yfirferð 

Hvað gekk vel?  Hvað gekk illa?  Hvað viljum við gera í næsta sprett  
Test Byrja að testa Frammistöðu fítus 

Setja upp mocker á Heroku Fá 757 seatmap Filter-a 

Verkefni í Veff II Laga bug í drawer Bitrise 

  Bíða eftir app teyminu 
varðandi Bitrise, PlayStore og 
TestFlight 

Fullklára seatmap 

  Að sinna lokaverkefninu Offline  

    Notendaprófanir 

    Skrá/sjá upplýsingar um farþega 

    Samræma stýla 100% við hönnun 

    Búa til bakenda fyrir frammistöðu fítus 

    Fá hönnun á hreint 
Tafla 14: Niðurstöður úr yfirferð spretts. 

 

10.6 Sprettur 5 

Strax að prófatímabili loknu hófst sprettur 5. Allir fengu nóg af verkefnum og fullur kraftur 

settur í verkefnið. Á öðrum degi var fundað með tveimur nýjum hagsmunaðilum þar sem þeir 

kynntu okkur fyrir nýrri virkni, frammistöðuhluta, sem þeim fannst eiga heima í smáforritinu 

okkar. Þar meta flugþjónar samstarfsfólk sitt, ásamt eigin frammistöðu. Tekin var sameiginleg 

ákvörðun að taka að þessa virkni (e. feature) inn á kostnað skýrsluhluta smáforritsins. 

Spretturinn lengdist í þrjár vikur, þar sem páskarnir voru inn í honum ásamt fleiri frídögum. 

Endurskipulagningarfundur (e. grooming)  var tekinn um miðjan sprett, þar sem farið var yfir 

Scrum borðið og nokkrum kröfum bætt við og breytt. Þar sem þessi sprettur var í lengri 

kantinum, kláruðust sérstaklega mörg verkefni. 
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10.6.1 Verkefni 

Verkefni Punktar Ábyrðaraðili 
Send wireframes to designer and get feedback 1 Ívar 

Close offline to one flight 1 Tristan 

Fix activity indicator 5 Hannes 

Start implementing My Motivation feature 8 Ívar 

Get the passenger list and press seat map when we are fetching 3 Hannes 

Polling the passenger list and push after flight 8 Hannes 

Finish the seat map  10 Hannes 

Get started on Bitrise deployment with mobile team 5 Hannes 

Testflight and Bitrise 8 Tristan 

Offline Notifications 8 Ívar 

Seat map optimization 8 Tristan 

Filtering by seat specials 8 Tristan 

Fix seat icons according to new design 5 Hannes 

Display more calendars 3 Hannes 

Fix styles on flight info screen 3 Margrét 

Update the roster 5 Ívar 

Implement the crew screen 10 Tristan 

Fixing roster list 5 Tristan 

Add features in drawer 13 Ívar 

Add styles and display information in the drawer 8 Ívar 

Update mocked data for more realistic touch 8 Ívar 

Fix padding on buttons in Menu and Calendar screens 2 Ívar 

Private note in flight details 8 Margrét 

Offline  20 Tristan 

User testing 5 Margrét 

Add / edit specials 8 Margrét 

Splash screen  8 Tristan 

Push notifications 8 Tristan / Ívar 

Motivation – modal 3 Hannes 
Tafla 15: Verkefni fyrir sprett 5. 

 

 

  



  

44 

 

10.6.2 Gallar (e. bugs) 

Þar sem smáforritið var loks komið á TestFlight og Play Store var hægt að prófa það á ýmsum 

snjallsímum. Með notkun forritsins fundust ýmsir gallar sem reynt var að laga jafnóðum. Í 

töflu 16 má sjá þá galla sem fundust og hverja er búið að laga. 

Gallar Lagað 
FlightDetails icon position Já 

Flight details images blurred Já 

Fix filters í seatmap Já 

Fix undefined crash Já 

Drawer hides seatmap Já 

No special crash Já 

Fix icelandair image header Já 

Fix calendar Já 

Ordering of seat specials Já 

Double longpressing seat Já 

Fix drawer wrap of icons Já 

Empty seat selected Já 

Prioritizing of specials Já 
Tafla 16: Gallar sem fundust í sprett 5. 

 

 

10.6.3 Vinnustundir 

 
Kökurit 6: Kökurit af unnum vinnustundum í sprett 5. 
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Graf 4: Brunarit fyrir sprett 5. 

10.6.4 Yfirferð 

Yfirferð spretts 5 var tekin með öðruvísi sniði en áður. Verkefnastjórinn ákvað að breyta til 

með því að láta okkur lista upp hvað gerði okkur glöð eða leið, í stað þess að segja hvað gekk 

vel og hvað mátti betur fara.  
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Grind / allir mjög duglegir Gátum byrjað að prófa of seint í 
síma 

Testa betur 

MVP "klárað" Offline virkar ekki á testflight og 
þróa á windows  
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Seatmap fullklárað Bíða eftir hönnun Kynning 

Skúffan fullkomin Bíða eftir app teyminu varðandi 
Bitrise, testflight og playstore 

Skýrsla 
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Afrekuðum mikið     

Bug fixes     

Filtering     

Demo     

Frammistöðu fítus langt kominn     
Tafla 17: Niðurstöður úr yfirferð spretts. 

10.7 Sprettur 6 

Lokaspretturinn snérist aðallega um það að klára lokaskýrsluna og hálfkláraða virkni, laga stíla, 

undirbúa lokakynningu og önnur tilfallandi verkefni.  

 

10.7.1 Verkefni 

Verkefni Punktar Ábyrðaraðili 
Final report 20 Margrét 

User testing 8 Margrét 

Presentation 13 Tristan 

Push notifications 8 Ívar 

Update README 5 Tristan 

Roster new design 8 Tristan 

Add / change specials 13 Margrét 

Splash screen 8 Tristan 

Make a realistic JSON passenger list 5 Margrét 

Offline specials 2 Tristan 

Go over styles with Designer 1 Ívar 

Offline functionality 20 Tristan 

My info in hamburger 5 Margrét 

Notes, do not make the icon disappear 2 Margrét 

Motivation-Modal to notify review needed  5 Hannes 

Motivation-Functionality 13 Hannes 

Motivation-Styling 13 Ívar 

Push notifications iOS 5 Tristan 

Update Icons and styles from the Metal man 3 Hannes 
Tafla 18: Verkefni fyrir sprett 6. 
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10.7.2 Vinnustundir 

 
Kökurit 7: Kökurit af unnum vinnustundum í sprett 6. 

 

 
Graf 5: Brunarit fyrir sprett 6. 
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10.8 Niðurbrennslurit 

Á grafi fimm má sjá hvernig verkefnið gekk tímalega séð fyrir sig. Eins og sést þá voru settir 

umtalsvert fleiri klukkutímar í verkefnið en upphaflega var gert ráð fyrir.  

 

 
Graf 6: Niðurbrennslurit. 
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11 Afurð 

Afurð verkefnisins er nothæft smáforrit fyrir bæði Android og iOS snjallsíma til notkunar fyrir 

flugþjóna í flugi. Í því felst  m.a. að þeir geta séð vinnuplanið sitt og áhafnaskipan með 

skilvirkum hætti mánuð fram í tímann. Einnig er hægt að sjá sætaskipan fyrir hverja flugferð 

á myndrænan hátt og ítarlegar upplýsingar um hvern farþega og að bæta við viðeigandi 

upplýsingum um farþega ef þörf er á. Möguleiki er á að flokka farþega eftir merkingum, t.d. 

hjólastólafarþegar, börn undir tveggja ára aldri o.s.frv. Allar breytingar á sætaskipan og 

merkingum uppfærast í öllum tækjum í rauntíma og fer sem tilkynning (e. push notification) 

til allra flugþjóna innan sama flugs. Eftir hvert flug, þegar snjalltæki flugþjóns hefur tengst 

interneti, sendast öll geymd gögn um flugið á endapunkt sem áframsendir það svo í 

gagnagrunn. Fyrir ákveðin flug verður svo möguleiki á að fylla út frammistöðumat um hvern 

og einn flugþjón klukkutíma eftir flug. 

 

11.1 Helstu útfærsluatriði 

Á bak við hverja virkni í smáforritinu liggur mikil vinna í þarfagreiningu, hönnun, forritun og 

prófunum. Ýtarlegri útlistun á helstu liðum má sjá hér að neðan.  

 

11.1.1 Sætaskipan 

Icelandair er með í rekstri fimm týpur af flugvélum og er sætaskipan mismunandi eftir þeim. 

Það var því mikilvægt að þessi hluti smáforritsins væri útfærður dýnamískt. Þetta er útfært 

þannig að smáforritið geymir hnitakerfi fyrir allar týpur flugvélanna, þ.e.a.s. hnit sem sýna 

nákvæmlega hvar öll sæti, gangar, klósett, eldhús, inngangar og neyðarútgangar eru staðsett. 

Með farþegaupplýsingunum sem koma fyrir hvert flug fylgja einnig upplýsingar um hvaða 

sætaskipan skal teikna upp. Farþegaupplýsingarnar eru keyrðar inní viðeigandi hnitakerfi áður 

en sætaskipan er myndþýtt (e. render). Í sætaskipan er hægt að færa farþega á milli sæta og 

bæta við og/eða breyta upplýsingum er varða hvern farþega. Þessar breytingar eiga sér stað 

á öllum samtengdum snjallsímum hvort sem þeir hafa nettengingu eða ekki, nánari útskýring 

á því má sjá í kaflanum hér fyrir neðan. Við uppfærslu á merkingu eða upplýsingum farþega 

fá samtengdir snjallsímar tilkynningu um viðeigandi breytingu, auk þess sem þær breytingar 

eru sendar áfram í miðlægan gagnagrunn til frekari úrvinnslu. 
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11.1.2 Utankerfis virkni (e. offline) 

Netsamband á flugi er óstöðugt og þarf að taka tillit til þess í útfærslu smáforritsins. Þegar 

smáforritið fær gögn geymir það nýjustu uppfærslur svo hægt sé að nálgast þær þegar ekkert 

netsamband er til staðar. Ef þessum gögnum er breytt  þarf að senda þau gögn út til 

vefþjónustu, þær eru því geymdar og staflað upp á meðan ekkert netsamband er en síðan 

sendar út um leið og netsamband næst á ný. 

Til þess að flugþjónar geti haft samskipti sín á milli meðan á flugi stendur, ræsa þau upp 

netþjón innan staðtengingar (e. locally) sem tengist svokallaðari swarm rás (e. peer to peer 

swarm discovery channel). Í gegnum þessa rás mynda þau saman lítið tengslanet (e. peer to 

peer mesh network) svo þau geti auðveldlega sent sín á milli uppfærslur í rauntíma án þess 

að hafa internettenginu. 

 

11.1.3 Frammistöðuhluti 

Verkefnið hefur tekið miklum stakkaskipum síðastliðna mánuði. Fljótlega kom í ljós að það var 

vilji og möguleiki á að bæta við ýmiss konar virkni sem ekki var reiknað með í upphafi.  Ýmsar 

deildir innan Icelandair vildu koma sínum hugmyndum að.  Ein þeirra var möguleiki á 

frammistöðumati, þar sem flugþjónar gætu gefið hvort öðru endurgjöf að loknu flugi. Með 

þessari hugmynd kom vel skilgreindur kröfulisti og úthugsuð hugmynd sem hentaði vel fyrir 

smáforritið. Flugþjónar meta hvorn annan og sjálfa sig af þremur þáttum, þjónustu, viðhorfi 

og áhafnarsamstarfi. Hver flugþjónn getur valið þrjá valmöguleika fyrir hvern þátt (í lagi, 

ábótavant, framúrskarandi) og þar með gefið endurgjöf á samstarfsfélaga. Þessi virkni er höfð 

mjög sveigjanleg þannig að hægt er að bæta við og/eða breyta hvað það er sem á að gefa 

endurgjöf á. Með því að auðvelda þessar breytingar hjálpar það Icelandair að bregðast fljótt 

við ef óæskileg umræða á sér stað meðal flugþjóna. Þar af leiðandi munu allar breytingar taka 

skemmri tíma og ekki þarf að fara í tímafrekar breytingar á smáforritinu, sem getur skaðað 

andrúmsloftið hjá flugþjónum. Eftir að flugþjónn hefur lokið endurgjöf á samstarfsfélaga sína 

mun forritið senda þær upplýsingar á endapunkt sem vistar þær í gagnagrunn. Í framtíðinni, 

ef haldið verður áfram með verkefnið, býður þessi virkni upp á marga auka möguleika. Þar á 

meðal frammistöðuskjá þar sem starfsmaður getur séð hvernig umsagnir hann hefur fengið í 

gegnum tíðina og fleira. 
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11.2 Lokaútfærsla á afurð 

Eftirfarandi myndir sýna hvernig lokaafurðin af Icelandair Inflight lítur nú út. Frekari útlistun á 

henni má sjá í notendahandbók. 

 

 
Skjáskot 14: Innskráning og dagatal (vinnuplan). 
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Skjáskot 15: Dagatal í lista formi og flugupplýsingar. 

 
Skjáskot 16: Sætaskipan/færsla á farþega um sæti. 
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Skjáskot 17: Síun á sætaskipani. 

 
Skjáskot 18: Farþegaupplýsingar. 
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Skjáskot 19: Áhafnameðlimir og prófíll. 

      
Skjáskot 20: Frammistöðuhluti. 
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12 Niðurlag  

Afurð verkefnisins er tilbúið smáforrit fyrir bæði iOS og Android. Það er í höndum Icelandair 

að ákveða framtíð þessara verkefnis.  

 

12.1 Framtíðarsýn 

Ef sú ákvörðun yrði tekin að þróa smáforritið lengra þarf að byrja á því að lagfæra það sem 

kom fram í notendaprófunum, en því miður gefst ekki tími í það á síðustu metrunum. Fyrsta 

virknin sem Labs myndi vilja bæta við er skýrslugerð um hvert flug. Þar sem tíminn var naumur 

var frammistöðuhlutinn valinn fram yfir skýrslugerðarhlutann.  

 

Eins og staðan er núna eru tvær spjaldtölvur um borð í hverri flugvél og nettenging um borð 

er óáreiðanleg. Framtíðarsýn Icelandair er sú að árið 2020 verði innleitt betra net um borð í 

allar flugvélar og að allir flugþjónar fá sitt eigið vinnutæki, iOS eða Android. Þar fellur okkar 

smáforrit vel að. Það er seinni tíma ákvörðun hvernig sú breyting verður en stefnt er að því að 

Icelandair Inflight leysi af hólmi smáforritið sem nú er í notkun og auki þar með skilvirkni og 

starfsánægju flugþjóna. Það þýðir einnig að allir eiginleikar sem núverandi smáforrit býr yfir 

þurfa vera útfærðir jafn vel ef ekki betur í Icelandair Inflight. 

 

Díana Björk Eyþórsdóttir, vörustjóri og hagsmunaaðili smáforritisins segir:  

,,Útkoman er flott og teljum við  að smáforritið bjóði upp á frekari þróun sem myndi nýtast 

fyrirtækinu vel. Slík þróun myndi einfalda umhverfi áhafna ef hægt væri að sameina virkni 

CrewAppsins sem snýr að skýrslugerð og innskráningu áhafna í flug. Það er flott fyrir fyrirtækið 

að geta byggt á þessari vinnu með áframhaldandi þróun.‘‘ 
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Eyjólfur Gíslason, hagsmunaaðili smáforritsins segir:  

„Sýnin til framtíðar er sú að smáforritið gæti auðveldað samskipti á milli deilda, auka þjónustu 

við farþega og halda betur utan um þá. Þá hefur einnig verið unnið að því að þróa smáforrit 

sem myndi gefa fyrirtækinu marktækar mælingar á frammistöðu flugþjóna sem myndi einnig 

nýtast sem hvatning fyrir starfsmenn. Það væri mikill kostur að þessir þættir myndu koma inn 

í Inflight appið.  

Sú vinna sem liggur nú að baki inflight app smáforritinu ætti að liggja til grundvallar þegar og 

ef farið verður í þá vinnu að búa til smáforrit sem myndi leysa Crew smáforritið af hólmi. Það 

er ákvörðun sem á eftir að taka innan fyrirtækisins.” 

 

12.2 Lokaorð 

Við í verkefnahópnum viljum þakka Icelandair-Labs fyrir þetta frábæra tækifæri að fá að þróa 

með þeim smáforritið og það traust sem þau sýndu okkur. Einnig viljum þakka þeim fyrir gott 

samstarf og þá vinnuaðstöðu sem okkur var látin í té. Verkefnavinnan hefur svo sannarlega 

verið okkur lærdómsrík og gefið okkur góða innsýn á vinnumarkaðinn í hugbúnaðargeiranum 

og það hvernig verkefni þróast frá hugmynd til hagnýtingar. Við viljum þakka 

Steindóri, verkefnastjóranum okkar, fyrir að skipuleggja alla fundina, að halda utan um 

verkefnið og fyrir þann mikilvæga stuðning sem hann hefur veitt okkur. Honum Alla Metall, 

hönnuði okkar, viljum við einnig þakka fyrir hans framúrskarandi hönnunarvinnu, þó biðin 

eftir honum hafi á stundum reynt á samstarfið, þá endaði allt vel. Eyjólfur á einnig þakkir 

skyldar fyrir að skipuleggja notendaprófanirnar, en hann útvegaði sex flugþjóna til okkar í 

prófun, sem var mjög vel þegið og gagnlegt. Gunnari, leiðbeinandanum okkar, viljum við svo 

þakka fyrir hans ráðgjöf og hjálplegu tillögur til betrumbóta. Heilt yfir erum við mjög ánægð 

með verkefnið og værum svo sannarlega til í að halda áfram með það og koma því alla leið.  
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Viðauki 

Verkefnalisti fyrir notendaprófarnir 

1. Skráðu þig inn og skoðaðu flugupplýsingarnar á næsta flugi. 

2. Þú ert að vinna á fluginu Reykjavík til London. Finndu farþegalistann og skoðaðu 

upplýsingar um farþega sem situr í sæti 37D.  

3. Farþegi í sæti 6B færir sig í sæti 6F, framkvæmdu þá aðgerð. 

4. Finndu alla unaccompanied minors í flugvélinni.  

5. Farþegi í sæti 3D(medical) er með bráðofnæmi fyrir hnetum, bættu við þeim 

upplýsingum.  

6. Farþegi í sæti 11F hefur drukkið alltof mikið og er að verða „dissruptive passenger“ 

bættu við þeim upplýsingum.  

7. Skoðaðu prófíl á einum áhafnarmeðlim, Hannesi Jóhannssyni 

8. Skráðu þig út úr appinu.  
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Kóða yfirferð 

 
Mynd 4: Kóðayfirferðar yfirlit. 


	1 Inngangur
	1.1 Verkefnið
	1.2 Verkefnahópurinn

	2 Verkáætlun og skipulag
	2.1 Hugbúnaðarþróunaraðferðir
	2.1.1 Agile
	2.1.2 Scrum

	2.2 Scrum fyrirkomulag
	2.2.1 Uppbygging spretta
	2.2.2 Scrum fundir
	2.2.3 Tæki og tól


	3 Tæknilegt umhverfi
	3.1 Þróunartól
	3.2 Forritunarreglur
	3.3 Þróunarferli

	4 Áhættugreining
	4.1 Áhættuskráning
	4.1.1 Áhætta í sprett 0
	4.1.2 Áhætta í sprett 1
	4.1.3 Áhætta í sprett 2
	4.1.4 Áhætta í sprett 3
	4.1.5 Áhætta í sprett 4
	4.1.6 Áhætta í sprett 5
	4.1.7 Áhætta í sprett 6


	5 Kröfulisti
	5.1 Virkni kröfur (e. functional requirements)
	5.2 Minnsta mögulega útgáfa (e. minimum viable product)
	5.3 Almennar kröfur (e. non-functional requirements)

	6 Notendahópar
	6.1 Lýsing á notendahópum

	7 Notendaprófarnir
	8 Innblástur af hönnun og samkeppni
	8.1 Crew smáforritið
	8.1.1 Kostir
	8.1.2 Gallar

	8.2 Innritunar smáforritið frá Icelandair
	8.2.1 Kostir
	8.2.2 Gallar

	8.3 Finnair

	9 Hönnunargerð
	9.1 Gróf frumgerð
	9.2 Fyrstu drög
	9.3 Þróun hönnunar

	10 Framvinduyfirlit
	10.1 Sprettur 0
	10.1.1 Vinnustundir

	10.2 Sprettur 1
	10.2.1 Verkefni
	10.2.2 Vinnustundir
	10.2.3 Yfirferð spretts (e. Retrospective)

	10.3 Sprettur 2
	10.3.1 Verkefni
	10.3.2 Vinnustundir
	10.3.3 Yfirferð spretts

	10.4 Sprettur 3
	10.4.1 Verkefni
	10.4.2 Vinnustundir
	10.4.3 Yfirferð spretts

	10.5 Sprettur 4
	10.5.1 Verkefni
	10.5.2 Vinnustundir
	10.5.3 Yfirferð

	10.6 Sprettur 5
	10.6.1 Verkefni
	10.6.2 Gallar (e. bugs)
	10.6.3 Vinnustundir
	10.6.4 Yfirferð

	10.7 Sprettur 6
	10.7.1 Verkefni
	10.7.2 Vinnustundir

	10.8 Niðurbrennslurit

	11 Afurð
	11.1 Helstu útfærsluatriði
	11.1.1 Sætaskipan
	11.1.2 Utankerfis virkni (e. offline)
	11.1.3 Frammistöðuhluti


	12 Niðurlag
	12.1 Framtíðarsýn
	12.2 Lokaorð

	Viðauki
	Verkefnalisti fyrir notendaprófarnir
	Kóða yfirferð


