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1. Inngangur 

1.1 Um CoreData 
CoreData er íslenskt hugbúnaðar- og þekkingarfyrirtæki sem sérhæfir sig í stjórnun 
og varðveislu upplýsinga og gagna. Fyrirtækið hefur þróað upplýsinga- og 
verkefnastjórnunarkerfið CoreData sem er notað af mörgum af stærstu fyrirtækjum 
og stofnunum á Íslandi. Hjá CoreData starfa öflugir ráðgjafar með víðtæka menntun 
og reynslu, ásamt sérfræðiþekkingu í verkefnastjórnun, gæðamálum og 
stefnumótun. Ráðgjafarnir aðstoða viðskiptavini CoreData við að ná fram 
hagræðingu í rekstri með aukinni yfirsýn, rekjanleika og skilvirkari ferlum. 

1.2 Lýsing verkefnisins 
Markmið verkefnisins var að bæta við atkvæðagreiðslu fyrir þá viðskiptavini sem nota 
stjórnarvefgátt CoreData. Stjórnarvefgátt CoreData er notuð af meðlimum stjórna 
fyrirtækja og stofnanna á Íslandi. Stjórnarvefgáttin heldur utan um dagskrá funda og 
það gögn sem tilheyra þeim. Atkvæðagreiðslan yrði hluti af utanumhaldi hvers fundar 
og þyrfti að vera sveigjanlegt og notendavænt fyrir umsýsluaðila og stjórnarmenn. 
 

1.3 Afurð verkefnis  
Verkefnið þurfti að vera tilbúið til afhendingar, fullprófað ásamt greinagóðri lýsingu 
fyrir umsýsluaðila og stjórnarmeðlimi.  
Mikilvægt var að horfa til eftirfarandi þátta þegar unnið var að verkefninu: 
 

1. Vefþjónustuskil  
a. Vefþjónustuskil sem sinna framenda á lausninni  
b. Hanna gagnagrunn til að geyma niðurstöður kosninga  

2. Umsjónarvefur - Vefur fyrir umsjónarmann  
a. Setja upp þær spurningar sem á að kjósa um  
b. Sýna niðurstöður að kosningu lokinni  

3. Viðmót fyrir stjórnarmeðlimi til að kjósa með  
a. Þessi síða er birt frá stjórnarvefgáttinni í “Iframe“ virkni.  
b. Auðkenningar eru meðhöndlaðar af stjórnarvefgáttinni og sendar 
    áfram til þessarar lausnar. Tæknin við það er JWT token.  
c. Þessi eining verður að ráða við það að birtast á mismunandi 
    tækjum (e.Form factor). 
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2. Skipulag 
CoreData útvegaði teyminu aðstöðu þar sem vinnan fór fram og verkefnið var unnið 
með Scrum sem byggir á Agile hugmyndafræðinni sem gengur út endurtekningu og 
sívaxandi þróun, þar sem kröfur og lausnir þróast smám saman. 

2.1 Scrum 
Notast var við Scrum aðferðafræðina við gerð verkefnisins þar sem sú aðferðafræði 
hentaði tímaramma og uppsetningu á verkefninu afar vel.  

2.1.1 Hlutverk 
Að neðan má sjá þau hlutverk sem voru ákveðin ásamt upplýsingum um hvaða 
teymismeðlimur gegndi hverju þeirra: 

● Eigandi verkefnis (e. Product Owner): CoreData, tengiliður: Kjartan Hrafn 
Kjartansson 

● Verkefnastjóri (e. Scrum Master): Guðjón Janus Guðjónsson 
● Scrum Teymið: 

○ Hrafn Logi Hermannson 
○ Guðjón Janus Guðjónsson 
○ Sindri Örn Elvarsson  

2.1.2 Sprettur 
Verkefninu var skipt niður í níu spretti. Fyrstu sex sprettirnir voru skipulagðir sem 
tveggja vikna sprettir sem byrja á mánudögum og enda á sunnudögum. Síðustu 
þrem sprettum verkefnisins var síðan skipt niður í viku spretti og munu þeir einnig 
vera frá mánudegi til sunnudags. 

2.2 Vinnutími og fundir 
Teymið vann sameiginlega tvisvar í viku fyrstu 6 sprettina á mánudögum og 
fimmtudögum, í 8 klukkustundir. Auk þess unnu teymismeðlimir sjálfstætt einu sinni 
til tvisvar í viku í 8 klukkustundir. 
Síðustu þrjár vikurnar vann teymið á hverjum virkum degi saman í húskynnum 
CoreData í 9 tíma, hvern dag. Sprettirnir byrjuðu á mánudegi og enduðu á sunnudegi 
í sömu vikunni. 
Teymið reyndi svo að hitta leiðbeinanda og eiganda verkefnis einu sinni í hverjum 
spretti eða eftir þörfum. 
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2.3 Vinnuumhverfi 
Teymið hafði aðstöðu í skrifstofurými CoreData þar sem teymið hafði aðgang að 
eldhúsi auk fundaraðstöðu. Teymismeðlimir höfðu einnig aðgang af þráðlausum 
netaðgangi.  

2.4 Þróunarumhverfi og tækni 
Lausnin er skrifuð í Python 3.7 og IDE er Visual Studio Code. 
Teymismeðlimir notuðust við eigin tölvur við úrlausn verkefnisins. Stór skjár og 
fundaraðstaða var til staðar hjá CoreData og var hann nýttur þegar þörf var á. 

 

3. Verkáætlun 
Byrjað var á að þarfagreina verkefnið og kröfur settar, kröfunum var síðan skipt niður 
í notendakröfur og almennar kröfur. 
Notendakröfur fyrir alla virkni forritsins og almennar kröfur fyrir skipulagningu, 
skýrslugerð og aðra hluti sem komu forritun ekki beint við.  
Sögunum í kröfulistunum var raðað upp eftir forgangi þeirra frá A til C. Punktarnir (e. 
Story points) segja til um umfang saganna. Punktarnir voru ákveðnir með skipulags 
póker (e. Planning poker). Sögunum var síðan raðað á sprettina sem voru níu í 
heildina. Sögupunktarnir sem teymið notaði var Fibonacci talnarunan og voru 
eftirfarandi: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. 
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3.1 Notendakröfur 

 
Tafla 3.1  
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3.2 Almennar kröfur 

 
Tafla 3.2 
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4. Kóðareglur 

4.1 Almennar reglur 
● Allur kóði og athugasemdir er skrifaður á ensku 
● Notast á við dálka (e. tab) en ekki bil (e. space) við inndrátt 
● Lýsandi nafngiftir á breytum og klösum, forðast að nota styttingar 

4.2 React/ javascript 
● Stuðst var við kóðareglur Airbnb (https://github.com/airbnb/javascript) og var 

notast við Eslint viðbótina til að hjálpa teymismeðlimum með kóðareglur og 
skjölun. 
Helstu reglunar eru eftirfarandi: 

○ Nota skal camelCasing fyrir breytur og föll 
○ Nota PascalCasing aðeins við klasa og klasa smiði 
○ Notast skal við einfaldar gæsalappir við strengi 
○ Nota skal semíkommu fyrir aftan alla klasa, föll og þar sem við á 

samkvæmt Airbnb staðal. 

4.3 Python 
● Stuðst er við að nota PEP 8 kóðastíl og vísar eftirfarandi hlekkur á reglurnar 

https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/ 
● Með einni breytingu þó og það er að allur kóði mun vera inndreginn með dálk 

(e. tab) en ekki bili (e. space) . 

4.4 CSS 
● Stuðst verður við að nota BEM https://css-tricks.com/bem-101/ við nafngiftir. 
● Forðast skal með öllu að vera með hreiðraðar (e. nested) breytur. 
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5. Áhættugreining 
Eftirfarandi listi er yfir þær áhættur sem teyminu fannst mikilvægt að hafa til 
hliðsjónar. Áhættuatriðum var raðað eftir vægi þeirra. Áhrif og líkur metnar á 
kvarðanum 1-5 og stuðullinn er svo margfeldi þeirra beggja. 
 

5.1 Áhættutafla 

 
Tafla 5.1 
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5.2 Aðgerðir og viðbrögð við áhættum 
Eftirfarandi tafla hefur að geyma þær áhættur sem komu fyrir á meðan unnið var í 
verkefninu. Í sumum tilvikum höfðu þessar áhættur mikil áhrif á framvindu spretts 
sem endaði stundum á að ekki hægt var að klára jafn marga sögupunkta eins og 
áætlunin sagði til um. 
 

 
Tafla 5.2 
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6. Hönnun 

6.1 Frumhönnun 
Lausnin átti að hafa tvö admin view og eitt user view. Admin edit view átti að vera 
notað til að breyta spurningum. Admin voting view átti að vera notað til að birta 
spurningar, sjá niðurstöður og kjósa. Admin átti að geta breytt á milli þessa viðmóta 
ef hann hafði leyfi til þess að taka þátt í kosningunni. Frumhönnunin kom sér mjög 
vel þegar byrjað var að forrita til að fara eftir. 
 
 
Admin - edit view 
Notandi sem stofnar fundinn hefur réttindi til að breyta, búa til og eyða öllu mögulegu 
sem kemur spurningum atkvæðagreiðslunni við.
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Admin - voting view 
Stjórnandi fundarins getur séð niðurstöður, birt eða lokað fyrir spurningar og kosið 
sjálfur.

 
User view 
Notandi getur aðeins kosið og séð hverjir eru með í kosningunni 
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6.2 Hönnun lokaafurð 
Admin - Edit view 
Ef að notandi hefur “responsible” réttindi á fundinum hefur hann aðgang að öllum 
breytingum sem viðkoma fundinum. 

 
 
 
Admin - Voting view 
Ef að notandi hefur “responsible” réttindi og “associated”, þar sem að fundarstjóri 
hefur einnig kosningarétt. Þá getur fundarstjóri skipti yfir í voting view þar sem hann 
getur opnað fyrir spurningar og kosið um leið. 
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User view 
Notandi getur aðeins kosið og séð hverjir eru með í kosningunni. 
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6.3 SQLite gagnagrunnur 
Þar sem að margir smámunir sem koma að virkni kerfisins verða geymdir í 
gagnagrunninum verða samskiptin að vera afar snögg. Einnig mun kerfið ekki koma 
til að geyma þung eða stór gögn. SQLite gagnagrunnur sem Django býður upp á 
varð því fyrir valinu. SQLite er afar léttur gagnagrunnur sem býður upp á snögg 
samskipti á milli gagnagrunns og kerfisins. Ef það yrði haldið eitthvað áfram með 
verkefnið þá yrði að öllum líkindum skipt yfir í PostgreSQL. 
Búið var til töfluskema til sýna þau gögn sem verða geymd í gagnagrunninum. 
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6.4 Notendagögn send frá CoreData kerfinu 
Til að gera CoreData kerfinu kleift að stofna atkvæðagreiðslur í okkar kerfi var settur 
upp Rest API sem tekur við JSON skeyti með upplýsingar um fundinn og notandann. 
Í samvinnu við CoreData bjuggum við til JSON gagna strúktúr með nauðsynlegum 
upplýsingum sem að CoreData kerfið myndi senda til atkvæðagreiðslunnar fyrir 
hvern fund. Mikilvægustu upplýsingarnar eru isResponsible og isAssociated boolean 
breyturnar sem segja kerfinu hvaða réttindi notandi hefur. Restin eru almennar 
upplýsingar um notendur og fundinn. 
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7. Framvinda og vinnuferill 
Hér mun vera farið í hvernig framvinda teymisins var í gegn um sprettina, hversu 
mikinn tíma hver teymismeðlimur vann í gegn um ferlið ásamt heildar tíma og 
brunarits. 
 

7.1 Sprettáætlun 
Sprettirnir voru áætlaðir níu talsins og en þar af var einn hálfur sprettur (númer 6) 
sem var á miðju próftímabili 

Sprettir Tímabil áætlaðar vinnustundir 

0 26.08.19 - 08.09.19 32 

1 09.09.19 - 22.09.19 32 

2 23.09.19 - 06.10.19 32 

3 07.10.19 - 20.10.19 32 

4 21.10.19 - 03.11.19 32 

5 04.11.19 - 17.11.19 32 

6 18.11.19 - 24.11.19 16 

7 25.11.19 - 01.11.19 45 

8 02.12.19 - 08.12.19 45 

9 09.12.19 - 13.12.19 45 
Tafla 7.1 

 

 

 

  

18 
Háskólinn í Reykjavík 



 

7.2 Sprettur 0 
Sprettur 0 hófst þann 26. ágúst og lauk þann 8. september  
Mest af tímanum í sprettinum fór í skipulag, undirbúning, skýrslugerð og fundi. 
Teymið hitti meðlimi CoreData, leiðbeinanda lokaverkefnis og fundaði með þeim. 
Verkskipulagi var komið á laggirnar og vinnuaðstöðu komið upp. Skýrslugerð var 
stærsti hlutinn af þessum sprett.  
 

7.2.1 Framvinda 
Tafla 7.2.1 sýnir áætlaðan vinnutíma, raun vinnutíma og samtals prósentu af 
áætluðum vinnutíma allra teymismeðlima.  
 

Áætlaður vinnutími Raun vinnutími Samtals % 

96:00:00 63:10:00 65.80% 
tafla 7.2.1 

 
Mynd 7.2.1 sýnir dreifingu vinnutíma á sprett 0

. 
 

Mynd 7.2.1 
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7.2.2 Sprettbókhald (e. Sprint Backlog) 
Tafla 7.2.2 hér fyrir neðan inniheldur þær sögur sem teymið fór yfir í spretti 0 

ID Sprettur Forgangur Krafa Punktar Staða 

1 0 A Funda með CoreData 1 Lokið 

2 0 A 
Skil á lokaverkefnislýsingu til 
leiðbeinanda 1 Lokið 

3 0 A Funda með leiðbeinanda 1 Lokið 

4 0 A Ákveða þróunarumhverfi 1 Lokið 

5 0 A Skipuleggja og ákveða verklag 1 Lokið 
Tafla 7.2.2 

 
7.3.2 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective) 
Á þessu stigi í verkefninu var allt saman á algjöru byrjunarstigi. Spretturinn var ekki 
nýttur allur í verkefnið sjálft þar sem það tók smá tíma að mynda teymið og svo velja 
það verkefni sem átti að vinna. Að lokum komst teymið að samkomulagi um hvaða 
verkefni yrði fyrir valinu og var haft samband við verkefnaeiganda sem í þessu tilfelli 
var fyrirtækið CoreData. 
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7.3 Sprettur 1 
Sprettur 1 hófst þann 9. september og lauk þann 22. september 
Spretturinn fór alfarið í að klára almennu kröfurnar sem átti eftir að gera ásamt því að 
gera allt tilbúið til þess að það væri hægt að byrja almennilega að kóða í spretti 2. 
Frumhönnun á kerfinu var ákveðin og gerð í gegnum proto.io ásamt því að allir 
meðlimir settu upp þróunarumhverfi og kynntu sér vel Django þannig að það væri allt 
tilbúið fyrir kóðavinnuna. Í heildina voru kláraðir 13 sögupunktar sem var í samræmi 
við áætlunina. 

 
 
7.3.1 Framvinda 
Tafla 7.3.1 sýnir áætlaðan vinnutíma, raun vinnutíma og samtals prósentu af 
áætluðum vinnutíma allra teymismeðlima.  
 

Áætlaður vinnutími Raun vinnutími Samtals % 

96:00:00 81:57:10 85.37% 
Tafla 7.3.1 

 
Mynd 7.3.1 sýnir dreifingu vinnutíma á sprett 1 

 
Mynd 7.3.1 
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Tafla 7.3.2 sýnir brunarit fyrir sprett 1 

Tafla 7.3.2 

 
7.3.2 Sprettbókhald (e. Sprint Backlog) 
Tafla 7.3.3 hér fyrir neðan inniheldur þær sögur sem teymið fórum yfir í spretti 1 

 
Tafla 7.3.3 
 

7.3.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective) 
Í heildina gekk spretturinn vel. Það fór meiri tími í að læra á Django og hvernig 
umhverfið ætti að vera sett upp en búist var við, en í lok sprettsins fór allt að ganga 
og var hægt að byrjað að forrita á fullu. Engin ónægja er í teyminu og samskipti góð 
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7.4 Sprettur 2  
Sprettur 2 hófst þann 23. september og lauk þann 6. október  
Í spretti 2 þá var byrjað almenilegan að kóða lausnina. Teymið ákvað að horfa mikið 
á notendakröfurnar sem voru settar upp í spretti 1 og var lokið við sem flestar A 
kröfur á þeim lista. Teyminu tókst að klára samtals 17 punkta í þessum spretti sem 
var yfir settu markmiði fyrir þann sprett.  
Eftir sprett 2 var komin fín grunnmynd á kerfið og virkni fyrir ýmsa hluti til staðar. 
 

7.4.1 Framvinda 
Tafla 7.4.1 sýnir áætlaðan vinnutíma, raun vinnutíma og samtals prósentu af 
áætluðum vinnutíma allra teymismeðlima.  
 

Áætlaður vinnutími Raun vinnutími Samtals % 

96:00:00 78:13:56 81.49% 
Tafla 7.4.1 

 
Mynd 7.4.1 sýnir dreifingu vinnutíma á sprett 2 

 
Mynd 7.4.1 
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Tafla 7.4.2 sýnir brunarit fyrir sprett 2 

 
Tafla 7.4.2 

7.4.2 Sprettbókhald (e. Sprint Backlog) 
Tafla 7.4.3 hér fyrir neðan inniheldur þær sögur sem teymið fórum yfir í spretti 2 

 
Tafla 7.4.3 
 

7.4.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective) 
Það gekk vel að notast við Django frameworkið og komst teymið ágætlega af stað og 
náði að klára mikilvægar grunnkröfur til að fá kerfið að virka. Fyrir utan smávægileg 
veikindi þá tókst teyminu að vinna vel og skilvíslega. Upp kom sú spurning hvort ætti 
að hafa kerfið “asynchronous”, en Django styður ekki “asynchronous” aðgerðir í þeirri 
mynd sem það er í dag. 

24 
Háskólinn í Reykjavík 



 

7.5 Sprettur 3 
Sprettur 3 hófst þann 7. október og lauk þann 20. október 
Í spretti 3 kláraði teymið samtals 12 sögupunkta sem var nokkurnveginn samkvæmt 
áætluninni. Spretturinn snérist að mestu leyti um að klára þær A-kröfur sem teymið 
taldi vera mikilvægast að gera upp á virkni.  
 

7.5.1 Framvinda 
Tafla 7.5.1 sýnir áætlaðan vinnutíma, raun vinnutíma og samtals prósentu af 
áætluðum vinnutíma allra teymismeðlima. 
 

Áætlaður vinnutími Raun vinnutími Samtals % 

96:00:00 93:37:00 97.52% 
‘Tafla 7.5.1 

 
Mynd 7.5.1 sýnir dreifingu vinnutíma á sprett 3 

 
Mynd 7.5.1 
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Tafla 7.5.2 sýnir brunarit fyrir sprett 3 

 
Tafla 7.5.2 

 
7.5.2 Sprettbókhald (e. Sprint Backlog) 
Tafla 7.5.3 hér fyrir neðan inniheldur þær sögur sem teymið fórum yfir í spretti 3 

 
Tafla 7.5.3 
 

7.5.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective) 
Spretturinn gekk í heildina mjög vel, hefði verið hægt að klára aðeins fleiri 
sögupunkta þar sem spretturinn endaði þannig að það vantaði einn sögupunkt upp á 
miðað við áætlunina. Í þessum spretti var einnig haldinn stöðufundur númer 2, hann 
gekk vel og virtist vinna teymisins vera í samræmini við allar áætlanir. 
Á stöðufundinum kom upp sú tillaga að breyta framendanum þannig að hann styðji 
React, með því yrði flæðið í verkefninu mun betra. Teymið tók vel í þá hugmynd og 
var stefnan sett á að koma því á laggirnar sem fyrst. 
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7.6 Sprettur 4 

Sprettur 4 hófst þann 21. október og lauk þann 3. nóvember  
Í spretti 4 kláraði teymið samtals 12 sögupunkta sem var nokkurnveginn samkvæmt 
áætluninni. Tíminn fór að mestu leyti í að breyta og endurhanna framendann þannig 
að hann styðji React. Einnig var komið upp AWS netþjón fyrir verkefnið og 
gagnagrunninn til þess að hægt væri að keyra upp allt saman án þess að treysta 
einungis á okkar eigin vélar. Með AWS netþjóninum vorum við einnig komnir með 
sameiginlegan gagnagrunn til þess að vinna með. 
 

7.6.1 Framvinda 
Tafla 7.6.1 sýnir áætlaðan vinnutíma, raun vinnutíma og samtals prósentu af 
áætluðum vinnutíma allra teymismeðlima.  
 

Áætlaður vinnutími Raun vinnutími Samtals % 

96:00:00 93:37:00 97.52% 
Tafla 7.6.1 

 
Mynd 7.6.1 sýnir dreifingu vinnutíma á sprett 4 

 
Mynd 7.6.1 
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Tafla 7.6.2 sýnir brunarit fyrir sprett 4 

 
Tafla 7.6.2 

 
7.6.2 Sprettbókhald (e. Sprint Backlog) 
Tafla 7.6.3 hér fyrir neðan inniheldur þær sögur sem teymið fórum yfir í spretti 4 

 
Tafla 7.6.3 

 
7.6.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective) 
Spretturinn hefði getað farið betur þrátt fyrir að það voru kláraðir 12 sögupunktar í 
heildina. Það var óvenju mikið að gera hjá teymismeðlimum í öðrum fögum sem var 
akkúrat í samræmi við áhættugreininguna sem gerð var fyrr í verkefninu. Þannig 
teymið endaði á því að skila af sér minni tíma en áætlað var eftir sprettinn. 
Samt sem áður er jákvætt að tvær stórar A-kröfur kláruðust sem höfðu báðar mikla 
þýðingu fyrir verkefnið í heild sinni. 
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7.7 Sprettur 5 
Sprettur 5 hófst þann 4. nóvember og lauk þann 17. nóvember Samtals voru kláraðir 
15 sögupunktar í spretti 5, sem er aðeins yfir því markmiði sem sett var í byrjun. Þeir 
sögupunktar sem kláraðir voru snérust allir um það að loka eða opna fyrir 
kosningar/kosningarliði sem voru nú þegar til staðar í gagnagrunni. 

 
7.7.1 Framvinda 
Tafla 7.7.1 sýnir áætlaðan vinnutíma, raun vinnutíma og samtals prósentu af 
áætluðum vinnutíma allra teymismeðlima.  
 

Áætlaður vinnutími Raun vinnutími Samtals % 

96:00:00 117:30:00 122.40% 
Tafla 7.7.1 

 
Mynd 7.7.1 sýnir dreifingu vinnutíma á sprett 

 
Mynd 7.7.1 
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Tafla 7.7.2 sýnir brunarit fyrir sprett 5

 
Tafla 7.7.2 

 
7.7.2 Sprettbókhald (e. Sprint Backlog) 
Tafla 7.7.3 hér fyrir neðan inniheldur þær sögur sem teymið fórum yfir í spretti 5 

Tafla 7.7.3 
 

7.7.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective) 
Spretturinn gekk í heildina bara mjög vel, allt fór samkvæmt áætlun og verkefnið lítur 
betur út með hverjum deginum. Á þessum tímapunkti í verkefninu  var einnig byrjað 
að skipuleggja seinustu sprettina mjög vel þar sem stutt var orðið í lokaskil. Teymið 
þurfti að sjá nákvæmlega hvað raunhæft væri að klára á þeim tíma sem eftir var.  
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7.8 Sprettur 6 

Sprettur 6 hófst þann 18. nóvember og lauk þann 24. nóvember 
Spretturinn var tekinn á miðju próftímabili teymismeðlima, svo sá sprettur var bara 
viku langur. Þannig ekki var gert ráð fyrir að mikið væri klárað í þessum sprett og 
búist var við að hver teymismeðlimur myndi aðeins skila frá sér 16 vinnutímum í 
heildina. Þetta er helmingi minni vinna en gert var ráð fyrir í fyrri sprettum. 
 

7.8.1 Framvinda 
Tafla 7.8.1 sýnir áætlaðan vinnutíma, raun vinnutíma og samtals prósentu af 
áætluðum vinnutíma allra teymismeðlima.  
 

Áætlaður vinnutími Raun vinnutími Samtals % 

48:00:00 37:55:00 78.99% 
Tafla 7.8.1 

 
 
Mynd 7.8.1 sýnir dreifingu vinnutíma á sprett 6 

 
Mynd 7.8.1 
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Tafla 7.8.2 sýnir brunarit fyrir sprett 6 

 
Tafla 7.8.2 

 
7.8.2 Sprettbókhald (e. Sprint Backlog) 
Tafla 7.8.3 hér fyrir neðan inniheldur þær sögur sem teymið fórum yfir í spretti 6 

 
Tafla 7.8.3 

 
7.8.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective) 
Í ljósi aðstæðna þá gekk þessi sprettur bara nokkuð vel, spretturinn fór fram í miðri 
prófatíð og gátu teymismeðlimir ekki unnið mikið saman né hitt hver annan út allann 
sprettinn. Einnig var mjög misjafnt hversu mikinn tíma teymismeðlimir höfðu tök á að 
setja í verkefnið í þessum spretti. Frá því að allir sprettirnir voru skipulagðir þá var 
alltaf vitað að þessi sprettur yrði frekar sérstakur og lítið sem hægt væri að gera í því 
þar sem aðrir áfangar hafa forgang í prófatíðinni. 
 

32 
Háskólinn í Reykjavík 



 

7.9 Sprettur 7 
Sprettur 7 hófst þann 25. nóvember og lauk þann 1. desember. Spretturinn var sá 
fyrsti af þremum sem teymið hafði tök á að vinna í verkefninu 100% út allan 
sprettinn. 
Spretturinn var aðeins viku langur en það var reiknað með því að hver 
teymismeðlimur myndi skila af sér 45 klukkutíma vinnu í sprettinum. 
Í sprettinum voru kláraðir 15 sögupunktar, einnig var byrjað að vinna að nokkrum 
öðrum sögupunktum sem ekki náðist að klára að svo stöddu. 

 
7.9.1 Framvinda 
Tafla 7.9.1 sýnir áætlaðan vinnutíma, raun vinnutíma og samtals prósentu af 
áætluðum vinnutíma allra teymismeðlima.  
 

Áætlaður vinnutími Raun vinnutími Samtals % 

135:00:00 147:03:00 108.93% 
Tafla 7.9.1 

 
Mynd 7.9.1 sýnir dreifingu vinnutíma á sprett 7 

 
Mynd 7.9.1 
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Tafla 7.9.2 sýnir brunarit fyrir sprett 7 

 
Tafla 7.9.2 

 
7.9.2 Sprettbókhald (e. Sprint Backlog) 
Tafla 7.9.3 hér fyrir neðan inniheldur þær sögur sem teymið fórum yfir í spretti 7 

 
Tafla 7.9.3 

 
7.9.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective) 
Spretturinn heppnaðist í heildina mjög vel, í byrjun á sprettinum voru seinustu þrír 
sprettirnir skipulagðir mjög vel til að sjá til þess að allt það mikilvægasta yrði klárað í 
tæka tíð. Teymið náði að klára fleiri sögupunkta en áætlað var ásamt því að setja 
mikinn tíma í skýrslugerð sem var á þessum tímapunkti svolítið á eftir áætlun. 
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7.10 Sprettur 8 
Sprettur 8 hófst þann 2. desember og lauk þann 8. desember. Allt fór samkvæmt 
áætlun í sprettinum og teymið náði að klára samtals 13 sögupunkta. Á þessum 
tímapunkti í verkefninu var verulega farið að styttast í lokaskil og þurfti lokaafurðin að 
vera að mestu leyti tilbúin fyrir stöðufundinn sem er í byrjun spretts 9. Stór hluti af 
sprettinum fór í skýrslugerðina ásamt undirbúningi lokakynningar.  

 
7.10.1 Framvinda 
Tafla 7.10.1 sýnir áætlaðan vinnutíma, raun vinnutíma og samtals prósentu af 
áætluðum vinnutíma allra teymismeðlima.  
 

Áætlaður vinnutími Raun vinnutími Samtals % 

135:00:00 160:30:00 118.89% 
Tafla 7.10.1 

 
Mynd 7.10.1 sýnir dreifingu vinnutíma á sprett 8 

 
Mynd 7.10.1 
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Tafla 7.10.2 sýnir brunarit fyrir sprett 8

 
Tafla 7.10.2 

 
7.10.2 Sprettbókhald (e. Sprint Backlog) 
Tafla 7.10.3 hér fyrir neðan inniheldur þær sögur sem teymið fórum yfir í spretti 8 

 
Tafla 7.10.3 

 
7.10.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective) 
Spretturinn byrjaði á því að unnið var í að klára þá helstu sögupunkta sem teymið 
taldi vera mikilvægasta upp á almenna virkni í forritinu. Seinni hluti sprettsins fór 
nánast allur í skýrslugerð og undirbúning fyrir lokakynninguna/stöðufundinn. 
Lokaafurðin var ekki alveg full kláruð í þessum spretti en engu að síður voru hlutirnir 
komnir vel á veg og nánast öll virkni var til staðar sem þurfti.  
Stefnan var samt sem áður sett á að klára nokkra sögupunkta í seinasta sprettinum, 
ásamt því að leggja lokahönd á skýrsluna og lokakynninguna. 
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7.11 Sprettur 9 
Sprettur 9 hófst þann 9. desember og lauk þann 13. desember. Í byrjun á sprettinum 
var stöðufundur þrjú haldinn en þetta var seinasti stöðufundur fyrir lokaskil. 
Spretturinn snérist að mestu leyti um að reyna að fullkomna það sem við nú þegar 
vorum með í höndunum eftir sprett 8. En það voru samt sem áður teknir nokkrir 
sögupunktar sem okkur fannst mikilvægt að klára fyrir lokaskil. Stór hluti af 
sprettinum fór svo í það að prófa allskyns hluti í kerfinu okkar til þess að finna það 
sem þurfti nauðsynlega að laga fyrir lokaskilin. Skýrslugerð og yfirförum á kóða var 
einnig stór partur af þessum sprett. 

 
7.11.1 Framvinda 
Tafla 7.11.1 sýnir áætlaðan vinnutíma, raun vinnutíma og samtals prósentu af 
áætluðum vinnutíma allra teymismeðlima. 
 

Áætlaður vinnutími Raun vinnutími Samtals % 

135:00:00 152:40:00 113.09% 
Tafla 7.11.1 

 
Mynd 7.11.1 sýnir dreifingu vinnutíma á sprett 9 

 
Mynd 7.11.1 
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Tafla 7.11.2 sýnir brunarit fyrir sprett 9 

 
Tafla 7.11.2 

 
7.11.2 Sprettbókhald (e. Sprint Backlog) 
Tafla 7.11.3 hér fyrir neðan inniheldur þær sögur sem teymið fórum yfir í spretti 9 

 
Tafla 7.11.3 

 
7.11.3 Framvinda spretts (e. Sprint Retrospective) 
Spretturinn gekk vel þrátt fyrir að teymið hefði viljað fá aðeins meiri tími til þess að 
klára verkefnið. Spretturinn var í styttri kantinum þar sem lokaskil voru á föstudegi og 
spretturinn byrjaði á mánudegi. 
Það kláraðist samt sem áður flest allt sem áætlað var að klára fyrir lokaskil, þrátt fyrir 
að sumir hlutir hefði mátt fara betur. 
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7.12 Heildaryfirlit spretta 
Hér eftirfarandi eru samantektir yfir sprettina og hvernig teyminu hefur vegnað í að 
klára sprettina auk þess sem hægt er að skoða hvernig tímanum var varið í heildina 

 
7.12.1 Tímayfirlit 
Raun tíminn sýnir þá tíma sem teymismeðlimur vann í hverjum spretti og áætlunin er 
þá sá sími sem skipulagður var í upphafi að teymið myndi reyna að skila. 
 
 Hrafn Janus Sindri 

 Áætlun Raun Samt % Áætlun Raun Samt % Áætlun Raun Samt % 

Sprettur 0 32 21 68% 32 20 65% 32 20 65% 

Sprettur 1 32 28 90% 32 23 73% 32 29 93% 

Sprettur 2 32 25 80% 32 25 80% 32 27 85% 

Sprettur 3 32 30 94% 32 32 102% 32 30 97% 

Sprettur 4 32 28 90% 32 28 90% 32 29 92% 

Sprettur 5 32 46 146% 32 27 86% 32 43 135% 

Sprettur 6 16 07 44% 16 24 153% 16 06 41% 

Sprettur 7 45 48 107% 45 51 114% 45 47 105% 

Sprettur 8 45 52 117% 45 55 123% 45 52 116% 

Sprettur 9 45 47 106% 45 58 129% 45 47 104% 

Samtals 343 337 98% 343 348 101% 343 334 97% 
Tafla 7.12.1 

Samtals hefur teymið skilað af sér 1019 manntímum af 1029 sem lagt var með í 
upphafi og var það innan þeirra skekkjumarka sem teymið setti. 
Eins og sjá má á töflunni hér fyrir ofan þá hefði teymið geta deilt tímunum betur niður 
á sprettina en í fyrstu sprettina var sett heldur lítið af tíma í miðað við seinustu 
sprettina. 
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7.12.2 Brunarit (Burndown Chart) 
Í upphafi var skipulagt hversu marga sögupunkta teymið myndi klára í hverjum sprett 
fyrir sig, sú tala var áætluð út frá heildar fjölda sögupunkta deilt með fjölda spretta. 
Áætlað var að klára u.þ.b. 13 sögupunkta í hverjum sprett. Heildar fjöldi sögupunkta 
gæti samt sem áður breyst með tímanum þar sem nýjar sögur koma líklega upp. 
Á töflu 7.12.2 má sjá brunarit fyrir kláraða sögupunkta á móti því sem áætlað var að 
klára í hverjum sprett. 
 

 
Tafla 7.12.2 
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7.12.3 Dreifing á heildartíma 
Á mynd 7.12.3 má sjá gróflega hvernig heildar tíminn sem fór í verkefnið skiptist 
niður hlutfallslega séð á sprettina. Heildar tímanum var skipt niður í fimm 
mismunandi flokka sem að okkar mati voru stærstir. Flokkarnir voru eftirfarandi: 
forritun, fundir, hönnun, skýrslugerð og undirbúningur 

 
Mynd 7.12.3 
 
Á mynd 7.12.4 má sjá hvernig heildar tíminn dreifðist hjá hverjum teymismeðlimi fyrir 
sig þegar skoðaðir eru sömu flokkar.  

 
Mynd 7.12.4 
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8. Lokaorð 
 
Í heildina gekk verkefnið mjög vel, teymið var mest allan tímann á áætlun og dróst 
lítið aftur úr. Samvinna og samskipti teymismeðlima voru til fyrirmyndar og það kom 
aldrei upp neitt ósætti eða vesen á meðan á verkefnavinnu stóð. 
Þær áhættur sem upp komu höfðu aldrei neina alvarlega eftirmála og voru í heildina 
séð ekki að vefjast mikið fyrir teyminu. Vinnu aðstaðan var mjög þægileg og sá 
CoreData til þess að það færi vel um teymið. 

Það sem hefði mátt fara betur í verkefninu að mati teymisins var aðalega tengt 
skipulagi á verkefninu og eins og sjá má hér ofar í skýrslunni þá hefði verið hægt að 
nýta fyrstu sprettina mun betur. Ef skipulagið er gott þá verður verkefnið sjálfkrafa 
betra. 
Prófanir var eitthvað sem einnig hefði mátt gera betri skil á, þrátt fyrir að lausnin sé 
kannski ekki mjög flókin þá hefði verið ákjósanlegt að gera bæði notendaprófanir og 
einingaprófanir. Travis CI hefði verið hægt að nota sem stöðuga samþættingar 
þjónustu (e. Continous integration service), það hefði hjálpað til með prófanirnar. 
Það hefði einnig verið mjög hentugt að hafa lausnina innfellda beint inn í hugbúnað 
CoreData frá byrjun og fá þá öll gögn sem lausnin þarf á að halda beint þaðan. 
Í staðinn var endað á því að búa til gervi (e. dummy) JSON skrár sem lausnin nýtti 
sér. 

 
8.1 Framtíðarsýn 

Atkvæðagreiðslu viðbótin er að mestu leyti tilbúin til notkunar, það eru samt sem 
áður bæði B og C kröfur sem hægt væri að gera og bæta við lausnina.  
Lausnin var auðvitað bara hugsuð sem sjálfstætt kerfi sem væri síðan hægt að 
innleiða inn í kerfið hjá CoreData, til þess að gera það þá þyrfti eflaust að gera 
einhverjar smá breytingar á kóðanum en virknin fyrir atkvæðisgreiðsluna ætti samt 
sem áður að vera öll til staðar. 
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