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Útdráttur 

Númerakerfi má finna á ýmsum þjónustustöðum eins í bönkum, bakarí, apótek o.s.frv. 

Hefðbundin númerakerfi, sem við öll þekkjum, hafa staðið óbreytt í mörg ár á meðan 

samfélagið hefur orðið tæknivæddari með degi hverjum. Þetta býður upp á frábært tækifæri 

til að koma númerakerfi í nýtt form og gera þau nútímalegri.  

Hugmyndin að inline spratt upp frá þessari sýn um næstu kynslóð númerkerfa. Í stað 

pappírsmiða verður allt fært yfir á rafrænt form. Þar sem allir nú til dags bera með sér síma 

þá er kjörið tækfæri til að nýta sér það og koma miða viðskiptavina til þeirra gegnum SMS 

í stað útprentaða miða. 

Mikilvægt er að þetta nýja númerakerfi sé notendavænt og því ákveðið að útfæra kerfið 

alfarið með nútímalega veftækni. Allt viðmót verður því aðgengilegt í gegnum hvaða vafra 

sem er sem gerir númerakerfið sveigjanlegt fyrir notendur. 

 

 

Abstract 

Queue management systems (QMS) can be found at various businesses, e.g. in banks, 

bakeries, pharmacies and more. Traditional QMS have stood unchanged for many years 

while society has become more technically advanced with each day. Therefore, there is a 

great opportunity to bring new life to QMS and make them more modern. 

The idea for inline was born from this vision of next generation QMS. Everything will be 

transferred to digital form instead of using paper-tickets. The fact that almost everyone 

nowadays carries a phone proposes a great opportunity to deliver tickets to customers via 

SMS instead of printing out tickets. 

It is important that this new QMS is user friendly and therefore it was decided to implement 

it using modern web technologies. All user interface will be accessible through every 

browser which makes the QMS flexible for users. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þetta rit er tileinkað móður minni 

 sem hefur veitt mér endalausa umhyggju frá fyrsta degi. 
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1 Inngangur 

Þjónustustaðir eins og bankar, apótek, bakarí og fleiri hafa eitt sameiginlegt sem við þekkjum 

öll. Þau notast við númerakerfi. Það fyrsta sem viðskiptavinir gera þegar þeir ganga inn á 

þessa staði er að taka númer sem táknar staðsetningu þeirra í biðröðinni. Afgreiðslufólkið 

kallar svo upp númerin og viðskiptavinir bíða þangað til komið er að þeim. Þetta kerfi 

þekkjum við öll og er því óþarfi að lýsa nánar. 

Eftir því sem tækni í heiminum fleytir fram þá myndast tækifæri við að uppfæra gömul kerfi. 

Númerakerfi eins og við þekkjum í dag hafa staðið óbreytt í mörg ár. Þó að þau séu rótgróin 

í samfélaginu þá fylgir þeim gallar.  

Undanfarin ár hefur græn umhverfisstefna verið áberandi í samfélaginu og fyrirtæki eru 

meðvitaðri um umhverfisstefnuna sína. Mörg fyrirtæki hafa því sett sér það markmið að 

minnka umhverfisáhrifin sín. Hér liggur fyrsti galli núverandi númerakerfa: þau eru 

óumhverfisvæn. Að nota pappírsmiða fyrir hvern einasta viðskiptavin er sóun og lítil ástæða 

fyrir viðskiptavini að vera haldandi á miðum sem þeir þurfa einungis á að halda í nokkrar 

mínútur eða þangað til að komið er að þeim í röðinni. Vegna aukins áhuga fyrirtækja á 

umhverfisvænum lausnum er líklega markaður fyrir pappírslaus númerakerfi. Hefðbundin 

númerakerfi eru einnig ónútímaleg. Þau hafa breyst lítið í tímanna rás og hér er því tækifæri 

til að gefa slíkum kerfum nútímalegri blæ með því að nota nýrri og notendavænni tækni. 

Númerakerfið inline spratt upp til að komast til móts við vandamálin sem núverandi kerfi 

hafa. inline er byggt á veftækni sem þýðir að hægt er að keyra það á hvaða vafra sem er. 

Kerfið er því mjög aðgengilegt og notendavænt. Það mikilvægasta er að kerfið notast ekki 

við pappírsmiða heldur rafræna miða sem er miðlað til viðskiptavina gegnum SMS. 

Það er margt hægt að ræða um inline og farið verður í gegnum allt saman í þessu riti. 

Umræðunni verður gróflega skipt í þrjá meginhluta. Fyrst verður rætt um kerfið frá 

sjónarhorni notenda og fjallað um virkni þess. Í næstu tveimur hlutum verður kafað dýpra í 

útfærslu kerfisins og tæknilegri atriði en skipt verður þessari umræðu í kafla um 

framendann og annan kafla um bakendann. Eftir þessa kafla verður fjallað um framtíðina 

hjá inline og hvað væri hægt að bæta við í seinni útgáfum.
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2 Virkni 

Hér verður farið í gegnum hvernig nota skal kerfið. Skoðuð verður notendavirkni bæði frá 

sjónahorni viðskiptavina og starfsfólks (t.d. afgreiðslufólks). 

Notendur hafa aðgang að kerfinu gegnum vefviðmót sem hægt er að keyra á hvaða vafra 

sem er en þó er mælt með að nota nýlegar útgáfur af Google Chrome. Þegar þetta rit er gefið 

út er viðmótið aðgengilegt á eftirfarandi slóð: https://web-inline.herokuapp.com/. 

2.1 Notendaskráning 

Þegar farið er inn á heimaslóðina þá blasir við heimasíðan. Þar er annars vegar hægt að búa 

til nýjan aðgang fyrir fyrirtæki og hins vegar skrá sig inn. Þetta má sjá á Mynd 1 hér fyrir 

neðan þar sem búið er að merkja inn á viðmótið með rauðum lit. 

 

Mynd 1. Heimasíðan þar sem hægt er að skrá sig inn eða búa til aðgang. 

Til að innskrá þarf að slá inn netfang og lykilorð notandans. Þetta má sjá á Mynd 2. 
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Mynd 2. Innskráning notanda. 

Þegar valið er að búa til nýjan aðgang birtast gluggar eins og á Mynd 3. Nýskráningarferlið 

biður notandann um að slá inn upplýsingar í þremur skrefum: persónuupplýsingar, 

upplýsingar um fyrirtækið og eitt útibú. 

 

Mynd 3. Að búa til á nýjan aðgang. 

Ef að gögnin sem notandi slær inn uppfylla ekki skilyrði kerfisins, t.d. of stutt lykilorð, þá 

mun birtast rauður texti fyrir neðan þær línur sem þarf að breyta. Þegar nýskráningin 

heppnast er notandinn sjálfkrafa skráður inn.  

Eftir innskráningu eða nýskráningu er notandinn sendur yfir á portal skjáinn. Þar inni eru öll 

þau tól og virkni sem þarf til að nota númerakerfið. Þegar notandi er innskráður og fer inn á 

vefsíðuna þá þarf ekki að skrá sig inn aftur, heldur birtist portal skjárinn strax. Hægt er að 

skrá sig út í neðra vinstra horninu eins og sjá má á Mynd 4. 

Í næstu tveimur köflum verður farið nánar út í tólin sem finna má á þessum skjá. Athuga að 

ekki er búið að útfæra virkni á öllum flipunum sem má sjá á vinstri hlið portal skjásins, 

einungis efstu tvo, þ.e. dashboard og call. Hinir fliparnir eru hafði með til að sýna 

framtíðarmöguleika verkefnisins. 
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Mynd 4. Portal skjárinn. 

2.2 Virkni fyrir viðskiptavini 

Í þessum kafla verður farið yfir þá hluta kerfisins sem viðskiptavinir fyrirtækja munu nota. 

Annars vegar er það svokallaður tickets skjár sem viðskiptavinir nota til að fá miða og hins 

vegar display skjár sem birtir númer miðans sem verið er að afgreiða. 

2.2.1 Tickets skjárinn 

Tickets skjárinn er sá hluti kerfisins sem kemur í stað miðaprentara í hinum hefðbundnu 

númerakerfum. Hugmyndin er sú að þjónustustaðir munu útvega sér spjaldtölvu sem mun 

birta þennan skjá í vafra og staðsetja spjaldtölvuna við innkomu staðarins. Viðskiptavinir 

fara að spjaldtölvunni við innkomu og slá inn símanúmerið sitt til að fá rafrænan miða sent 

í SMS. 

Til að opna tickets skjáinn er smellt á litla miðahnappinn efst í hægra horni á portal skjánum 

eins og sjá má á Mynd 4. Virknin á þessum skjá er mjög einföld og ættu viðskiptavinir að 

getað auðveldlega áttað sig á viðmótinu. Viðskiptavinur slær inn símanúmerið sitt og smellir 

á check hnappinn til að fá númer sent í SMS en númerið mun einnig birtast í nokkrar 

sekúndur á skjánum eins og sjá má á Mynd 6. Til að veita viðskiptavinum bestu 

notendaupplifunina er best að setja skjáinn í fullscreen með því að ýta á hnappinn efst í hægra 

horni. 
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Mynd 5. Tickets skjárinn. 

Gætt er að því að símanúmer sem er slegið inn sé gilt íslenskt símanúmer, þ.e. sjö stafa. 

Villumelding mun birtast ef símanúmerið uppfyllir ekki þetta skilyrði. Athuga skal að þegar 

þetta rit er skrifað þá er aðeins hægt að nota símanúmer höfundar. Notuð er frí útgáfa af SMS 

þjónustu sem hefur í för með sér þessa takmörkun. Nánar má lesa um SMS þjónustuna í 

Kafli 3.3. 

 

         

Mynd 6. Númer miðans er birtur ásamt því að SMS er sent í símann. 
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2.2.2 Display skjárinn 

Seinni skjárinn sem viðskiptavinir hafa áhuga á er display skjárinn. Þar birtist númerið sem 

verið er að afgreiða og uppfærist þegar afgreiðslumaður kallar á næsta viðskiptavin í röðinni. 

Þennan skjá ættu flestir að þekkja frá hefðbundnum númerakerfum. Líkt og tickets skjárinn 

þá er hugmyndin sú að þessi skjár verður keyrður í spjaldtölvu. Þessari spjaldtölvu er komið 

fyrir á sýnilegum stað, t.d. fyrir ofan afgreiðsluborð. Athuga skal að þó það sé mælt með að 

nota spjaldtölvur til birtingar þá er hægt að nota öll tæki sem hafa vafra. 

 

 

Mynd 7. Display skjárinn birtir númer núverandi miða. 

Þegar kallað er á næsta viðskiptavin í röðinni þá uppfærist númerið á skjánum ásamt því að 

bjölluhljóð heyrist til að vekja athygli viðskiptavina. Líkt og tickets skjárinn þá er hér einnig 

hægt að setja í fullscreen. 

2.3 Virkni fyrir starfsfólk 

Hér verður farið yfir tólið sem starfsfólk notar til að kalla upp næsta miða. Þetta tól má finna 

í call flipanum, vinstra megin á portal skjánum eins og sjá má á Mynd 4. 

 

 

Mynd 8. Tólið til að kalla upp næsta miða. 
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Tólið skiptist upp í 6 kassa. Þeir kassar sem eru ferningar eru takkar en hinir sjá um að birta 

upplýsingar. Hér fyrir neðan er skýring á hverjum kassa fyrir sig. Fyrst eru það grátóna 

rétthyrningarnir. 

• Waiting. Hversu margir eru að bíða í röðinni. 

• Next Ticket. Hvað miði er næstur í röðinni. Tómt ef það er enginn í röðinni. 

• Current Ticket. Hvaða miða er verið að afgreiða núna. Neðst í hægra horni er klukka 

sem segir til um hversu lengi er búið að vera að afgreiða miðann. 

Því næst eru það lituðu ferningslaga takkarnir. 

• Next. Kallar upp næsta miða. Miðinn sem er í next ticket færist þá í current ticket og 

waiting og next ticket uppfærast. Númerið á display skjánum uppfærist og gefur frá 

sér hljóð til að gera viðskiptavinum viðvart. Teljarinn í done takkanum hækkar. 

• Done. Klárar miðann sem er í current ticket. Hækkar teljarann í done takkanum sem 

segir til um hversu marga miða er búið að klára. 

• Skip. Ef kallaður er upp miði og enginn viðskiptavinur er með það númer þá er hægt 

að ýta á skip til að hoppa yfir þann miða. Hækkar teljarann í skip takkanum sem segir 

til um hversu marga miða er búið að sleppa. 

Allar upplýsingar sem sjást á tólinu uppfærast í rauntíma. Til dæmis ef að það eru tvö 

afgreiðsluborð og annað afgreiðsluborðið kallar upp næsta miða, þá uppfærast allar 

upplýsingar á hinu afgreiðsluborðinu strax. Þannig að waiting lækkar um einn, next ticket 

uppfærist og done teljarinn hækkar um einn. Þetta flæði rauntímaupplýsinga á við um alla 

virkni númerakerfisins þannig að öll tæki og allir vafrar sem keyra kerfið eru alltaf með 

samstillta stöðu upplýsinga. 
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3 Bakendi 

Líta má á þetta verkefni sem tvær aðskildar einingar, bakendi og framendi. Þessar einingar 

eru algjörlega sjálfstæðar og tengjast einungis að því leyti að framendinn notar þjónustuna 

sem bakendinn bíður upp á. Með þessum aðskilnaði væri því auðvelt að nota aðra tækni 

heldur en veftækni til að útfæra framendann, t.d. búa til smáforrit (e. app) sem notfærir sér 

bakendann á svipaðan máta og núverandi vefsíða gerir. 

Bakendinn var skrifaður í Javascript og byggt á verkvangnum (e. platform) Node.js1. Með 

Node.js fylgir svokallað pakkakerfi (e. packet manager) sem gerir manni kleift að nýta sér 

utanaðkomandi pakka fyrir flókna hluti sem óþarfi er að hanna og smíða sjálfur. Ekki verður 

fjallað um alla þá pakka sem notað var og einungis nefnt þann allra mikilvægasta. Express2 

er web framework pakki sem setur upp og keyrir upp bakenda fyrir okkur á þeirri tölvu sem 

við viljum og sér um alla flókna uppsetningu sem tengir bakendann við netið. Þegar þetta rit 

er skrifað er bakendinn hýstur á eftirfarandi slóð: https://server-inline.herokuapp.com/. 

Til halda utan um allan kóða, hvort sem það var fyrir bakendann eða framendann, var notast 

við git3 ásamt því að kóðinn var geymdur á Github4. 

3.1 Gagnageymsla 

Eitt af hlutverkum bakendans er að sjá um geymslu gagna. Í þessu verkefni voru notaðar 

tvenns konar gagnageymslur sem gegna mismunandi hlutverkum. Annars vegar er það 

PostgreSQL5 gagnagrunnur og hins vegar Redis6 gagnageymsla. Hér verður farið yfir þessar 

tvær gagnageymslur og hlutverk þeirra. 

3.1.1 PostgreSQL 

PostgreSQL er gagnagrunnskerfi sem byggist á venslalíkönum og notar afbrigði af SQL sem 

venslamál. Stærsti hluti gagna sem númerakerfið notar er geymt í þessari gerð gagnagrunns. 

Þar sem þessi gagnagrunnur er geymdur á diski þá er hann stöðugur og er hann notaður fyrir 

öll þau gögn sem talin eru vera mikilvæg og mega alls ekki týnast eða skemmast.  

  

 

1 Node.js. https://nodejs.org/en/. 
2 Express. https://expressjs.com/. 
3 Git. https://git-scm.com/. 
4 Github. https://github.com/. 
5 PostgreSQL. https://www.postgresql.org/. 
6 Redis. https://redis.io/. 
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Gagnagrunnurinn inniheldur þrjár töflur. 

• Users. Heldur utan um notendur. 

• Companies. Heldur utan um fyrirtækin. 

• Branches. Heldur utan um útibúin. 

 

Á Mynd 9 má sjá gróft yfirlit hvernig þessar töflur eru uppbyggðar ásamt því hvernig þær 

tengjast. Feitletruð eigindi tákna lykla og línur milli eiginda mismunandi tafla sýnir vísanir 

á ytri lykla. 

 

 

Mynd 9. Uppbygging PostgreSQL gagnagrunnsins. 

3.1.2 Redis 

Redis er in-memory gagnageymsla sem þýðir að gögn eru geymd í vinnsluminninu. Þetta 

gerir það að verkum að það er gífurlega hraðvirkt að lesa og skrifa gögn og Redis hentar því 

vel í verkefni þar sem hraði skiptir máli eins og þessu. Númerakerfið okkar krefst þess að 

gögn um röðina, t.d. hve margir eru að bíða og hver er næstur í röðinni, séu uppfærð í 

rauntíma milli mismunandi tækja og bæði starfsfólk fyrirtækja og viðskiptavinir munu 

krefjast þess að kerfið sé hraðvirkt. 

Gallinn við Redis er að gögn sem eru geymd í minni eru berskjölduð. Gögnin geta t.d. eyðst 

ef það slökknar á tölvunni sem hýsir gagnageymsluna. Til að bregðast við þessu er notast 

við persistence virkni sem Redis býður upp á. Á hverri sekúndu eru skrifaðar á disk allar 
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uppfærslur sem gerðar hafa verið á gagnageymsluna síðustu sekúnduna. Þegar 

gagnageymslan eyðist þá eru vistuðu uppfærslurnar framkvæmdar aftur á upprunalega 

gagnageymsluna. Með þessum hætti munum við mest missa eina sekúndu af gögnum. Redis 

notar sniðug reiknirit til að geyma og framkvæma þessar uppfærslur þannig að ferlið verður 

hagkvæmt. 

Redis er key-value pair gagnageymsla. Hjá okkur viljum við geyma gögn sem tengjast hverju 

útibúi fyrir sig sem þýðir að lyklarnir í gagnageymslunni er ID á útibúunum sem eru þau 

sömu og í PostgreSQL gagnagrunninum. Fyrir hvert útibú geymum við gögn um stöðu 

biðraðarinnar hennar. 

 

Mynd 10. Gögn um hvert útibú geymd í Redis gagnageymslu. 

Öll eigindin eru heiltölur sem eru upphafstilltar í núlli. Hér eru stuttar lýsingar á þeim. 

• Counter. Númerið á nýjasta miðanum. 

• Current. Seinasta númerið sem var kallað upp. 

• Waiting. Fjöldi í biðröðinni. 

• Done. Fjöldi afgreidda/kláraða miða. 

• Skipped. Fjöldi miða sleppt.  

3.2 Forritunarskil 

Eins og nefnt var áður skiptist verkefnið í tvær einingar, bakenda og framenda. Líta má á 

bakendann sem þjónustu eða svartan kassa sem framendinn notar. Til gera framendanum 

kleift að nota þjónustuna þá skilgreinir bakendinn forritunarskil (API) sem framendinn 

notfærir sér. Það eru tvenns konar skil sem bakendinn skilgreinir. Fyrst er það hefðundin 

REST7 vefþjónusta og síðan eru það skil sem nota Socket.io8. Í þessum kafla verður rætt um 

þessi tvö skil. 

3.2.1 REST API 

REST vefþjónustur byggja á hugmyndinni um beiðni og svar. Framendinn sendir beiðni, 

samkvæmt forritunarskilunum sem bakendinn skilgreinir, og bakendinn svarar með því að 

framkvæma virknina sem beiðnin biður um og sendir svo svar til baka. Oftast fylgja gögn 

með beiðnum og svörum og eru þau öll á JSON formi. Samskiptin fara öll eftir HTTP 

staðlinum. 

 

7 REST. https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer. 
8 Socket.io. https://socket.io/. 
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Í Töflu 1 má sjá þessi skil. Endapunktur er slóðin á ákveðna þjónustu en slóðinni er bætt 

aftan á grunnslóðina: https://server-inline.herokuapp.com/. Aðferðin er nauðsynleg fyrir 

HTTP staðalinn til að segja til um tilgang endapunkts, þ.e. ná í gögn, búa til gögn, o.s.frv.9. 

Allar aðferðirnar frá og með /logout í Töflu 1 þarfnast auðkenningar, þ.e. notandinn þarf að 

vera búinn að skrá sig inn og fá köku (e. cookie) til baka sem vistast sjálfkrafa á 

framendanum. Þessi kaka er send með öllum beiðnum eftir innskráningu til að auðkenna 

notandann. 

Til að prófa REST þjónustuna meðan á þróun stóð var notað forritið Postman10. Forritið gerir 

manni kleift að senda beiðnir á REST þjónustur og fá svör til baka.  

Tafla 1. REST API. 

Endapunktur Aðferð Lýsing Gögn í beiðni Gögn í svari 

/login POST Skrá inn notanda. 
Netfang og 

lykilorð. 

Ef að innskráning 

heppnast er send kaka 

sem auðkennir seinni 

beiðnir. Annars eru 

sendar til baka 

upplýsingar um hvað fór 

úrskeiðis, t.d. rangt 

lykilorð. 

/signup POST 
Búa til nýjan aðgang 

fyrirtækis og 

notanda. 

Upplýsingar 

um notanda, 

fyrirtæki og 

útibú. 

Ef að nýskráning 

heppnast er send kaka 

sem auðkennir seinni 

beiðnir. Annars eru 

sendar til baka 

upplýsingar um hvað fór 

úrskeiðis. 

/logout GET Skrá út notanda.  

Sendir tilmæli til 

framendans um að eyða 

vistaða köku. 

/users GET 
Ná í alla notendur frá 

útibúi notandans sem 

sendir beiðnina. 

 Listi af notendum. 

 

9 HTTP aðferðir. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods. 
10 Postman. https://www.postman.com/. 
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/users POST 
Búa til nýjan 

notanda. 

Upplýsingar 

um notandann. 

Ef heppnast er send 

staðfesting til baka, 

annars upplýsingar um 

hvað fór úrskeiðis. 

/users/me GET 

Ná í upplýsingar um 

sjálfan sig, þ.e. 

notandann sem 

sendir beiðnina. 

 

Upplýsingar um 

notandann. 

/branches GET 
Ná í öll útibú hjá 

fyrirtæki notandans 

sem sendir beiðnina. 

 

Listi af útibúum. 

/branches POST 
Búa til nýtt útibú hjá 

fyrirtæki notandans 

sem sendir beiðnina. 

Upplýsingar 

um útibúið. 

Ef heppnast er send 

staðfesting til baka, 

annars upplýsingar um 

hvað fór úrskeiðis. 

 

(Framhald) 

 

3.2.2 Socket.io 

Ástæðan fyrir því að nota tvenns konar forritunarskil er svipuð ástæðunni fyrir því að nota 

tvær gerðir gagnageymsla, eins og lesa má um í Kafla 3.1. Númerkefið þarf að getað uppfært 

gögn á rauntíma, hvort sem að það er á bakenda eða framenda. Til dæmis ef það eru tveir 

afgreiðslumenn og annar velur að klára miða þá þarf upplýsingum um það að vera miðlað til 

bakenda og einnig til hins afgreiðslumannsins. Þetta er ekki hægt að gera með REST 

þjónustu. REST byggist á beiðnum frá framenda fylgt með svari frá bakenda. Í sýnidæminu 

með afgreiðslumennina tvo þarf seinni afgreiðslumaðurinn að getað fengið send gögn án 

þess að hann sendi beiðni. Það þarf því aðra gerð af þjónustu sem byggist ekki á beiðnum 

og svörum heldur er atburðadrifin (e. event-driven). 

Socket.io er pakki sem býður upp á rauntímaflæði gagna. Hugmyndin er sú að mynduð er 

tenging milli tveggja véla sem eiga að getað sent gögn sín á milli. Hver vél skilgreinir sína 

atburði sem hún hlustar á. Til að senda gögn á milli er svo sent á þessa atburði sem verið er 

að hlusta eftir. Með þessu þá er engin beiðni og ekkert beint svar (nema ef við viljum það). 

Á Mynd 11 er dæmi um notkun á Socket.io. Client A vill kalla á næsta miða og sendir 

atburðinn „cCallNext“ til bakendans sem er að hlusta eftir þeim atburði. Bakendinn tekur 

við gögnum frá Client A og uppfærir stöðuna á biðröðinni. Upplýsingar um uppfærða 

biðröðina eru eftir það sendar til Client B í gegnum atburðinn „sNewCall“. Client B uppfærir 

þá stöðuna hjá sér og birtir á skjáinn. 
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Mynd 11. Dæmi um flæði gagna í Socket.io. 

Þegar notað er Socket.io er tengingu haldið opinni milli tveggja véla ólíkt því sem gerist með 

REST. Hraðinn er því mjög mikill þar sem ekki þarf sífellt að opna og loka tengingar. Þetta 

hentar vel fyrir rauntímakröfuna sem númerakerfið þarf. Það getur verið dýrt að viðhalda 

mörgum svona tengingum og því er Socket.io einungis notað þegar þörf er á 

rauntímaupplýsingum en ekki í venjulegum athöfnum eins og í innskráningu. Socket.io notar 

blöndu af Websocket tækni og HTTP til að viðhalda þessari tengingu en lesa má nánar um 

það á heimasíðunni þeirra. 

Í Töflu 2 má sjá yfirlit yfir þá atburði sem bakendinn hlustar og á hvaða atburði hann sendir 

á en framendinn hlustar á þessa seinni atburði. Fyrsti bókstafurinn í nafni atburðarins segir 

til um hvort það sé client(c) eða server(s) sem sendir á þennan atburð. 

Tafla 2. Yfirlit yfir atburði í Socket.io. 

Atburður Lýsing Gögn Sendir á atburð 

cGetTicket 

Búa til nýjan miða 

og senda SMS á 

viðskiptavin. 

Símanúmer 

viðskiptavinar. 
sNewTicket 

cCallNext 
Kalla á næsta í 

röðinni. 

Númer miðans sem 

var verið að klára 
sNewCall 

cFinishTicket Klára miða. 
Númer miðans sem 

var verið að klára. 
sFinishedTicket 

cSkipTicket Hoppa yfir miða. 
Númer miðans sem 

var verið að sleppa. 
sSkippedTicket 
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Athuga skal að aldrei er tenging mill tveggja framenda, einungis milli framenda og bakenda. 

Það er alltaf framendinn sem biður um að tengjast og þarf notandi að vera skráður inn til að 

gera það. Bakendinn skoðar auðkenniskökuna til að ganga úr skugga um að notandi sé 

skráður inn. 

Á meðan þróun stóð var forritið Firecamp11 notað til að prófa Socket.io forritunarskilin. Þar 

er hægt að hlusta og senda á atburði.  

3.3 SMS skilaboð 

Til að koma númeri viðskiptavinar til skila í gegnum SMS var notast við SMS þjónustuna 

Twilio12. Afar einfalt er að setja upp þjónustu þeirra og nota hana, það þarf örfáar línur af 

kóða og verður ekki farið nánar í það hér. Notaður var frír aðgangur af þjónustunni sem hefur 

það í för með sér að einungis er hægt að nota símanúmer höfundar þessa rits til að fá miða í 

númerakerfinu. Ef lesandi vill nota númerkefið skal hafa samband við höfund. 

3.4 Öryggi 

Eins og kom fram áður er notuð kaka með auðkennisupplýsingum til að auðkenna notanda. 

Kakan er búin til á bakendanum þegar notandi biður um að skrá sig inn og er send til 

framendans þar sem hún er vistuð sjálfkrafa í vafranum og er send með öllum beiðnum eftir 

það til auðkenningar. Það að hafa köku er þá jafnt því að vera með netfang og lykilorð og 

skal því gæta þess að óprúttnir aðilar komist ekki í kökuna. 

Nokkrar öryggisráðstafanir voru gerðar til að gæta þess að ekki sé hægt að stela kökunum. 

Kökurnar eru stilltar þannig að einungis er hægt að senda þær með HTTPS staðlinum þar 

sem kakan er þá dulkóðuð og minnkar því hættu á man-in-the-middle árásum, þar sem aðilar 

reyna að stela gögnum á leið milli framenda og bakenda.  

Venjulegar kökur er hægt að nálgast auðveldlega í vafranum með Javascript kóða og eru því 

berskjaldaðar fyrir XSS árásum þar sem árásaraðili nær að keyra kóða í vafra notanda. Til að 

sporna gegn þessu innihalda kökurnar HTTPOnly stillingu sem bannar kóða á framenda að 

nálgast kökuna, sama hvort það sé okkar kóði eða einhvers annars. 

Huga þurfti einnig að meðferð viðkvæmra upplýsinga í gagnagrunninum. Þar má helst nefna 

geymslu lykilorða. Öll lykilorð eru send í gegnum bcrypt13 tætifallið til að gera þau örugg ef 

óprúttnir aðilar skyldu komast í gögnin. 

 

11 Firecamp. https://firecamp.io/. 
12 Twilio. https://www.twilio.com/. 
13 bcrypt. https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt. 
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3.5 Hýsing 

Til að geta nálgast bakendann þarf að hýsa hana á tölvu. Notast var við þjónustuna Heroku14 

sem sér um að setja upp forritið og hýsa bakendann. Heroku er ekki hýsingaraðili heldur 

notar Amazon Web Services(AWS) til að gegna því hlutverki. Heroku er einskonar lag ofan 

á AWS sem einfaldar okkur að búa til veföpp og halda utan um þau. 

Notað var frítt plan frá Heroku til að hýsa bakendann. Ákveðnar takmarkanir fylgja því. 

Bakendinn er keyrður á einni tölvu en með því að borga væri hægt að nota nokkrar tölvur og 

auka þannig hraða og breidd hans. Það er samt algjör óþarfi á meðan þróun stendur þar sem 

fáir eru að nota bakendann. Einnig fer þessi eina tölva í hvíldarstöðu þegar ekki er búið að 

nota bakendann í ákveðinn tíma. Næst þegar bakendinn er notaður þá tekur smá tíma (undir 

mínútu) fyrir tölvuna að ræsa allt upp.  

Þegar búið var að setja upp allt þá fæst slóð frá Heroku til að nálgast bakendann: 

https://server-inline.herokuapp.com/. 

  

 

14 Heroku. https://www.heroku.com/. 



17 

 

 

4 Framendi 

Hér verður fjallað um framendann. Rætt verður um útfærslu, tæknileg atriði og hönnun. 

4.1 Tækni og tól 

Líkt og bakendinn var framendinn byggður á Node.js og skrifaður í Javascript. Notað voru 

veftungumál eins og HTML og Sass15 til að útfæra útlitið. Sass er einskonar framlenging af 

CSS sem er að lokum þýddur yfir á hefðbundið CSS sem vafrar skilja. Sass býður upp á 

ýmisleg atriði sem gerir það auðveldara að vinna með heldur en CSS, t.d. breytur, föll og að 

importa eitt Sass skjal inn í annað fyrir aukna skipulagningu. 

Mikilvægasta atriðið varðandi framendann er að hann notast við React16 sem er framework 

til að búa til veföpp. React hefur notið gríðarlega vinsælda seinustu ár og vinsældir þess 

halda áfram að vaxa. Ástæðan fyrir þessari velgengni er einföld hugmyndafræði, hraði, 

einfaldleiki og þægileg notkun. Einn stór þáttur af hugmyndafræðinni er að React notar 

client-side rendering sem þýðir vefsíðan er einungis sótt einu sinni þegar hún er opnuð en 

eftir það keyrir vafrinn kóðann okkar sem sér um restina. Vefsíðan þarf því ekki reload þegar 

farið er á milli slóða. Svona vefforrit kallast single page application því þau haga sér eins 

og desktop forrit sem vistuð eru á tölvunni okkar. Þetta gerir vefsíðuna notendavæna því ekki 

þarf að bíða eftir að sótt sé HTML og CSS frá hýsingarvél heldur keyrir vafrinn kóðann okkar 

til að búa til útlitið.  

Til að setja upp React forritið var notað Create React App17 (CRA) pakkann. Það er svokallað 

starter kit sem setur upp React forrit og ýmis tól sem hjálpa okkur við þróun. Til dæmis 

fylgir linting, sem passar að kóðinn okkar sé snyrtilega skrifaður og eftir ákveðnum stíl, og 

hot reloading, sem uppfærir vefinn sjálfkrafa (á meðan þróun stendur) þegar við gerum 

breytingar á kóðanum. 

Til að fá gögn og upplýsingar þá notar framendinn forritunarskilin sem bakendinn 

skilgreinir, bæði REST þjónustuna og Socket.io, eins og rætt var í Kafla 3.2. 

4.2 Hönnun 

Hornsteinn hönnunarinnar var einfaldleiki (e. minimalistic) og notendavænt viðmót þar sem 

að númerakerfið er notað af mismunandi fólki, frá afgreiðslufólki til viðskiptavina. Stefnan 

í hönnuninni var stílhreinleiki, nota liti sem þægilegt er að horfa á og hafa léttan tón yfir öllu 

 

15 Sass. https://sass-lang.com/. 
16 React. https://reactjs.org/. 
17 Create React App. https://create-react-app.dev/. 



18 

til að auka bjarta ímynd númerakerfisins. Ávallt var farið eftir hugmyndinni að minna er 

meira og leggja áherslu á smáatriði sem geta bætt notendaupplifun til muna.  

4.2.1 Hönnunarferli 

Þegar hannað var viðmót fyrir ákveðinn skjá var ávallt byrjað á lausri skissu á blaði. Þar var 

komið fyrir allri þeirri virkni sem þarf að vera og hlutir gróflega staðsettir. Þetta upphafskref 

tók stuttan tíma og við tók næsta skref hönnunarinnar. 

Með skissuna tilbúna var farið yfir í hönnunartólið Figma18. Figma er öflugt og þægilegt 

hönnunartól og var notað til að umbreyta skissu í endanleg viðmót. Oftast voru nokkrar 

útgáfur búnar til fyrir hvert viðmót og það besta notað. Hér var einnig settir litir inn í 

viðmótið en rætt er um liti í næsta kafla.  

Með fullgerða hönnun frá Figma þá var seinasta skrefið að útfæra í kóða. Á meðan þessu 

stóð var hönnunin fullkláruð með því að bæta við hreyfingum (e. animations) til að auðga 

vefinn.  

4.2.2 Litir og letur 

Ákveðið var að velja einfalda litapalettu með bjarta tóna. Fenginn var innblástur frá hinum 

ýmsum vefsíðum og endað var með litina sem sjá má hér. 

 

Mynd 12. Litapaletta inline með HEX litakóðum. 

Þegar kom að því að velja leturgerð fyrir vefsíðuna var krafa um að hún yrði að vera 

nútímaleg, stílhrein og af gerðinni sans-serif. Með þessu í huga var leturgerðin Montserrat 

valin og sótt frá Google Fonts19. 

4.2.3 Teikningar 

Hannað var lógó fyrir inline sem byggist á nafni þess. Lógóið er skammstöfun á nafninu og 

má lesa sem „il“. Hugmyndin bakvið l-inu er að punktarnir sem mynda stafinn tákna biðröð. 

Einn af þessum punktum er ekki í beinni röð við hina heldur færist yfir sem punkturinn yfir 

i-ið. Þetta á að tákna breytinguna sem þetta nýja númerakerfi á að hafa í för með sér og 

hvernig það víkur frá hinum hefðbundnu númerakerfum. 

 

18 Figma. https://www.figma.com/. 
19 Google Fonts. https://fonts.google.com/. 



19 

 

Mynd 13. Lógó fyrir inline. 

Notað var Figma til að búa til lógóið. Það var einnig notað til að teikna karakter sem er 

einskonar andlit inline. Hann er aðalega til að auðga útlitið á vefnum. Þennan karakter má 

sjá t.d. á heimasíðunni og not found skjánum. 

 

 

Mynd 14. Teikning af inline karakternum ásamt skjáskot af not found skjánum. 

Í viðmótinu eru táknmyndir (e. icons) mikið notaðar til að útskýra viðmótið og auðvelda 

þannig notendum. Allar táknmyndir voru fengnar frá vefsíðunni Flaticon20 sem er gagnasafn 

táknmynda. 

 

Mynd 15. Dæmi um táknmyndir notaðar í inline. 

 

20 Flaticon. https://www.flaticon.com/. 
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4.3 Hýsing 

Líkt og fyrir bakendann þá var Heroku notað til að hýsa framendann og eins var notuð frí 

útgáfa með þeim takmörkunum sem var lýst í Kafla 3.5. Framendinn er hýstur á eftirfarandi 

slóð: https://web-inline.herokuapp.com/. 

Eins og kom fram í Kafla 3.4 um öryggi þá þarf að nota HTTPS til að nauðsynlegar kökur 

geta verið sent á milli framendans og bakendans. 

 

  



21 

 

5 Framtíðarsýn 

Þegar hafist var handa við þetta verkefni þá var stefnan sett á að búa til grunnútgáfu þar sem 

allir nauðsynlegir grunneiginleikar númerkerfa væru til staðar. Þetta markmið náðist en 

mörgu er hægt að bæta við í framtíðarútgáfum. Bæta má við og betrumbæta bæði bakendann 

og framendann og hægt væri að búa til langan lista með upptalningu á öllu því sem hægt er 

að gera. Hér verður stuttlega rætt um stærstu þættina sem sjá mætti í næstu útgáfum. Stiklað 

verður á stóru yfir hvern þátt og einungis verður litið á virkni sem hægt er að bæta við en 

ekki eiginleika sem tengjast útliti, frammistöðu, skipulagningu og þess háttar. 

• Mörg útibú. Það er ljóst að mörg fyrirtæki reka nokkur útibú staðsett á mismunandi 

stöðum. Til að koma til móts við þetta gætu fyrirtæki sett upp mörg útibú í sama 

fyrirtækjaaðganginum. 

• Þjónustur. Hægt væri að setja upp mismunandi þjónustur sem hver væri með sína 

biðröð. Dæmi um þetta er þegar farið er í banka þarf oft að velja á milli gjaldkera eða 

ráðgjafa. 

• Stillingar í útibúum. Ýmsar stillingar á númerakerfi útibúa. Hversu mörg 

þjónustuborð. Hversu margir skjáir til að birta númer. Á hvert þjónustuborð að hafa 

sinn eigin birtingarskjá. Aðrar stillingar varðandi hvernig númer eru birt. 

• Stillingar fyrir fyrirtæki. Það þarf að vera hægt að setja ýmsar stillingar sem eiga við 

allt fyrirtækið. Hér þarf einnig að getað eytt fyrirtækjaaðganginum. 

• Notendur. Bæta við notendum í fyrirtæki. Notendur hefðu þá mismunandi mikinn 

aðgang að kerfinu, t.d. gætu gjaldkerar bara kallað upp viðskiptavini en eigandi 

fyrirtækisins hefði aðgang að allri virkni og stillingum. 

• Eigin aðgangur. Hver notandi gæti breytt ýmsum stillingum fyrir sinn aðgang, til 

dæmis lykilorði. 

• Upplýsingar til viðskiptavina. Ein af fyrstu hugmyndunum sem spratt upp fyrir þetta 

verkefni var að veita viðskiptavinum meiri upplýsingagjöf en fæst með hefðbundnum 

númerakerfum. Þegar viðskiptavinur fær númer sent í símann þá mun hlekkur á 

ákveðna vefsíðu fylgja með. Viðskiptavinur gæti smell á þennan hlekk sem opnast 

sjálfkrafa í vafra. Inn á þessari vefsíðu væru ýmsar nytsamar upplýsingar um 

biðröðina, t.d. hversu margir eru að bíða, væntur biðtími, upplýsingar um 

þjónustufyrirtækið og fleira. 

• Tilkynningar til viðskiptavina. Viðskiptavinir munu fá tilkynningu í símann þegar 

það er bráðum komið að þeim í röðinni. Tilkynningin gæti annað hvort verið á formi 

SMS eða gegnum vefsíðuna sem nefnt var í seinasta punkti. 

• Tölulegar upplýsingar. Þetta er eitt af þeim þáttum sem fæli í sér mikla virðisköpun 

miðað við hefðbundin númerakerfi. Hugmyndin er sú að ýmislegar tölulegar 

upplýsingar væru reiknaðar út frá notkun númerakerfisins. Þá gæti starfsfólk 

fyrirtækja séð fjölda viðskiptavina, meðalbiðtíma og fleira, yfir hvern dag, viku, 

mánuð, o.s.frv. 
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• Aðrar leiðir til að fá miða. Upphaflega hugmyndin fyrir þetta númerakerfi var að 

viðskiptavinir mundu fá miða í símann gegnum NFC21 tækni. Viðskiptavinir halda 

þá símanum sínum að spjaldtölvunni við innganginn og miði er sendur í símann 

sjálfkrafa. Vegna of mikilla takmarkana á NFC tækni í símum og spjaldtölvum var 

ákveðið að nota frekar SMS til að senda miðana. Samt sem áður væri hægt að skoða 

þessa NFC leið betur í framtíðinni og fá hana til að virka. Þetta er auðvitað þægilegra 

fyrir viðskiptavini heldur en að þurfa að slá inn símanúmerið sitt til að fá SMS. Það 

væri því frábært að geta boðið upp á NFC útfærslu. 

• Viðskiptavinir sem ekki eru með síma. Huga þarf að þeim viðskiptavinum sem ekki 

eru með síma á sér. Hlutfall þessara viðskiptavina er mjög lágt og þarf því að ákveða 

hvort taki þurfi tillit til þeirra eða ekki. Ef ákveðið er að styðja við þessa viðskiptavini 

þarf að ákveða leið fyrir þá að komast í biðröðina. Ein hugmynd væri að bæta við 

þeim eiginleika að skrá sig í röðina með nafni og símanúmer væri þá óþarft. 

  

 

21 NFC. https://en.wikipedia.org/wiki/Near-field_communication. 
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6 Lokaorð 

Hugmyndin að þessu verkefni fæddist í strætóferð sumarið 2019. Þegar skólaárið hófst um 

haustið þá fór frekari hugmyndavinna fram í námskeiðinu Frá hugmynd að veruleika við 

Háskóla Íslands. Vorið eftir þetta var loks ákveðið að taka þessa hugmynd og gera hana að 

veruleika sem skilaði sér með verkefninu sem fjallað er um í þessu riti. 

Þetta verkefni bindur enda á þriggja ára námi við Háskóla Íslands á viðeigandi hátt. 

Verkefnið samanstendur af þekkingu úr öllum áttum frá náminu og er ákveðinn prófsteinn á 

því hversu vel námið hefur reynst manni. Þekking úr hverju einasta námskeiði var notuð á 

einn eða annan hátt og auðvitað í mismiklum mæli. Hins vegar var þekking úr náminu ein 

og sér ekki nóg til að útfæra verkefnið í heild sinni og eins og mátti búast við var margt sem 

þurfti að finna út og læra á meðan verkefninu stóð. 

Skólinn hefur veitt manni dágott ferðanesti til að taka með sér út í framtíðina. Hluti af því er 

bein þekking en ennþá stærri og þversagnakenndur þáttur er að skólinn hefur kennt manni 

hvernig á að læra.  


