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Verkáætlun 

Vinnuskipulag 
Við vinnum samkvæmt Kanban aðferðafræðinni. Við hittumst á mánudögum, miðvikudögum og 
um helgar og vinnum eins lengi og hver og einn hefur tíma fyrir að hverju sinni en stefnum þó 
ávalt á 60-80 tíma/viku samtals. Við erum ekki að vinna í sprettum en tökum þó stuttan 
stöðufund hverri viku og förum yfir stöðu mála. Á þessum fundum förum við yfir afrakstur 
vikunnar of uppfærum skýrslur samkvæmt því ásamt því að ræða hvað er framundan. 

Prófanir 
Allir widgets og klasar eru prófaðir jafn óðum. Við gerum ekki kröfur um að meðlimir skrifi 
prófanir áður en þeir skrifa fall/klasa (TDD) en þó er krafa að pusha ekki óprófuðum kóða. Fyrir 
hvern widget skal skrifa 1 UI test, 1+ unit test fyrir hvert fall og 1+ widget test fyrir alla virkni. Öll 
test eru síðan keyrð sjálfkrafa í CI pípulínunni á Github. 

Útgáfustjórnun 
Við notum Git sem útgáfustjórnunarkerfi og hýsum verkefnið á Github. Við hýsum 2 repositories 
á Github, eitt fyrir appið sjálft (framendann) og annað fyrir vefþjónustuna og gagnagrunninn 
(bakendann). Eftirfarandi reglur gilda um útgáfustjórnun hjá okkur: 

● Hver hópmeðlimur forritar á sér grein (branch) 
● Bannað er að pusha beint á master - opna þarf pull request. 
● Allar pull requests þurfa að standast allar prófanir í CI pípulínunni. 

Skjöl 
Meðan á verkefnavinnu stendur höldum við utan um 4 skjöl, að þessu skjali undanteknu. Þau 
skjöl eru áhættumat, framvinduskýrsla, hönnunarskýrsla og kröfulýsing. Öll þessi skjöl eru að 
einhverju leyti lifandi, þ.e. undir sífelldri þróun en þó mismikið. Eftirfarandi upptalning útskýrir 
hvert skjal nánar. 

Áhættumat 
Áhættumatið okkar er listi af helstu áhættunum sem við töldum standa frammi fyrir þegar við 
hófumst handa við verkefnið. Hverri áhættu fylgir nánari útskýring ásamt mögulegum lausnum ef 
það á við. Af öllum skýrslunum sem við höldum utan um er þetta líklega minnst “lifandi”. 
Áhættumatið hefur varla breyst frá því að við skrifuðum það upprunalega en það er alltaf 
möguleiki á að fleiri áhættur dúkki upp síðar í þróun. 



Framvinduskýrsla 
Þessi skýrsla er kaflaskipt yfirlit yfir alla vinnuna sem hefur verið lögð í verkefnið. Skýrslunni er 
skipt í kafla eftir “áföngum”, t.d. er einn kafli um hugmyndasprettinn. Í hverjum kafla er útskýrt 
hvers konar verkefni við vorum að leysa og hvernig það gekk. Í lok hvers kafla er svo samantekt 
á klukkustundum sem fóru í vinnuna. 

Hönnunarskýrsla 
Skýrsla sem upprunalega hét Drög að hönnun hefur fylgt okkur í gegnum þróunarferlið. 
Skýrslan, sem nú heitir hönnunarskýrsla, útskýrir hvernig hönnunin okkar hefur þróast í gegnum 
ferlið, allt frá fyrstu skissu að loka prótótýpu. Skýrslan inniheldur líka kaflan Kerfishönnun þar 
sem tæknilega hönnunin er útskýrð. 

Kröfulýsing 
Eins og áður kom fram þá erum við að notast við Kanban en við höldum utan um kröfulýsingu 
okkar (backlog) með Trello. Þar setjum við inn allar kröfur sem við erum/vorum að vinna að. 
Þessar kröfur eru skrifaðar út frá notendasögum sem finna má í kröfulýsingunni. Körfulýsingin 
inniheldur notendasögur fyrir nánast alla virkni appsins. Þessi skýrsla inniheldur einnig skjáskot 
af Trello-borðinu sem tekin voru jafnt og þétt yfir þróunina.   



 

Kröfulýsing 
 

Kröfulisti 

Notendasögur 
 

● Sem umhverfismeðvitaður einstaklingur get ég séð kolefnissporið mitt, til að vita hvað 
kolefnissporið mitt er. 

○ Acceptance criteria: 
■ Ég sé heildarkolefnissporið mitt, reiknað út frá öllum mínum færslum. 

● Sem neytandi get ég séð hversu mikið kolefnisspor hver færsla býr til, til að hjálpa mér 
að draga úr kolefnissporinu. 

○ Acceptance criteria: 
■ Ég sé hvaða fyrirtæki ég var að versla við. 
■ Ég sé hvaða flokki fyrirtækið er í. 
■ Ég sé kolefnissporið fyrir hverja færslu. 

● Sem neytandi get ég stimplað inn sjálfur kolefnisspor, til að skrásetja færslur sem voru 
gerðar með peningum. 

○ Acceptance criteria: 
■ Ég fæ upp reiknivél þar sem ég get stimplað inn upphæðina sem ég 

verslaði fyrir. 
■ Ég get valið hvaða fyrirtæki/flokki ég var að versla í. 
■ Það sem ég stimpla inn fer inn í færslurnar mínar. 

● Sem félagslyndur einstaklingur get ég séð vinalistann minn, til að sjá hvar ég stend á 
meðal vina minna. 

○ Acceptance criteria: 
■ Ég sé prófílmynd vinar míns. 
■ Ég sé nafn vinar míns. 

● Sem félagslyndur einstaklingur get ég séð prófíl vinar míns, til að geta borið mig nánar 
saman við ákveðinn vin. 

○ Acceptance criteria: 
■ Ég sé prófílmynd vinar míns. 
■ Ég sé nafn vinar míns. 
■ Ég sé netfang vinar míns. 
■ Ég sé símanúmer vinar míns. 
■ Ég sé bikara vinar míns. 

 
 



 
● Sem metnaðargjarn einstaklingur get ég farið í keppni við vini mína, til að sjá hver býr til 

minna kolefnisspor. 
○ Acceptance criteria: 

■ Ég get valið vin minn og farið í keppni við hann. 
■ Ég sé nafn mitt og vinar míns sem ég er að keppa við. 
■ Ég sé kolefnisspor mitt og vinar míns. 
■ Ég sé hvaða flokki við erum að keppa í. 
■ Ég sé hvað það eru margir dagar eftir af keppninni. 

● Sem neytandi get ég skoðað minn eigin prófíl, til að sjá hvaða bikara ég hef unnið. 
○ Acceptance criteria: 

■ Ég sé prófílmyndina mína. 
■ Ég sé nafnið mitt. 
■ Ég sé netfangið mitt. 
■ Ég sé símanúmerið mitt. 
■ Ég sé bikarana mína. 

● Sem neytandi get ég séð tilboð frá umhverfisvænum söluaðilum, til að kaupa frekar frá 
þeim. 

○ Acceptance criteria: 
■ Ég sé vörkumerki fyrirtækisins. 
■ Ég sé nafn fyrirtækisins. 
■ Ég sé afsláttinn sem fyrirtækið er að bjóða upp á. 

● Sem umhverfismeðvitaður einstaklingur get ég kolefnisjafnað mig, til að minnka 
kolefnissporið mitt. 

○ Acceptance criteria: 
■ Ég sé vörumerki fyrirtækjanna sem hægt er að kolefnisjafna sig hjá. 
■ Ég sé nafn fyrirtækisins. 
■ Ég sé verð per tré hjá fyrirtækinu. 

● Sem umhverfismeðvitaður einstaklingur get ég séð fræðandi greinar og myndbönd um 
kolefnisspor, til að læra betur um það. 

○ Acceptance criteria: 
■ Ég sé myndbönd um kolefnisspor. 
■ Ég sé greinar um kolefnisspor. 
■ Ég sé staðreyndir um kolefnisspor. 

● Sem forritari vil ég vita allar upplýsingar um einstakling til að geta betur útfært prófílsíðu. 
○ Acceptance criteria: 

■ Ég fæ að sjá schema sem segir til hvaða upplýsingar um einstaklinga við 
getum búist við að fá. 

● Sem forritari vil ég vita kolefnisspor einstaklinga til að geta betur útfært yfirlit 
heimasíðunnar og keppnanna. 

○ Acceptance criteria: 
■ Ég fæ að sjá schema sem segir til hvaða upplýsingar um kolefnisspor við 

getum búist við að fá. 



 

Þróun Trello-borðs 
Eftirfarandi er safn skjáskota af Trello-borðinu okkar sem tekin voru í gegnum þróunarferli 
verkefnisins. Við notuðum Trello sem nokkurs konar Kanban borð, þ.e. til að halda utan um öll 
stök verkefni sem sneru að þróun. Markmið kaflans er að gefa innsýn í hvernig verkefnið var 
unnið og hvernig verkum var skipt innan hópsins í gegnum þróunarferlið. 
 

 



 







 



Hönnunarskýrsla 

Fyrstu útfærslur 
Hönnunin okkar hefur breyst mikið og lítið á sama tíma. Við vorum alltaf með skýra 
hugmynd um hvernig forritið ætti að vera. Það sem breyttist voru litir, smámyndir, 
útfærsla á navigationbar og uppsetning á virkni innan hverrar síðu. Hér fyrir neðan má 
sjá þróun forritsins útlitslega: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Lokahönnun 
Við tókum síðustu útfærsluna og ákváðum að nýta sjáfla uppbygginguna á viðmótinu en 
‚hreinsa‘ aðeins útlitið sjálft; liti, smámyndir og staðsetningar. Við gerðum síðustu útfærsluna í 
Figma til að búa til proto-týpu sem við gætum nýtt í notendaprófanir. Hér fyrir neðan förum við í 
gegnum hverja síðu forritsins og útskýrum hugsunina bakvið hönnunina, hvað gæti komið í 
viðbót og hvernig væri mögulega hægt að breyta/bæta. 
 
 

Upphafssíða 
Upphafssíðan okkar er nokkuð einföld. Hún sýnir notenda hvaða 

áhrif kortafærslur hafa á heildarkolefnisspor hans. Hérna er 
hugmyndin að bæta við virkni að smella á hverja færslu og sjá 

nánari upplýsingar og mögulega veita betri innsýn í færsluna. Hér 
getur notandi líka farið á milli glugga til að nota forritið. Við eigum 
eftir að bæta við tannhjóli í efra hægra hornið sem mun vera takki 

fyrir stillingar.  
 
 

 
 
 
 
 

Profíll 
Prófíllinn mun vera einföld yfirsýn yfir upplýsingar, afrek og 
verðlaun. Við erum búnir að ræða hugmyndir um að bæta við 
upplýsingum á þennan glugga og breyta sniði á dagsetningu 
verðlauna sem sjást. Einnig var rætt um að hafa prósentu sem 
sýnir hversu vel þér gengur miðað við Ísland eða aðra nálægt þér. 
 
 
 
 



 
 

Samfélagsmiðlar/Vinir 
Hérna er yfirsýn yfir stöðu þína miðað við vini og kunningja. Hérna á 

líka að vera hægt að hefja keppnir, hvort sem það er á milli vina, hópa, 
samstarfsmanna eða fleiri. Hérna eigum við eftir að bæta við 

möguleikanum að deila á samfélagsmiðlum árangri sínum en við vorum 
ekki alveg á því hvort að það ætti heima hérna eða á upphafssíðunni 

eða inni í keppnunum sjálfum. Hérna þarf líka að bæta við skýrari 
upplýsingum um einingar á tölunum. 

 
 
 
 
 

Fjárfestingar 
Hérna á að vera hægt að skoða tilboð sem 
umhverfisvæn fyrirtæki bjóða upp á. Einnig á 
að vera hægt að fjárfesta í kolefnisjöfnun. Við ætlum að breyta sniðinu 
á þessu algjörlega. Í stað þess að hafa lista ætlum við að vera með 
tvo valmöguleika upp í röð, ekki lista og glugginn skiptist á milli þeirra 
þegar smellt er á þá. Default valmöguleikinn væri þá kolefnisjöfnun. 
Þessi hugmynd kom út frá pælingu í notendaprófun.  
 
 
 
 
 
 

Upplýsingar & Vitundarvakning 
Þessi partur gæti reynst snúnastur en hér á að vera hægt að skoða 

nýjustu fréttir, vitneskju, myndbönd og staðreyndir á þægilegan máta sem 
einfalt er að skilja ásamt því að geta tekið könnun um neysluvenjur þínar 

og reynt að bæta þig og auka vitundina á neyslumynstri þínu.  
 
 



Kerfishönnun 
Þessi kafli mun fara nánar út í tæknilegu hluti hönnunarinnar. Farið verður yfir uppbyggingu 
framendakóðans, áætlanir okkar fyrir vefþjónustur og gagnageymslu. 

Uppbygging framenda 
Öll framendaforritun smáforritsins er gerð í Flutter. Flutter tól frá Google sem gerir manni kleift 
að skrifa smáforrit í forritunarmálinu Dart sem hægt er svo að keyra á bæði Android og iOS. 
Forritunarskjölin eru skipt upp eftir model/view/controller hefðinni þar sem sér mappa er gerð 
fyrir “skjái” forritsins, “model” klasa forritsins og “controllera” sem tala við bakenda forritsins. 
Hefðin í Flutter er að byggja skjái forritsins með mörgum mismunandi “widgets” sem eru klasar 
sem sjá um ákveðna heildstæða einingu innan forritsins. Sem dæmi, gæti heimsvæði 
notendans verið slíkt widget. Eftirfarandi mynd er graf sem lýsir uppbyggingu allra helstu 
widgeta forritsins: 

 
Sambærileg gröf þar sem öll widgets forritsins eru sýnd eru oft kölluð “widget trees” en þetta 
graf sýnir aðeins þau helstu widget sem við smíðuðum sjálfir.  

● Main 
Efsti widgetinn í trénu er inngangurinn að forritinu, Main. Þar er haldið utan um alls kyns 
gögn um forritið eins og litaþema og annað. Færibreytan “home” vísar vanalega að 
heimasíðu appsins en í okkar forriti vísar hún á RouteNavigator sem er annar widget 
sem við bjuggum til. Við höldum utan um enum breytu sem segir til um hvort notandinn 



eigi að vera sendur á LoginRoute, RegisterRoute eða RouteNavigator, eftir því hvort 
hann sé skráður inn eða ekki. 

● LoginRoute 
Þetta er í raun fyrsti skjárinn sem notandinn sér. Ef hann slær inn rétt netfang og lykilorð 
og smellir á “Skrá inn” er hann sendur á RouteNavigator. Ef hann smellir á “Nýskráning” 
er hann sendur á RegisterForm. 

● RegisterForm 
Á þessum skjá getur notandinn fyllt út upplýsingar til að búa til nýjan aðgang. Ef 
upplýsingarnar eru rétt útfylltar og smellt er á “Nýskráning” er aðgangurinn búinn til og 
notandinn er sendur á RouteNavigator. Ef notandinn smellir á “Til baka” er notandinn 
sendur á LoginRoute. 

● RouteNavigator 
Þessi widget heldur utan um flipana sem eru neðst í appinu og sér um að senda 
notandann á rétta síðu miðað við smelltan flipa. Þessi widget uppfyllir í raun 3 mikilvæga 
parametra: 

○ appBar tekur inn TopBar útfærsluna okkar ásamt titli af þeim flipa sem smellt var 
á. T.d. ef smellt er á Friends, stendur “Friends” efst á síðunni. 

○ body tekur inn einn of okkar Route widgets miðað við hvaða flipa var smellt á. 
○ bottomNavigationBar er innbyggður widget sem sér um listann sjálfan sem birtur 

er í appinu. 
● TopBar 

Þessi widget útfærir PreferredSizeWidget klasann svo hægt sé að nota hann sem 
færibreytu fyrir appBar. Það eina sem þessi widget gerir í raun og veru er að smíða 
AppBar widget feitletraðan texta í miðjunni. Meginhlutverk þessa widget er að draga úr 
óþarfa tvítekningu á kóða. 

● LearnRoute, DealsRoute, HomeRoute, FriendsRoute & ProfileRoute 
Þetta eru allt widgets sem tákna mismunandi skjái í appinu sem hægt að er að velja í 
gegnum nav-barinn. Þeir innihalda flestallir aðra widgets og gögn sem við sækjum frá 
bakendanum. 

Uppbygging vefþjónustu (API) 
Vefþjónustan sem forritið er háð er skrifuð í NodeJS. Tilgangur vefþjónustunnar er í raun 
tvískiptur: 

● Sækja gögnin okkar úr gagnagrunni. T.d. notendagögn, fræðslugögn og tilboð. 
● Herma eftir vefþjónustu banka með hjálp slembigagna. 

Þessi hlutverk eru gerólík en við ákváðum samt sem áður að halda þessu í einum kóðabasa til 
að tryggja lauslega tengingu (loose coupling) í kóðanum. Ef ske kynni að tengja þyrfti forritið við 
vefþjónustu hjá banka væri einfaldlega hægt að breyta einu falli í okkar vefþjónustu þannig að 
það sæki gögn frá banka í stað slembigagna. 
Vefþjónustan er hýst á Heroku.com og í hvert sinn sem breyting verður á master grein 
bakendans endurræsist þjónustan með nýjustu uppfærslu. Eftirfarandi er listi af öllum 
endpunktum sem vefþjónustan er með opna: 



Heimaskjár 
● [GET] /api/user/:userId/transactions 
● [GET] /api/user/:userId/transactions/:transactionId 
● [POST] /api/user/:userId/transactions 

Fræðsluflipi 
● [GET] /api/articles 
● [GET] /api/articles/:id 
● [POST] /api/articles 
● [GET] /api/videos 
● [GET] /api/videos/:id 
● [POST] /api/videos 
● [GET] /api/factoids 
● [GET] /api/factoids/:id 
● [POST] /api/factoids 

Tilboðsflipi 
● [GET] /api/coupons 
● [GET] /api/coupons/:id 
● [POST] /api/coupons 
● [GET] /api/services 
● [GET] /api/services/:id 
● [POST] /api/services 

Vinaflipi 
● [GET] /api/user/:userId/friends 
● [GET] /api/user/:userId/friends/:friendId 
● [POST ] /api/user/:userId/friends 

Prófíll 
● [GET] /api/user/:userId 
● [GET] /api/user/:userId/trophies 
● [GET] /api/user/:userId/transactions/:transactionId 
● [PATCH] /api/user/:userId/profilePicture 
● [PATCH] /api/user/:userId/phoneNumber 

Innskráningarflipi/Nýskráningarflipi 
● [GET] /api/user/phoneNumber/:phoneNumber 
● [GET] /api/user/ssn/:ssn 
● [POST] /api/user/ 
● [GET] /api/logininfo/email/:email 



● [GET] /api/logininfo/:id 
● [PATCH] /api/logininfo/:id/email 
● [POST] /api/logininfo/ 

 

Keppnisflipi 
● [GET] /api/user/:userId/competitions 
● [GET] /api/user/:userId/competitions/:competitionId 
● [GET] /api/user/:userId/footprint 
● [POST] /api/competitions 
● [PATCH] /api/competitions/:id/isAccepted 

Smámyndir 
● [POST] /api/icons 
● [GET] /api/icons 

Uppbygging gagnagrunns 
Gagnagrunnurinn sem vefþjónustan sækir gögn frá er MongoDB grunnur. Líkt og með 
vefþjónustuna þá er tilgangur gagnagrunnsins einnig tvískiptur: 

● Geyma gögn um notendur, fræðsluefni, tilboð, o.s.frv. 
● Geyma slembigögn, s.s. gervi kortafærslur. 

Gagnagrunnurinn heldur utan um fjölda tafla yfir alls kyns einingar sem framendinn birtir. 
Töflurnar sem gagnagrunnurinn heldur utan um fylgja ákveðnum skema. Þessi skema er þó ekki 
haldið utan um í gagnagrunninum sjálfum, heldur er það á ábyrgð vefþjónustunnar að tryggja að 
snið gagnanna sé rétt, sbr. deployment diagram: 
 



 
 
Eftirfarandi er listi yfir skemur á gögnum sem haldið er utan um: 

Article: 
● title [String] 
● author [String] 
● source [String] 
● publisher [String] 

Competition: 
● challenger [ObjectId] 
● challengee [ObjectId] 
● startDate [Date] 
● endDate [Date] 
● carbonGroup [String] 
● isAccepted [Boolean] 

Coupon: 
● title [String] 
● image [String] 



● shortDescription [String] 
● longDescription [String] 

Factoids: 
● description [String] 
● source [String] 

Logininfo: 
● email [String] 
● password [String] 
● userId [ObjectId] 

Services: 
● title [String] 
● image [String] 
● shortDescription [String] 
● longDescription [String] 
● price [Number] 

StoreType: 
● storeType [String] 
● icon [Number] 

Users: 
● name [String] 
● kennitala [String] 
● phoneNumber [String] 
● trophies [Array] 
● friends [Array] 
● transactions [Array] 
● profilePicture [String] 

Video: 
● title [String] 
● source [String] 

description [String]  



Áhættumat 

 

  



Framvinduskýrsla 

Upphaf verkefnis 
Fyrsta vikan fór í að finna verkefni sem okkur leyst vel á. Það kom babb í bátinn þegar við 
komust að því að verkefnið sem við vildum upphaflega taka var upptekið og því þurftum við að 
finna okkur nýtt verkefni. Þetta olli tímatapi upp á um það bil viku þar sem við þurftum að 
samsama okkur um verkefni og hafa samband við umrædda aðila. Verkefnið sem varð fyrir 
valinu var Kolefnisspor í appi í samstarfi við Íslandsbanka. Tíminn hjá hópmeðlimum fór 
aðallega í að skoða og meta verkefnin sem eftir stóðu í boði. 
 
Mikilvægir áfangar: 

● Verkefni fundið 

Samband haft við Íslandsbanka 
Við höfðum samband við Íslandsbanka og tjáðum áhuga okkar á verkefninu. Þeir boðuðu okkur 
á fund og leyfðu okkur að kynna fyrir þeim hugmyndina okkar á útfærslu og ræddum við um 
mögulegar leiðir til að framkvæma þetta ásamt tæknilegum atriðum á borð við snið gagna og 
eignarrétt eftir vinnslu verkefnisins. Í þessari viku, líkt og í síðustu, fór tíminn allur í að meta 
verkefnið en að þessu sinni í kynningu og útfærsluhugmyndir. Við fengum svo tilkynnt að við 
fengum verkefnið til vinnslu. 
 
Mikilvægir áfangar: 

● Verkefnið staðfest 
● Gróf hugmynd að útfærslu fædd 

Fundarhöld og hugmyndasprettur 
Þegar staðfest væri að verkefnið félli í okkar hendur vorum við boðaðir aftur á fund hjá 
Íslandsbanka. Þar var kynnt fyrir okkur Kano-modelið sem var hugmyndafræðin sem notuð var 
við fæðingu og úrvinnslu hugmynda ásamt markaðsrannsókn. Á þeim fundi var framkvæmdur 
hugmyndasprettur og þökk sé honum fór að skýrast hvaða eiginleika forritið átti að búa yfir og 
hvaða eiginleikar voru óþarfir. Þegar við vorum búnir að þrengja leitina niður í 10 eiginleika var 
komið að hópnum sjálfum að útfæra könnun sem mögulegir notendur áttu að svara. Könnun 
þessi var unnin með Kano-modelið sem viðmið og átti að skýra fyrir okkur hvers konar eiginleika 
við vorum með í höndunum og hvort þeir væri óþarfir, frábærir eða þar á milli í augum notenda. 
Þessa könnun þurftum við sjálfir að búa til með aðstoð Google Forms og senda til notenda. 
Smíðin tók sinn tíma, aðallega vegna þess að Kano-modelið styður við mjög nákvæmt orðalag 
sem þurfti að þýða yfir á íslensku, og fór mest allur tíminn okkar á þessum tímapunkti í að búa til 
þessa könnun. Þegar hún var loksins tilbúin þá gátum við sent hana út til notenda og þá var 



ekkert eftir fyrir okkur að gera nema að bíða. Við sentum hana út á mánudegi og tókum saman 
niðurstöður á föstudegi til að fá sem flesta notendur til að svara. Við hittum svo á 
leiðbeindandann okkar og fengum hans álit á vinnu okkar til þessa. Einnig staðfestum við 
vinnutíma hópsins þrátt fyrir mismikið álag. Við ákváðum að hittast á mánudögum, 
miðvikudögum og um helgar til að vera með staðfesta tíma og ef ekkert var eftir að gera á 
þessum vinnutímum þá ætluðum við að vinna fram í tímann. Þetta gerðum við til að lenda ekki 
undir tilsettum vinnutíma verkefnisins. Tíminn í þessum lið verkefnisins fór mestur í fundarhöld 
og smíði á markaðsrannsókn. 
 
Mikilvægir áfangar: 

● Hugmyndafræði f. Hugmyndasprett kynnt 
● Útlínur forritsins mótaðar með hugmyndaspretti 
● 10 eiginleikar ákveðnir 
● Markaðsrannsókn búin til 
● Markaðsrannsókn sent út 
● Samband haft við leiðbeinanda 
● Fastir vinnutímar hóps staðfestir 

 
Vinnutímar: 

● Hugmyndasprettur: 12 klst 
○ 3 tímar á einstakling 

● Útfærsla á markaðsrannsókn: 8 klst 
○ 2 tímar á einstakling 

Niðurstöður greindar og hönnunarsprettur 
Þegar æskilegur fjöldi einstaklinga hafði svarað könnuninni þá lokuðum við fyrir hana og 
hófumst handa við að greina niðurstöðurnar. Upphafleg greining gagnanna reyndist ekki rétt þar 
sem tengiliðir okkar hjá Íslandsbanka bentu okkur á að greiningin leit ekki rétt út. Við 
endurskoðun kom í ljós að skekkja hafði orðið við greininguna og endurtókum við því ferlið með 
meiri aðgátt og í stærri fjölda. Þetta tók nokkurn tíma en eftir að endurgreiningu var lokið fengum 
við betri niðurstöðu og fengum þau skilaboð frá tengiliðum okkar að við værum núna tilbúnir í 
hönnunarsprett. Ruglingur varð á skipulagi hópsins og því mislukkaðist okkur að halda 
hönnunarsprettinn með tengiliðum okkar hjá Íslandsbanka. Við tókum því á það ráð að halda 
hann sjálfir uppi í skóla með greinar og pistla um æskilega aðferð hönnunarspretts til viðmiðunar 
en tengiliðir okkar sáu okkur fyrir áðurnefndum greinum og pistlum. Þessi hönnunarsprettur gaf 
okkur enn skýrari mynd af forritinu okkar og með sprettinn til viðmiðunar gátum við búið til grófa 
proto-týpu af útliti og virkni forritsins. Þessi partur verkefnisins tók gífurlegan tíma. Það tók sinn 
tíma að greina niðurstöður og svo enn lengri tíma að endur-greina þær. Hönnunarsprettur tók 
síðan mestan tíma af þessu öllu saman en hann hjálpaði okkur þó að fá skýrari mynd af 
lokaafurðinni og hvernig við ætluðum að útfæra hana og tíminn var því mjög fljótur að líða. Það 
var mjög hughreystandi eftir allan þennan tíma að skrá og skrifa og tala og pæla að sjá loksins 
afurð myndast úr þessari vinnu. 



 
Mikilvægir áfangar: 

● Könnun lokað 
● Niðurstöður greindar 
● Niðurstöður endurgreindar 
● Hönnunarsprettur framkvæmdur 
● Proto-týpa af forriti smíðuð 

 
Vinnutímar: 

● Úrvinnsla á gögnum: 8 klst 
○ 4 tímar á Daníel og Alexander 

■ [Töldum ekki inn tímann sem fór í upphaflegu úrvinnslu] 
● Hönnunarsprettur: 32 klst 

○ 8 klst á hvern hópmeðlim 
● Gróf proto-týpa: 3 klst 

○ 3 klst á Daníel 

Stöðufundur, proto-týpa endurhönnuð & notendaprófanir 
Næsti liður hófst á stöðufundi með kennara, leiðbeindanda okkar og prófdómara. Við kynntum 
verkefnið okkar í heild sinni; fyrir hvern við unnum, hver lokaafurðin átti að vera, hvernig við 
ætluðum að nálgast verkefnið, vinnutíma, áhættumat, tæknistakk og proto-týpuna. Eftir 
stöðufundinn ákváðum við að endurbæta hönnunina á proto-týpunni þar sem hópnum fannst 
litamynstur og smámyndir hverrar síðu ekki fullkomlega viðeigandi. Við ákváðum að byrja á 
henni frá grunni. Við bættum við virkni sem ekki var í upphaflegu hönnuninni eftir að sáum 
möguleiki til þess í nýju hönnuninni. Þessi hönnun kom miklu betur út og töldum við að núna 
væri hönnunin tilbúin í notendaprófanir. Áður en prófanirnar tóku við hittum við tengiliði okkar hjá 
Íslandsbanka og kynntum nýjustu hönnunina ásamt því að ræða hvað tæki núna við. Þau voru 
sammála því að næst á dagskrá væru notendaprófanir og hvöttu okkur einnig til þess að byrja 
að setja upp kóðagrunninn og rammann utan um kóðan okkar. Hópurinn tvískipti því þessum 
verkefnum. 2 meðlimir hópsins hófu að setja upp kóðann og kynna sér forritunarmálið og 
framework-ið og 2 meðlimir hófu notendaprófanir. Við tókum 3 einstaklinga í notendaprófun, allir 
með mismikla tölvukunnáttu, og fengum við enn betri hugmyndir og ábendingar um hvað mætti 
betur fara í forritinu. Dæmi um ábendingar voru til dæmis: 

● Breyta sniði viðurkenninga 
● Bæta við upplýsingum í profile 
● Breyta sniði á tilboðs/kolefnisjöfnunarglugga 

Ásamt fleirum ábendingum. Við skráðum allar ábendingar og pælingar hjá okkur og tókum þær 
til hliðsjónar og var áætlunin að meta hverja og eina og bæta þeim við þegar við átti. Á sama 
tíma lögðu 2 einstaklingar hópsins grunninn að forritinu og byrjuðu að kynna sér forritunarmálið 
svo að við værum ekki alveg úti á þekju þegar forritunin sjálf hófst. 
 
Mikilvægir áfangar: 



● Fyrsti stöðufundur áfangans með kennara, leiðbeinanda & prófdómara 
● Proto-týpa endurhönnuð & kláruð 
● Proto-týpa kynnt fyrir tengiliðum 
● Notendaprófanir framkvæmdar 
● Vinnuumhverfi sett upp 

 
Vinnutímar: 

● Proto-týpa endurhönnuð: 4 klst 
○ 1 klst á hvern hópmeðlim 

● Proto-týpa endursköpuð 
○ 8 klst á Daníel 

● Notendaprófanir: 3 klst 
○ 2 klst á Daníel & 1 klst á Reyni 

● Uppsetning vinnuumhverfis: 10 klst 
○  5 klst á Alexander og Kalman 

● Kynna sér umhverfi og forritunarmál: 20 klst 
○ 10 klst á Alexander og Kalman 

Forritun hafin 

Fyrsta vika forritunar 
Fyrsta vika forritunar fólst í því að kynna okkur Flutter þróunarumhverfið og læra betur á 
vinnuumhverfið sem við settum upp í vikunni á undan. Það eru í boði mikið af námskeiðum og 
leiðarvísum sem ganga í gegnum lærdómsferlið með manni en við völdum námskeið frá Udacity 
sem er frítt og fer með mann í gegnum grunnatriði bæði fræðilega og verklega. Það setur fyrir 
mann þrautir og verkefni sem, tengist efninu og leyfir þér að æfa þig í vernduðu umhverfi. Einnig 
fór þessi vika í að setja  upp continuous integration(CI) fyrir hugbúnaðinn. Kalman sá um þessa 
uppsetningu þar sem hann var kominn lengst með Udacity áfangann. Við notuðum innbyggða 
virkni í Github sem leyfði okkur að setja upp CI-ið á þann hátt að þaðkeyri ákveðnar prófanir á 
kóðanum áður en honum er leyft að blandast við grunnkóðann. Einnig var setty upp mock-API 
sem forritið ætlar að nýta sér til að herma eftir þeim köllum sem það mun þurfa að gera í 
framtíðinni. Þetta voru megin atriði þessarar viku en allir voru að reyna að fá tilfinningu fyrir 
Flutter og öllu því sem tilheyrir þessu umhverfi. 
Mikilvægir áfangar: 

● Allir tóku námskeið hjá Udacity 
● Forritun opinberlega hafin. 
● Continuous Integration komið upp 

 
Vinnutímar 

● Udacity námskeið: 60 klst 
○ 15 klst á Alexander, Daníel, Reyni og Kalman 

● CI-uppsetning:  5 klst - Kalman 



● ‘Fikt’ við grófa prótotýpu til hliðar v. Udacity námskeið: 40 klst 
○ 5 klst á Alexander, Daníel og Reyni, 25 klst á Kalman 

● Uppsetning API: Daníel 5 klst 
 

2. Vika forritunar 
Í þessari viku var lögð mikil áhersla að toga verkefnið eins langt og hratt fram og mögulegt var. 
Grunnur að útliti var tilbúið og skiptum við niður verkum eftir síðum forritsins. Einnig var haldið 
áfram með API-ið og því komið fyrir á þann hátt að kóðagrunnur forritsins gat tengst honum og 
sótt frá honum upplýsingar. Í þessari viku voru verkin brotin niður enn smærra og dreift á milli 
hópmeðlima. Sem dæmi má nefna: 

● Kóðagrunnur f. Heimaskjá 
● Kóðagrunnur f. Tilboðssíðu 
● Kóðagrunnur f. Þjónustuflipa á tilboðssíðu 
● API tengt við kóðagrunn 
● Endurbæta prófanir 

Þetta var allt í vinnslu eða þessu lokið í þessari viku. Ásamt þessu settum við öll skrifleg gögn 
og skýrslur á staðlað form svo að ekkert misræmi væri á milli gagna þegar svona langt væri liðið 
á áfangann. Það fór líka smá púður í að undirbúa gögn fyrir skilin sem áttu að vera stöðufundur 
2 ásamt því að undirbúa næstu skref fyrir forritið.  
 Mikilvægir áfangar: 

● Allir meðlimir komnir vel af stað 
● Allir meðlimir með nóg af verkum 
● Góður grunnur kominn. 

 
Við ætlum að breyta venjulega fyrirkomulaginu okkar á vinnutímum og setja það upp eftir 
meðlimum núna þegar verkin eru orðin einstaklingsmiðaðri 
Vinnutímar 

● Kalman: 
○ 30 klst 

■ Smíði prófana 
■ Smíði kynningar f. stöðufund 2 
■ Skýrslur staðlaðar 
■ Ýmis kóðagrunnur lagður 
■ API tengt 

● Alexander: 
○ 16 klst 

■ Kóðagrunnur lagður á heimasíðu 
■ Smíði prófana á heimasíðu 

● Daníel Már: 
○ 16 klst: 

■ API smíðað og sett upp 
■ Misheppnuð tilraun að setja upp API-tengingu 



● Reynir: 
○ 10 klst: 

■ Kóðagrunnur lagður að profile-síðu 
 

3. Vika forritunar 
Í þessari viku fór allt í gang. Núna varð verkaskiptingin enn skýrari, einn hópmeðlimur sá alveg 
um að útfæra virkni í API-inu á meðan hinir 3 toguðu forritið sjálft áfram. Við héldum áfram að 
bæta við prófum fyrir forritið til að tryggja gæði kóðans. Síður forritsins sem sneri að tilboðum og 
fræðslu voru útfærðar að mestu leyti, öll virkni sett upp eða beinagrind fyrir virknina útfærð. Útlit 
forritsins var einnig endurbætt og gert notendavænna. Að lokum var haldið áfram með virkni 
annarra flipa og síða. API megin voru búnar til skrár á JSON formi ásamt möppu til að halda 
utan skrárnar. Þetta var búið til til að koma í stað staðbundnu skilaboðanna og upplýsinganna 
sem voru sentar frá API-inu á undan því. Fyrstu gögnin sem búin voru til voru upplýsingar um 
tilboð t.d. um tilboð á veitingastöðum eða kolefnisjöfnun. Einnig voru búin til gögn fyrir fræðslu 
líkt og myndbönd, fréttagreinar og fróðleiksmolar. Næst var allur kóðagrunnurinn staðlaður og 
‘afkúplaður’, raunverulega bara að aðskilja skrár og föll, svo að auðveldara væri að breyta, bæta 
og mögulega tengja aðra API-a við seinna meir. Að lokum bjuggum við til Procfile sem er 
nauðsynlegur fyrir vefhýsingu þar sem markmiðið var að hýsa API-inn í vefhýsingu svo að við 
þurftum ekki að keyra hann á okkar tölvum þegar við vorum að prófa forritið sjálft.  
Mikilvægir áfangar: 

● Útlit endurbætt frekar 
● Fræðslu-síða langt komin 
● Tilboðs-síða langt komin 
● Upplýsingaskrár fyrir API búnar til 
● Procfile fyrir vefýsingu búin til 
● Kóði afkúplaður 

Vinnutímar: 
● Kalman 

○ 34 klst 
■ Útfærsla á Fræðslu- og Tilboðssíðum 
■ Procfile búinn til 

● Alexander 
○ 37 klst 

■ Grunn útlit klárað á forsíðu og færslur sýndar 
■ Endurhannaður Nav-bar 
■ Færslur sóttar frá API í stað JSON skrá 

● Daníel 
○ 40 klst 

■ Vinna í API 
■ JSON skrár fyrir Fræðslu og Tilboð 
■ Aðstoð við samskipti hópmeðlima við gangagrunn 

● Reynir 



○ 35 klst 
■ Profile útfærður 
■ Kóðagrunnur lagður fyrir prófíl vina 

4. Vika forritunar 
Við náðum gríðarlega langt í þessari viku. Við útfærðum mikin fjölda, bæði forrits megin og API 
megin. Í forritinu héldum við áfram að búa til ný próf fyrir nýja kóðabúta. Við endurbættum útlitið 
í tilboðs- og fræðslusíðunum og snyrtum kóðann aðeins þar. Það var hafist handa við að útfæra 
prófilinn og allt sem því fylgdi. Við breyttum útlitinu á nav-barnum svo að hann væri 
notendavænni. Notendaskipanirnar urðu fleiri og ásamt því byrjuðum við á virkni til að búa til 
nýjan notenda. Einnig var byrjað á að útfæra virkni fyrir innskráningu notenda. Við bjuggum svo 
til lógó fyrir forritið okkar og settum það á upphafsskjáinn til að bæta útlitið enn frekar. API megin 
þá gerðist einnig mikið. Við gerðum gögnin enn nákvæmari og raunverulegri en dæmi um það 
var að við bættum við raunverulegum myndböndum í gögnin okkar til að fá betri mynd af því 
hvernig þetta myndi virka í forritinu. Ásamt því bættum við fleiri gögnum við skrárnar okkar í fleiri 
flokkum. Virkni fyrir heimaskjáinn, vinavirknina og prófilinn var líka útfærð í samræmi við 
framfarirnar í forritinu. Einnig var útfært virkni fyrir innskráningu og nýskráningu notenda sem olli 
því að nú væri hægt að fleyta forritinu enn framar. Að lokum náðist stórt skref þegar API-inn var 
loksins tengdur við gagnagrunn svo að gögnin væru ekki geymd lengdur í kóðanum. Þetta var 
stórt skref þar sem þetta þýddi að API-inn var orðinn bara millipunktur en ekki gagnageymsla. 
Svo að lokum settum við upp vefhýsingu fyrir API-inn svo að meðlimirnir sem væru að vinna í 
forritinu sjálfu þurftu ekki að keyra hann í tölvunni hjá sér.  
Mikilvægir áfangar: 

● Útlit endurbætt 
● Kóði snyrtur 
● Hafist handa við að útfæra prófíl 
● Byrjað á innskráningar- og nýskráningarvirkni, bæði í forriti og API 
● Fleiri og nákvæmari gögnum bætt við API 
● API tengdur við gagnagrunn 
● API hýstur á vefsíðu 
● Virkni í API aukin töluvert notenda- og prófilmegin 
● Virkni í API aukin töluvert fræðslu- og tilboðsmegin 

Vinnutímar: 
● Kalman 

○ 51 klst 
■ Hýsa API-inn 
■ Skipta út harðkóðuðum gögnum fyrir tengingu við bakenda 
■ Grunnur lagður að vinalista og keppnislista 

● Alexander 
○ 35 klst 

■ Útfæra handskráningu á færslum 
■ Útfærði búðar týpu módel sem sótt var úr gagnagrunni fyrir 

handskráningu á færslum 



● Daníel 
○ 44,5 klst 

■ Útfæra virkni fyrir notendur, prófil, fræðslu og tilboð 
■ Setja upp gagnagrunn og gögn í honum 
■ Setja upp model og tengingar milli API og forrits 
■ Áframhaldandi aðstoð við samskipti hópmeðlima við gangagrunn 

● Reynir 
○ 41 klst 

■ Prófíll vina kláraður og fínpússaður 
■ Kóðagrunnur lagður fyrir EditProfileRoute 

5. Vika forritunar 
Í þessari viku náðum við árangri á öllum vígstöðvum. Byrjað var að útfæra virkni fyrir vini og 
vinasambönd og svo endurbæta virkni fyrir heimaskjáinn sjálfan.Seinna í vikunni náðist að bæta 
við virkni fyrir vini í forritinu svo að hægt væri að bæta við vinum, leita að þeim o.s.fr.v Einnig 
náðist lengra með prófílinn sjálfan og virknina í kringum hann. Síðan var búin til beinagrind fyrir 
virkni tengda greiðslum í forritinu svo sem kolefnisjöfnun og seinna í vikunni var sú virkni 
fullkláruð. Núna er hægt að kaupa þjónustur og sjá það skráð á prófílinn. Einnig var lagað 
gjaldmiðils vesen sem var fyrir áðurnefna kaupvirkni. Síðan var ákveðið að bæta við flipa á 
vinasíðunni þar sem seinna meir myndi koma keppnir en það var einnig byrjað á virkni fyrir 
keppnir milli vina. API megin var kóðinn snyrtur, notenda og innskráningarvirkni aðskilin í sér 
möppur og kóðinn afkúplaður enn frekar. Þetta ætti að minnka flækjustig í framhaldinu. Virkni 
fyrir vinavirkni í API-inu var einnig útfært enn frekar til að halda í við vinnslu forritsins. Einnig var 
hafist handa við að útfæra virkni fyrir færslur sem áttu tímabundið að koma í stað kortafærslna. 
Þetta ætti að leyfa okkur að skrá færslur handvirkt og láta þær lýta út eins og kortafærslur.  
Mikilvægir áfangar: 

● Vinavirkni útfærð og langt komin 
● Virkni fyrir heimaskjá endurbætt 
● Greiðsluvirkni útfærð 
● Prófílvirkni endurbætt 
● Byrjað að útfæra virkni fyrir keppnir og kortafærslur, bæði í forriti og í API 
● Rétt ID fyrir gögn í gagnagrunni tekin til notkunar í API 
● Vinavirkni í API stórlega bætt 

Vinnutímar: 
● Kalman 

58 klst 
■ Vinalisti kláraður og fínpússaður 
■ Keppnislisti kláraður 
■ Login kerfi útfært 

● Alexander 
○ 50 klst 

■ Uppfært útlít á heimasvæði til að lýta út eins og tímalína 



■ Útfæra virkni sem leyfði notendanum að draga niður til að endurhlaða 
færslunum 

● Daníel 
○ 48 klst 

■ Útfæra virkni fyrir vini 
■ Útfæra virkni fyrir greiðslur 
■ Útfæra virkni fyrir keppnir 
■ Útfæra virkni fyrir færslur 
■ Skipta úr handvirku ID yfir í sjálfvikt ID 
■ Áframhaldandi aðstoð við samskipti hópmeðlima við gangagrunn 

● Reynir 
○ 42 klst 

■ EditProfileRoute kláraður og fínpússaður 
■ Böggar í öllum profíl skjölum löguð 

6. Vika forritunar 
Virkni fyrir keppni var alveg útfærð í þessari viku. Núna er hægt að skora á, samþykkja eða 
neita, búa til og fleira. Við bættum við kolefnisflokki við keppnirnar og færslurnar var hægt væri 
að flokka eftir ákveðnum útgjöldum. Þessi virkni þýddi það að við þurftum að velja myndmerki 
fyrir hvern flokk og það þýddi fleiri gögn í gagnagrunninn. Mikið ósamræmi var í nöfnum þegar 
kom að íslensku og ensku. Við tókum smá tíma í að staðla öll nöfnin yfir á íslensku. Við bættum 
enn meiri virkni í vinina í forritinu. Við gerðum einnig skil á milli virkra keppna og liðinna keppna. 
Við kláruðum einnig virkni tengda færslum. Núna er hægt að bæta inn færslum handvirkt og sjá 
þær á heimaskjánum sínum sem og í keppnum sem eru í gangi. Restin af vikunni fór í 
minniháttar lagfæringar. Við breyttum sniðinu á kortanúmerinu þegar keyptar voru þjónustur 
ásamt því að breyta útlitinu á greiðslusíðunni. Svo bættum við við þeirri virkni að þegar dregið er 
niður á heimaskjá þá uppfærist heimasíðan. API megin var einnig klárað mest alla virkni tengda 
keppnum þó svo að nokkur atriði voru eftir. Kóðinn var hreinsaður og staðlaður. Stærsta 
verkefnið var að útfæra virkni fyrir myndmerkin sem fylgdu kolefnisflokkunum. API-inn þurfti að 
taka við nafni á kolefnisflokki og geyma hann ekki sem streng, heldur sem tölulykil á það 
myndmerki sem forritið notaði fyrir flokkinn. Þetta tryggði að forritið þyrfti að gera sem minnsta 
vinnu. Þetta þýddi líka að API-inn þurfti að þýða flokkana vandlega.  
Mikilvægir áfangar: 

● Keppnir nánast alveg útfærðar, bæði í forriti og API 
● Kolefnisflokki bætt við keppnir og færslur 
● ÍslEnska löguð 
● Virkni tengd vinum endurbætt 
● Byrjað að útfæra virkni fyrir myndmerki, bæði í forriti og API 

Vinnutímar: 
● Kalman 

○ 35 klst 
■ Gagnagrunnur hreinsaður 
■ Fjöldi bugga lagaðir 



■ Flestallir routes fínapússaðir 
● Alexander 

○ 39,5 klst 
■ Laga villur sem komu upp við heimasvæði 
■ Útfæra færslur raðaðar eftir tímalínu og bætt var við dagsetningum 

● Daníel 
○ 41 klst 

■ Útfæra virkni fyrir vini 
■ Útfæra virkin fyrir keppnir 
■ Útfæra virkni fyrir myndmerki 
■ Áframhaldandi aðstoð við samskipti hópmeðlima við gangagrunn 

● Reynir  
○ 39 klst 

■ Prófil skjöl fínpússuð 
■ Áhættumat og kröfulisti löguð skv. leiðbeinanda 

7. Vika forritunar og síðustu dagar fyrir 3. Stöðufund 
Þessi síðasta vika og síðustu dagar fyrir 3. Stöðufund voru mestmegnis viðhaldsvinna, 
smávægilega lagfæringar og undirbúningur fyrir fund og kynningu. Þó náðust nokkrir áfangar. 
Hægt er núna að breyta prófíl notenda eins og að skipta um forsíðumynd og fleira. Myndirnar 
voru svo hýstar á Imgur í stað venjulega gagnagrunnsins. Utan þess var útlitið líka endurbætt, 
ÍslEnska löguð enn frekar, við breyttum biðmerkinu, lógóinu var bætt við tilboðsskjáinn, 
leiðbeiningum var bætt við þar sem þurfti og sniði á myndböndum var breytt. API megin var 
ýmsu bætt við. Virkni fyrir myndmerkin var loksins kláruð. Núna er hægt að skrá ný merki og sótt 
þau. Sniði færslna var endurbætt og kolefinsspori bætt við sem breytu sem reiknað var í API. 
Einnig var endurbætt reikniritið sem reiknaði kolefnissporið svo að sporið væri aðeins 
nákvæmara. Einnig var bætt við möguleikanum að fá neikvætt kolefnisspor ef færslan var 
endurgreiðsla. Það var bætt við virkni fyrir keppnir sem reiknaði kolefnisspor einstaklings í 
ákveðnum flokki yfir ákveðið tímabil. Virkni til að breyta keppnum var einnig útfærð. Utan þess 
voru einungis minniháttar lagfæringar sem áttu sér stað. Utan forritunar var mikil vinna lögð í að 
klára kynninguna, allar skýrslur fullkláraðar, sýnidæmi um forritið búið til og byrjað var að 
undirbúa lokakynninguna.  
Mikilvægir áfangar: 

● Myndir hýstar á Imgur 
● Hægt að breyta prófíl 
● Minniháttar lagfæringar: 

○ ÍslEnska löguð enn frekar 
○ Biðmerki breytt 
○ Lógói bætt við á viðeigandi stöðum 
○ Leiðbeiningum bætt við 

● API virkni fyrir myndmerki fullkláruð 
● Snið á færslum bætt 
● Hægt að sækja kolefnisspor yfir ákveðið tímabil úr API 



● Keppnisvirkni fullkláruð 
Vinnutímar: 

● Kalman 
○ 31 klst 

■ Útlit forrits fínpússað 
■ Hönnunarskýrsla uppfærð miðað við breytingar sem urðu á forritinu 
■ Grunnur lagður að kynningarglærum fyrir stöðufund 3 

● Alexander 
○ 38 klst 

■ Fínpússun á útliti og virkni fyrir kynningu 
● Daníel 

○ 37 klst 
■ Útfæra virkni fyrir myndmerki 
■ Útfæra virkni fyrir útreikninga kolefnisspors 
■ Útfæra virkni fyrir kolefnisspor í keppnum 
■ Breyta formi fallakall í keppnum 
■ Útfæra virkni til að breyta prófíl 
■ Útfæra virkni til að breyta keppnum 

● Reynir  
○ 45 klst 

■ Fínpússun á útliti allra prófílskjala 
■ Ýmsar skýrslur fínpússaðar fyrir stöðufund 3 

 
Fundir hingað til: 

● 152 klst 
○ Reynir: 32 klst 
○ Kalman, Alexander & Daníel: 40 klst 

 



Myndræn framvinda Kolbeins 

 
Lokaorð 
Framvinda þessa verkefnis var ekki áfallalaus. Við vorum að vinna með umhverfi sem við 
þekktum ekki stórkostlega vel, COVID-19 gekk yfir landið í miðju ferlinu og við misstum 
sambandið við tengilið okkar hjá Íslandsbanka í töluverðan tíma. Þetta olli því að ákveðin virkni 
sem við vildum hafa í upphafi varð ekki aðgengileg. Stærsta virknin sem ekki náðist að útfæra 
var án nokkurs efa sjálfvirki útreikningurinn á kolefnisspori út frá kortafærslum. Þetta var stærsti 
liðurinn en vegna aðstæðna þá náðist ekki að koma til okkar afriti af útfærslu þessara færslna 
fyrr en það var of seint. Einnig náðum við ekki að tengja forritið okkar við samfélagsmiðla en það 
var minniháttar krafa. Þetta voru þær sögur sem ekki náðist að útfæra. Við náðum hinsvegar að 
bæta inn virkninni að handstimpla inn færslur. Þessi virkni kom í stað sjálfvirku færslnanna. Þrátt 
fyrir utanaðkomandi aðstæður þá náðum við að útfæra lang flest sem við vildum hafa í forritinu. 
Vinnan gekk vel og allir unnu vel saman. Það kom okkur fátt á óvart, hvort sem það var 
flækjustig eða tíminn sem útfærslan tók, og það var ekkert sem við hreinlega gáfumst upp á. 
Þetta verkefni jók hinsvegar vitneskju og reynslu okkur á þróun útlits og notendavænna viðmóta 
en það er efni sem við höfðum ekki farið mikið út í nema fræðilega. Við göngum því stoltir frá 
þessu verkefni og þökkum aðstoðina sem við fengum frá leiðbeinanda okkar, tengiliðum hjá 
Íslandsbanka og öllum öðrum sem hjálpuðu okkur við þróun Kolbeins 


