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1. Inngangur 

Vinsældir samfélagsmiðla hafa aukist gríðarlega síðustu ár og spila stóran part í lífi fjölda fólks. 

Vinsælasti samfélagsmiðillinn Facebook er til dæmis með yfir 2 milljarða virka notendur 

mánaðarlega. Í stuttu máli er samfélagsmiðill einfaldlega staður á netinu þar sem fólk getur 

deilt í rauninni hverju sem er með hverjum sem er. Vinsælustu samfélagsmiðlarnir í dag verða 

fullkomnari með hverjum deginum en þó er alltaf eitthvað sem má fara betur. Markmið 

verkefnisins var að útfæra nýjan samfélagsmiðil sem leysir stórt vandamál sem flestir nútíma 

miðlar virðist ekki enn hafa leyst með einföldum hætti.  
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2. Bakgrunnur 

Verkefni þetta er hugmynd Óttars M. Norðfjörð og er það unnið af teyminu fyrir hans hönd. 

 

2.1 Kynning á teyminu 

Teymið sem vann að þessu verkefni samanstendur af eftirtöldum nemendum við Háskólann í 

Reykjavík: 

• Aðalberg Snorri Gestsson 

• Egill Þór Jóhannsson 

• Sigurþór Sumarliðason 

 

2.2 Hvað er Lifeline 

Það getur verið erfitt að leita eftir gömlum atburðum sem notendur hafa sett inn á aðra 

samfélagsmiðla og þannig spratt hugmyndin upp af Lifeline. Vefurinn Lifeline verður nýr 

samfélagsmiðill þar sem einstaklingur getur haldið nokkurs konar dagbók yfir líf sitt á 

einfaldan hátt. Þar getur maður skráð niður atburði úr lífi sínu sem maður vill halda utan um 

og/eða deila með öðrum á líflínu sína. Eins gæti maður viljað rifjað upp gamla atburði síðar, 

þá ætti að vera einfalt og þægilegt að fletta til baka í gegnum líflínuna. Atburðir á líflínunni 

geta verið utanlandsferðir, tónleikar, bíóferðir o.s.frv.. Notendur Lifeline ættu að geta skoðað 

sína eigin líflínu sem og líflínur þeirra einstaklinga sem þeir hafa tengst vinaböndum. Notendur 

ættu að geta gert athugasemdir við atburði á sínum líflínum sem og þeirra sem þeir hafa tengst 

vinaböndum við. Lifeline býður einnig upp á spjall við vini.  
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3. Verklag 

3.1 Aðferðafræði 

Ákveðið var strax í byrjun að vinna samkvæmt Scrum aðferðafræðinni við vinnu og skipulag 

verkefnisins. Teymið þekkti ágætlega til Scrum þar sem það hafði tekið áfanga við Háskólann 

í Reykjavík sem fjölluðu um þá aðferðafræði.   

  Í Scrum er unnið í sprettum, en sprettur er eitthvað fyrirfram ákveðið tímabil sem varir 

allt frá einni og upp í fjórar vikur. Þegar unnið er með Scrum er byrjað á því að þarfagreina 

verkefnið og þær kröfur sem fást úr þeirri greiningu eru svo settar á kröfulista (e. Product 

backlog) og þær svo metnar miðað við umfang með sögupunktum (e. Story points).   

  Í upphafi hvers spretts eru teknar inn sögur af kröfulistanum sem á að vinna við í þeim 

spretti. Spretturinn er svo keyrður og í lok sprettsins haldinn fundur um hvað gekk vel, hvað 

gekk ekki vel og hvernig sé hægt að gera betur í næsta spretti. Við lok hvers spretts er útkoma 

sprettsins virkandi útgáfa af hugbúnaðinum. Þetta ferli er svo endurtekið þar til öllum sprettum 

er lokið. 

 

3.2 Vinnutímar 

Strax í upphafi var lagt upp með það að fastir vinnudagar yrðu á föstudögum í hverri viku sem 

og aðra hverja helgi í vinnuaðstöðu sem Óttar útvegaði okkur í Sjávarklasanum. Gert var ráð 

fyrir að minnsta kosti 15 klukkustundum í hverri viku á meðan 12. vikna tímabil skólans væri 

í gangi og eftir að því lyki mundi teymið vinna líkt og þörf væri á.  
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3.3 Hlutverk 

Aðalberg fékk hlutverk Scrum masters og hafði yfirumsjón með því að öllum þáttum Scrum 

sem við lögðum upp með að fylgja yrði fylgt. 

Product owner er Óttar M. Norðfjörð. 

Þróunarteymið samanstendur svo af öllum meðlimum teymisins. 

 

3.4 Sprettir 

Lagt var upp með að sprettir myndu vara í tvær vikur á 12. vikna tímabilinu og eina viku á 3. 

vikna tímabili. Upphafsdagur hvers spretts var laugardagur og enduðu þeir allir á föstudögum. 

Það passaði vel við þá vinnudaga sem ákveðið hafði verið og þannig væri auðvelt fyrir teymið 

að taka fundi í lok hvers spretts eins og Scrum gerir ráð fyrir. 

 

3.4.1 Skipulag spretta 

Eftirfarandi tafla sýnir hvernig skipulagi spretta var háttað eftir vikum. 

 

Sprettur # Byrjar Endar Lengd 

Sprettur 0 20. janúar 28. janúar 8 dagar 

Sprettur 1 31. janúar 14. febrúar 2 vikur 

Sprettur 2 15. febrúar 28. febrúar 2 vikur 

Sprettur 3 29. febrúar 13. mars 2 vikur 

Sprettur 4 14. mars 27. mars 2 vikur 

Sprettur 5 28. mars 10. apríl 2 vikur 

Sprettur 6 11. apríl 24. apríl 2 vikur 

Sprettur 7 25. apríl 1. maí 1 vika 

Sprettur 8 2. maí 8. maí 1 vika 

Sprettur 9 9. maí 15. maí 1 vika 
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3.5 Git 

Notast var við Git til að halda utan um master greinina og voru allar breytingar gerðar á 

annari grein. Þegar sú grein var tilbúin var send beiðni um að sameina þá grein við master 

grein verkefnisins. Farið var yfir greinina af öðrum meðlimum hópsins til þess að samþykkja 

greinina, ef hún var samþykkt þá var hún sameinuð annars ekki. 

3.6 Skjölun 

Öll skjölun verkefnisins fór fram á Google Docs, en það er einkar þægilegt að vinna í teymi í 

gegnum slíkt kerfi þar sem allir teymismeðlimir hafa aðgang að og geta unnið við skjalagerðina 

samtímis. 
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4. Tækniumhverfi 

Notast var við MERN stakkinn sem byggist á React.js fyrir framendan, Express.js og 

Node.js  til að tengja framendan við bakendan og MongoDB sem bakenda til að geyma gögn 

vefsíðunnar. Git til þess að stjórna útgáfustýringu. Einnig var notast við Circle CI fyrir 

„continuous integration“ og Heroku fyrir hýsingu. Bætt var við myndagagnagrunni til að halda 

utanum myndir og er hann frá Cloudinary. 

4.1 Bakendinn 

API vefsíðunnar er skrifaður í Node.js sem byggir á JavaScript forritunarmálinu og er hannað 

svo hægt sé að keyra JavaScript kóða annars staðar en í vafra. Express.js situr svo ofan á 

Node.js og gerir hönnun bakendans auðveldari. Undir þessu liggur svo MongoDB 

gagnagrunnur. MongoDB er NoSQL gagngrunnur þar sem gögn eru geymd í skjölum frekar 

en töflum eins og þekkist í hefðbundnum SQL gagngrunnum. Skjölin svipa til JSON skjala svo 

MongoDB hentar því mjög vel fyrir kerfi skrifuð í JavaScript. 

4.2 Framendinn 

Framendi síðunnar er skrifaður í React.js með Redux sem heldur utan um stöðu (e. state) 

síðunnar. React auðveldar hönnun notendaviðmóta þar sem viðmótinu er skipt upp í 

mismunandi hluta (e. components) sem hver hefur sinn tilgang. Á skýringarmynd 1 má sé 

hvernig hlutar kerfisins tala saman. Ef breyta þarf stöðu síðunnar kalla viðkomandi React 

“componentar” á það “action” sem við á. “Actionin” kalla á Node.js bakendann sem gefur svar 

með gögnum úr MongoDB gagnagrunninum eða viðkomandi villuskilaboðum. Eftir að 

bakendinn hefur gefið svar er ákveðnu “actioni” “dispatchað” niður í réttan “reducer” sem 

heldur utan um núverandi stöðu síðunnar. “Reducerinn” breytir svo stöðu síðunnar þar sem við 

á og staða síðunnar því uppfærð. Uppfærð staða er svo sýnd í viðkomandi React “component”. 
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4.3 Yfirlistmynd kerfis 
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5. Áhættugreining 

Teymið vann að áhættugreiningu með tiliti til verkefnisins í upphafi þess, haldið var utan um 

hana á Google Docs þar sem um er að ræða lifandi plagg sem uppfærist í gegnum verkefnið. 

Þar koma fram þær áhættur sem hefðu mögulega getað komið upp á meðan vinnslu verkefnisins 

stóð, líkur þess að áhættan verði að veruleika, möguleg áhrif hennar, áhætta hennar sem og 

möguleg lausn til þess að vinna gegn henni.  

  Áhætturnar voru settar upp í töflu og líkur og möguleg áhrif sem þær gætu haft á 

verkefnið metnar. Áhætta hvers atriðis var svo margfeldi á líkum og áhrifum. 

Nr. Lýsing Líkur Áhrif Áhætta Lausn Ábyrgð 

1 
Hópmeðlimir komast ekki á 

vinnudag. 
2 2 4 

Vinna í gegnum netið og notast við 

video chat ef á þarf til að halda fundi 
Sigurþór 

2 
Hópmeðlimur á von á barni í 

júní. Barn fæðist fyrir settan 

tíma. 
1 3 3 Minnka scope verkefnis. Egill 

3 Veikindi hópameðlima 1 2 2 

Hópameðlimir halda sig 

heilsusamlegum en ef veikindi verða 

þá er unnið í gegnum netið eða 

vinnan er unnin upp 

Snorri 

4 
Erfiðleikar með uppsetningu á 

þróunarumhverfi 
2 4 8 

Kynna okkur vel hvernig á að setja 

upp þróunarumhverfi 
Sigurþór 

5 
Lokapróf / Stór verkefni hitta illa 

á 
2 3 6 

Hópameðlimir reyna að skipuleggja 

lærdóm svo hann rekist ekki á við 

verkefnavinnuna 
Egill 

6 
Vandræði með samskipti við 

tengilið 
1 2 2 

Reynt verður að hafa samband með 

góðum fyrirvara 
Egill 

7 
Vandamál er varða vinnuaðstöðu 

hópsins 
2 2 4 

Halda uppi góðu sambandi við 

forstöðukonu Sjávarklasans. Vera 

kurteisir og sýna öðrum tillitsemi. 
Snorri 

8 CircleCI dettur niður 1 2 2  Sigurþór 

9 GitHub dettur niður 1 3 3 
Leysum það með því að "pull-a" 

reglulega 
Egill 

10 MongoDB dettur niður 1 2 2 
Leysum það með því að halda utan 

um dummy gögnin okkar og taka 

backup af grunninum. 
Snorri 

11 
Layout og styling gæti tekið 

lengri tíma en áætlað 
2 2 4 

Leysum það með því að reyna að 

nýta okkur CSS Grid eða svipuð 

hjálpargögn sem auðvelda þetta 
Allir 
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6. Kröfulisti 

Áður en vinna við verkefnið gat hafist fór teymið í undirbúningsvinnu við það að greina hvaða 

fídusar væru mikilvægastir. Kröfurnar voru flokkaðar í þrjá flokka, A, B og C. A kröfur eru 

þær kröfur sem eru nauðsynlegar fyrir verkefnið, B kröfur er þær kröfur sem taldar eru 

æskilegar fyrir verkefnið og C kröfur eru þær kröfur sem gaman væri að hafa en ekki endilega 

nauðsynlegar. 

  Kröfulistinn var lifandi plagg sem tók breytingum í gegnum vinnslu verkefnisins. 

Teymið náði að útfæra allar A og B kröfur líkt og sjá má í meðfylgjandi töflu. Grænar línur 

merkja að krafan hafi verið kláruð, gular línur að eftir á að útfæra þá kröfu og rauðar línur þær 

kröfur sem hefur verið eytt út af kröfulistanum. 

# User story Priority 

1 
As a developer I want to set up the developing environment, so that I can 

develop this project 
A 

2 As a user I want to be able to visit the homepage of Lifeline A 

3 As a user I want to be able to create an account on the homepage A 

4 As a user I want to be able to log in to my account on the homepage A 

5 As a user I want to be able to see my Lifeline once I have logged in A 

6 As a user I want to be able to view my profile info A 

7 As a user I want to be able to edit my profile info A 

8 As a user I want to be able to add a new event on my Lifeline A 

9 As a user I want to be able to edit an event on my Lifeline A 

10 As a user I want to be able to delete an event from my Lifeline A 

32 Gera prótótýpur fyrir stöðufund 1 A 

33 Undirbúa stöðufund 2 A 

35 As a user I want to be able to search for other users by name A 

31 Undirbúa stöðufund 1 A 

16 As a user I want to be able to tag my friends in my events and photos B 
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17 
As a user I want to be able to search through my events using a search 

mechanism 
B 

14 As a user I want to be able to write comments on events on my Lifeline B 

15 
As a user I want to be able to write comments on other users Lifeline that are 

on my friends list 
B 

18 As a user I want to be able to change my password B 

19 As a user I want to be able to add other users as friends B 

20 As a user I want to be able to view my friends Lifeline B 

21 As a user I want to be able to view my friends profile info B 

22 As a user I want to be able to add events that only I can see B 

23 As a user i want to be able to private message other users B 

30 As a user I want to be able to see a news feed over my friend’s activity B 

36 As a user I want to be able to change my username B 

37 As a user I want to be able to view a list of my friends B 

38 As a user I want to be able to delete my account B 

39 As a user I want to filter my events based on categories B 

40 
As a user I want to be able to fast scroll to different years with a scroll 

component 
B 

41 As a user I want to be able to remove other users from my friends list B 

42 
As a user I want be able to see a list of all the messages I have sent to other 

users 
B 

34 As a user I want to be able to have joint ownership on events C 

24 
As a user I want to be able to decide if only my friends can view my lifeline 

or if it is open to everybody 
C 

25 
As an admin I want to be able to delete / disable accounts that have violated 

our terms 
C 

26 
As an admin I want to be able to delete a specific post that has been reported 

and found to be offensive 
C 
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27 As a user I want to be able to report offensive content C 

28 
As a user I want to be able to match with other user’s lifeline based on time 

and location 
C 

29 As a user I want to be able to access Lifeline with an app C 

11 As a user I want to be able to view each year on a Lifeline DELETED 

12 As a user I want to be able to view each month of a particular year DELETED 

13 As a user I want to be able to view each day of a month DELETED 
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7. Hönnun 

Við hönnun síðunnar voru gerðar frumgerðir af mikilvægustu skjám síðunnar. Farið var eftir 

A og B kröfum kröfulistans við gerð frumgerðanna. Frumgerðirnar voru gerðar í Figma og 

hjálpuðu mikið til við að fá heildarmynd á kerfið. Oft komu í ljós nýjar kröfur og breytingar á 

kröfum við gerð þeirra. Eftirfarandi skjámyndir sýna frumgerðir af helstu skjám Lifeline ásamt 

samsvarandi skjámyndum af þessum skjám eins og þeir lýta út í dag. 

7.1 Líflína 
 

   
   

       Mynd 1. Frumgerð af Líflínu               Mynd 2. Frumgerð af Líflínu 

 

 
 

Mynd 3. Líflínan á vefsíðunni sjálfri 
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7.2 Atburður 
 

 

Mynd 4. Atburður frumgerð 

 

Mynd 5. Atburður á vefsíðunni 

 

7.3 Atburður búin til 
 

 

Mynd 6. Atburður búin til frumgerð 
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Mynd 7. Atburður búin til á vefsíðunni. 

 

7.4 Fréttaveita 

 

 

Mynd 8. Fréttaveita frumgerð 

 

 

Mynd 9. Fréttaveitan á vefsíðunni. 
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7.5 Spjall 

 

Mynd 10. Spjall frumgerð 

 

 

 

Mynd 11. Spjall á vefsíðunni 
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8. Notendaprófanir 

Gerðar voru tvær notendaprófanir. Fyrsta notendaprófunin var framkvæmd snemma í 

þróunarferlinu þar sem við vorum komnir snemma með grunn virknina af vefsíðunni og tilvalið 

að fá álit notenda áður en haldið var áfram. Fyrst notendaprófunin gaf okkur nokkra punkta til 

þess að vinna með. Notendaprófun tvö var gerð seint í þróunarferlinu eða í spretti 8. Við 

ákváðum að framkvæma þessa notendaprófun fyrir sprett 9 sem fór í að fínpússa síðuna og 

hjálpaði það að fá álit notenda áður en verkefninu var skilað inn. Notendaprófanir fóru fram á 

heimilum hópameðlima vegna ástandsins af völdum COVID-19. Upplýsingar um framkvæmd 

notendaprófanna má finna í viðauka A. 

8.1 Notendaprófun 1 

Verkefni Notandi 1 - 48 ára Notandi 2 - 23 ára 

A: Þú ert nýr notandi og vilt búa þér til 

aðgang. 
Gekk vel Gekk vel 

B: Þú er búinn að búa þér til aðgang og vilt 

núna skrá þig inn. 

Ruglaðist a login 

og sign up 
Gekk vel 

C: Þú vilt bæta við atburði á líflínuna. Gekk vel Gekk vel 

D: Þú vilt fara á líflínuna þína og þú vilt skoða 

atburð sem er á henni. 
Gekk vel Gekk vel 

E: Þú vilt leita eftir öðrum notenda á síðunni 

og skoða líflínuna hans. 
Gekk vel Gekk vel 

F: Þú vilt fara í prófílstillingarnar þínar og 

bæta inn staðsetningu (Location) og stuttri 

lýsingu á þér (Bio). 

Gekk vel Gekk vel 

G: Þú vilt fara í prófílstillingarnar þínar og 

breyta um prófílmynd. 
Gekk vel Gekk vel 

H: Þú vilt núna skrá þig út. Gekk vel Gekk vel 

Athugasemdir 

Signup page flott 
Breyta layouti 

dagsetningu í sign up 

Tók 10 sec að 

loada eftir add 

event 

Tók aftur langan tíma að 

bæta inn í gegnum 

heroku 

Bæta við back 

takka 
Vill geta followað aðra 

Events soldið 

cheap ef þeir eru 

tómur 
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8.2 Notendaprófun 2 

 

Verkefni 

A Þú ert nýr notandi og vilt búa þér til aðgang. 

B Þú vilt bæta við atburð á líflínuna. 

C 
Þú vilt fara á prófílinn þinn og skoða líflínuna þína og þú vilt skoða nánar um einhvern 

atburð sem er á henni. 

D Þú vilt leita eftir mér á síðunni 

E Þú vilt senda mér stutt skilaboð. 

F Þú vilt senda mér vinabeiðni 

G Þú vilt búa til nýjan atburð og merkja mig í atburðinn. 

H 
Þú vilt fara í prófílinn þinn og bæta inn staðsetningu (Location) og stuttri lýsingu á þér 

(Bio). 

I Þú vilt fara í prófílinn þinn og breyta um prófílmynd. 

J Þú vilt búa þér til þitt eigið username 

K 
Þú vilt skoða newsfeedið þar sem þú munt sjá atburð sem að ég hef búið til og þú vilt skoða 

hann. 

L Skrifaðu comment við atburðinn. 

M Þú vilt núna skrá þig út. 

 

Notandi: 1 Notandi: 2 

A: Gekk vel A: Gekk vel 

B: Átti í erfiðleikum að finna hvar hægt væri að bæta við 

atburði, annars gekk vel að fylla út atburðinn 
B: Gekk vel 

C: Gekk vel C: Gekk vel 

D: Gekk vel D: Gekk vel 

E: Gekk vel, en fannst skrítið að þurfa að ýta tvisvar á chat 
E: Gekk vel, en fannst skrítið 

að þurfa að ýta tvisvar á chat 

F: Reyndi að ýta á nafnið í messages til þess að fara á 

prófílinn, væri til í takka til þess að komast inn á prófílinn hjá 

þeim sem eru þar 

F: Gekk vel 

G: Gekk vel, en ég birtist ekki strax. Þurftum að fara á 

forsíðuna og aftur í create event til þess að fá mig upp 
G: Gekk vel 

H: Gekk vel H: Gekk vel 

I: Gekk vel, en kom með þá hugmynd að reyna að hafa icon 

sem hintar í að þetta breyti myndinni þegar er hoverað 
I: Gekk vel 
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J: Gekk vel 
J: Breytti Nafni á prófíl en 

ekki username í settings 

K: Gekk vel 
K: Birtist ekki fyrr en eftir 

refresh 

L: Gekk vel L: Gekk vel 

M: Gekk vel M: Gekk vel 
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9. Framvinda 

Vinnsla verkefnisins gekk heilt yfir mjög vel, þó svo að ástandið í landinu hafi sett strik í 

reikninginn sérstaklega er varðar vinnuaðstöðu teymisins. Samkvæmt brunariti náði teymið að 

vera aðeins á undan áætlun í gegnum allt verkefnið sem varð til þess að minna stress myndaðist 

í hópnum. 

 

 

9.1 Tímaskráningar 

Samtals vann teymið 904 klukkustundir að verkefninu. Lang stærstur hluti af tímanum hefur 

farið í kóðun á vefnum sjálfum, en skiptingu tíma á milli mismunandi verkþátta má sjá í 

kökuritinu hér fyrir neðan.  
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9.2 Sprettur 0 

Undirbúnings vinna hófst í spretti 0 sem fól meðal annars í sér að finna aðstöðu þar sem 

hópurinn gæti hist og unnið saman að verkefninu. Okkur stóð til boða að hafa aðstöðu á Setrinu 

á Hlemmi eða Sjávarklasanum á Granda og fór svo að við völdum að hafa aðstöðu okkar hjá 

Sjávarklasanum. Þegar aðstaðan var klár var hafist handa við að undirbúa þau gögn sem skila 

þurfti til leiðbeinanda og prófdómara. Áhættugreining, backlog, drög að verkáætlun og 

verkefnalýsing.  

9.3 Sprettur 1 

Sprettur 1 hófst 31. janúar og voru markmið hans að koma upp þróunarumhverfi hópsins svo 

vinnsla að vefnum sjálfum gæti hafist. Þar sem við vorum með lítið í höndunum um útlit vefsins 

og höfðum þannig nokkuð frjálsar hendur ákváðum við að áður en við myndum byrja að kóða 

vefinn sjálfan myndum við byrja á að gera frumgerðir af vefnum. Figma varð fyrir valinu til 

þess að hanna frumgerðir og komu þær vel að notum þegar vinnsla við vefinn sjálfan hófst. 

Spretti 1 lauk 14. febrúar og höfðum við þá klárað sögur 1, 2, 3, 31 og 32.  

  Áhættugreining númer 4 var uppfærð þann 1. febrúar þar sem ekki komu upp nein 

vandamál við uppsetningu þróunarumhverfis og var hún því merkt sem leyst. 
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9.4 Sprettur 2 

Sprettur 2 hófst 15. febrúar og var haldið áfram að vinnu við vefinn sjálfan. Stöðufundi 1 var 

frestað og var hann haldin í spretti 2, þ.a.l var unnið að smávægilegum fínpússningum fyrir 

hann. Vinna gekk vel og lauk Spretti 2 28. Febrúar og sögur 4, 5, 6 og 7 voru kláraðar. 

9.5 Sprettur 3 

Sprettur 3 hófst 29. febrúar og áfram var haldið með vinnu við vefinn. Vinna gekk vel en hér 

lentum við þó í smá hönnunar vandræðum sem varð til þess að við ákváðum að breyta hönnun 

Líflínunnar. Þetta varð til þess að sögur 11, 12 og 13 voru teknar úr backlog-num. Spretti 3 

lauk 13. mars og höfðum við þá klárað sögur 8,9 og 10. Ákvörðun var tekin um það að víxla 

sögu 19 (var í spretti 5) fyrir sögu 16 (var í spretti 4) í næsta spretti. 

9.6 Sprettur 4 

Sprettur 4 hófst 14. mars og var ákveðið að fara í breytingar á verkáætluninni þar sem 

upprunaleg drög voru ekki nógu vel ígrunduð. Breytingar má sjá í viðauka III. 

  Áhættugreining 3 var uppfærð þar sem kórónufaraldurinn leggst hart á þjóðina og var 

ákveðið að færa líkur úr 1 -> 3 sem gerir það að verkum að áhættan fer úr 2 -> 6. Vinna í 

sprettinum gekk vel til að byrja með, en kórónufaraldurinn varð til þess að við ákváðum að 

hætta að mæta í aðstöðuna sem við höfðum í Sjávarklasanum einfaldlega til þess að minnka 

líkur á smiti og hlýða Víði. Þessar breytingar höfðu áhrif á skipulag hópsins og þurftum við að 

færa alla vinnu yfir á netið og var áhættugreining 7 uppfærð með tilliti til þess. Sögur 35, 20 

og 21 voru kláraðar í þessum spretti og saga 19 fór langt en var ekki fullkláruð og hélt því 

áfram í spretti 5. Notendaprófanir voru framkvæmdar á vefinn í þeirri mynd sem hann var í og 

má finna upplýsingar um þær í kafla 2. Spretti 4 lauk 27. mars. 

9.7 Sprettur 5 

Sprettur 5 hófst 28. mars og hófst vinna við sögur 14, 15, 16 og 18. Byrjað var á því að klára 

sögu 19 sem var ókláruð í spretti 4. Vinna gekk ágætlega en áhrif þess að hafa ekki 

vinnuaðstöðu til þess að hittast og eiga samræður í eigin persónu voru greinileg. Þó svo að það 

hafi sett okkur í erfiða stöðu þá kláruðust þessar sögur en þegar maður lýtur til baka þá hefðum 

við örugglega afkastað mun meira ef ástandið væri ekki eins og það er. Spretti 5 lauk 10. Apríl 
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9.8 Sprettur 6 

Sprettur 6 hófst 11. apríl og hófst vinna við sögur 17, 22, 23 og 30. Erfðilega gekk að útfæra 

sögur 23 og 30 og áttu þær eftir að teygjast inn í sprett 7. Sögur 17 og 22 voru kláraðar. 

Áhættugreining 6 var uppfærð. Spretti 6 lauk 24. apríl. 

9.9 Sprettur 7 

Sprettur 7 hófst 25. apríl og var haldið áfram með sögur 23 og 30 úr spretti 6. Þegar þeim 

sögum var lokið var öllum A og B kröfum á backlog lokið. Áður en við fórum að vinna í C 

kröfum var ákveðið að athuga hvað mætti betur fara og hvort það væru jafnvel hlutir sem við 

værum einfaldlega að gleyma. Sú vinna varð til þess að sögur 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42 urðu 

til. Sögur 36, 38 og 40 voru teknar inn á sprett 7 og kláraðar. Sögur 37, 39, 41 og 42 voru settar 

í sprett 8. Áhættugreining 6 var uppfærð og áhætta orðinn 0. Áhættugreining 2 var einnig 

uppfærð og áhætta orðinn 1. Spretti 7 lauk 1. maí. 

 

9.10 Sprettur 8 

Sprettur 8 hófst 2. maí og var ákveðið að reyna að klára sögur 37, 39, 41 og 42. Einnig var það 

ljóst að við myndum ekki ná að útfæra neinar af þeim C kröfum sem við höfðum á backlognum. 

Stöðufundur 3 fer fram daginn sem þessum spretti lýkur þann 8. Maí. 

 

9.11 Sprettur 9 

Sprettur 9 hófst þann 9. maí og lauk 15. maí. Þar sem stutt var í lokaskil var ekki unnið að 

neinum nýjum fídusum á síðuna sjálfa heldur einblínt á það að klára skjalagerðina, ganga frá 

og gera lagfæringar á kóða þar sem við átti. Einnig var unnið að því að klára útlit síðunnar.  
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10. Framtíðarsýn 

Til þess að Lifeline geti orðið að enn betri og þægilegri vefsíðu og staðið í harðri samkeppni 

við risana í bransanum hefur hópurinn nokkrar hugmyndir að viðbótum.  

Sameiginleg eign atburða 

Notendur geta merkt vini sína í atburði sem myndi þá bætast við líflínu þeirra aðila ef þeir 

samþykja. 

Opin líflína eða ekki 

Notendur geta stillt aðgang að líflínu sinni og hafa val um hvort hún sé opin öllum, opin vinum 

eða alveg lokuð.  

Tenging líflína 

Á síðunni geta notendur tengst líflínum vina sinna þar sem þeir geta séð hvort þeir hafi sett inn 

svipaða atburði á líflínu sína sem tekur mið af dagsetningu og staðsetningu atburða.  

Tilkynningar um óviðeigandi atburði 

Notendur hafa þann möguleika að geta tilkynnt stjórnendum óviðeigandi atburði og efni sem 

sett er inn. 

Stjórnenda möguleikar 

Búa til stjórnborð fyrir stjórnendur síðunnar. Á stjórnborðinu hafa þeir þann möguleika að geta 

eytt atburðum sem merktir hafa verið sem óviðeigandi. Einnig geta þeir haft samband við þá 

notendur sem brotið hafa reglur síðunnar.  

Móttækilegri síða 

Gera síðuna móttækilegri þannig að hún virki á öllum tækjum. 

Smáforrit 

Gera Lifeline að smáforriti 
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11. Lokaorð 

Þegar litið er til baka gekk þróun verkefnisins mjög vel og erum við stoltir af lokaafurðinni. 

Við fengum tækifæri til þess að hanna og þróa stórt kerfi frá grunni og hefur það gefið okkur 

góða reynslu sem mun klárlega nýtast og reynast okkur dýrmæt í framtíðinni. Við fengum fullt 

frelsi við val á tækni sem gaf okkur tækifæri til þess að sýna sjálfstæði og erum við einkar 

ánægðir með val okkar á að notast við MERN stakkinn, en hann er að verða einn vinsælasti 

tæknistakkurinn á vefnum í dag.  

  Kórónuveiran hafði áhrif á okkur eins og flest aðra Íslendinga og varð hún þess valdandi 

að við gátum ekki mætt í vinnuaðstöðuna okkar. Vinna við stórt verkefni líkt og þetta krefst 

skipulags og góðra samskipta og að geta ekki unnið að verkefninu á sama stað var ákveðin 

áskorun. Allir meðlimir hópsins tóku virkan þátt og unnu vel saman og teljum við okkur hafa 

sigrast á þessum aðstæðum eins og best yrði á kosið með góðum samskiptum og réttu skipulagi. 

  Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Björgvini Sigurðssyni, kærlega fyrir góða 

leiðsögn og eftirfylgni í gegnum allt verkefnið. Einnig viljum við þakka Óttari M. Norðfjörð 

fyrir að veita okkur tækifæri til þess að vinna að þessu verkefni og veitta aðstoð. 
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12. Viðaukar 

12.1 Viðauki A: Notendaprófanir 
 

Inngangur 

Góðan daginn, Takk fyrir að samþykja að taka þátt í þessari notendaprófun. Hvernig hefur þú það í dag? 

Við erum hér til þess að prófa prótótýpu af vefsíðu sem við erum að vinna í og viljum við biðja þig um 

að svara verkefnunum okkar hvernig sem þú vilt og endilega segðu okkur hvað þú ert að hugsa. Það eru 

engin vitlaus svör og erum við ekki að prófa þína getu heldur erum við að prófa vefsíðuna sjálfa. Þér er 

heimilt að hætta hvenær sem er eða neita að gera verkefni ef þú vilt. 

Þessi prófun mun taka um það bil 20-30 mínútur og máttu láta mig vita þegar þú ert tilbúinn að byrja. 

Kynning 

Áður en við byrjum á prótótýpunni langar mig að spyrja þig nokkrar spurningar. 

a. Hvað ertu gamall/gömul? 

b. Notar þú einhverja samfélagsmiðla? 

c. Ef já, hvað eyðiru sirka miklum tíma á dag í samfélagsmiðla? 

d. Ertu opin fyrir því að prófa nýjan samfélagsmiðil? 

e. Hvernig tæki notar þú mest? ( Tölvur, síma, spjaldtölvu… ) 

 

Prótotýpa 

Líflínan (Lifeline) er vefsíða sem er hugsuð sem dagbók til þess að geyma og deila atburðum sem þér 

þykir merkilegir í þínu lífi. Þessir atburðir geta verið t.d. utanlandsferðir, barneignir, samkomur, 

sjónvarpsþáttaröð sem þú horfðir á. Hver atburður er raðaður eftir dagsetningu og er merktur viðeigandi 

flokk svo hægt sé að leita af honum á þægilegan máta. Einnig er hægt að bæta við vinum og getur þú 

þá fylgst með líflínu þeirra og hægt er að skrifa athugasemdir á atburðina þeirra.  

 

Verkefni 

a. Þú ert nýr notandi og vilt búa þér til aðgang. 

b. Þú er búinn að búa þér til aðgang og vilt núna skrá þig inn. 

c. Þú vilt bæta við atburð á líflínuna.  

 Atburðurinn má vera um hvað sem er en verður að vera alveg út fylltur með a.m.k. ein mynd. 

d. Þú vilt fara á prófílinn þinn og skoða líflínuna þína og þú vilt skoða nánar um einhvern atburð 

 sem er á henni. 

e. Þú vilt leita eftir mér á síðunni og skoða líflínuna mína. 
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f. Þú vilt senda mér stutt skilaboð. 

g. Þú vilt senda mér vinabeiðni. 

h. Þú vilt búa til nýjan atburð og merkja mig í atburðinn. 

i. Þú vilt fara í prófílinn þinn og bæta inn staðsetningu (Location) og stuttri lýsingu á þér (Bio). 

j. Þú vilt fara í prófílinn þinn og breyta um prófílmynd. 

k. Þú vilt búa þér til þitt eigið username. 

l. Þú vilt skoða newsfeedið þar sem þú munt sjá atburð sem að ég hef búið til og þú vilt skoða

 hann. 

m. Skrifaðu comment við atburðinn. 

n. Þú vilt núna skrá þig út.  

 

Lokaorð og Spurningar 

Við höfum núna lokið við þau verkefni sem við höfðum útbúið fyrir þessa notendaprófun og 

viljum við spyrja þig nokkura spurninga svona í lokinn.  

 

a. Hvernig var upp lifunnin af okkar samfélagsmiðli í samburði við þá sem þú hefur áður notað? 

b. Hvernig fannst þér að nota síðuna? 

c. Sástu einhverja kosti við síðuna? 

d. En einhverja galla? 

e. Er eitthvað sem þú myndir vilja sá breytt? 

f. Myndirðu vilja bæta einhverju við síðuna? 


