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1. Inngangur 

Haustið 2018 lögðu þrír einstaklingar af stað inn í ævintýri sem þeir munu aldrei gleyma. Komu þeir allir úr 

sitthvorri áttinni en framundan var dínamísk hópavinna og svefnlausar nætur. Öll ævintýri taka enda og er 

þetta verkefni síðasta stoppistöðin í þessu námi, að minnsta kosti hjá tveimur af þeim. Margar hugmyndir 

komu upp þegar velja átti lokaverkefni en að lokum var ákveðið að ganga til samstarfs við Stefnu og lífga upp 

á gamla hugmynd hjá þeim með endurskrifun á vefsíðunni Matartorg.  

Í upphafi verður farið yfir verkefnið og umfang þess. Um hvað snýst matartorg? Hvað á að vera hægt að gera í 

kerfinu? Í hvaða forritunarmáli er vefsíðan skrifuð? Hvernig er haldið utan um kóðann? Þessum spurningum 

ásamt fleirum verður svarað í þessari skýrslu og farið yfir forsendur verkefnisins og hvernig var ákveðið að 

nálgast það frá fræðilegu sjónarmiði. Farið verður yfir hönnunina og helstu þætti sem hafðir voru í huga þegar 

kom að útlitshönnun, gagnagrunnshönnun og API hönnun. Dýpra er farið í útlitshönnun og notendaprófanir í 

fylgiskjalinu hönnunarskýrsla en stiklað verður á stóru í þessu skjali. Í kaflanum öryggi og notendaupplifun 

verða lykilþættir skoðaðir hvað varða notendaupplifun og hvað var gert til þess að gæta öryggisráðstöfunum. 

Samantekt inniheldur upplýsingar um óformlega notendaprófun sem gerð var í lokin og samantekt á framvindu 

verkefnins en í viðauka má sjá framvinduna sundurliðaða niður á viku. Samantektin segjr frá því helsta sem 

átti sér stað yfir ákveðin tímabili. Flestum verkefnum fylgja hindranir eða áskoranir og stóð hópurinn frammi 

fyrir þónokkrum slíkum. Getugjá og tímarammi eru hluti af þeim áskorunum sem þurfti að yfirstíga. Ekki má 

þó gleyma litlu sigrunum en helstu sigrarnir og það sem vel fór verður einnig tíundað. Í lokin má finna viðauka 

en hann inniheldur framvinduna á verkefninu, tímaskráninguna og áhættugreininguna. 
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2. Um verkefnið 

Í þessum kafla verður farið yfir þróunarteymið, upphaflega verklýsingu og þær virknikröfur sem urðu til út frá 

henni en hún tók örlitlum breytingum og verður farið yfir helstu breyting. Tækniumhverfið verður skoðað og 

aðferðarfræðin sem valin var til þess að vinna eftir verður einnig yfirfarin. 

2.1. Þróunarteymið 

Þróunarteymið samanstendur af þrem nemendum sem farið hafa hönd í hönd í gegnum tölvunarfræðina frá 

fyrsta áfanga. Tveir af þeim eru að stíga sín fyrstu skref í forritun en hafa þeir lokið grunnnámi í viðskiptafræði 

frá Háskóla Íslands og hafa því talsverða reynslu af verkefnavinnu og samstarfi auk þess að hafa báðir verið í 

fastri vinnu meira og minna síðustu þrettán ár. Sá þriðji starfar hjá Stefnu og hefur gert það síðan 2014 og er 

því getugjá á milli en þrátt fyrir það er ávallt góður andi í hópnum og allt samstarf hefur gengið vel frá upphafi 

skólans. Fyrstu verkefni hópsins voru í fyrsta áfanga námsins, Forritun I en þá varð ljóst að getugjáin væri ansi 

breið. Mikilvægt var að hafa þetta í huga þegar umfang verkefnisins var ákveðið en einnig þegar aðferðarfræði 

og verklag var ákveðið. Lagt var áherslu á að allir meðlimir snertu á öllum þáttum sem sneru að verkefninu en 

sá reyndi leiddi verkefnið og var yfir bakendanum á meðan hinir sáu að mestu um framendann. 

2.2. Verklýsing 

Verkefni þetta var unnið í nánu samstarfi við Stefnu og var aðstaða Stefnu nýtt vel til verksins. 

Markmiðið með verkefninu var að koma vöru sem þegar er úti á markaðnum í betra stand með því að forrita 

hana frá byrjun og hanna hana upp á nýtt. Varan sem um ræðir er www.matartorg.is og hefur hún verið í 

loftinu síðan árið 2005. Helstu notendur í dag eru skólar á Akureyri og Akranesi en vonir eru tl þess að 

notendahópurinn muni stækka með endurnýjuðu kerfi. Fyrstu mánuði ársins 2020 fékk síðan u.þ.b. 1.000 

heimsóknir á mánuði að meðaltali. 

Kerfið var hugsað sem vettvangur fyrir umsýslu skólamötuneyta og fyrirtækjamötuneyta en þróaðist það á 

sínum tíma í það að þjóna skólum frekar en fyrirtækjum án þess þó að það hafi verið ætlunin. Markmiðið er 

að hanna síðuna þannig að hún henti skólum og fyrirtækjum til jafns, stórum sem smáum. 

Notendur kerfisins geta haft 4 mismundi hlutverk (e. roles), vefstjórn, matráður, greiðandi, notandi og öll 

hlutverkin hafa mismunandi heimildir en hugmyndin er sú að það hlutverk sem er fyrir ofan annað hefur allar 

heimildir þess sem er undir og eitthvað því til viðbótar eftir atvikum. 
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- Vefstjórn 

o Vefstjórn er í höndum Stefnu og hefur þetta hlutverk allar þær heimildir sem kerfið býður upp á, 

svosem að búa til mötuneyti, búa til mat, panta mat og allt annað sem býðst. Á endanum er það 

útfærslu atriði hjá Stefnu hversu langt þessar heimildir ná. 

- Matráður 

o Er næst æðstur í heimildastiganum. Getur gert flest allt sem vefstjórn getur gert nema búið til 

mötuneyti. Vefstjórn býr til mötuneyti og tengir viðkomandi matráð við mötuneytið. Þá er það 

undir matráð komið að tengja notendur við mötuneytið. Hann getur búið til matseðla og tekið út 

skýrslur um notkun kerfisins. Einnig getur hann séð lista af núverandi notendum kerfisins. 

- Greiðandi 

o Hefur heimild til þess að skrá þá einstaklinga sem hann hefur til umráða í mat og ætti að geta lokað 

á að þeir sem eru undir honum geti skráð sig í mat. 

o Hér er um að ræða foreldri sem er með börn til umráða eða fyrirtæki sem hefur starfsmenn til 

umráða. 

o Getur fengið yfirlit yfir eigin notkun og notkun þeirra sem eru undir honum og séð kostnað á bak 

við hreyfingarnar. 

- Notandi 

o Getur skráð sig í og úr mat og séð yfirlit yfir sínar hreyfingar. Einnig getur hann breytt upplýsingum 

um sjálfan sig en það geta öll hin hlutverkin að sjálfsögðu líka. 

Verklýsingin hér að ofan lýsir þeirri hugmynd sem gengið var út frá í upphafi en ekki er öll þessi virkni hluti af 

umfangi verkefnisins heldur viðmið sem Stefna getur unnið út frá við frekari þróun vörunnar. 

Matartorg er kerfi sem heldur utan um matarpantanir fyrir skóla og fyrirtæki. Notendur geta pantað sér mat 

og kerfið heldur utan um skráninguna. Þeir sem sjá um mötuneyti skólanna eða fyrirtækjanna geta stofnað 

matseðla og notendur pantað mat af þeim matseðli. 

Nánar um útlit og virkni má sjá í fylgiskjalinu hönnunarskýrsla. 
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2.3. Breytingar á verklýsingu 

Upphafleg verklýsing var víð og þurfti að verja talsverðum tíma í að skilgreina kröfur þess en einnig að átta sig 

á því hvað væri raunhæft að ná að innleiða. Verkefnið er umfangsmikið og því mikilvægt að leiða hugann að 

því í upphafi hvaða kröfur það eru sem þróunarteymið telur vera lykilkröfur fyrir kerfið svo það sé nothæft. 

Margar kröfur voru valkvæðar þar sem orð eins og ,,hugsanlega’’ og ,,mögulega’’ fylgdu þeim. Þær voru því 

skilgreindar sem B eða C kröfur eða fjarlægðar af upphaflegum lista. 

Dæmi um virkni sem er í núverandi kerfi en verður ekki innleidd af þróunarteyminu er að setja barn í vistun. 

Það er virkni sem ekki er mikið notuð og í ljósi þess að síðan ber nafnið Matartorg töldum við þetta utan 

umfangs (e. out of scope). Samkvæmt verklýsingu eiga skólar að geta boðið upp á að forskrá börn í mat alla 

önnina fyrir lægra verð. Þessi krafa varð einnig eftir þegar ákveðið var hvaða kröfur yrðu innleiddar. 

Flækjustigið er talsvert og taldi teymið að ekki væri um lykilkröfu að ræða til þess að kerfið myndi virka og því 

út utan umfangs að þessu sinni. 

Einnig kom til greina að innleiða neðangreinda punkta en á endanum var það talið utan umfangs verkefnisins. 

Gæti það því verið sterkur leikur hjá Stefnu að innleiða viðbótar stillingar fyrir matráð þar sem hann getur 

meðal annars valið: 

- Fast verð fyrir tímabil 

o Matráður getur búið til matseðil sem spannar ákveðið tímabil og notendur geta skráð sig á þann 

matseðil frá upphafi og rukkað er fyrir tímabilið og þá mögulega með afslætti. Í núverandi kerfi er 

það þannig að notendur þurfa að skrá sig sérstalega í mat fyrir hvern dag og hentar því betur 

veitingastöðum en um auðvelda breytingu er að ræða. 

- Verð á matseðli sé sýnilegt 

o Einhver mötuneyti eru með fast verð fyrir mánuð og því væri óþarfi að birta verðið á hverjum 

matseðli. Ákveðið var að birta verð og hentar það kannski veitingastöðum betur en þetta ætti þá 

að vera hægt að stilla hjá matráð. 

- Útfærsla á lokunartíma 

o Ákveðið var að hafa skráningarfest út frá lokunartímananum sem skilgreindur er á hverjum 

matseðli fyrir sig (t.d. hádegismatur). Þetta gerir það að verkum að þeir sem ætla að merkja sig á 

dag á þessum matseðli eru bundnir skráningarfrest út frá lokunartíma. Í einhverjum tilfellum t.d. 

hjá skólum þá mæta bekkir á mismunandi tímum og því væri hægt væri að hafa í stillingum 

einhverja flýtimögulega sem gera matráði kleift að stýra þessum lokunartíma betur.  
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2.4. Tækniumhverfi 

Í mörg horn er að líta í hugbúnaðargerð og vanda þarf valið þegar tækniumhverfið er ákveðið. Stefna lagði 

línurnar í þessum efnum enda munu þeir taka við boltanum í lok verkefnisins. Vefsíðan er skrifuð í Quasar sem 

er JavaScript Framework, sem byggir ofan á Vue.js. Quasar býður upp skrifa öpp á þæginlegan máta og keyra 

þau út á fjölbreyttan verkvang, þar má nefna; vef, app í snjalltæki, tölvuforrit... Nokkur af þeim fjölmörgu 

verkefnum sem Stefna á eru skrifuð í Quasar og hafa þeir viljað fara þessa leið. Quasar notast við Material 

design sem er hönnunarkerfi þróað af Google og inniheldur fjöldann allan af táknum, formum og leturgerðum. 

Gagnagrunnurinn er í MySql og notast var við Visual Paradigm Online til þess að teikna upp ER ritið sem fylgir 

gagnagrunnshönnun.  

2.4.1.  API 

API auðveldar samskipti við gagnagrunn á miðlægan máta en einnig gerir hann það að verkum að auðvelt er 

til dæmis að útfæra vefsíðuna í smáforriti þar sem ekki þarf að gera fyrirspurnir í gagnagrunn til þess að nálgast 

upplýsingar úr honum. API tekur við fyrirspurninum og svarar þeim eftir kúnstarinnar reglum en var hann 

hannaður með OpenApi Specification 3.0.3 og þar voru skilgreindir endapunktar (e. endpoints) og reglur sem 

API fylgdi frá upphafi til enda. API var skrifaður í PHP. Notast er við Slim Framework sem er micro framework 

sem hentar afskaplega vel við API og var talinn vænn kostur fyrir verkefnið. 

2.4.2. Prófanir (e.testing) 

Í hugbúnaðargerð eru prófanir mjög mikilvægur þáttur innleiðingar en í ljósi umfangs verkefnis og tímaramma 

náðist ekki að innleiða þann fjölda prófana sem æskilegt hefði verið. Prófunarumhverfið í framenda hefur hins 

vegar verið sett upp með nokkrum prófum og því auðvelt fyrir Stefnu að bæta við prófunum í áframhaldandi 

þróun. Notast er við Jest prófunarumhverfið fyrir framendann en fyrir bakendann hefði verið notast við PHP 

Unit ef tími hefði gefist til. 

2.4.3. Kóði 

Fyrir útgáfustýringu kóða (e. version control) var notast við BitBucket og er allur kóðinn fyrir verkefnið þar inni. 

Unnið er út frá greinum (e. branches) þar sem master greinin er sá staður sem geymir nýjasta kóðann sem 

hefur verið samþykktur. Þegar hópmeðlimur fer í þróun færir hann sig á þróunar grein og hafa þær breytingar 

sem hann gerir engine áhrif á master greinina. Þegar þróun er lokið er kóðanum ýtt á BitBucket þar sem aðrir 

hópmeðlimir fara yfir kóðann og prófa og ef kóðinn er samþykktur er hann sameinaður (e. merge) með master 

greininni.  

Til þess að draga úr villum í kóða og sjá til þess að teymið byggi upp kóðann á svipaðann hátt eru oft settar 

forritunarreglur sem fara þarf eftir. Ekki þurfti að hafa áhyggjur af þessu þar sem unnið var með ESlint sem 

einfaldlega hefur að geyma þær forritunarreglur sem Stefna vinnur eftir og við minnsta frávik koma villuboð 
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frá ESlint og því samstundis hægt að laga það sem ekki var eftir reglum. Þessi nálgun er ekki gallalaus því þegar 

þróunin á sér stað er ýmislegt prófað og þegar eitt bil var á röngum kemur villa og því ekki hægt að skoða 

virknina sem viðkomandi var að innleiða en stærri hagsmunur er þó þjónað með því að stoppa allar villur strax. 

2.4.4.  Uppsetning á vef (e.deployment) 

Markmiðið var að hafa sjálfvirka uppsetningu á vef þar sem hægt væri að sjá nýlegustu breytingar strax á 

vefnum en vegna umfangs tókst ekki að innleiða það. Til þess að þetta sé mögulegt þurfa góð próf að vera til 

staðar fyrir kóðann til þess að koma í veg fyrir að síðan brotni. Síðan er í dag uppi á staging.matartorg.is og er 

hún hýst á AWS EC2 þjón. 

2.5. Samvinna með Stefnu 

Hópurinn var með góða aðstöðu í Stefnu og varði þar flestum kvöld- og næturstundum. Stefna útvegaði allt 

sem þurfti tengt tæknimálum s.s. internet, mús, lyklaborð og skjá. Hópurinn var með rás inni á Slack til þess 

að eiga bein samskipti við Stefnu og gengu þau samskipti vel og komu svör yfirleitt hratt. 

Stefna kom einnig inn í hönnunarferlið en þegar öllum notendaprófunum var lokið fengu þau aðgengi að 

myndunum og settu sína stíla á þær. Litaval, staðsetning takka og aðrar slíkar ákvarðanir voru því Stefnu á 

endanum. Á mynd 1 hér að neðan má sjá vinnuaðstöðuna. 

 

Mynd 1: Vinnuaðstaðan í Stefnu Urðarhvarfi 
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2.6. Aðferðarfræði og verklag 

Að beita réttu verklagi í hugbúnaðargerð er mikilvægt til þess að draga úr líkum þess að eitthvað fari úrskeiðis. 

Margar aðferðir eru til og má sem dæmi nefna tvær algengar, Scrum og Kanban , í þessu samhengi. Í þessu 

verkefni var unnið eftir Kanban aðferðarfræðinni með smá viðbótum þar sem Kanban er talsvert sveigjanlegra 

kerfi heldur en Scrum. Í Scrum er unnið eftir sprettum en í Kanban er unnið út frá miðakerfi þar sem 

einstaklingar í þróunarteymum velja sér miða eftir forgangsröðun. Í Scrum eru skipulagðir sprettir og fundir 

en í Kanban eru ekki fastmótaðir fundir né sprettir. Hópurinn hélt reglulega fundi þar sem farið var yfir 

verkefnamiðana, staðan rædd hjá hverjum og einum og komandi dagar eða klukkutímar undirbúnir eftir 

atvikum. Á lokametrunum voru fundirnir með styttra millibili heldur en alla jafna yfir verkefnið. 

Með Kanban aðferðarfræðinni er kröfunum forgangsraðað, eins og áður sagði, og notast var við fría útgáfu af 

Asana til þess að halda utan um kröfurnar hverju sinni. Þær færðust síðan á milli dálka í ferlinu og gætt var að 

því að ekki væru of margar kröfur í vinnslu hverju sinni. Að verki loknu var merkt við að því væri lokið, 

Á mynd 2 hér að neðan má sjá lykilhluta af borðinu sem unnið var með. Notast var við tög til þess að gæta að 

forgangsröðun og gátu tögin verið A krafa, B krafa, minniháttar, almennt. Almennt var notað yfir þá vinnu sem 

ekki var tengd forritun. Minniháttar (e. minor) innihélt litla hluta af stærri verkefnum sem ekki tókst að innleiða 

eða villur og drauga sem komu óumbeðnir þegar þeim hentuðu. 

 

Mynd 2: Yfirlitsmynd yfir listana í Asana 

 

Fastir vinnufundir voru upphaflega áætlaðir á miðvikudagskvöldum og sunnudögum og áætlunin að vinna 

sjálfstætt þess á milli. Þegar leið á verkefnið hittist hópurinn á hverju kvöldi og um helgar en tók sér oftast frí 

á föstudögum. Upphaflega áætlunin um að vinna sjálfstætt heima hjá sér breyttist sjálfkrafa yfir í að vinna 

þetta saman. 

Haldið var utan um öll skjöl á miðlægum grunni Google Drive og notast var við Slack til þess að eiga samskipti 

varðandi verkefnið. Hlekkir, kóðabútar og annað tengt verkefninu fór inn á rásina ásamt almennu samtali um 

kröfur og fleira. Framvinduskýrsla, áhættugreining, verkefnalýsing og önnur skjöl sem tengdust verkefninu 

voru geymd á drifinu ásamt öllum skjölum sem tengdust gagnagrunnshönnun og útlitshönnun. 
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3. Hönnun 

Rekstur mötuneyta og veitingastaða er í eðli sínu sá sami en munurinn er aðallega sá að í mötuneytum er oftar 

en ekki annar greiðandi en þú sjálfur og getur það verið forráðamaður eða fyrirtæki en einnig er oft í boði að 

skrá sig fyrir ákveðið tímabil. Mötuneyti þurfa almennt séð meiri fyrirvara fyrir skráningar heldur en 

veitingastaðir sem getur alla jafna tekið á móti pöntunum með skemmri fyrirvara. Lögð var áhersla á að hanna 

síðuna þannig að hún hentaði skólamötuneytum, almennum mötuneytum og veitingastöðum. Eins og áður 

hefur komið fram er hönnunarskýrslan í sér skrá og því einungis stiklað á því helsta hér. 

3.1. Útlit 

Í upphafi verkefnisins var skilgreint hönnunarferli sem farið var eftir. Fyrsta skref var að teikna upp frumgerðir 

af kerfinu og í ljósi þess að notendaprófanir þurfu að fara fram rafrænt þá var ákveðið að notast við Figma frá 

upphafi en vanalega er það einungis gert í millihönnun. Þessar frumgerðir voru síðan prófaðar með nokkrum 

notendum og niðurstaðan tekin inn í millihönnun. Leikurinn var endurtekinn, fleiri notendaprófanir 

framkvæmdar og niðurstöður greindar og útkoma þeirra á endanum komið í hendur Stefnu sem skiluðu af sér 

áliti og smávægilegum breytingum. 

Í notandaprófunum var notast við aðferð sem kölluð er hugsa upphátt en hópurinn hefur góða reynslu af 

þessari aðferð og því var ákveðið að notast við hana. Hér að neðan má sjá mynd af hönnunarferlinu sem farið 

var eftir en hana má einnig sjá í hönnunarskýrslu ásamt öðrum upplýsingum sem tengjast útlitshönnuninni. 

3.2. Gagnagrunnur 

Mikil vinna var lögð í hönnunina á gagnagrunninum og meginmarkmiðið var að hanna sveigjanlegan 

gagnagrunn sem auðvelt væri að viðhalda svo Stefna ætti að eiga auðvelt með að bæta við þeim virknikröfum 

sem ekki tókst að innleiða. Nokkur gagnagrunnsmál eru í boði en í verkefni þessu var notast við MySql. Til þess 

að hægt að sé að sjá gagnagrunns uppsetninguna og þær tengingar sem í honum eru var teiknað ER rit (e. 

diagram). ER rit gefur til kynna hvaða töflur eru tengdar ásamt þeim eigindum sem fylgja hverri töflu. Þetta rit 

má sjá á mynd 2. 
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Mynd 3: ER rit 
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Api_keys taflan var ekki innleidd þótt hún hafi verið sett upp en hún mun gagnast Stefnu í framtíðinni. Ekki er 

hægt að sýna með snyrtilegum hætti á þessu riti hlutverk lykla í hverri töflu. Hefur þeir því verið skilgreindir í 

sér töflu þar sem hlutverk lyklanna og nafn er tilgreint. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. API 

Hannaður var API fyrir verkefnið sem gerir það að verkum að auðveldara er að sækja gögn en einnig myndi 

þetta nýtast sérstaklega vel ef færa á vefinn t.d. í smáforrit. Mikil hugsun og vinna var lögð í API og skilaði sú 

vinna sér í betri afurð. 

Við hönnun á API var notast við OpenAPI specification 3.0.3 en þar eru skilgreindir endapunktar sem hægt er 

að senda fyrirspurnir á en einnig hvað það er sem sá endapunktur býst við að móttaka og hverju hann á að 

skila. Framendinn talar svo við API fyrir allar CRUD breytingar sem gera þarf þar. 

API-inn er skrifaður í PHP og þar er notast við Slim Framework og öll virkni er byggð inn í því.  API-inn er 

skilgreindur í OpenAPI eins og áður sagði og settur var upp millistykki (e.middleware) í API-inum sem fylgir 

þeirri skilgreiningu að öllu leyti. Ef fyrirspurnir (e. request) sem berast til API-ans uppfylla ekki öll þau skilyrði 

sem búið er að leggja fram í OpenAPI fyrir viðkomandi endapunkt, þá mun API-inn hafna þeirri beðni. Sama 

gildir ef API reynir að skila gögnum sem fylgja ekki OpenAPI skilgreiningu þá mun millistykkið einnig grípa í 

taumana og skila villu. 

OpenAPI millistykkið þvingar því forritara til þess að þróa hugbúnaðinn samkvæmt “þeim samningi” sem 

gerður var í upphafi. Einnig sér það til þess að API taki ekki á móti né skili röngum gögnum, það er að segja ef 

OpenAPI skilgreiningin er sett upp á réttan hátt. 

  

Tafla 1: Lyklar fyrir ER rit 
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4. Öryggi og notendaupplifun 

Öryggi og notendaupplifun eru lykilþættir í hugbúnaðargerð og var lögð mikil áhersla á þessa þætti þegar kerfið 

var hannað og innleitt. Farið var eftir þeim viðmiðum sem kennd voru í fyrri áföngum og var hugmyndafræði 

Ben Schneiderman þar í lykilhlutverki. Hann skilgreindi 8 gullnar reglur1 í viðmótshönnun og voru nokkrar 

útvaldar hafðar að leiðarljósi í hönnun vefsíðunnar. 

- Stöðugleiki við val á aðgerðarhnöppum 

o Í upphaflegum notendaprófunum kom bersýnilega í ljós að þessari reglu mætti fylgja betur þar sem 

of margar mismunandi tegundir af aðgerðarhnöppum voru í boði. Aðgerðarhnappar voru 

samræmdir til þess að uppfylla þessa reglu. 

- Upplýsingagefandi endurgjöf 

o Mikil áhersla var lögð á þetta frá upphafi og fær notandi litla tilkynningu við allar viðeigandi 

aðgerðir til staðfestingar á því að aðgerð hafi ýmist heppnast eða ekki eftir atvikum. Unnið er með 

þrjá liti, grænan, rauðan og bláan. Ef aðgerð heppnast og eitthvað breytist er liturinn grænn, ef 

aðgerð heppnast en ekkert breytist þá er liturinn blár en ef notandi reynir að gera eitthvað sem 

ekki má af einhverjum ástæðum er liturinn rauður. 

- Villumeðhöndlun 

o Með fullgildingu (e. validation) á öllum þeim reitum sem krefjast inntaks (e. inputs) fær notandi 

strax upp rauðan texta þegar eitthvað hefur verið slegið inn sem ekki á við. Ef notandi fer í 

einhverjum tilvikum framhjá þessari fullgildingu sér API um að grípa það frávik og birtir síðan 

upplýsingar frá honum um að eitthvað hafi verið rangt. 

- Taka aðgerðir tilbaka 

o Í þeim tilvikum þar sem verið er að eyða auðlind (e. resource) úr kerfinu fær notanda upp lítinn 

glugga sem spyr hvort hann sé alveg viss um að hann vilji framkvæma eftirfarandi aðgerð. 

- Draga úr álagi á skammtímaminni 

o Hér er átt við að þegar notandi er til dæmis að búa til eitthvað nýtt og hefur kannski flust á milli 

nokkra skrefa að það sé skýrt hvaða upplýsingar hann hefur sett inn eða hvaðan hann kemur. 

Dýptin á síðunni nær þó í okkar tilfelli ekki að hafa áhrif á skammtímaminnið og var því áhersla lögð 

á glugga sem spretta upp (e. modals) og innihalda allar aðgerðir sem þarf hverju sinni. 

 

 

 
1 https://faculty.washington.edu/jtenenbg/courses/360/f04/sessions/schneidermanGoldenRules.html 
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Þegar kemur að öryggi er villumeðhöndlun einnig mikilvæg. Lögð var áhersla á öryggi við gerð verkefnisins og 

það endurspeglast hvað helst í auðkenningu notanda. 

Þegar notandi hefur auðkennt sig, þá er honum úthlutað JSON Web Token (JWT) fyrir áframhaldandi samskipti 

við API. Krafist er að umrætt JSON Web Token fylgi hverju kalli á þá endapunkta sem eru á bakvið 

aðgangsstýringu. Farið var eftir viðurkenndu verklagi (e. Best practices) þegar kom að innleiðingu að JWT og 

auðkenningu. Þar má nefna að útfærð var virkni til þess að sporna við Token Sidejacking, það er þegar 

óprúttinn aðili kemst yfir umrætt token og getur fyrir vikið auðkennt sig við API með því. 

Til þess að sporna við því, þá er gildi sett í vafraköku sem er HttpOnly sem þýðir að JavaScript hefur ekki heimild 

til þess að lesa innihald viðkomandi köku. Þetta umrædda gildi er einnig látið fylgja með í JWT en hash-að með 

One-Way hash. Því þarf bæði JWT og vafrakakan að fylgja hverri beiðni á API. Ef vafrakakan fylgir ekki með eða 

gildið í henni og það sem er í JWT stemma ekki þá er beiðninni hafnað.2 

Til þess að styðja við þessa lykilþætti er mikilvægt að gera prófanir á hugbúnaðinum. Við innleiðingu á 

virknikröfum fór mikill tími í villuprófanir en var það einungis gert af þeim sem útbjó virknina og oft getur verið 

erfitt að ná utan um öll jaðartilvikin. 

Séu sjálfvirkar prófanir framkvæmdar á réttan hátt geta þær bæði sparað gríðarlegan tíma í villuprófun en 

einnig séð til þess að það sem gerist við ákveðnar aðgerðir sé eitthvað sem búist var við og gripið þau jaðartilvik 

sem búið er að skilgreina.  

 
2 https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/JSON_Web_Token_for_Java_Cheat_Sheet.html#token-sidejacking 

 



16 
 

5. Samantekt 

5.1. Notendaprófanir 

Í lokin voru gerðar óformlegar notendaprófanir með 4 einstaklingum sem allir áttu það sameiginlegt að hafa 

tekið þátt í fyrri notendaprófunum og höfðu því hugmynd um hvernig kerfið virkaði. Engin markmið voru sett 

fyrir þessar prófanir heldur voru þær einungis gerðar til þess að fá endurgjöf og komast að því hvort þyrfti að 

ráðast í einhverjar breytingar. Niðurstöður prófananna var sú að upplifun var góð, almenn ánægja var með 

litaval og heildarútlit síðunnar. Breytingar sem gerðar voru eftir prófanir voru eftirfarandi: 

- Á síðunni matseðlar var prófað að nota gogg (e. bullet point) til aðgreiningar á máltíðum en voru tveir sem 

töldu þann gogg gefa til kynna að um aðgerðarhnapp væri að ræða og var sú breyting að fjarlægja gogginn 

samþykkt af öllum hópmeðlimum. 

- Einn notandi hafði orð á því að honum þætti eðlilegt að þegar hann færi nánar í eina línu í yfirliti, þá kæmi 

titill á síðuna sem gæfi til kynna hverjum upplýsingar tilheyrðu. Hópmeðlimum leyst vel á þessa hugmynd 

og innleiddu hana í kjölfarið. 

- Komið var inn á að sjálfgefinn fjöldi raða í töflum þótti heldur lítill. Fjöldi raða var sex en er nú kominn í tíu. 

- Flýtihnappur eins og í Trello er eitthvað sem var nefnt. Þetta þótti hópmeðlimum góð hugmynd en ekki gafst 

tími til innleiðingar hennar að þessu sinni. 

5.2. Framvinda 

Fyrir hverja viku var haldið utan um framvindu verkefnisins, þ.e.a.s. það sem gert var í hverri viku og hvernig 

það gekk. Í viðauka má sjá framvinduna sundurliðaða á hverja viku. Hér að neðan hefur framvindunni verið 

skipt í þrjá hluta og endurspegla þeir vinnuna sem framkvæmd var fram að hverjum stöðufundi. 

Hluti 1: 

Fyrstu fimm vikurnar fóru í að ákveða endanlega skilgreiningu verkefnisins og í kjölfarið kynna okkur það 

umhverfi sem við svo komum til með að vinna með við þróunina. Eftir að við fengum verkefninu úthlutað frá 

Stefnu var farið í að greina virknikröfur kerfisins og þær flokkaðar niður í flokka eftir mikilvægi, A, B og C kröfur. 

Horft var á talsvert magn kennslumyndbanda um Quasar og prófað að forrita lítil prufuverkefni til þess að 

kynnast því sem viðbótin (e. framework) hefur upp á að bjóða. Í 5. viku var haldinn fyrsti stöðufundur þar sem 

farið var yfir hugmyndina og hvernig hópmeðlimir sæju fyrir sér áframhaldandi þróun hennar. 

Hluti 2: 

Í vikum fimm til níu var unnið í hönnun á útliti, API og gagnagrunni en mikilvægt er að útfærsla þessara þátta 

sé vel ígrunduð þar sem þetta eru grundvallaratriði í áframhaldandi þróun verkefnisins. Við útfærslu 

gagnagrunnsins var áhersla lögð á sveigjanleika og að loka ekki fyrir innleiðingu ýmissar virkni fyrir kerfið síðar 
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þrátt fyrir að hún yrði ekki skilgreind sem A krafa á þessum tímapunkti. Dæmi um það væri að halda utan um 

næringargildi í hverri máltíð fyrir sig. Hugsað var um þá endapunkta sem kerfið myndi þurfa að geta fengið 

svör við frá API og ákveðið að notast við OpenApi Specification 3.0.3 til að halda utan um samskipti milli 

framenda og bakenda. 

Viðmótshönnun framenda fór þannig fram að teiknaðar voru frumgerðir í Figma og framkvæmdar 

notendaprófanir út frá þeim. Í kjölfar niðurstaðna notendaprófana voru teiknaðar millihannanir áður en önnur 

notendapróf voru framkvæmd sem skilaði sér í því að lokauppköstum af helstu síðum kerfisins var skilað til 

útlitshönnuðar Stefnu. Vinnu hans var svo komið til teymisins til áframhaldandi þróunnar. Forritun var á 

þessum tímapunkti komin á meiri ferð og byrjað að vinna í uppsetningu á helstu síðum framenda út frá 

frumgerðum. Þrátt fyrir að endanlegt útlit væri ekki komið á hreint í upphafi þessa tímabils þá var það góð 

æfing í Quasar að setja upp síðurnar út frá frumgerðunum. 

Stöðufundur númer tvö var haldinn í níundu viku og þar voru niðurstöður notendaprófananna yfirfarnar og 

það sem tilbúið var af framendanum sýnt með stuttu myndbandi. Hönnunarferlinu var á þessum tímapunkti 

lokið og við tók forritun. 

Hluti 3: 

Vikur tíu til sextán voru forritunarvikur. Á þessum tímapunkti hafði virkni kerfisins verið ákveðin og innleiðing 

á henni það sem tók við. Forritunin gekk að mestu leyti vel en þó voru nokkur atriði sem hægðu á vinnslu en 

þar ber helst að nefna mismunandi reynslu hópmeðlima í forritun hugbúnaðar af slíkri stærð. 

Áður en bakendinn var tilbúinn var útfærður heimskur API (e. dummy Api) sem svaraði köllum frá nokkrum af 

helstu endapunktum sem þörf var á til þess að hægt væri að halda áfram með forritun á framendanum. Eftir 

að forritun var lokið á API-inum var hafist handa við að tengja allar síður framendans við þau gögn sem API-

inn skilaði og villuprófa allar síður kerfisins. Talsverður tími fór í innleiðingu á auðkenningu fyrir notanda þar 

sem öryggi var haft í fyrirrúmi. Innleiddar voru nokkrar prófanir (e. tests) en ekki gafst nægilegur tími til að 

útfæra þær eins og vilji var til hjá hópmeðlimum. 

Stöðufundur þrjú var haldinn í lok sextándu viku en á þeim tímapunkti var síðan komin nálægt því að vera 

fullbúin og litið á fundinn sem nokkurs konar prófun fyrir lokakynninguna sem haldin yrði í vikunni á eftir. 

Það var enn nokkur virkni sem þurfti að laga áður en kæmi að lokaskilum og fóru síðustu dagarnir fyrir lokaskil 

á kóðanum í að innleiða þá virkni, skrifa lokaskýrsluna, afmaura (e. debug) og að lokum skila verkefninu. 
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5.3. Helstu áskoranir 

Öllum verkefnum fylgja einhverjar áskoranir eða hindranir. Það var enginn skortur á þeim í þessu tilviki. 

- Tími 

o Í ljósi þess að þróunarteymið er í HMV (háskólanám með vinnu) þá átti öll vinna sér stað á kvöldin, 

á næturna og um helgar. Nokkrar svefnlausar nætur komu upp og ýmsar félagslegar fórnir áttu sér 

stað en með eljusemi og dugnaði var þessi áskorun sigruð þó talsverð þreyta muni sitja í 

hópmeðlimum fram að jólum. 

- Umfang 

o Umfang verkefnis var mikið og því fór mikil vinna í að ná utan um umfangið og skilgreina þær kröfur 

sem talið var að raunhæft væri að klára án þess að fórna grunnvirkni kerfisins. Þetta tók talsvert 

meiri tíma en hópurinn hefði viljað en að lokum voru hópmeðlimir sáttir með umfangið og talið var 

líklegt að allar forgangskröfur yrðu uppfylltar. 

- Getugjá 

o Eins og kom fram í kafla 2.1. þá er talsverð getugjá innan hópsins. Það getur verið krefjandi fyrir 

þann sem er framarlega í forritun að koma hlutunum í orð fyrir leikmann en einnig fyrir þá sem 

styttra eru komnir að halda í við þann reynslumeiri. Þetta tókst mjög vel en fyrri reynsla hjálpar 

tvímælalaust til varðandi þessa hindrun. 

- Kanban (miðakerfi) 

o Sama hvaða aðferðarfræði hefði orðið fyrir valinu þá væri það alltaf áskorun að fylgja verklagi í 

einu og öllu. Í upphafi eru útbúnir misstórir miðar sem innihalda verkefni. Ekki var óalgengt að sá 

reynslumeiri fengi hluta af verkefnamiðunum á sinn lista einfaldlega á þeim forsendum að 

verkefnið var of flókið. Í flestum tilvikum var verkefnið þá unnið í sameiningu en þetta getur 

auðvitað verið þreytandi fyrir alla sem koma að máli. 

5.4. Helstu sigrar 

Ekki má gleyma að týna saman alla litlu sigrana. Þeir voru þónokkrir og verða nokkrir tíundaðir hér að neðan. 

- Samstarf við Stefnu 

o Aðstaðan sem hópurinn fékk hjá Stefnu var til fyrirmyndar. Öll samskipti við Stefnu voru einnig til 

fyrirmyndar og viðbrögð skjót við því sem þurfti viðbrögð við. 

- Hönnun 

o Í upphafi var talsverðum tíma varið í útlitshönnun, gagnagrunnshönnun og API hönnun og skilaði 

sú vinna sér vel inn í verkefnið þar sem búið var að hugsa fyrir flestum þáttum sem kom að þeim 

kröfum sem áttu að vera innleiddar. Hópurinn, þátttakendur í notendaprófunum og Stefna voru 
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ánægðir með útlitshönnunina og vegna sveigjanleikans á gagnagrunninum mun Stefna taka við 

góðu búi sem ætti að vera auðvelt að bæta ofan á. 

- Hópavinna 

o Hópurinn er vanur því að vinna saman en þetta var alvöru próf á það hvernig hópurinn myndi vinna 

saman í stærra verkefni. Allir lögðu sitt af mörkum og gerðu það sem þeir voru bestir í og 

niðurstaðan á þann veg að allir ganga sáttir frá borði. 

- Dummy API 

o Settur var upp tímabundinn, heimskur, API sem skilaði gögnum þegar réttu fyrirspurnirnar (e. 

requests) bárust á hann. Var hann settur upp á einu kvöldi og gerði það að verkum að framendinn 

gat haldið áfram þróun með raungögnum og auðvelt var að skipta honum út fyrir raunverulegan 

API. 
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6. Lokaorð 

Í mörg horn er að líta þegar kemur að hugbúnaðargerð og var það mikill skóli að hanna og innleiða eins stórt 

verkefni og þetta er. Hönnun er gríðarlega mikilvægur þáttur og þess vegna var ákveðið að setja mikla vinnu í 

allt sem kemur að hönnun og skilaði sú vinna sér í betri afurð og markvissari vinnu í öðrum liðum. Reynt var 

að fara eftir þeim viðmiðum og verklagsreglum sem kenndar voru í náminu og eitt af þeim undirstöðuatriðum 

var að hugsa áður en þú forritar. Þá er átt við að ef leysa þarf verkefni þá er best að byrja á því að leysa það á 

blaði og þegar komin er tillaga að lausn er hægt að forrita hana. Sé þetta ekki gert getur dýrmætur tími farið 

til spillis. 

Verkefnið tók um það bil fimmtán vikur. Þar af fór ríflega helmingur af tímanum í hönnun enda þurfti að hanna 

útlit, API og gagnagrunn. Forritun hófst nokkuð snemma í ferlinu en það var ekki með því markmiði að innleiða 

virknikröfur heldur frekar til þess að kynnast Quasar og átta sig á því hvernig væri best að setja upp verkefnið, 

forritunarlega séð. 

Lokaafurðin er geymd á BitBucket og hefur Stefna aðgang að þeim kóða sem gerður var og geta því auðveldlega 

byggt ofan á það sem vel hefur verið gert og breytt því sem þau hefðu viljað hafa öðruvísi. 

Verkefnið var unnið í nánu samstarfi við Stefnu og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir samstarfið. 
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7.  Viðauki 

7.1. Framvinda 

Vika 1: 23.08 – 29.08 
Við fengum verkefnið í hendunar og brutum það niður í smærri verkefni og settum í Asana til að halda utan 

um þau. Fengum nánari útlistun á verkefninu 26. ágúst. 

Framkvæmd var áhættugreining og ákveðið hvaða önnur skjöl skildu fylgja með verkefninu. Verklagið var 

ákveðið en unnið verður með 2 fasta fundi vikulega, á miðvikudögum og sunnudögum ásamt því að taka 

vinnuhelgar þegar miklu þarf að ná fram á stuttum tíma. 

Í ljósi þess að Haukur er starfsmaður Stefnu þá var ákveðið að hann yrði tengiliður okkar við fyrirtækið þegar 

þörf væri á, ásamt því að sjá um óformlega kóðastýringu, i.e. kynnir okkur fyrir helstu forritunarreglum sem 

hafa þarf í huga fyrir Stefnu og önnur viðmið sem mikilvægt er að við förum eftir svo afurðin verði sem 

gagnlegust fyrir Stefnu. 

Vika 2: 30.08 – 05.09 

Mikið var hugsað um uppsetiningu á gagnagrunni og hvernig við skildum skipta niður í hópa þeim virknikröfum 

sem við fengum í hendurnar frá Stefnu. Reynt var að brjóta verkefnið enn frekar niður og talið var að góð 

byrjun væri að: 

• Hanna gagnagrunn og teikna ER diagram 

• Útfæra API 

• Útfæra bakenda 

• Útfæra útlitshönnun á framenda 

Enn vantar upplýsingar um hvaða framework við munum nota og hvaða tengingar við gætum þurft við önnur 

kerfi. Það er ljóst að það þarf að brjóta verkefnið talsvert niður, einfalda hlutverk notanda o.fl. Komið er á 

hreint að notast verður við MySql gagnagrunn og mögulega fáum við einhverjar útlitshugmyndir frá Stefnu. 

Vika 3: 06.09 – 12.09 

Ákveðið hefur verið að notast verður við Quasar framework í þessari vinnu. Komin eru drög af ER diagram fyrir 

gagnagrunninn og virknikröfurnar er að líta dagsins ljós en þær verða flokkaðar eftir mikilvægi í flokkana A, B 

og C. Teikniborðið er opið og er byrjað að hanna það sem þarf að hanna í notandaviðmóti. Einnig höfum við 

varið tíma í að kynna okkur Quasar með því að horfa á kennslumyndbönd og gera lítil prufuverkefni til æfinga. 



22 
 

Vika 4: 13.09 – 19.09 

Áframhaldandi hugmyndavinna og skýrslugerð var í forgrunni og var beinagreind gerð klár fyrir öll skjöl sem 

talið var að þyrfti að skila inn í lokin. Talsverður tími fór í undirbúning kynningar fyrir fyrsta stöðufund og í 

vangaveltur varðandi hönnun en einnig héltu áfram æfingar í Quasar og lítur það umhverfi nokkuð vel út. 

Vika 5: 20.09 – 26.09 

Fyrsti stöðufundur var haldinn mánudaginn 21.09. Mikill tími fór í að undirbúa kynninguna og ákveðið var að 

fara ekki eftir handriti heldur láta þetta flæða á milli hópmeðlima. Notast var við Prezi til þess að sýna 

verkefnið. Eftir fundinn hélt hugmyndavinna varðandi þróunina áfram. 

Stöðufundur 1: 

Viðstaddir voru: 

Meðlimir WAH hópsins, Hallgrímur, Sigurjón og Birgir. 

Kynningin tók um það bil 30 mínútur og heppnaðist ágætlega. Talið var að við værum ekki með nægilega gott 

flæði og var það tekið með í næstu kynningu. 

Vika 6: 27.09 – 03.10 

Helgina 2-3 október var unnið frá hádegi til 02:00 báða daga. API var skoðaður og útfærslan á honum rædd. 

Við forrituðum aðeins í Quasar til þess að fá betri tilfinningu fyrir umhverfinu og því sem það hefur upp á að 

bjóða. 

Nokkrir hlutar voru búnir til -> table, leftSideBanner, profilecorner. 

Nokkur virkni úr virknikröfum var gerð með gervigögnum frá Dummy API, svo sem Skrá í mat og búa til 

matseðil. Við lentum í stoppum þar sem ekki öll nauðsynleg gögn voru fáanleg en þá fór meira púður í 

útlitspælingar og undirbúning í Figma til þess að auðvelda lífið seinna meir. 

Vika 7: 04.10 – 10.10 

Þessa vikuna var áhersla lögð á að klára frumgerðir á öllum síðum tengdar A kröfum kerfisins og gera myndirnar 

og tengingarnar þeirra á milli tilbúnar í figma. Að því loknu voru framkvæmdar notendaprófanir með hugsa 

upphátt aðferðinni. 

Unnið var í kynningu fyrir stöðufund 2 sem var samkvæmt áætlun á dagskrá í vikunni á mánudeginum en síðar 

kom í ljós að okkar fundur var settur viku síðar. 
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Vika 8: 11.10 – 17.10 

Þessi vika fór mest í gagnagrunnshönnun. Í mörg horn var að líta til þess að loka ekki inni ákveðna virkni sem 

við munum ekki innleiða en Stefna gæti mögulega innleitt síðar. Einnig hefur API verið skoðaður og er vinnan 

varðandi innleiðingu hans hafin. Hafist var handa við undirbúning fyrir notendaprófanir fyrir millihönnun og 

því voru margar ákvarðanir og teikningar sem þurfti að gera. Notendaprófin voru tekin í lok vikunnar ásamt 

greiningu á niðurstöðum. Haldið var áfram með teikningar í Figma fyrir millihönnun og skilgreind verkefni og 

markmið fyrir næstu notendaprófanir. Stöðufundur 2 er 19.október og var kynningin því fínpússuð líka. 

Vika 9: 18.10 – 24.10 

Stöðufundur 2 var haldinn mánudaginn 19. október og sem fyrr segir fór talsverður tími í undirbúning 

kynningarinnar fyrir hann. 

Viðstaddir voru: 

Meðlimir WAH hópsins, Hallgrímur, Sigurjón og Birgir. 

Ákveðið var að skiptast á að tala þannig að efninu var skipt nokkuð jafnt niður á meðlimi. Gekk þessi kynning 

betur en sú fyrri og var mikil ánægja með kynninguna sjálfa, sérstaklega með gerð notendaprófana sem voru 

nokkuð ítarlegar. Athugasemdirnar voru ekki alvarlegar en þær voru: 

- Stíla vantaði á vinnuskjalið sem notað var til þess að halda utan um framvindu verkefnisins 

- Það mætti bæta aðeins meiru við áhættugreininguna 

- Einn dálkur í töflu mætti bera annað nafn. 

Eftir kynninguna voru ákveðin kaflaskil. Hönnun var lokið, þ.e.a.s. útlitshönnun og hönnun gagnagrunns og það 

eina sem kom í veg fyrir að hægt væri að setja fullan kraft á forritun var API skjölun og API kóðinn. Því var farið 

í vinnslu á API ásamt því að setja fulla ferð í framendaforritun sem góður grunnur var kominn á. 

Vika 10: 25.10 – 31.10 

Áfram var haldið með framendaforritun og voru flestar myndir úr hönnuninni komnar í kóða en einhver vinna 

eftir í hreinsun (e. refactor) og innleiðingu á virkni þótt einhver virkni hafi þegar verið komin. Vikan fór í 

villuprófun og hreinsun ásamt API skjölun. Í lok vikunnar var framendahönnun lokið, þ.e.a.s. útlitslega og á þá 

bara eftir að tengjast við gögnin. 
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Vika 11: 01.11 – 07.11 

Í þesari viku var unnið við að tengja framendann við gögn frá API sem er farinn að skila gögnum frá nokkrum 

endapunktum. Open API Documentation sem er tenging framenda við bakenda er langt komið og áfram unnið 

við að fá API-inn til að þess að hann svari frá fleiri endapunktum. 

Það helsta sem náðist í vikunni var að hægt era ð breyta stillingum notanda, hægt era ð bæta við nýjum 

matseðli og breyta honum og hægt að bæta við mat á matseðil dagsins og eyða honum. 

Vinna þurfti í endurskipulagninu á kóða (e. refactor) til þess að bregðast við ýmsum ófyrirséðum villum sem 

komu upp. 

Vika 12: 08.11 – 14.11 

Byrjað að vinna í fullgildingu (e. validation) á matseðli dagsins (menu) og yfirmatseðli (menugroup) . Vinna við 

API færist nær endanum og áfram unnið með að birta raungögn. 

Nokkrir hlutar kerfisins voru endurskipulagðir til þess að hægt væri að endurnýta efni betur. Umhverfi varðandi 

prófanir (e. tests) voru skoðuð og ákveðið að notast yrði við Jest unit testing. 

Vika 13: 15.11 – 21.11 

Byrjuðum seint þessa vikuna vegna lokaprófs í öðrum áfanga. Fengum þó mikið út úr helginni. Unnið var í 

villuprófunum á matseðla og útbúnir sérstakir hlutar (e. components) þar sem það átti við. Dæmi um það er 

fyrir innslátt á kennitölu og símanúmeri. Vinna við API hélt áfram. 

Sett var upp Docker sýndarvél til þess að auðvelda uppkeyrslu og vöktun á kerfinu og áfram unnið í því að birta 

raungögn frá gagnagrunni í stað gagna frá dummy API. 

Vika 14: 22.11 – 28.11 

Í þessari viku var vinna við API komin mjög langt. Innleiddar voru prófanir með Jest unit testing við að athuga 

virkni síðunnar. 

Auðkenning á innskráðan notanda hefur verið innleidd þar sem notandi getur skráð sig inn á öruggan hátt. 

Framundan er að halda áfram að innleiða þá endapunkta í API-inum sem eftir eru til þess að síðan muni 

uppfylla þær kröfur sem hún á að gera. Sjáum við loksins ljósið á enda ganganna og útlit fyrir að A kröfur séu 

að klárast. 



25 
 

Vika 15 29.11 – 05.12 

Í þessari viku var þeim endapunktum sem framendanum vantaði svör við bætt inn í API-inn. Áhersla var lögð 

á að klára allar töflur í kerfinu sem eru 6 talsins. Við innleiðingu á prófílskiptingu á hliðarstiku (e. sidebar) kom 

í ljós að það þurfti að breyta talsverðu varðandi state í Quasar. Þetta hafði þær afleiðingar og mikið brot kom 

á síðuna sem þurfti að laga og tókst það á endanum. 

Kynning fyrir 3. stöðufund er langt komin og undirbúningur fyrir lokakynningu verkefnisins er hafinn. 

Vika 16 06.12 – 11.12 

Kynning haldin 7.desember í húsi Stefnu.  

Viðstaddir voru: 

Meðlimir WAH hópsins, Hallgrímur, Sigurjón og Birgir. 

Fundurinn gekk vel og var almenn ánægja með hann. Virkni kerfisins var yfirfarin en síðan var á þessum 

tímapunkti mjög langt komin þrátt fyrir að einhverja virkni hafi enn vantað. 

Sem dæmi um það má nefna að í hluta taflanna voru að birtast notendur sem ekki áttu heima í því mötuneyti 

sem verið var að skoða. 

Síðustu dagar hafa farið í að fínpússa virknina, eyða út villum og bæta við þeim virknum sem eftir er til þess að 

fullklára síðuna. 
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7.2. Tímaskráning 

Haldið var utan um tímaskráningu í sameiginlegu skjali á Google Drive. Tímarnir dreifast mjög jafn á milli 

hópmeðlima enda voru þeir í sama herberginu í 95% tilvika. 

 

 

 
 

  

AÞS WSK HH AÞS WSK HH AÞS WSK HH Samtals

1. 23.08 - 29.08 3 5 3 2 2 2 17

2. 30.08 - 05.09 6 6 6 6 2 6 3 3 3 41

3. 06.09 - 12.09 4 2 2 2 3 4 2 2 2 23

4. 13.09 - 19.09 4 4 3 6 6 7 4 4 4 42

5. 20.09 - 26.09 2 10 12 12 2 6 6 6 56

6. 27.09 - 03.10 4 10 30 10 6 6 6 72

7. 04.10 - 10.10 30 30 30 3 3 3 99

8. 11.10 - 17.10 17 17 17 9 9 9 78

9. 18.10 - 24.10 5 5 8 14 23 14 7 7 7 90

10. 25.10 - 31.10 7 7 10 24 28 22 3 3 3 107

11. 01.11 - 07.11 4 4 15 26 30 20 2 2 2 105

12. 08.11 - 14.11 45 48 52 2 2 2 151

13. 15.11 - 21.11 6 6 6 15 15 15 3 3 3 72

14. 22.11 - 28.11 4 4 4 27 27 27 3 3 3 102

15. 29.11 - 05.12 4 4 4 60 60 60 4 4 4 204

16. 06.12 - 10.12 6 3 3 35 45 52 3 3 3 153

Skjölun Forritun Fundir



27 
 

7.3. Áhættugreining 

Áhættugreiningin er í meðfylgjandi töflu. Einungis eitt atvik var skráð en var það vegna covid. Forgangur er 

reiknaður þannig að líkur á að atburðurinn gerist á skalanum 1-5 margfaldast við afleiðingar skaðans ef 

atburðurinn gerist. 

 

 
 

Áhætta Hvernig áhætta Draga úr líkum Draga úr skaða Forgangur Ábyrgð Dagsetning Atvik

1

Veikindi hjá 

hópmeðlimum eða 

lykilstarfsmönnum 

stefnu.

Almenn

Huga að helstu atriðum 

er varða heilsu, s.s. 

matarræði,svefn og 

hreyfingu.

Notast við 

fjarsamskiptabúnað og 

vera með góða 

skráningu á 

verkefnaskiptingu svo 

hægt sé að grípa inn í.

2*3 = 6 Haukur

2
Lokanir og aðrar 

hamlanir vegna 

Covid19.

Almenn

Við erum öll 

almannavarnir, bera út 

boðskapinn.

Notast við 

fjarsamskiptabúnað.
3*2 = 6 Atli Þór 7.10.2020

Ný Covidbylgja. Útfærsla 

á notendaprófunum 

breytt. Notað upptökur úr 

fjarskiptabúnaði.

3

Einhver hópmeðlimur 

gefst upp á verkefninu, 

önninni, náminu eða 

hópnum.

Almenn

Koma vel fram við alla 

og sjá til þess að vinna 

allra sé metin að 

verðleikum og að allir 

hafi eitthvað fyrir stafni.

Fá að draga úr verkefni, 

minnka umfang.
1*4 = 4 Wentzel

4 Stefna fari í gjaldþrot. Sértæk

Verið í góðum 

samskiptum þannig að 

við myndum fá 

upplýsingar eins fljótt og 

auðið er.

Ef snemma ferlinu þá 

erum við með 

varaverkefni.

1*5 = 5 Haukur

5
Vandamál hjá þriðja 

aðila, t.d. varðandi 

aðgang gagna.

Sértæk

Fara eftir lögum og 

reglum t.d. varðan.di 

persónuvernd

Vera undir það búnir að 

þurfa að notast við 

gervigögn.

1*3 = 3 Wentzel

Atvikaskráning


