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1 Inngangur 

Þessi lokaskýrsla er lýsing á lokaverkefni sem fjórir nemendur við Háskólann í Reykjavík vinna. 

Þrír af nemendunum stunda tölvunarfræðinám og einn stundar nám í hugbúnaðarverkfræði. 

Verkefnið ber nafnið „Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir tjalda.is“. Skýrslan hefst á 

ítarlegri verkefnalýsingu á hugbúnaðinum.  Þar næst er farið í hluta sem nefnist verkskipulag 

og verkáætlun, þar er talað um vinnutíma, fundi, aðstöðu, þróunarumhverfi, scrum 

aðferðafræðina og allt það sem kemur að skipulagi verkefnisins. Þar á eftir kemur hlutinn 

varðandi kröfugreiningu þar sem fjallað er um notendahópa, notendasögur, kröfulista og 

forgangsröðun þeirra. Hönnunarhlutinn snýst um hönnunina á hugbúnaðinum, þá bæði 

viðmótshönnun og kerfishönnun. Viðmótshönnunin byrjar á grunnmyndum, síðan eru tekin 

viðtöl og notendaprófanir og þannig kemur uppfærð lokahönnun á viðmótinu. Þar á eftir fylgir 

áhættugreining og framvindukafli. Framvindukaflinn lýsir ítarlega framvindu á verkefninu í 

hverjum spretti fyrir sig þannig hægt sé að fylgjast með vinnuframlagi og tímaskráningu. Að 

lokum er farið í afurðarkafla þar sem lokaafurð verkefnisins er sýnd að öllu leyti. 
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2 Verkefnalýsing 

2.1 Heiti verkefnis 

Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir tjalda.is. 

2.2 Unnið fyrir Computer Vision ehf. 

Frá árinu 2016 hefur Computer Vision ehf. smíðað og hannað kerfi sem nýtir myndavélar til 

greiningar á bílnúmerum og fleiru. Þeir hafa sérhæft sig í nýtingu myndgreiningar í sjálfvirkar 

lausnir. Fyrirtækið þróaði meðal annars Smart Access sem er innheimtu- og eftirlitskerfi, Parka 

snjallforrit til greiðslu þjónustu- og bílastæðagjalda og hafa einnig þjónustað fjölmarga 

viðskiptavini í  sjálfvirknivæðingu og greiningum. Að auki rekur Computer Vision ehf. 

vefsíðuna tjalda.is sem heldur utan um yfir 130 tjaldsvæði. Þar má finna bókunarvél fyrir 

tjaldsvæði, yfirlitskort og leitarvél með síu, en tjalda.is er vefsíðan sem unnið var  nánar með 

í verkefninu.  

 

 

 

 

2.3 Samskiptaaðili hjá Computer Vision ehf. 

Ægir Finnsson, tæknistjóri 

aegir@computervision.is 

s: 611-3030 

2.4 Meðlimir hóps 

Aron Hrafnsson - tölvunarfræðibraut - aron18@ru.is 

Baldvin Búi Magnússon - tölvunarfræðibraut - baldvinm18@ru.is 

Jón Ingi Ólafsson - tölvunarfræðibraut - jonio18@ru.is 

Tekla Kristjánsdóttir - hugbúnaðarverkfræðibraut - tekla18@ru.is 
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2.5 Helsta afurð verkefnis 

Afurð verkefnisins er tvíþætt, annars vegar viðmót og leitarvél út frá veðurspá næstu daga 

sem verður sett upp á tjalda.is og parka.is. Hins vegar er það spálíkan sem áætlar 

heimsóknarfjölda tjaldsvæðis út frá fylgni eldri heimsóknargagna og veðurs. Í grunninn þá 

mun verkefnið koma til með að auðvelda fólki að finna tjaldsvæði út frá veðri og 

tjaldsvæðaeigendum að gera ráð fyrir fjölda gesta. Íslenska veðráttan bíður vanalega ekki upp 

á gott veður á öllu landinu á sama tíma og því þarf fólk oft að eyða miklum tíma í að finna 

heppilegt tjaldsvæði, með misgóðum árangri. 

2.6 Verkefninu skipt niður í smærri verkefni 

2.6.1 Gagnaöflun og undirbúningsvinna 

Unnið verður með heimsóknartölur af lendingarsíðum tjaldsvæða og/eða síður einstakra 

landshluta á tjalda.is síðustu 10 ár. Sótt verða söguleg veðurgögn og veðurspár fyrir þau svæði 

sem tjalda.is nær yfir og gögn borin saman. Gögn fyrir veðurspá verða sótt af yr.no 

gagnaveitunni (e. api) þar sem hægt er að sækja veðurspá af nákvæmum hnitum. Sögulegar 

veðurmælingar eru fengnar frá WOD gagnaveitu Belgings sem er með yfir 700 veðurstöðvar. 

Veðurgögn verða greind og útbúin verður formúla sem skilgreinir hvers konar veðurskilyrði 

kallast „gott veður“ með tilliti til allra helstu veðurþátta. Það sem skiptir mestu máli þegar 

kemur að góðu veðri á tjaldsvæðum er að það sé engin rigning og sem minnstur vindur.  

2.6.2 Bakendi/gagnaveita fyrir afhendingu gagna og útreikninga 

Settur verður upp PostgreSQL gagnagrunnur sem inniheldur allar veðurspár sóttar frá yr.no 

gagnaveitunni, upplýsingar af tjaldsvæðum, reiknaða einkunn fyrir veðurgæði tjaldsvæðis, 

söguleg veðurgögn og heimsóknartölur. Smíðuð verður gagnaveita sem notar Django 

framework, rekinn í AWS skýjaþjónustu, þar sem öll gögn úr gagnagrunninum eru sótt með 

einföldum endapunktum. Meðaltal af einkunnum fyrir veðurgæði verður reiknað í SQL 

skipunum. 
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2.6.3 Viðmót til birtingar 

Sett verður upp nýtt viðmót fyrir tjaldsvæði á tjalda.is tengt við veðurspár. Einnig verður 

útbúið viðmót þar sem tjaldsvæði með bestu veðurgæðum eftir landshlutum er raðað upp. Í 

leitarvélinni verður hægt að leita að ákveðnum tjaldsvæðum sem raðað verður eftir 

veðurgæðum. Samhliða þessu verður sett upp spá um áætlaðar heimsóknartölur á 

lendingarsíðu hvers tjaldsvæðis fyrir sig út frá spálíkani. Stefnt er að því að viðmótið verði 

aðgengilegt á tjalda.is, parka.is og í Parka snjall forritinu.  

2.6.4 Spálíkan 

Hannað og þjálfað verður tauganet sem býr til reiknilíkan út frá sögulegum veðurmælingum 

frá Belgingi og heimsóknartölum á tjalda.is sem getur mögulega lært tengingar milli þessara 

breyta. Ef greining tauganetsins sýnir fram á samhengi milli veðurgagna og heimsóknartalna 

verður útbúin heimsóknarspá fyrir öll tjaldsvæði sem má finna inn á tjalda.is. Tauganetið 

virkar þannig að ef t.d. tjaldsvæðið Mosskógar fékk oft háar heimsóknartölur þegar gott veður 

stóð yfir seinustu ár og tauganetið fengi inn góða veðurspá fyrir Mosskóga t.d. þann 19. júní 

2021, þá myndi það spá fyrir hárri heimsóknartölu. Til að byrja með verður heimsóknarspáin 

aðgengileg eigendum tjalda.is og vonandi einnig rekstraraðilum tjaldsvæða þegar hún hefur 

verið sannreynd í ákveðinn tíma.  

2.7 Eignaréttur 

Þróunarteymið skrifar undir trúnaðarsamning (e. Non Disclosure Agreement) sem segir til um 

að verkefnið sé í eign Computer Vision ehf. Þróunarteymið fær aðgang að gögnum frá 

Computer Vision sem innihalda persónulegar upplýsingar og verða því að vera trúnaðarmál. 

Allur hugbúnaður hjá fyrirtækinu fer í gegnum ISO 27001;2013 staðalul. 

2.8 Umfang verkefnis 

Þróunarteymið stefnir að því að hver og einn nemandi vinni í verkefninu í u.þ.b. 3,5 tíma á dag 

alla virka daga fyrstu 12 vikurnar en það er þó í lagi að vinna heilan vinnudag einn daginn og 

sleppa þá næsta. Vinnudagarnir síðustu 3 vikurnar af verkefninu verða þó töluvert lengri þar 

sem teymið verður ekki lengur í þremur áföngum samhliða verkefninu. Hver nemandi mun þá 

vinna í verkefninu 8 tíma á dag virka daga í þessar þrjár vikur. 
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Í heildina eru þetta þá 210 tímar á hvern nemanda fyrstu 12 vikurnar og 120 tímar seinustu 3 

vikurnar, samtals eru þetta þá 360 tímar á hvern nemanda sem gerir umfang verkefnisins að 

u.þ.b. 1320 klukkutímum. 
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3 Verkskipulag og verkáætlun 

3.1 Verklag 

3.1.1 Vinnutími og fundir 

Þróunarteymið leggur upp úr því að sinna verkefninu í 3,5 tíma á dag á skrifstofutíma, það 

verður þó sveigjanlegt þar sem aðstæður munu vera krefjandi vegna fyrirkomulags í öðrum 

áföngum. Þróunarteymið heldur utan um 3 skipulagða vinnufundi í hverri viku þar sem allir 

hópmeðlimir koma saman. Þróunarteymið er í sitthvorum áföngunum þannig að teymið þarf 

að finna tíma sem hentar öllum til að eiga sameiginlegan vinnutíma í verkefninu – svo mun 

hver og einn meðlimur vinna aukalega í verkefninu utan þessara vinnutíma. Þessir tilteknu 

vinnutímar eru eftirfarandi: 

 

Mánudaga: 9:00 - 14:20 

Þriðjudaga: 12:00 - 17:00 

Fimmtudaga: 9:00 - 14:00 

 

Suma daga mun þróunarteymið þurfa að vinna lengur en ofangreindur tími segir til um en það 

ætti að vera fyrir fram ákvarðað. Meðlimir geta forfallast á þessum fundum vegna ýmissa 

ástæðna en krafa er um að þá verði sá hópmeðlimur að vinna þann tíma upp innan tímamarka 

sprettsins.  

Ef teyminu vantar leiðsögn frá Ægi hjá Computer Vision, þá reynir þróunarteymið að fá hann 

á fund með teyminu á ofangreindum tímum svo allir geti verið viðstaddir en eins og er eru 

engir skipulagðir fundir með fyrirtækinu. Þróunarteymið er í samskipum við Ægi á 

samskipamiðlinum Slack þar sem teymið getur sent honum fyrirspurn hvenær sem er. 

3.1.2 Aðstaða 

Heimsfaraldurinn Covid-19 mun vissulega hafa einhver áhrif á vinnuaðstöðu og fundi en 

þróunarteymið vonar að það komi ekki að sök. Þróunarteymið hefur fastan aðgang að 

vinnuaðstöðu hjá Computer Vision sem er staðsett í Ármúla 42 meðan á verkefninu stendur. 
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Fyrir utan það þá er einnig valmöguleiki að finna vinnuaðstöðu í Háskólanum í Reykjavík ásamt 

því að taka fjarfundi ef aðstæður bjóða ekki upp á annað. 

3.1.3 Tæknibúnaður 

Þróunarteymið kemur til með að vinna allt verkefnið á eigin tölvum, en fær aðgang að „AWS 

Cloud Computing“ til að reikna tauganetið hjá Computer Vision. 

3.1.4 Þróunarumhverfi 

Þróunarumhverfið sem þróunarteyminu þykir hentugt að nota er PyCharm, WebStrom, 

DataGrip og DataLore frá JetBrains. Þar sem verk þróunarteymisins felur í sér að útbúa 

vefviðbót inn á tjalda.is og parka.is var tekin sú ákvörðun að nota sama tæknistakk og 

þjónusturnar eru á.  

Í tæknistakknum er bakendinn skrifaður í Python forritunarmálinu, síðurnar eru 

keyrðar á Django sem er vef-rammi (e. Web Framework) fyrir Python og eru hýstar af AWS 

skýjaþjónustu (e. Amazon Web Services). Vefþjónusturnar munu nýta sér REST 

samskiptareglur (e. Protocol) eða Graphql sem er fyrirspurnarmál (e. Query language) fyrir 

gagnaveitu þegar talað er við bakendann. Computer Vision rekur tauganet (e. Neural 

network) með ýmsum AWS þjónustum (e. Amazon Web Services) og nýtir m.a. Tensorflow og 

pyTorch forritasafn (e. Library) fyrir þjálfun og meðhöndlun. Framendar eru ýmist gerðir í 

einföldum HTML/CSS síðum eða með VueJS ramma (e. Web Framework). Computer Vision 

keypti VueJS þema sem heitir Nuxt Argon Dashboard PRO frá Creative Tim, með því þema er 

búið að stíla og hanna ákveðna íhluti (e. Components) fyrir vefsíðuna.  

3.1.5 Verkferlar – Scrum 

Þróunarteymið var sammála um að Scrum aðferðafræðin myndi henta þessu verkefni best. 

Scrum aðferðafræðin er fræði sem allir meðlimir hópsins þekkja og vinna vel undir. Til að byrja 

með voru kröfur verkefnisins frekar lauslegar sem ýtti undir þessa ákvörðun þar sem Scrum 

er afar hentugt í að bregðast við breytingum á kröfum. Scrum er byggt upp á því að einfalda 

stór og mikil verkefni með því að vinna í litlum skrefum að því að klára verkefnið. Þar sem 

verkefnið okkar er stórt og flókið þá hjálpar það framvindu verkefnisins.  
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Scrum aðferðafræðin er mjög skýr og mun þróunarteymið fara eftir öllum þáttum hennar til 

að hámarka árangur. Scrum er ávallt unnið í litlum teymum og teymið á að hafa alla burði og 

nauðsynlega færni til að klára verkefnið. Grundvallaratriði Scrum er að verkefnið er unnið í 

svokölluðum sprettum þar sem hver sprettur er 1-4 vikur. Hver og einn sprettur byrjar á 

skipulagsfundi þar sem þróunarteymið ákveður í smáatriðum hvaða verkefni skulu vera kláruð 

í þessum tiltekna spretti en þessi verkefni eru kallaðir sögupunktar. Það er mikilvægt að 

sögupunktarnir séu raunhæfir og framkvæmanlegir innan tímamarka sprettsins. Þegar á 

sprettinum stendur verða daglega haldnir stuttir fundnir (e. daily stand-up‘s) þar sem 

þróunarteymið fer yfir framvindu sprettsins, hvað gengur vel og hvað mætti ganga betur. 

Þessir daglegu fundir eru haldnir svo þróunarteymið er meðvitað um framfarir og hvernig væri 

hægt að betrumbæta árangurinn.  

Í lok hvers spretts kynnir þróunarteymið verkefnið fyrir eiganda verkefnisins og fær gagnrýni 

frá honum, þannig er hægt að lágmarka tímasóun því ef eigandinn leggur til einhverjar 

breytingar þá er lítill tími sem fór til spillis og hægt að breyta kröfum fyrir næsta sprett. Þegar 

spretti lýkur þá byrjar nýr sprettur og allt ferlið endurtekur sig. Við notkun á Scrum er einnig 

valinn verkefnastjóri (e. Scrum master) sem sér til þess að sögupunktar hvers og eins spretts 

klárist og passar að allir í teyminu séu að vinna sína vinnu. Verkefnastjóri ber ábyrgð á 

framvindu verkefnisins og er leiðtogi þegar kemur að því að finna lausnir á áskorunum. 

 

Til að byrja með áætlaði þróunarteymið að það hentaði vel að vinna í eins vikna sprettum með 

5 vinnudögum. Við unnum þannig fyrsta sprettinn en fundum um leið að það væri of stuttur 

tími til að ná almennilegum sögupunktum í hverjum spretti. Því tók þróunarteymið 

sameiginlega ákvörðun að lengja sprettina í tveggja vikna spretti með 10 vinnudögum og hefur 

það hentað töluvert betur uppá framvindu verkefnisins að gera. Þá hefur þróunarteymið 

einnig meiri sveigjanleika í sambandi við áhættugreiningu sem kemur fram í kafla 6. Aron 

Hrafnsson einn meðlimur þróunarteymis var skipaður verkefnastjóri verkefnisins.  
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3.1.6 Sprint Roadmap 

Nr. Dagsetning Áætlun 

0 11. janúar – 17. janúar 
• Skipulagning.  

• Skýrslugerð. 

1 18. janúar – 31. janúar 

• Búa til veður-skrapara. 

• Bakendi með grunnvirkni. 

• Setja upp gagnagrunn. 

• Fyrstu drög að viðmótshönnun. 

• Útbúa formúlu sem reiknar einkunn á veðri. 

2 1. febrúar – 14. febrúar 

• Setja upp lokaskýrslu. 

• Bakendi getur raðað tjaldsvæðum eftir veðurgæðum. 

• Raða tjaldsvæðum eftir veðri í bakenda. 

• Notendaviðtöl kláruð. 

3 15. febrúar – 28. febrúar 

• Fyrsta viðmót af tjaldsvæðum raðað efir landshlutum. 

• Viðmót fyrir tjaldsvæði sem inniheldur veðurspá. 

• Endurhanna viðmótið með tilliti til notendaviðtala. 

• Lokaskýrsla klár fyrir stöðufund 1. 

4 1. mars – 14. mars 
• Argon þema bætt inn á framendann. 

• Leitarvél á forsíðu tilbúin. 

5 15. mars – 28. mars 

• Heimasíða hvers og eins tjaldsvæðis tilbúin. 

• Leitarvél með veður-síu og röðun eftir veðri. 

• Lokaskýrsla klár fyrir stöðufund 2. 

• Leitarvél síar eftir þjónustu. 

• Undirbúningur fyrir tauganet. 

6 26. apríl – 2. maí 

• Setja upp tauganet í Tensorflow. 

• Mælanleg markmið viðtöl. 

• Sjá hvort það sé fylgni með tauganetinu. 

• Lokaskýrsla klár fyrir stöðufund 3. 

7 3. maí – 9. maí • Lokaútgáfa spálíkans. 

8 10. maí – 14. maí • Endanlegt verkefni tilbúið að öllu leyti. 

Tafla 1: Sprint roadmap. 
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3.1.7 Skýrslugerð 

Notast verður við Microsoft Office umhverfið til að útbúa skýrslur. Allar skýrslur og skjöl koma 

til með að vera geymdar á sameiginlegu drifi á Microsoft Teams sem allir hópmeðlimir hafa 

aðgang að og geta því bætt við og breytt að vild. Í öllum kerfum Microsoft Office geta allir 

hópmeðlimir unnið í sama skjali á sama tíma og hentar það vel í verkefni sem þessu. 

3.1.8  CI/CD  

Notast verður við CI/CD sjálfvirka þróunaraðferð frá Github til að ýta undir gæði og yfirlit á því 

sem fer inn á aðalgrein (e. main branch). CI/CD skiptist niður í tvo hluta. Annarsvegar stöðuga 

samþættingu (e. continous Intergration) sem ber ábyrgð á yfirfærslu kóða með tilliti til 

forritunarreglna, og staðfestir keyrslu hugbúnaðarins. Hins vegar stöðuga útgáfu (e. 

Continous deployment) sem ber ábyrgð á að dreifa hugbúnaðinum á netið með öruggum 

hætti. Þessir verkferlar virkjast þegar nýr kóði er settur inn á aðalgrein. Öllu þessu er stýrt í 

gegnum leiðslu (e. pipeline) þar sem hægt er að breyta eða bæta röð verka. 

3.2 Forritunarreglur 

3.2.1 Hefðbundnar 

1. Öll forritun verður gerð í hugbúnaði frá JetBrains (PyCharm, Webstorm, Datagrip og 

Datalore). 

2. CamelCase verður notað fyrir öll heiti á föllum (e. function) og klösum (e. class). 

3. Snake_case verður notað fyrir öll heiti á breytum (e. variable). 

4. Öll nöfn eiga að vera lýsandi. 

5. Aldrei skal notast við víðværa breytu (e. global variable). 

6. Réttur inndráttur (e. indentation) er krafa. 

7. Öll föll og flóknir kóðar skulu vera með góðum athugasemdum til hliðsjónar. 

8. Innflutningur (e. importation) á öðrum skrám/söfnum (e. libraries) verður efst í skrám. 

9. Það verður bil á milli tákna og breyta. 

10. Föll verða útbúin með endurnotkun í huga. 
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3.2.2 Python 

1. Allur Python kóði skal vera skrifaður í PyCharm. 

2. Klasar skulu hafa athugasemdir sem útskýra hvernig þeir virka. 

class Demo: 

    """ 

    Demo class 

    """ 

 

    @staticmethod 

    def demo_function(self, a, b): 

        """ 

        Calculates the sum of a and b 

        :param self: 

        :param a: integer 

        :param b: integer 

        :return: sum of a and b 

        """ 

        return a + b 

3.2.3 JavaScript 

1. „Use strict“ skal vera notað í öllum JavaScript skrám. 

2. ECMAScript 6 skal vera notað (ES6). 

"use strict"; 

 

/** 

 * Demo class 

 */ 

class Demo { 

    /** 

     * Calculates the sum of a and b 

     * @param a 

     * @param b 

     * @returns sum of a and b 

     */ 



Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir Tjalda.is 

 

 

19 

    demo_function = (a, b) => { 

        return(a + b); 

    }; 

} 
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4 Kröfugreining  

4.1 Kröfur 

4.1.1 Ritun 

Kröfur verða skrifaðar eftir almenna notendasögu sniðmátinu. 

„Sem <Notendahópur> vil ég <aðgerð> svo að <ávinningur> ‘‘ 

Notendasögur eru stór hluti af Scrum aðferðafræðinni því þær forðast algeng vandamál þegar 

kemur að kröfum. Notendasögur gefa skýra mynd á það um hvaða notendahóp er verið að 

tala og hver ávinningurinn sé af kröfunni. 

4.1.2 Yfirferð 

Krafa af hálfu þróunarteymis segir til um að hver og ein notendasaga skuli uppfylla eftirfarandi 

skilyrði: 

- Sagan ber númer (e. id) sem tilheyrir einungis þeirri sögu. 

- Sagan skal vera auðskiljanleg. 

- Sagan skal vera vafalaus. 

- Sagan skal vera með skýran tilgang. 

- Sagan verður að þjónusta þörfum kerfisins. 

- Sagan skal ekki vera háð annarri sögu sem hefur lægri forgangsröðun. 

- Sagan getur breyst ef þörf er á því.  

4.1.3 Flokkun 

Þróunarteymið flokkar notendasögurnar eftir þrem flokkum sem eru A, B og C. Eftirfarandi 

eru lýsingar á hverjum flokki fyrir sig: 

• A kröfur eru þær kröfur sem eru nauðsynlegar fyrir grunnvirkni hugbúnaðarins. Það er 

algjört grundvallaratriði að allar A kröfur séu uppfylltar svo að hugbúnaðurinn virki í 

sinni einföldustu mynd. 

• B kröfur eru næsti flokkur á eftir en kröfur sem tilheyra þessum flokki eru mikilvægar 

en ekki nauðsynlegar. Þær betrumbæta hugbúnaðinn til muna og upplifun notenda á 

hugbúnaðinum verður töluvert betri þegar B kröfur eru uppfylltar.  
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• C kröfur eru kröfur sem er gott að hafa en eru eingöngu fyrir auka eiginleika (e. 

features) sem myndu bæta hugbúnaðinn en þær eru engan veginn mikilvægar 

kjarnavirkninni. Hvort þessar kröfur verða uppfylltar eða ekki veltur allt á framvindu 

verkefnisins og hvort það gefst tími fyrir þær í lok annar. 

 

Krafa af hálfu þróunarteymis segir til um að allar A kröfur skulu vera uppfylltar áður en haldið 

er áfram í virkni á B kröfum, og eins varðandi B kröfur þá verða þær allar að vera uppfylltar 

áður en farið er í að uppfylla C kröfur. 

4.1.4 Notendahópar 

Nafn á notendahóp Viðskiptavinir tjalda.is Starfsmenn tjaldsvæðis 

Bakgrunnur 

Aldur 16 - 80. 18 - 67. 

Kyn Öll. Öll. 

Menntun Engin ákveðin menntun. Engin ákveðin menntun. 

Hæfni, vanhæfni Engin. Engin. 

Almenn tölvukunnátta Lítil - mikil. Meðal - ágæt. 

Notkun á hugbúnaðinum 

Hversu oft 
Nokkrum sinnum á ári, 

oftast á sumrin. 

Daglega þegar tjaldsvæðið er 

opið. 

Hversu lengi 5 - 30 mín. 10 - 30 mín. 

Færni notenda Meðal. Ágæt. 

Viðhorf notenda Jákvæð. Jákvæð. 

Fjöldi notenda 1000+. 100-200. 

Umhverfi 

Tæknilegt umhverfi Tölva / spjaldtölva / sími. Tölva. 

Raunverulegt umhverfi Þar sem er netsamband. Skrifborð. 

Helstu notendamarkmið 
Að geta bókað tjaldsvæði 

með góðu veðri. 

Að sjá áætlaðan fjölda gesta á 

tjaldsvæðinu. 

Mikilvægi hópsins Mikilvægasti hópurinn. Mikilvægur. 

 Tafla 2: Notendahópar. 
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4.1.5 Notendasögur 

4.1.5.1 A kröfur 

1. Sem viðskiptavinur tjalda.is vil ég sjá veðurspá fyrir hvert og eitt tjaldsvæði svo að ég 

viti veðurspána fyrir eitthvað ákveðið tjaldsvæði. 

 

2. Sem viðskiptavinur tjalda.is vil ég sjá ítarlegar upplýsingar um hvert og eitt tjaldsvæði 

þegar ég smelli á tiltekið tjaldsvæði svo ég geti ákveðið hvort tjaldsvæðið henti mér og 

mínum þörfum með tilliti til aðstöðu og þjónustu. 

 

3. Sem viðskiptavinur tjalda.is vil ég sjá tjaldsvæði með bestu veðurskilyrðin yfir ákveðinn 

tíma með því að velja dagsetningar svo að ég finni tjaldsvæði með góðu veðri á 

áætluðum tíma. 

 

4. Sem viðskiptavinur tjalda.is vil ég velja ákveðið landsvæði og skoða tjaldsvæði með 

besta veðrinu innan þess svæðis svo ég geti þrengt leitina þar sem ég áætla að halda 

mér innan þess landsvæðis á ferðalaginu.  

 

5. Sem viðskiptavinur tjalda.is vil ég að leitarvélin virki þannig að tjaldsvæðin séu röðuð 

eftir veðurskilyrðum þar sem fremsta tjaldsvæðið hefur bestu veðurskilyrðin, 

næstfremsta hefur næstbestu veðurskilyrðin o.s.frv. svo að það sé auðvelt að skilja 

leitarvélina. 

 

6. Sem viðskiptavinur tjalda.is vil ég sjá hvert og eitt tjaldsvæði í leitarvélinni sem glugga 

þar sem allar helstu upplýsingar koma fram þ.e.a.s. nafn, mynd, lýsing og hnitmiðuð 

veðurspá fyrir næstu 3 daga svo að ég fái innsýn inn í hvert og eitt tjaldsvæði. 

 

4.1.5.2 B kröfur 

7. Sem viðskiptavinur tjalda.is vil ég geta smellt á veðurspána fyrir hvern dag inn á 

einstaka tjaldsvæði sem leiðir mig inn á klukkutíma veðurspá fyrir þann dag svo ég geti 

séð veðurspána fyrir hvern og einn klukkutíma á tilteknu tjaldsvæði. 
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8. Sem viðskiptavinur tjalda.is vil ég geta smellt á hverja og eina veðurspá sem má finna 

á tjaldsvæðis „spjaldinu“ í leitarvélinni sem gefur ítarlegri veðurspá svo ég geti skoðað 

nánari veðurspá án þess að þurfa smella á tjaldsvæðið sjálft. 

 

9. Sem starfsmaður tjaldsvæðis vil ég fá spá yfir áætlaðan heimsóknarfjölda fyrir 

ákveðinn dag svo að ég geti gert ráð fyrir komandi gestum. 

 

10. Sem starfsmaður tjalda.is vil ég sjá spá yfir áætlaðan heimsóknarfjölda á öllum 

tjaldsvæðum svo að ég viti hvaða tjaldsvæði munu vera eftirsóknarverð. 

 

4.1.5.3 C kröfur 

11. Sem viðskiptavinur tjalda.is vil ég geta séð tjaldsvæði með góðu veðri nálægt mér (e. 

near me) svo ég sé fljótur að finna tjaldsvæðin næst mér með góðu veðri.  

 

12. Sem viðskiptavinur tjalda.is vil ég geta síað öll tjaldsvæði eftir þjónustu svo ég geti 

fundið tjaldsvæði sem henta mínum þörfum. 

 

13. Sem viðskiptavinur tjalda.is vil ég geta búið til ferð þar sem tjaldsvæðin með besta 

veðrinu eru valin fyrir mig svo að ég geti „elt góða veðrið“.  
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4.1.6 Atburðarrásir (e. scenarios) 

Atburðarrásir snúa að því að búa til einskonar skáldsögur af notendum að fara í gegnum kerfið 

með ákveðið hugarfar. Mismunandi notendur og notendahópar hafa mismunandi markmið 

þegar kemur að því að fara í gegnum kerfið. Atburðarrásir gefa skýra mynd af öllum 

leiðum/niðurstöðum sem hægt er að fara í kerfinu. Tilgangurinn með þessu er að skapa 

samhengi á milli raunveruleikans og kerfisins. Fyrstu fimm einstaklingarnir tilheyra 

notendahópnum viðskiptavinir tjalda.is en seinasti tilheyrir starfsmönnum tjaldsvæða.  

 

1. Kristín, 26 ára 

Kristín er 26 ára tveggja barna móðir sem er búsett á höfuðborgarsvæðinu. Hún er í 

fæðingarorlofi en maðurinn hennar vinnur virka daga og því langar hana að skipuleggja 

útilegu með fjölskyldunni í helgarfríinu. Kröfur hennar eru að þurfa ekki að keyra langt 

frá höfuðborgarsvæðinu ásamt því að það sé gott veður þar sem það er fátt leiðinlegra 

en að vera með 2 börn í útilegu í vondu veðri. Hún velur því dagsetningar sem passa 

við næstu helgi og stillir svo landsvæðið á Suðurland, Suðurnes og Vesturland.  

 

2. Jóhann, 44 ára 

Jóhann er 44 ára smiður sem býr með fjölskyldunni sinni á Akureyri og langar að fara 

með þeim í dagsferð á eitthvað tjaldsvæði nálægt sér til að krydda upp á 

hversdagsleikann. Í landshluta-dálknum velur hann Norðurland og þar sem það skiptir 

hann mestu máli að það sé gott veður um miðjan daginn þá fer hann í klukkutíma 

veðurspá á tjaldsvæðunum sem koma upp og velur hentugasta tjaldsvæðið út frá því. 

 

3. Bjarni, 18 ára 

Bjarni er 18 ára menntaskólanemi sem hefur gaman af því að gera skemmtilega hluti 

með vinum sínum. Hann er í sumarfríi og ætlar að skipuleggja hringferð í kringum 

Ísland næstu tvær vikurnar á húsbíl með öllum vinum sínum. Hann velur því tímabil 

sem miðar við næstu tvær vikur en sleppir því að sía landsvæðahlutann þar sem hann 

er til í að fara hvert sem er. Leitarvélin síar þau tjaldsvæði sem eru að meðaltali með 

besta veðrið næstu tvær vikurnar og þeir ætla að stoppa á öllum þeim tjaldsvæðum. 
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4. Guðjón, 49 ára 

Guðjón er 49 ára verkfræðingur og er þriggja barna faðir. Hann hefur áður lent í því að 

fara í ferðalag á hjólhýsinu sínu í grenjandi rigningu sem honum fannst ekki gaman. 

Þess vegna er þessi hugbúnaður mikilvæg viðbót fyrir hann því nú getur hann loksins 

séð hvaða tjaldsvæði eru ekki með rigningu og roki. 

 

5. Melkorka, 33 ára. 

Melkorka er 33 ára og vinnur sem formaður þingflokks og á því langa vinnudaga. Hún 

fær loksins frídag á morgun og ætlar að leigja sér húsbíl og bjóða þremur vinkonum 

sínum með í huggulegheit. Hún velur daginn á morgun og síar tjaldsvæðin einnig eftir 

þjónustu þar sem tjaldsvæðið verður að vera með aðgang að neti ásamt heitum potti 

svo þær geti notið sín í botn. 

 

6. Þorsteinn, 60 ára 

Þorsteinn er sextugur og er tjaldsvæðaeigandi Ásbyrgis. Hann er skipulagður og vill vita 

hvað hann á von á mörgum gestum í næstu viku svo hann geti gert ráðstafanir varðandi 

fjölda starfsmanna sem þurfa að vera á vakt. 
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5 Hönnun 

Þessi kafli fjallar um hönnunina á kerfinu í heild sinni, annarsvegar hönnunina á viðmótinu 

sjálfu og hins vegar kerfishönnunina. Viðmótshönnunin skiptist niður í tvennskonar 

frumgerðir ásamt notendaprófunum. Fyrsta frumgerðin er hugmynd þróunarteymis af 

hönnuninni og því er mikilvægt að fá önnur viðhorf og gagnrýni af þeirri hönnun í gegnum 

notendaprófanir. Frumgerðin verður uppfærð með tilliti til allra punkta sem viðmælendur 

komu á framfæri. Kerfishönnunin segir til um arkitektúrinn og hönnunina á kerfinu sjálfu, 

henni er lýst í rituðu máli ásamt skýringarmyndum.  

5.1 Viðmótshönnun 

5.1.1 Hönnunarstaðall 

Hönnunarstaðallinn sem þróunarteymið fer eftir þegar kemur að framendanum stjórnast út 

frá hönnuninni sem tjalda.is er með nú þegar. Þróunarteymið mun passa upp á samræmi milli 

þessa því hugbúnaðurinn sem er í vinnslu er einungis viðbót við núverandi hugbúnað en ekki 

sjálfstæður hugbúnaður. Litapallettan inn á tjalda.is samanstendur aðallega af þremur litum, 

þeir eru #00FFC2, #32325D, #00FF57. Bakgrunnurinn inn á tjalda.is er aðallega #F8F8F8 en 

#FFFFFF kemur líka þar inn á milli. Allur texti er í leturgerðinni (e. font family) Poppins og í 

litnum #555, ef textinn er hins vegar slóð (e. link) þá er hann í litnum #32325D. 

5.1.2 Drög að frumgerð (e. wireframe) 

Gerð voru drög að hönnuninni í hönnunartólinu Figma. Þetta er sú hönnun sem 

þróunarteymið hafði í huga fyrir lokaafurð af viðbótinni inn á tjalda.is. Hönnunin hefur 

einungis á bak við sig hugmyndir og sýn þróunarteymis og því er líklegt að hún komi til með 

að breytast þegar fleiri sjónarhorn koma inn í spilið í gegnum notendaprófanir.  
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 Mynd 1: Forsíðan á frumgerðinni. Hér má sjá yfirlit yfir tjaldsvæði sem hafa besta veðrið næstu daga. 

Mynd 2: Hér er búið að smella á "Tjaldsvæði" flipann sem sést efst á stikluröndinni. Á síðunni er hægt að sía 

tjaldsvæði eftir ýmsum valmöguleikum. 
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Mynd 3: Búið er að haka við "Í vikunni" dálkinn inn í "Besta veðrið" kassanum. Nú er kominn tími til að velja 

dagsetningar - þ.e. fylla inn í upphafsdag og lokadag. 

Mynd 4: Eftir að smellt er á upphafsdag þá kemur upp gluggi með dagatali eins og sjá má hér. 
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Mynd 5: Sama síða nema núna er ýtt á "ok" takkann til að halda áfram. 

Mynd 6: Hér má sjá síðuna sem kemur þegar maður fer inn á eitthvað eitt tjaldsvæði. Viðmótshönnunin er yfirlitið efst 

þar sem sjá má veðrið á þessu tjaldsvæði næstu daga. 
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5.1.3 Skipulag notendaprófana og viðtala 

Þróunarteymið talaði við Mörtu Kristínu Lárusdóttur kennara í Greiningu og hönnun 

hugbúnaðar og Notendamiðaðri hugbúnaðargerð til að komast að niðurstöðu hvaða 

notendaprófun myndi henta best fyrir verkefnið. Í samráði við Mörtu ákvað þróunarteymið 

að notendaprófa með „Hugsa upphátt notendaprófun“ (e. Think aloud method). 

Þróunarteymið ákvað einnig að nýta sér mælanleg markmið en þau gefa skýra mynd á það 

hversu langan tíma það tekur viðmælendur að klára ákveðin verkefni ásamt því að telja smelli 

(e. clicks) og tilgreina ánægju viðmælenda á meðan á verkefninu stendur. Verkefnin sem eru 

sett fram hverju sinni eru í samræmi við virkni frumgerðarinnar sem um ræðir, til að mynda 

hefur endanleg hönnun töluvert meiri virkni heldur en grunn-frumgerðin og þar af leiðandi 

eru fleiri verkefni fyrir viðmælendur því lengra sem líður á verkefnið. 

5.1.3.1 Hugsa upphátt notendaprófun  

Hugsa upphátt prófun er ein vinsælasta notendaprófunin sem er gerð. Þessi prófun byggir á 

því að fengnir eru inn viðmælendur til að prófa kerfið í heild með hjálp verkefna. Notandinn 

prófar hugbúnaðinn með því að hugsa upphátt, þ.e. notandinn á að segja allt sem hann er að 

hugsa meðan hann framkvæmir verkefnið. Þessi aðferð hefur sannað sig vel og gefið mjög 

góðar niðurstöður. Í þessari prófun er mikilvægt að notandinn viti að það er einungis verið að 

prófa hugbúnaðinn en ekki notandann sjálfan. 

5.1.3.2 Skipulag viðtala 

Í upphafi er útskýrt fyrir viðmælandanum í grófum dráttum hvernig veflausnin  virkar og hvers 

vegna  þörf er á þessu viðtali. Síðan byrjar þróunarteymið á því að spyrja viðmælandann 

nokkrar grundvallarspurningar til að sjá hvar hann stendur í takt við hugbúnað okkar. 

Þróunarteymið útskýrir fyrir honum hvernig hugsa upphátt prófunin virkar og leggjum áherslu 

á að viðmælandinn viti að teymið er einungis að prófa hugbúnaðinn en ekki viðmælandann 

sjálfan. Eftir það mun teymið fá hann til að fara í gegnum ákveðna frumgerð með hugsa 

upphátt prófuninni og klára lítil verkefni sem notandi kerfisins. Að lokum mun teymið ræða 

hans upplifun af hugbúnaðinum og hvað honum finnst að mætti betur fara. Markmiðið með 

þessum viðtölum er að betrumbæta hugbúnað þróunarteymisins og því er mikilvægt að vera 

móttækileg á gagnrýni. 
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Grundvallarspurningar: 

• Hvað ertu gamall/gömul? 

• Hver er menntun þín? 

• Hefur þú nýtt þér þjónustu tjalda.is áður? 

• Hvert er starfsheiti þitt? 

 

Verkefni fyrir viðmælandann: 

• 3 verkefni í fyrri notendaprófun. 

• 7 verkefni í seinni notendaprófun. 

 

Eftirmáli 

• Var eitthvað sem þér fannst óljóst varðandi veflausinna eða virkni þess? 

• Er eitthvað sem þú myndir breyta varðandi veflausnina? 

• Er eitthvað sem þér mislíkar við veflausnina? 

 

5.1.3.3 Mælanleg markmið  

Mælanleg markmið eru tekin fyrir hvern viðmælanda í hverju og einu verkefni sem er partur 

af notendaprófuninni. Mælanlegu markmiðin eru sett upp í töflum þar sem hver tafla sýnir 

eitt verkefni. Ef viðmælandi nær að klára verkefnið þá er skrifað „Já“ í lokið dálkinn. Það er 

einnig skrifaður tíminn sem það tók viðmælandann að klára verkefnið í sekúndum. 

Þróunarteymið fylgist með ánægju viðmælanda þ.e.a.s. hvort viðmælandinn sé ánægður eða 

ekki við framkvæmd verkefnisins. Viðmælandi getur t.d. orðið óánægður ef hann á erfitt með 

að klára verkefnið og lendir í vandræðum.  

5.1.3.4 Niðurstöður úr notendaprófunum 

Niðurstöður notendaprófana eru teknar saman í hnitmiðuðum texta ásamt því að setja upp 

tvær töflur sem sýna annars vegar vandamál sem komu upp við framkvæmd verkefna og hins 

vegar hönnunarhugmyndir viðmælanda. 

 

 



Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir Tjalda.is 

 

 

32 

5.1.4 Fyrri notendaprófun 

Fyrri notendaprófunin byggir á grunnfrumgerðinni sem má finna í kafla 5.1.2. Viðtölin sem 

voru tekin við viðmælendur í fyrri notendaprófuninni má finna í viðauka 12.1. 

5.1.4.1 Verkefni í fyrstu notendaprófun 

1. Finna tjaldsvæðið með besta veðrinu þann 19. janúar 2021 á Suðurlandi. 

2. Notandinn á að sía tjaldsvæði með besta veðrinu milli 18. janúar og 20. janúar 2021. 

3. Notandinn á að sía tjaldsvæði með besta veðrinu fyrir þessa viku. 

 

5.1.4.2 Mælanleg markmið í fyrstu notendaprófun 

Finna tjaldsvæðið með besta veðrinu þann 19. janúar á Suðurlandi. 

Viðmælandi Lokið Tími (sekúndur) Smellir Ánægja 

A Nei X X Óánægður 

B Já 7 3 Ánægður 

C Já 4 2 Ánægður 

Tafla 3: Sýnir niðurstöður úr verkefni 1. 

Notandinn á að sía tjaldsvæði með besta veðrinu milli 18. janúar og 20. janúar 2021. 

Viðmælandi Lokið Tími (sekúndur) Smellir Ánægja 

A Já 41 10 Ánægður 

B Já 36 12 Hvorki né 

C Já 20 8 Ánægður  

Tafla 4: Sýnir niðurstöður úr verkefni 2. 

Notandinn á að sía tjaldsvæði með besta veðrinu fyrir þessa viku. 

Viðmælandi Lokið Tími (sekúndur) Smellir Ánægja 

A Já 14 3 Ánægður  

B Já 9 3 Ánægður 

C Já 6 3 Ánægður  

Tafla 5: Sýnir niðurstöður úr verkefni 3. 

5.1.5 Niðurstöður úr fyrri notendaprófun 

Hugsa upphátt notendaprófunin gaf þróunarteyminu ný sjónarhorn sem þau höfðu ekki áttað 

sig á áður. Fyrst og fremst fékk þróunarteymið góða tilfinningu og ítarlegri heildarmynd af 

grunnþörfum notendahópa kerfisins. Viðmælendur í prófuninni voru á aldrinum 14-42 ára 

þannig að það fékkst endurgjöf frá stórum aldurshópi. Þegar niðurstöður viðtala voru teknar 
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saman var margt sem kom í ljós að mætti bæta. Þar af leiðandi varð vinna þróunarteymisins í 

framhaldinu skýrari þegar kom að hönnun kerfisins. 

5.1.5.1 Vandamál sem viðmælendur lentu í við framkvæmd verkefna 

Vægi Lýsing 
Fjöldi 

viðmælanda 

Alvarleg vandamál 

Óljóst hvað tjaldsvæðin á forsíðunni þýða. 3/3 

Óljóst að það sé hægt að velja landshluta. 3/3 

Óljóst að tjaldsvæðin væru röðuð eftir meðaltali á 

veðri. 
3/3 

Almennt óljóst hvernig væri hægt að framkvæma 

verkefnin. 
3/3 

Tiltölulega alvarleg 

vandamál 
X  X 

Minniháttar vandamál Óljóst hvernig ætti að fara til baka á forsíðuna. 1/3 

Tafla 6: Sýnir vandamál sem komu upp við notendaprófun. 

5.1.5.2 Hönnunarhugmyndir viðmælanda 

Samþykktar hugmyndir 

Lýsing Fjöldi  Rök 

Hafa leitarvél á forsíðu í staðinn fyrir 

dálkana. 
2/3 

Leitarvél er eitthvað sem fólk þekkir 

og kann vel á og því mikið 

skiljanlegra fyrir notandann. 

Taka út „Í næstu viku“ valmöguleikann í 

leitarvélinni. 
1/3 

Óskilvirkt þar sem notandinn gæti 

valið bæði dagsetningu og hakað við 

„í næstu viku“. 

Geta skoðað nánari veðurspá á hverjum 

og einum degi í staðinn fyrir bara 

meðaltal frá deginum í heild. 

2/3 

Mikilvægt fyrir notandann að geta 

gert grein fyrir hvernig veðrið er 

allan daginn. 

Minnka dagatalið þar sem það tekur 

pláss yfir allan skjáinn. 
1/3 Hönnunargalli. 

Tafla 7: Sýnir samþykktar hönnunarhugmyndir viðmælanda. 



Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir Tjalda.is 

 

 

34 

Ósamþykktar hugmyndir 

Lýsing Fjöldi  Rök 

Að geta merkt tjaldsvæði sem „uppáhalds“ 

og séð lista af uppáhalds tjaldsvæðunum 

sínum. 

1/3 

Þessi tillaga tengist tjalda.is en ekki 

verkefninu sjálfu og því ekki ákvörðun 

þróunarteymis. 

Tafla 8: Sýnir ósamþykktar hönnunarhugmyndir viðmælanda. 

5.1.5.3 Samantekt á breytingum eftir fyrstu notendaprófun 

Viðtölin má finna í viðauka í kafla 12. Þróunarteymið fékk ný sjónarhorn í gegnum 

notendaprófanirnar sem teymið hafði ekki áttað sig á áður en var mjög mikilvægt fyrir 

verkefnið í framhaldinu. Eftir notendaprófanirnar ákvað þróunarteymið að taka út „Í næstu 

viku“ valmöguleikann því það passar ekki við þarfir notendanna. 

Það er hægt að fara og skoða hvert og eitt tjaldsvæði nánar og þróunarteymið ákvað að breyta 

viðmótinu inn á þeirri síðu. Inn á þeirri síðu var hægt að sjá veðrið á því tjaldsvæði næstu daga 

en þróunarteymið ákvað að bæta við ákveðinni virkni þar inn, notandinn geti smellt á hvern 

og einn dag og fengið upp ítarlega veðurspá þann daginn í staðinn fyrir að sjá einungis 

meðaltal frá deginum.  

Það var einnig breytt aðeins viðmótinu á því hvernig dagsetningar eru valdar. Í fyrstu frumgerð 

þá birtist gluggi með dagatali sem tók tiltölulega mikið pláss á síðunni, þróunarteymið breytti 

dagatalinu þannig að það er stílhreinna, örlítið minna og fellur niður út frá dagsetningunni í 

staðinn fyrir að fara yfir mest megnið af skjánum. 

5.1.6 Millihönnunarfrumgerð/frumgerð eftir viðtöl (e. prototype) 

Millihönnunarfrumgerð fyrir vefviðbótina inn á tjalda.is er sú frumgerð sem er hönnuð með 

tilliti til athugasemda frá viðmælendum í fyrstu notendaprófun. Þessi frumgerð var einnig 

gerð í hönnunartólinu Figma. Skýringar á breytingum má sjá í stuttum texta fyrir neðan hvert 

og eitt skjáskot. 
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Mynd 7: Forsíðan á endurbættri frumgerð. Eins og sjá má er ekki lengur yfirlit yfir besta veðrið 

næstu daga á forsíðunni. Nú er einungis leitarvél til að sía tjaldsvæði eftir veðri. 
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Mynd 8: Fyrsta skrefið í ferlinu að sía tjaldsvæði eftir veðri á forsíðunni - velja upphafsdagsetningu. 
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Mynd 9: Hér er verið að velja lokadagsetningu og svo er smellt á "Leita" takkann. 
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Mynd 10: Eftir að smellt er á "Leita" takkann þá uppfærast tjaldsvæðin sem eru fyrir neðan leitarvélina 

eftir síuninni sem var gerð. 
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Mynd 11: Hér er búið að smella á "Tjaldsvæði" flipann efst  á síðunni. Núna kemur upp sama leitarvél og á 

forsíðunni nema hér er hægt að sía eftir fleiri skilyrðum. 
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Mynd 12: Hér er verið að sýna hvernig leitarvélin virkar á sama hátt og var gert á forsíðunni. Byrjað er að velja 

dagsetningar. 
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Mynd 13: Hér er búið að velja dagsetningar og þá uppfærast tjaldsvæðin eftir því. 
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Mynd 14: Þessi síða sýnir hvert og eitt tjaldsvæði fyrir sig svipað og var á fyrri frumgerðinni. 

Breytingar á frumgerðinni má sjá á næstu síðu. 
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Mynd 15: Hér má sjá hvað var bætt við í seinni frumgerð. Þegar smellt er á einhvern sérstakan dag þá 

kemur ítarleg klukkutímamiðuð veðurspá svo notandinn geti fengið betri tilfinningu fyrir veðrinu. 
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5.1.7 Seinni notendaprófun 

Notuð var sama aðferð í seinni notendaprófuninni sem og í fyrstu prófun. Seinni 

notendaprófunin var byggð á millihönnunarfrumgerðinni sem má finna hér að ofan í kafla 

5.1.6. Verkefnin sem lögð voru fyrir viðmælendur urðu hins vegar fleiri en í fyrstu prófun þar 

sem kerfið var gjörbreytt og meiri virkni komin fram.  

Þróunarteymið ákvað að breyta fyrsta verkefninu úr því að finna tjaldsvæði með besta veðrinu 

þann 19. janúar 2021 í að finna tjaldsvæði með besta veðrinu fyrir daginn í dag. Ástæðan fyrir 

þessari breytingu er sú að einfaldara er að finna tjaldsvæði með besta veðrinu í dag því 19. 

janúar 2021 var liðinn þegar seinni notendaprófun fór fram. Verkefni númer 2 var breytt á 

svipaðan hátt, skipt var dagsetningunum út fyrir þær dagsetningar sem pössuðu. Það var 

einnig eina vitið að sleppa verkefni númer 3 því virknin fyrir það að finna tjaldsvæði með besta 

veðrinu með því að smella á „Í vikunni“ dálkinn var dottin út í millihönnunarfrumgerðinni. 

Viðtölin úr seinni notendaprófuninni má finna í viðauka 12.2. Viðmælendur í seinni 

notendaprófuninni eru ekki endilega þeir sömu og voru í fyrri notendaprófuninni. 

5.1.7.1 Verkefni í seinni prófun 

1. Finna það tjaldsvæði sem er með besta veðrið fyrir daginn í dag. 

2. Finna hvaða tjaldsvæði er með bestu veðurskilyrðin á Suðurnesi. 

3. Finna hvaða tjaldsvæði eru með bestu veðurskilyrðin frá 30. apríl - 2. maí 2021. 

4. Finna forskoðun á veðri á hvaða tjaldsvæði sem er. 

5. Leita að tjaldsvæðinu sem heitir “Þorlákshöfn” og skoða tjaldsvæðið nánar. 

6. Finna klukkutíma-veðurspá (nánari veðurspá) fyrir tjaldsvæðið Borg. 

7. Finna öll tjaldsvæði sem eru með leikvelli.  

 

5.1.7.2 Mælanleg markmið í seinni notendaprófun 

Finna það tjaldsvæði sem er með besta veðrið fyrir daginn í dag. 

Viðmælandi Lokið Tími (sekúndur) Smellir Ánægja 

A Já 50 3 Hvorki né 

B Já 45 7 Hvorki né 

C já 94 3 Hvorki né 

D Já 96 10 Hvorki né 
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Tafla 9: Sýnir niðurstöður úr verkefni 1. 

Finna hvaða tjaldsvæði er með bestu veðurskilyrðum á Suðurnesi. 

Viðmælandi Lokið Tími (sekúndur) Smellir Ánægja 

A Já 5 4 Ánægður 

B Já 8 2 Ánægður 

C Já 17 3 Ánægður 

D Já 6 4 Ánægður 

Tafla 10: Sýnir niðurstöður úr verkefni 2. 

Finna hvaða tjaldsvæði eru með bestu veðurskilyrðin frá 30. apríl - 2. maí 2021. 

Viðmælandi Lokið Tími (sekúndur) Smellir Ánægja 

A Já 7 3 Ánægður 

B Já 11 5 Ánægður 

C Já 18 3 Ánægður 

D Já 39 7 Hvorki né 

Tafla 11: Sýnir niðurstöður úr verkefni 3. 

Finna forskoðun (preview) á veðri á hvaða tjaldsvæði sem er. 

Viðmælandi Lokið Tími (sekúndur) Smellir Ánægja 

A Já 2 1 Ánægður 

B Já 43 9 Óánægður 

C Já 5 1 Óánægður 

D Já 38 7 Óánægður 

Tafla 12: Sýnir niðurstöður úr verkefni 4. 

Leita að tjaldsvæðinu sem heitir “Þorlákshöfn”og skoða tjaldsvæðið nánar. 

Viðmælandi Lokið Tími (sekúndur) Smellir Ánægja 

A Já 5 3 Ánægður 

B Já 6 3 Ánægður 

C Já 10 3 Ánægður 

D Já 10 4 Ánægður 

Tafla 13: Sýnir niðurstöður úr verkefni 5. 
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Finna klukkutíma-veðurspá (nánari veðurspá) fyrir tjalsvæðið Borg. 

Viðmælandi Lokið Tími (sekúndur) Smellir Ánægja 

A Já 46 10 Óánægður 

B Já 11 4 Ánægður 

C Já 10 4 Ánægður 

D Já 30 6 Ánægður 

Tafla 14: Sýnir niðurstöður úr verkefni 6. 

Finna öll tjaldsvæði sem eru með leikvelli. 

Viðmælandi Lokið Tími (sekúndur) Smellir Ánægja 

A Já 3 1 Ánægður 

B Já 5 2 Ánægður 

C Já 3 1 Ánægður 

D Já 8 3 Ánægður 

Tafla 15: Sýnir niðurstöður úr verkefni 7. 

5.1.8 Niðurstöður úr seinni prófun 

Seinni notendaprófunin gaf þróunarteyminu góða mynd á það hvernig væri hægt að 

fullkomna hönnunina. Viðmælendur komu fram með margar góðar athugasemdir sem voru 

allar skoðaðar vel og vandlega. Endanleg hönnun er betrumbætt að mörgu leyti út frá þessari 

prófun en hana má finna í kafla 8.1.4. Viðmælendur í seinni prófun voru fjölbreyttur hópur á 

aldrinum 23 - 59 ára. 
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5.1.8.1 Vandamál sem viðmælendur lentu í við framkvæmd verkefna 

Vægi Lýsing 
Fjöldi 
viðmælanda 

Alvarleg vandamál 

Ekki skýrt að tjaldsvæðin sem koma upp séu 
röðuð eftir veðurskilyrðum. 

3/4 

Ekki ljóst að það væri hægt að smella á einn af 
dögunum til að fá klukkutímaveðurspá. 

4/4 

Óljóst hvar maður getur fundið nákvæm 
veðurskilyrði. 

1/4 

Tiltölulega alvarleg 
vandamál 

Áttaði sig ekki á því að það þyrfti að velja 
dagsetninguna á deginum í dag til að fá 
tjaldsvæði með besta veðrinu bara í dag 
(verkefni 1). 

4/4 

Óljóst að það sé hægt að fletta á milli 
dagsetninga. 

1/4 

Minniháttar vandamál 
Ekki er augljóst að það sé hægt að sjá forskoðun 
á veðri. 

3/4 

Tafla 16: Sýnir vandamál sem komu upp við notendaprófunina. 
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5.1.8.2 Hönnunarhugmyndir viðmælanda 

Samþykktar hugmyndir 

Lýsing Fjöldi Rök 

Hafa tjaldsvæðin í 

leitarniðurstöðunum númeruð eftir 

veðurskilyrðum. 

4/4 

Eftir skoðun þá var ákveðið að gefa fyrsta 

tjaldsvæði eftir leit „stimpil“ sem auðkennir 

bestu veðurskilyrði. 

Stækka letrið á „Veldu landshluta“ og 

„Veldu tímabil“. 
4/4 

Ábendingar á notendaprófuninni bentu til 

að það væri ekki nógu augljóst að það væri 

hægt að velja landshluta og tímabil. 

Hafa dagatalið bara einn glugga þar 

sem maður velur frá og til í staðinn 

fyrir eitt dagatal sem er frá og annað 

sem er til. 

1/4 

Eftir skoðun á stórum vefsíðum með 

svipaða virkni mátti sjá að það er algengara 

og notendavænna að hafa eitt dagatal þar 

sem maður dregur á milli daga eða velur 

stakan dag. 

Taka út „Leita“ takkann og láta 

niðurstöðurnar frekar raðast að sjálfu 

sér. 

2/4 

Óþarfi að hafa auka smell sem hægt er að 

sleppa, verkefnastjóri vildi einnig frekar 

sleppa honum. 

Tafla 17: Sýnir samþykktar hönnunarhugmyndir viðmælanda. 
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Ósamþykktar hugmyndir 

Lýsing Fjöldi Rök 

Hafa engar leitarniðurstöður til að 

byrja með þannig að það væru engin 

tjaldsvæði sjáanleg til að byrja með. 

1/4 

Forsíðan væri of tómleg og það eru margir 

sem vilja finna tjaldsvæðið með bestu 

veðurskilyrðunum í dag strax og þá er það 

tilbúið. 

Hafa fleiri en þrjár niðurstöður í einu 

úr leitarvélinni. 
1/4 

Eftir skoðun þá var þessi hugmynd 

ósamþykkt vegna þess að tjaldsvæða 

„spjöldin“ verða of mjó ef fleiri en 3 

niðurstöður liggja fyrir. 

Hafa veðrið sem sést á tjaldsvæða 

„spjaldinu“ í samræmi við tímabilið 

sem þú velur, þ.e. ef þú velur t.d. 5. 

maí þá ætti veðrið að sýna 5. maí, 6. 

maí og 7. maí. 

1/4 

 Við prófun kom í ljós að þessi hugmynd 

lengir svartíma kerfisins of mikið þar sem 

notendur munu eiga eftir að flakka mikið á 

milli dagsetningar og ekki skilvirkt að vista 

slíkar upplýsingar í skyndiminni. 

Breyta litnum á texta í stiklurönd (e. 

navigation bar) þannig það sjáist 

betur. 

1/4 

Allir litir eru bein tenging við litaþemað 

sem finnst inn á tjalda.is og því er það ekki 

í höndum þróunarteymis. Stikluröndin er 

einnig ekki hluti af verkefninu okkar. 

Setja „on hover“ á takkana sem sýna 

forskoðun. 
1/4 

Myndi vera truflandi fyrir notandann og 

ekki notendavænt í farsíma. 

Tafla 18: Sýnir ósamþykktar hönnunarhugmyndir viðmælanda. 

5.1.8.3 Samantekt á breytingum eftir seinni notendaprófun 

Þróunarteymið sá það greinilega að virkni kerfisins var ekki jafn augljós fyrir notendur og það 

vonaðist til. Til að mynda þá lentu allir viðmælendur í því að sjá ekki að röðunin á 

tjaldsvæðunum væri röðuð eftir veðurskilyrðum, það segir okkur að notendur lesa ekki 

textann sem stendur fyrir ofan leitarvélina sem segir til um það. Því var ákveðið að bæta við 

stimpil á fyrsta tjaldsvæðið í leitarniðurstöðunni sem segir „Besta veðrið!“. 

Að auki þá voru viðmælendur lengi að átta sig á því að það væri hægt að velja landshluta og 

tímabil og því mikilvægt að gera það meira áberandi með því að stækka letrið. Einnig ákvað 
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þróunarteymið að breyta dagatalinu þar sem valin eru tímabil úr tveimur dagatölum í eitt, það 

er byggt á athugasemd sem kom frá einum viðmælanda ásamt því að þróunarteymið 

rannsakaði aðrar stórar leitarvélar á veraldarvefnum. Til að mynda eru Icelandair, Airbnb og 

Dohop öll með sameinað dagatal svo það var ákveðið að breyta því þannig í hönnuninni.  

Eftir samráð við verkefnastjóra þá var ákveðið að taka út „Leita“ takkann og leyfa kerfinu að 

uppfærast sjálfkrafa hverju sinni, bæði til að sleppa við óþarfa smell og til að hafa kerfið 

skilvirkara. Breytingarnar eftir seinni notendaprófun eru tiltölulega smáar en afar mikilvægar 

þegar kemur að lokaafurðinni. 

5.2 Kerfishönnun 

Í þessum hluta verður fjallað um arkitektúrinn og hönnunina sem þróunarteymið styðst við 

þegar kemur að kerfinu sjálfu. Hér mun þróunarteymið einnig gera grein fyrir og sýna kerfið í 

ákveðnum skýringamyndum (e. models) sem skiptast niður í rökræna sjónarhornið og ferla 

sjónarhornið. Ákvarðanir varðandi kerfishönnunina voru gerðar af þróunarteyminu með 

stuðningi af fyrri áföngum, það er Greining og hönnun og Hugbúnaðarfræði.  

5.2.1 Val á kerfishönnun 

Kerfið verður byggt á Client-Server arkitektúr. Client-Server lýsir sér þannig að kerfið skiptir á 

milli sín auðlindum (e. resources) milli þjóns (e. server) og biðlara (e. client). Notast verður við 

REST (e. Representational state transfer) vefþjónustu sem mun vera milliliður á milli þjóns og 

biðlara. Stefnt verður að því að geyma algengar fyrirspurnir í skyndiminni (e. cache) á 

þjóninum til að stytta svartíma á milli þjónusta. Þjónninn mun svo tala við gagnagrunn í 

gegnum SQL fyrirspurnir.  

5.2.2 Skýringarmyndir / rit (e. models / diagrams) 

Skýringarmyndir eru afar mikilvægar þegar kemur að kerfishönnun en þær sýna kerfið 

sjónrænt. Skýringarmynd er einfölduð teikning sem sýnir útlit, uppbyggingu eða fyrirkomulag 

ákveðins hluta af kerfinu og hver skýringarmynd hefur sérstakan tilgang. Skýringarmyndir 

skiptast niður í rökræna sjónarhornið og ferla sjónarhornið. 
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5.2.2.1 Rökræna sjónarhornið (e.logic view) 

Rökræna sjónarhornið eru þær skýringarmyndir sem gefa rökræna mynd af kerfinu eða hluta 

þess án þess að sýna einhverskonar samskipti. Gagnagrunnsrit og klasarit eru dæmi um 

skýringarmyndir undir rökræna sjónarhorninu og má sjá þær myndir hér að neðan. 

5.2.2.1.1 Gagnagrunnsrit (e. database diagram) 

Gagnagrunnsrit er kyrrstæð yfirlitmynd yfir gagnagrunninn. Ritið gefur skýra mynd af öllum 

þeim töflum sem finnast í gagnagrunninum ásamt breytunum sem hver og ein tafla geymir. 

Einnig má sjá tengslin milli taflanna með því að horfa á þá breytu sem örin bendir út frá að 

hverju sinni. 

 

 

 

  

Mynd 16: Gagnagrunnsmynd 
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5.2.2.1.2 Klasarit (e. class diagram) 

Klasarit er kyrrstæð yfirlitsmynd sem lýsir uppbyggingu kerfisins þegar kemur að bakendum. 

Ritið sýnir flokka kerfisins, eiginleika þeirra og tengsl hlutanna.  

 

Mynd 17: Klasarit 

 

5.2.2.2 Ferla sjónarhornið (e. process view) 

Ferla sjónarhornið eru þær skýringarmyndir sem sýna hvernig kerfið háttar samskiptum. 

Þessar myndir eru vanalega góð skýring á ferlinu sem kerfið fer í gegnum frá upphafi til enda. 

Ferla sjónarhornið nær meðal annars til runurita og big picture map sem má finna hér að 

neðan. 
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5.2.2.2.1 Runurit (e. sequence diagram) 

Runurit sýnir hvernig hlutir innan kerfisins eiga samskipti við hvert annað og hvernig ferlið 

hagar sér í heild sinni.  

 

 

Mynd 18: Runurit 

 

5.2.2.2.2 Big picture map  

Big picture map er yfirlitsmynd sem lýsir því hvernig kerfið hagar sér frá upphafi til enda. 

 

Mynd 19: Big picture map 
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6 Áhættugreining 

Hér eru settar fram helstu áhættur sem gætu haft áhrif á verkefnið í töflu. Alvarleika-dálkurinn 

segir til um hversu mikil áhrif þessi tiltekna áhætta myndi hafa á verkefnið á skalanum 1 til 5 

þar sem 5 hefur mest áhrif og 1 minnst áhrif. Líkur-dálkurinn eru líkurnar á því að áhættan eigi 

sér stað, einnig á skalanum 1 til 5, þar sem 5 er líklegast og 1 er ólíklegast. Plan-dálkurinn segir 

til um hvernig þróunarteymið myndi bregðast við ef þessi áhætta ætti sér stað. Áhættuvarnir-

dálkurinn talar um það sem þróunarteymið getur gert til að koma í veg fyrir að áhættan eigi 

sér stað. Að lokum er ábyrgðaraðilinn sá sem ber ábyrgð á áhættunni og afleiðingunum. 

Töflunni er síðan raðað eftir stigum þar sem stigin eru alvarleiki hverrar áhættu margfaldaður 

með líkindunum. 
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Nr. Áhætta Alvarleiki Líkur Stig Plan Áhættuvarnir Ábyrgðaraðili 

1 
Vinnuálag í öðrum 

áföngum. 
3 5 15 

Endurskipuleggja 

sprettinn eftir vinnuálagi. 

Tímastjórnun verður að vera 

eins góð og mögulegt er. 
Jón Ingi 

2 
Gölluðum kóða ýtt 

á aðal-grein. 
4 3 12 Kóði endurkallaður. Alltaf að nota auka-greinar. Baldvin Búi 

3 
Þróunarteymið er 

aðstöðulaust. 
4 3 12 

Finna stofu í HR hverju 

sinni. 

Engar forvarnir mögulegar. 

Vegna núverandi ástands í 

samfélaginu geta 

samkomutakmarkanir komið 

fyrirvaralaust. 

Jón Ingi 

4 

Framvinda er háð 

utanaðkomandi 

aðila/þjónustu. 

3 4 12 

Þróunarteymið finnur 

önnur verkefni til að 

vinna á meðan það sem 

stóð til er í bið. Hafa 

ítrekað samband við 

þann aðila til að fá það 

sem vantar. 

Skipuleggja allt 

utanaðkomandi sem þarf 

með fyrirvara. Hafa verkefnið 

eins frátengt utanaðkomandi 

aðila/þjónustu eins og hægt 

er. 

Baldvin Búi 

5 
Þarf að endurskrifa 

hluta kóða. 
5 2 10 

Skipuleggja vel áður en 

kóðinn er 

endurskrifaður. 

Hugsa allan kóða til enda 

áður en byrjað er að skrifa 

hann. Vera með alla 

tilvonandi virkni á hreinu. 

Aron Hrafnsson 

6 
Yr.no gagnaveita 

liggur niðri. 
5 2 10 

Treystum á gömul gögn 

og bíðum þar til 

gagnaveitan fer aftur í 

gang. 

Engar forvarnir mögulegar. Aron Hrafnsson 

7 
Vefþjónninn okkar 

liggur niðri. 
5 2 10 

Sett upp nýtt tilvik af 

hugbúnaðinum á öðrum 

netþjóni. 

Engar forvarnir mögulegar. Aron Hrafnsson 

8 
Internetið liggur 

niðri. 
2 5 10 

Nota LTE á símum í 

staðinn. 
Engar forvarnir mögulegar. Baldvin Búi 

9 
Hópmeðlimur er 

fjarverandi til 
3 3 9 

Hópmeðlimur vinnur 

sína vinnu að heiman. 
Engar forvarnir mögulegar. Baldvin Búi 
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lengri tíma (>1 

vika). 

10 
Hópmeðlimur 

verður lasinn. 
2 4 8 

Hópmeðlimur vinnur 

heima eða bætir tímann 

upp annan dag. 

Engar forvarnir mögulegar 
Tekla 

Kristjánsdóttir 

11 

Verkefniseigandi 

breytir kröfum 

verkefnisins. 

4 2 8 

Laga kröfurnar með 

vörueiganda og gera nýtt 

scrum plan. 

Engar forvarnir mögulegar. Aron Hrafnsson 

12 

Sprettur gengur 

illa/meginmarkmið 

spretts næst ekki. 

4 2 8 

Skoða hvers vegna gekk 

illa. Færa verkefni 

sprettsins og 

notendasögur þess yfir á 

næsta sprett og undirbúa 

hann vel með scrum. 

Vera raunsæ í skipulagningu 

spretts og halda í við 

sameiginlega vinnutíma. 

Aron Hrafnsson 

13 
Hópmeðlimur fer í 

sóttkví. 
3 2 6 

Hópmeðlimur vinnur 

heima. 

Hópmeðlimir fylgja 

opinberum leiðbeiningum 

varðandi Covid-19. 

Tekla 

Kristjánsdóttir 

14 

Veður-

gagnagrunnur 

hrynur. 

3 2 6 

Sækja veðurgögn frá 

yr.no gagnveitu aftur til 

að fá gögn. 

Engar forvarnir mögulegar. Baldvin Búi 

15 
Github árekstur 

(e. conflict). 
1 5 5 

Sett í forgang að leysa 

það strax. 
Vel skipulagðir fundir. Jón Ingi 

16 
Tölva hópmeðlims 

bilar. 
3 1 3 

Ný tölva og hlaða niður 

gögnunum frá 

sameiginlegu 

vinnusvæði. 

Engar forvarnir mögulegar. Jón Ingi 

Tafla 19: Áhættugreining (e. risk factor analysis). 
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6.1 Áhættudagbók 

09.02.2021 

Vinnuálag í öðrum áföngum – áhætta nr. 1 

Áhættan varðandi álag í öðrum áföngum kom upp hjá einum meðlim þróunarteymis þar sem 

það var 50% lokapróf þann 11. febrúar og því komst sá aðili ekki á sameiginlegan vinnutíma 

þann 9. febrúar og 11. febrúar. Það var leyst með því að hann vann sína vinnu utan skipulagðs 

vinnutíma. 

 

09.02.2021 

Tölva hópmeðlims bilar – áhætta nr. 16 

Kom upp sú óvænta uppákoma að tölvan hjá einum meðlim þróunarteymis bilaði. Sá 

hópmeðlimur náði sér í nýja tölvu eins fljótt og hann hafði tök á. 

 

08.03.2021 

Tölva hópmeðlims bilar – áhætta nr. 16 

Aftur kom upp sú óvænta uppákoma að tölvan hjá einum meðlim þróunarteymis bilaði. Sá 

hópmeðlimur náði sér í nýja tölvu eins fljótt og hann hafði tök á. 

 

08.03.2021 

Framvinda er háð utanaðkomandi aðila/þjónustu – áhætta nr. 4 

Í sprett númer 4 var þróunarteymið búið að ákveða að byrja á þeim hluta verkefnisins sem 

snýr að tauganetinu. Ægir (samskiptaaðili og tæknistjóri hjá Computer Vision) var hins vegar 

veikur 8. - 12. mars þannig að þróunarteymið gat ekki fengið aðgang að heimsóknartölunum 

til að byrja á tauganetinu á tilsettum tíma. Þróunarteymið fann sér önnur verkefni á meðan 

og frestaði tauganetinu um einn sprett. 

 

12.03.2021 

Sprettur gengur illa / meginmarkmið spretts nást ekki – áhætta nr. 12 

Í þetta skiptið er þessi áhætta nátengd því sem nefnt er að ofan varðandi það að framvinda er 

háð utanaðkomandi aðila. Meginmarkmið spretts númer 4 var að byrja á tauganeti en það 

náðist ekki. Markmiðið var því fært yfir á næsta sprett. 



Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir Tjalda.is 

 

 

58 

15.03.2021 

Hópmeðlimur verður lasinn – áhætta nr. 10 

Einn hópmeðlimur varð lasinn á degi sem var sameiginlegur vinnutími. Sá hópmeðlimur vann 

þá að heiman ásamt því að bæta vinnutímann upp aðra daga.  

 

01.05.2021 

Hópmeðlimur verður lasinn – áhætta nr. 10 

Einn hópmeðlimur varð lasinn í 2 heila daga þar sem var gert ráð fyrir fullri mætingu. Sá 

hópmeðlimur vann þá að heiman ásamt því að bæta vinnutímann upp aðra daga.  
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7 Framvinda 

Þessi hluti skýrslunnar fjallar um framvindu verkefnisins og allt það sem þróunarteymið 

framkvæmir í hverjum spretti. Gert er grein fyrir tímaskráningu hvers hópmeðlims og hvað fór 

mikill tími í hvern hluta af verkefninu (forritun / skýrslugerð / hönnun o.s.frv.). Þar á eftir má 

sjá brunarit miðað við bæði klukkutíma og sögupunkta. Að lokum kemur fram samantekt úr 

hverjum spretti þar sem farið er yfir hvað gekk vel og hvað gekk illa. 

7.1 Brunarit á verkefninu (e. Project burndown) 

Eins og kom fram í kafla 2.8 sem snýr að umfangi verkefnisins þá gerir þróunarteymið ráð fyrir 

u.þ.b. 1320 klukkustundum í heildina fyrir verkefnið. Þróunarteymið endaði á að eyða 1336 

klukkustundum í heildina. 

 

 
 

Mynd 20: Brunarit á verkefninu (e. project burndown). 
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7.2 Tímaskráning hópmeðlima 

Verkefni Aron Baldvin Jón Tekla Samtals 

Forritun 214 165.5 107.5 30 517 

Hönnun 22 6 6 9.5 44 

Skýrslur 98 92.5 73.65 176.2 440 

Kynningar og fundir 53 51.5 44.5 48 197 

Uppsetning 20 12.5 12 12.5 57 

Verkefnastjórnun 27.5 18.5 20.5 15 82 

Samtals 435 347 264 291 1336 
Tafla 20: Tímaskráning þróunarteymis samtals. 

7.3 Sprettur 0 

Dagsetning: 11. janúar - 17. janúar. 

7.3.1 Skipulag og markmið 

Markmið þessa spretts er að kynnast verkefninu betur, funda með verkefniseiganda (e. 

product owner), ákvarða hvaða skýrslur þróunarteymið ætlar að gera og skipuleggja verkefnið 

í heild sinni. Ef tími gefst þá mun þróunarteymið byrja á viðeigandi skýrslum. 

7.3.2 Tímar 

Verkefni Aron Baldvin Jón Tekla Samtals 

Forritun 0 0 0 0 0 

Hönnun 12 1 1 0 14 

Skýrslur 6 7 7 10.5 30.5 

Kynningar og fundir 1 1 1 1 4 

Uppsetning 5 5 5 5 20 

Verkefnastjórnun 4 4 4 4 16 

Samtals 28 18 18 20.5 84.5 

Tafla 21: Tímaskráning fyrir sprett 1. 
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Mynd 21: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 1. 

7.3.3 Brunarit 

 

Mynd 22: Brunarit fyrir sprett 0 miðað við klukkutíma. 

7.3.4 Samantekt 

Eins og má sjá á brunariti spretts 0 var vinnuframlagið nokkuð jafnt þá fimm daga sem fóru í 

undirbúning. Fyrri partur vikunnar fór að mestu í stýringu og vinnuskipulag hópsins. Seinni 
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partur vikunnar fór í að byrja á skýrslum og frumgerðum. Þróunarteymið var ekki byrjað á 

sögupunktum í spretti 0. 

7.4 Sprettur 1 

Dagsetning: 18. janúar - 31. janúar.  

7.4.1 Skipulag og markmið 

Markmið þessa spretts er að klára allan undirbúning á verkefninu svo að ekkert sé óljóst þegar 

kemur að framhaldinu. Byrjað verður á öllum skýrslum og lögð verður áhersla á 

þarfagreiningarskýrslu og hönnunarskýrslu. Það verður einnig mikilvægt að þróunarteymið 

fari í ákveðna rannsóknarvinnu til að finna viðeigandi gagnaveitu fyrir veðurgögnin sem koma 

til með að vera notuð fyrir verkefnið. Þróunarteymið ákvað að byrja að notast við sögupunkta 

í þessum spretti þar sem það er betra að skoða framvindu verkefnisins með þá til hliðsjónar. 

7.4.2 Söguborð  

Sögupunktur Stig Staða 

Setja upp skriftu sem afritar gagnaveituna sem var fundin og setja í miðlægan gagnagrunn. 5 Done 

Setja upp gagnagrunn. 5 Done 

Gera þarfagreiningarskýrslu. 4 Done 

Gera fyrstu drög að viðmótshönnun. 4 Done 

Útbúa formúlu sem reiknar einkunn á veðri. 4 Done 

Gera hönnunarskýrslu. 3 Done 

Finna gagnaveitu sem gefur veðurspá. 3 Done 

Gera áhættugreiningarskýrslu. 2 Done 

Útbúa formúlu sem reiknar "feels like" á veðri. 1 Done 

Samtals 31  

Tafla 22: Sögupunktar fyrir sprett 1. 
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7.4.3 Tímar 

Verkefni Aron Baldvin Jón Tekla Samtals 

Forritun 8 4 0 0 12 

Hönnun 6 5 5 0 16 

Skýrslur 14 14.5 15 16.2 59.7 

Kynningar og fundir 3 3 3 3 12 

Uppsetning 11 5.5 5 5.5 27 

Verkefnastjórnun 6 0 3.5 6 15.5 

Samtals 48 32 31.5 30.7 142.2 

Tafla 23: Tímaskráning fyrir sprett 1. 

 
Mynd 23: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 1. 
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7.4.4 Brunarit miðað við klukkutíma 

 
Mynd 24: Brunarit fyrir sprett 1 miðað við klukkutíma. 

7.4.5 Brunarit miðað við sögupunkta 

 

Mynd 25: Brunarit fyrir sprett 1 miðað við sögupunkta. 

7.4.6 Samantekt  

Eftir sprett 0 sá þróunarteymið að fimm dagar á hvern sprett var ekki skilvirkt þar sem teymið 

er með þrjá skipulagða vinnudaga í viku. Ákveðið var að hækka dagafjölda spretta upp í tíu 
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daga. Fyrri hluti spretts 1 fór í skýrslugerð og undirbúning. Seinni partur sprettsins fór að 

mestu í söfnun sögulegra veðurgagna ásamt því að útbúa skriftu (e. script) til að safna 

veðurspá frá yr.no.  

Nokkrir punktar frá sprettinum: 

• Það var ekki nægt skipulag þegar kom að söfnun veðurgagna og hefði það mátt vera 

betur áætlað. Það var ekki sett nógu skýrt fram fyrir rannsóknarvinnuna hvaða breytur 

myndu vera aðalatriði í verkefninu og því of margar breytur sóttar til að byrja með.  

• Þegar leið á seinni hluta sprettsins var þróunarteyminu úthlutað leiðbeinanda ásamt 

prófdómara og fyrsti fundur með Gunnari leiðbeinanda var haldinn þann 28. janúar. Á 

fundinum kom í ljós að þróunarteymið ætti einungis að gera eina skýrslu sem nefnist 

lokaskýrsla í staðinn fyrir margar litlar skýrslur eins og þróunarteymið var búið að vera 

vinna með. Ásamt því þá höfðu skýrslurnar verið skrifaðar á ensku hingað til en 

þróunarteymið skipti um skoðun eftir fundinn og ákvað að hafa lokaskýrsluna á 

íslensku. Því fór ákveðinn tími til spillis því nú var kominn tími til að þýða allar 

skýrslurnar sem voru komnar yfir á íslensku. 

• Það sem gekk vel í þessum spretti var uppsetning á gagngrunni og söfnun veðurgagna. 

Það sem gekk sérstaklega vel var samvinna þróunarteymis þegar kom að áskorunum 

og samræmi í ákvörðunum.  

7.5 Sprettur 2 

Dagsetning: 1. febrúar – 14. febrúar. 

7.5.1 Skipulag og markmið 

Í þessum spretti er lögð áhersla á að koma upp bakenda svo hægt sé að skrifa framenda í 

næsta spretti. Það er einnig mikilvægt að lokaskýrslan verði sett upp að fullu. 
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7.5.2 Söguborð  

Sögupunktur Stig Staða 

Setja upp prófanir (e. test). 5 In progress 

Setja upp gagnaveitu miðað við veðureinkunn. 5 In progress 

Laga skrapara (e. scraper) 5 Done 

Búa til formúlu til að reikna vindkælingu (e. feels like). 5 Done 

Búa til formúlu til að reikna stig á veður. 5 Done 

Breyta skrapara svo hann setji niðurstöður í gagnagrunn. 5 Done 

Setja upp lokaskýrslu. 4 Done 

Þýða skýrslurnar. 4 Done 

Sameina skýrslur. 4 Done 

Glæru kynning. 3 Done 

Gera verklag / áætlunargerð. 3 Done 

Viðtöl. 3 Done 

Búa til veðureinkunnar töflu í gagnagrunni. 2 Done 

Setja upp lint á biðlara. 2 Done 

Setja upp lint á þjóni. 2 Done 

Samtals 57  

Tafla 24: Sögupunktar fyrir sprett 2. 

7.5.3 Tímar 

Verkefni Aron Baldvin Jón Tekla Samtals 

Forritun 21.5 5.5 5 0 32 

Hönnun 0 0 0 0 0 

Skýrslur 19 20.5 20.65 21 81.15 

Kynningar og fundir 9 10 5 4 28 

Uppsetning 0 0 0 0 0 

Verkefnastjórnun 0 0 0 0 0 

Samtals 49.5 36 30.65 25 141.15 

Tafla 25: Tímaskráning fyrir sprett 2. 
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Mynd 26: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 2. 

 

7.5.4 Brunarit miðað við klukkutíma 

 

Mynd 27: Brunarit fyrir sprett 2 miðað við klukkutíma. 
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7.5.5 Brunarit miðað við sögupunkta 

 

Mynd 28: Brunarit fyrir sprett 2 miðað við sögupunkta. 

7.5.6 Samantekt  

Eins og sjá má á brunaritunum vanmat þróunarteymið erfiðleikastig á nokkrum sögupunktum 

og þar af leiðandi kláraði þróunarteymið áætlaðan tíma frekar hratt. Fyrri hluti sprettsins fór 

aðallega í að byggja upp lokaskýrsluna og undirbúa fyrstu kynninguna á verkefninu sem var 

haldinn þann 1. febrúar. Allur spretturinn fór í að byrja að setja upp bakendann og komu 

ýmsar áskoranir upp í sambandi við það:  

• Það var aðeins flóknara en þróunarteymið gerði ráð fyrir að nota Django til þess að 

sameina gagnagrunnstöflur (e. join tables) því tjaldsvæðis hluturinn (e. object) 

skilaðist ekki réttur. Því varð sá sögupunktur (Setja upp gagnaveitu miðað við 

veðureinkunn) enn þá „in progress“ þegar spretturinn kláraðist og var færður yfir á 

næsta sprett. Sögupunkturinn varðandi að setja upp prófanir færðist einnig yfir á 

sprett 3 vegna þess að Django býr til tóman prófana gagnagrunn og þar sem 

þróunarteymið er með mjög lifandi gögn þá þurfi teymið að fylla (e. populate) ný gögn 

í prófana gagnagrunninn. Til að útskýra aðeins nánar þá eyðir Django gagnagrunninum 

eftir hverja prófun og þar af leiðandi þarf að finna út úr því hvernig hægt er að fá gögn 

í gagnagrunninn – sem er verkefni næsta spretts. 
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• Það sem gekk vel í þessum spretti var að útbúa formúlu til að reikna einkunn á veðri, 

sameina skýrslurnar og þýða þær yfir á íslensku, setja upp forritunarreglur (e. lint) á 

þjóninn (e. server) og að útbúa glærukynningu.  

7.6 Sprettur 3 

Dagsetning: 15. febrúar - 28. febrúar. 

7.6.1 Skipulag og markmið 

Markmið þessa spretts er að klára alla grunnvirkni í bakenda og koma upp smávegis framenda 

til að sýna á stöðufundi 1. Þróunarteymið mun klára uppsetningu á öllum prófunum og leysa 

þau vandræði sem komu upp varðandi það í spretti 2. Ásamt því mun vera sett upp continous 

integration og continous deployment (e. CI/CD) í þessum spretti. Einnig er mikilvægt að klára 

lokaskýrsluna fyrir stöðufund 1.  

7.6.2 Söguborð  

  Sögupunktur Stig Staða 

  Klára meðaleinkunn í þjóni. 5 Done 

  Gera viðmót fyrir tjaldsvæði eftir veðri á lendingarsíðu. 5 Done 

  Gera kynningu. 5 Done 

  Setja upp prófanir á þjón. 4 Done 

  Hanna viðmót eftir viðtöl. 4 Done 

  Gera veðurröðun í leitarvél. 4 Done 

  Hanna viðmót fyrir veðurspá. 4 Done 

  Klára skýrslu fyrir stöðufund 1. 4 Done 

  Setja upp Continous Integration. 3 Done 

  Setja upp auðkenningu á þjón. 3 Done 

  Setja upp „lazy load“ í framenda. 3 Done 

  Setja upp prófanir á biðlara. 2 Done 

  Samtals 46  

Tafla 26: Sögupunktar fyrir sprett 3. 
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7.6.3 Tímar 

 

 

Tafla 27: Tímaskráning fyrir sprett 3. 

 

 

.. 

 

Verkefni Aron Baldvin Jón Tekla Samtals 

Forritun 40 38.5 11 4 94 

Hönnun 4 0 0 0 4 

Skýrslur 5.5 3 5 19 33 

Kynningar og fundir 7.5 7.5 6 11 32 

Uppsetning 1 0 0 0 1 

Verkefnastjórnun 2 3.5 6 0 12 

Samtals 60 53 28 34 175 

Mynd 29: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 3. 
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7.6.4 Brunarit miðað við klukkutíma 

 

Mynd 30: Brunarit fyrir sprett 3 miðað við klukkutíma. 

7.6.5 Brunarit miðað við sögupunkta 

 

Mynd 31: Brunarit fyrir sprett 3 miðað við sögupunkta. 

7.6.6 Samantekt 

Heilt yfir gekk þessi sprettur mjög vel og náðist að klára alla sögupunktana sem voru settir 

fram í byrjun sprettsins. Nokkrir punktar varðandi sprettinn: 

• Viðmót fyrir veðurspá og veðurröðun gekk mjög vel og kláraðist á skömmum tíma. 

• Kynningin gekk vonum framar. 
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• Allar prófanir gengu erfiðlega og tóku lengri tíma en búist var við en kláruðust þó að 

lokum. 

• Continous integration (CI) gekk ágætlega en ekki er hægt að keyra prófanir fyrir 

bakenda því þróunarteymið hefur ekki aðgang að ENV breytum í Github 

gagnahirslunni (e. repository). 

7.7 Sprettur 4 

Dagsetning: 1. mars – 14. mars. 

7.7.1 Skipulag og markmið 

Í þessum spretti verður lögð áhersla á að byrja að undirbúa tauganetið fyrir veðurathuganir 

og heimsóknatölur inn á tjalda.is. Ásamt því þá mun þróunarteymið klára leitarvélina sem mun 

koma til með að fara inn á forsíðu tjalda.is. Hönnunarsmáatriði á framenda verða kláruð. 

Verkefniseigandi gaf þróunarteymi aðgang að hönnunarþemanu Argon sem fyrirtækið nýtir 

inn á tjalda.is þannig að í þessum spretti verður einnig sett Argon þema á allan framendann 

til að hafa samræmi á milli tjalda.is og verkefnisins. 

7.7.2 Söguborð  

Sögupunktur Stig Staða 

Sameina veðurstöðvar frá Belging við tjaldsvæði. 5 Done 

Byrja á tauganeti til að bera saman heimsóknartölur tjalda.is við veðurgæði síðustu 10 ár. 5 Todo 

Búa til prófanir til að athuga hvort gögn sem koma í vefþjónustu séu rétt. 5 Done 

Láta þjón taka á móti lista af landsvæðum. 5 Done 

Setja Argon þema á framenda. 4 Done 

Leitarvél í framenda. 3 Done 

Setja upp „Lazy load“ á öll tjaldsvæða spjöld í framenda. 2 Done 

Samtals 33  

Tafla 28: Sögupunktar fyrir sprett 4. 
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7.7.3 Tímar 

 

 

Mynd 32: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 4. 

 

Verkefni Aron Baldvin Jón Tekla Samtals 

Forritun 47.5 34.5 22 18 122 

Hönnun     0 

Skýrslur    6 6 

Kynningar og fundir     0 

Uppsetning     0 

Verkefnastjórnun 3.5 3.5   7 

Samtals 51 38 22 24 135 

Tafla 29: Tímaskráning fyrir sprett 4. 
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7.7.4 Brunarit miðað við klukkutíma 

 

Mynd 33: Brunarit fyrir sprett 4 miðað við klukkutíma. 

7.7.5 Brunarit miðað við sögupunkta 

 

Mynd 34: Brunarit fyrir sprett 4 miðað við sögupunkta. 

7.7.6 Samantekt (e. sprint retrospective) 

Meginatriði í sprett 4 var að ná að byrja á tauganetinu en það gekk ekki eftir vonum. 

Verkefniseigandi var veikur í þessum sprett og því fékk þróunarteymið ekki aðgang að 
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sögulegum heimsóknartölum inn á tjalda.is eins og var planað. Teymið hafði því ekki tök á að 

byrja á þeim sögupunkti. Fyrir utan það má nefna: 

• Breytt var gagnaveitu þannig að hún taki á móti lista af landshlutum í stað þess að taka 

bara á móti einum í einu. 

• Sett var nýtt þema á framenda sem nefnist Argon og gekk það mjög vel.  

 

7.8 Sprettur 5 

Dagsetning: 15. mars – 28. mars. 

7.8.1 Skipulag og markmið 

Markmið þessa spretts er að undirbúa skýrsluna og kynningu fyrir stöðufund 2. Ásamt því þá 

þarf að laga villur í framenda og halda áfram með hann. Eins og var tekið fram í samantektinni 

á spretti 4 þá var tauganetið fært yfir á sprett 5 þannig að það verður einnig áhersluatriði að 

byrja á því. Þróunarteymið mun klára framendann að lang mestum hluta í spretti 5 þannig að 

í framhaldinu verður hægt að setja fulla einbeitingu á að byrja á tauganetinu. 
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7.8.2 Söguborð  

Sögupunktur Stig Staða 

Klára skýrslu fyrir stöðufund 2. 5 Done 

Gera glærukynningu fyrir stöðufund 2. 5 Done 

Leitarvél með þjónustur í /campsites. 5 Done 

Setja upp þjónustur í þjón m.v. meðaltal. 5 Done 

Byrja á tauganeti til að bera saman heimsóknartölur tjalda.is við veðurgæði 

síðustu 10 ár. 
5 Done 

Setja upp graf fyrir heimsóknartölur á móti veðurgæðum. 4 Done 

Leita að tjaldsvæðum eftir nafni í framenda. 3 Done 

Útbúa þróunar umhverfi af bakenda. 3 Done 

Sameina nálægar veðurstöðvar með mismunandi mælingar. 3 Done 

Gera heimasíðu tjaldsvæðis í framenda. 2 Done 

„Paginate-a“ veðurspár fyrir hvert tjaldsvæði. 2 Done 

Skipta um veður takka í framenda. 2 Done 

Setja landshluta á tjaldsvæði í framenda. 1 Done 

Ör sem snýst eftir vindátt í framenda. 1 Done 

Samtals 46  

Tafla 30: Sögupunktar fyrir sprett 5. 

7.8.3 Tímar 

Verkefni Aron Baldvin Jón Tekla Samtals 

Forritun 35 24 21.5 4 84.5 

Hönnun     0 

Skýrslur 1.5   21.5 23 

Kynningar og fundir 13 12.5 7.5 10 43 

Uppsetning     0 

Verkefnastjórnun 6 1.5  2 9.5 

Samtals 55.5 38 29 37.5 160 

Tafla 31: Tímaskráning fyrir sprett 5. 
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7.8.4 Brunarit miðað við klukkutíma 

 
Mynd 36: Brunarit miðað við klukkutíma fyrir sprett 5. 

Mynd 35: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 5. 
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7.8.5 Brunarit miðað við sögupunkta 

 
Mynd 37: Brunarit miðað við sögupunkta fyrir sprett 5. 

7.8.6 Samantekt 

Það voru miklar framfarir í framendanum eftir sprett 5 því þróunarteymið lagði mikla áherslu 

á að fullkomna hönnunina þegar kom að smáatriðum. Nú er komin virkni sem gerir 

notandanum kleift að sía tjaldsvæðin eftir þjónustum ásamt því að forskoða veðrið í litlu 

gluggunum sem sjást á tjaldsvæða „spjöldunum“. Einnig var klárað að forrita heimasíðuna 

fyrir hvert og eitt tjaldsvæði fyrir sig. Þessi sprettur gekk vonum framar og tíminn vel nýttur 

til að klára marga sögupunkta. Það gekk einnig vel að klára sögupunktana sem tengdust 

tauganetinu. 
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7.9 Sprettur 6 

Dagsetning: 26. apríl – 2. maí. 

7.9.1 Skipulag og markmið 

Í þessum spretti er vonast til að spálíkanið verði nothæft. Tauganetinu verður breytt í 

„Classifier“ og gögnunum þá líka. Þróunarteymið mun einnig taka seinni notendaprófunina 

með mælanlegum markmiðum.  

7.9.2 Söguborð 

Sögupunktur Stig Staða 

Setja upp tauganet í tensorflow. 5 Done 

Breyta tauganeti í flokkun (e. classifier). 5 Done 

Seinni notendaprófun. 5 Done 

Laga athugasemdir sem komu úr notendaprófun. 4 Done 

Skrifa texta við módelin (e. diagrams). 3 Done 

Bæta við „besta veðrið“ á tjaldsvæða spjald. 3 Done 

Bæta við nánari dagsetningu á veðurspjöld. 2 Done 

Klára hönnunarkaflann í skýrslunni. 2 Done 

Samtals 29  

 

7.9.3 Tímar 

Verkefni Aron Baldvin Jón Tekla Samtals 

Forritun 36 23 22 4 85 

Hönnun    9,5 9,5 

Skýrslur  2,5 2 22,5 27 

Kynningar og fundir     0 

Uppsetning 3 2 2 2 9 

Verkefnastjórnun 6 6 7  19 

Samtals 45 33,5 33 38 149,5 

Tafla 33: Tímaskráning fyrir sprett 6. 

Tafla 32: Sögupunktar fyrir sprett 6. 
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7.9.4 Brunarit miðað við klukkutíma 

 

Mynd 39: Brunarit miðað við klukkutíma fyrir sprett 6. 

Mynd 38: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 6. 
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7.9.5 Brunarit miðað við sögupunkta 

 
Mynd 40: Brunarit miðað við sögupunkta fyrir sprett 6. 

7.9.6 Samantekt 

Þessi sprettur gekk ágætlega. Seinni notendaprófunin var kláruð og smáatriði í framenda í 

framhaldinu kláruð. Bætt var við nánari dagsetningu í framenda og stimpil á tjaldsvæða 

spjaldið. Spálíkanið gekk ekki eins og vonast var til og þarf enn að bæta það mikið til að það 

sé nothæft. Stefnt er að því að sækja fleiri heimsóknartölur og vonandi eykst þá nákvæmni 

spálíkansins. 

7.10  Sprettur 7 

Dagsetning: 3. maí – 9. Maí. 

7.10.1  Skipulag og markmið 

Nú er lokaspretturinn byrjaður og snýst þessi sprettur um að klára alla lokaafurð verkefnisins. 

Það eru enn þá örfá smáatriði sem á eftir að laga í framenda en fyrir utan það þá mun allur 

tími fara í að klára spálíkanið og lokaskýrsluna. 
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7.10.2  Söguborð 

Sögupunktur Stig Staða 

Útbúa „Carousel“ í framenda. 5 Done 

Klára skýrslu fyrir stöðufund 3. 5 Done 

Klára glærukynningu. 5 Done 

Gera rekstrarhandbók. 5 Done 

Gera notendaleiðbeiningar. 5 Done 

Setja upp afurðarkafla í skýrslunni. 4 Done 

Sækja fleiri heimsóknartölur. 4 Done 

Koma í veg fyrir að lyklaborð í síma/spjaldtölvu komi upp í listum. 4 Done 

Setja tauganet í gegnum „hypertune“. 4 Done 

Gera samantekt á breytingum eftir seinni notendaprófun. 4 Done 

Endursetja „Carousel“ blaðsíðutal eftir sótt gögn. 4 Done 

Setja inn spretti í skýrsluna. 3 Done 

Láta "Besta Veðrið!" virka eftir síun. 3 Done 

Gera öll „caption“ upp á nýtt í skýrslunni 3 Done 

Klára rök fyrir hönnunarhugmyndum. 3 Done 

Uppfæra skýringarmyndir í skýrslu. 3 Done 

Skoða hvað veldur bakenda að skila stundum 2x sömu tjaldsvæðum. 3 Done 

Breyta veður á tjaldsvæði  í „Carousel“. 2 Done 

Skrifa um veðureinkunnina í skýrslunni . 2 Done 

Bæta við texta um argon í þróunarumhverfis kaflann. 2 Done 

Samtals 73  

Tafla 34: Sögupunktar fyrir sprett 7. 
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7.10.3  Tímar 

Verkefni Aron Baldvin Jón Tekla Samtals 

Forritun 17 9.5 17  43.5 

Hönnun     0 

Skýrslur 34 35 14 37.5 120.5 

Kynningar og fundir   2  2 

Uppsetning     0 

Verkefnastjórnun     0 

Samtals 51 44.5 33 37.5 166 

Tafla 35: Tímaskráning fyrir sprett 7. 

 

 
 

Mynd 41: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 7. 
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7.10.4 Brunarit miðað við klukkutíma 

 
Mynd 42: Brunarit miðað við klukkutíma fyrir sprett 7. 

 

7.10.5 Brunarit miðað við sögupunkta 

 
Mynd 43: Brunarit miðað við sögupunkta fyrir sprett 7. 

7.10.6  Samantekt 

Sprettur 7 gekk að mestu leyti mjög vel. Margir sögupunktar sem kláruðust og tauganetið loks 

komið með almennilega mynd á sig þrátt fyrir að niðurstöður þess voru ekki eins og vonast 

var eftir. Framendinn og vefviðbótin er tilbúin að öllu leyti sem er ánægjuefni. 
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7.11  Sprettur 8 

Dagsetning: 10. maí – 14. maí 

7.11.1  Skipulag og markmið 

Markmið þessa seinasta spretts er í grunninn að klára lokaafurð verkefnisins að öllu leyti. Það 

er að mestu komið og því þarf einungis að laga þá punkta sem við komum til með að fá á 

stöðufundi 3. 

7.11.2  Söguborð 

Sögupunktur Stig Staða 

Útdráttur úr skýrslu fyrir skemmu. 5 Done 

Hreinsun á kóða fyrir skil. 5 Done 

„Carousel“ + 1 gerist alltaf ef farið er til baka og aftur fram. 5 Done 

Gera gagnaveitu kall þegar sóttar eru upplýsingar um tjaldsvæði. 5 Done 

Hætta við gagnaveitu beiðni þegar ný er gerð og senda aftur. 5 Done 

Fara yfir skýrslu. 5 Done 

„Placeholder“ á fyrsta load á vefsíðu fyrir veðurspá og tjaldsvæði. 4 Done 

Laga veðurspá í síma. 4 Done 

Búa til „iframe components“ fyrir veðurspá. 3 Done 

Blaðsíðutöl og efnisyfirlit á aukaskýrslur. 2 Done 

Samtals 43 
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7.11.3  Tímar 

Verkefni Aron Baldvin Jón Tekla Samtals 

Forritun 9 16 4  29 

Hönnun     0 

Skýrslur 18 10 10 22 60 

Kynningar og fundir 19.5 17.5 20 19 76 

Uppsetning     0 

Verkefnastjórnun    3 3 

Samtals 46.5 43.5 34 44 168 

Tafla 36: Tímaskráning fyrir sprett 8. 

 

Mynd 44: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 8. 
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7.11.4  Brunarit miðað við klukkutíma 

 

Mynd 45: Brunarit miðað við klukkutíma fyrir sprett 8. 

7.11.5  Brunarit miðað við sögupunkta 

 

Mynd 46: Brunarit miðað við sögupunkta fyrir sprett 8. 

7.11.6  Samantekt 

Í lokasprettinum kláraði þróunarteymið lokaafurð verkefnisins að öllu leyti og er afar stolt af 

útkomunni. Stöðufundur 3 gekk vonum framar og einungis þurfi að laga smávægilegar 

athugasemdir.  
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8 Afurðir 

Afurðarkaflinn fjallar um lokaafurð verkefnisins í heild sinni. Nú er búið að fara yfir 

verkefnalýsingu, skipulag, verkferla, kröfugreiningu, hönnun, áhættugreiningu og framvindu 

og því loks kominn tími til að skoða hvað öll þessi vinna fór í. Lokaafurð verkefnisins skiptist 

niður í vefviðbót sem fer inn á tjalda.is og spálíkan eins og áður hefur komið fram.  

8.1 Vefviðbót inn á tjalda.is 

8.1.1 Þróun 

Stærsti hlutinn af lokaafurð verkefnisins er vefviðbótin inn á tjalda.is. Þróunarteymið fór í 

gegnum kröfugreiningu og tvöfalda notendaprófun ásamt því að fara í mikla vinnu 

forritunarlega séð til að fullkomna þennan hluta af verkefninu.  

8.1.1.1 Gagnagrunnur 

Byrjað var á því að fara í undirbúningsvinnu sem lýsti sér í fundum með verkefniseiganda 

ásamt rannsóknarvinnu á tilvonandi veðurgögnum. Eftir að hafa skoðað margskonar veður-

gagnagrunna var ákveðið að nota yr.no gagnaveituna en þeir bjóða upp á opinbera 

vefþjónustu sem hentaði vel fyrir verkefnið okkar. Yr.no gagnaveitan er áreiðanleg og hafði 

allar breytur sem voru nauðsynlegar fyrir verkefnið. Þegar það var ákveðið var búinn til 

gagnagrunnur sem geymir allar nauðsynlegar breytur frá yr.no sem og gögn sem núverandi 

vefsíða tjalda.is notar. 

8.1.1.2 Veðureinkunn 

Til þess að geta borið saman veðurskilyrði á milli tjaldsvæða var ákveðið að gefa 

veðurskilyrðunum einkunn fyrir hvern dag. Fullkomið veður fyrir tjaldsvæði var talið 25 gráðu 

hiti eða yfir, engin ský, engin úrkoma og enginn vindur. 

Í einfaldri mynd er formúlan svona: 

Þar sem: 

𝑉𝐸 =
(𝐻𝑇 − 𝑉𝐻 − 𝑈𝐾 − 𝑆𝐻 2⁄ ) − 𝑀𝑖𝑛𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒

𝑀𝑎𝑥𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑀𝑖𝑛𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒
 

𝑉𝐸 = 𝑣𝑒ð𝑢𝑟𝑒𝑖𝑛𝑘𝑢𝑛𝑛 
𝐻𝑇 = ℎ𝑖𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔, 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎ð 0 − 1 𝑚𝑒ð𝑎𝑙 𝑣𝑖ð − 10 𝑡𝑖𝑙 25°𝐶 
𝑆𝐻 = 𝑠𝑘ý𝑗𝑎ℎ𝑙𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙, 0 − 1 
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8.1.1.3 Vindkæling 

Þróunarteymið vildi bæta við „feels like“ hitastigi í veðurspánna. Formúlan fyrir vindkælingu 

var að finna á sameiginlegri heimasíðu National Oceanic and Atmospheric Administration og 

National Weather Service. Hérna er formúlan þar sem T er hitastig og W er vindraði. 

𝑊𝑖𝑛𝑑𝐶ℎ𝑖𝑙𝑙 = 35.74 + (0.6215 ∗ 𝑇) − (35.75 ∗ 𝑊0.16) + (0.4275 ∗ 𝑇 ∗ 𝑊0.16) 

(Tim & Todd, án dags.) 

Til að nota formúluna var  hitastiginu breytt úr Celsíus í Fahrenheit gráður og metrar á sekúndu 

í mílur á klukkutíma fyrir vindhraðann. Svo er útkoman færð aftur úr Fahrenheit yfir í Celsíus. 

8.1.1.4 Bakendi 

Þegar gagnagrunnurinn var tilbúin fór þróunarteymið að búa til bakenda, tilgangur bakendans 

er að senda beiðnir á gagnagrunninn og skila viðeigandi niðurstöðum sem henta hverju sinni. 

Bakendinn virkar þannig að tvisvar sinnum á dag fer skrifta í gang sem sækir allar veðurspár 

fyrir komandi daga og vistar þær upplýsingar í miðlægum gagnagrunni. Skriftan er skrifuð í 

Python tungumálinu og tekur inn upplýsingar sem segja til um í hvaða gagnagrunn hún eigi að 

skrifa í. Skriftan ræður við að skrifa í bæði PostgreSQL og SQLite gagnagrunn. Ástæðan fyrir 

því er að þróunarteymið notar SQLite gagnagrunna þegar unnið er í verkefninu í 

þróunarumhverfi en í útgáfu-umhverfi notar kerfið PostgreSQL gagnagrunn.  

Framendinn talar við bakendann í gegnum REST vefþjónustur þar sem nokkrir endapunktar 

eru opnir fyrir beiðnum. Endapunktarnir skiptast upp í tvær leiðir þar sem önnur leiðin skilar 

niðurstöðum um raðaðan lista eftir veðurgæðum en hin leiðin skilar nánari upplýsingum um 

tjaldsvæðin. Endapunkturinn sem skilar röðuðum lista eftir veðurgæðum hefur svo fleiri 

endapunkta undir sér þar sem hægt er að sækja nýja lista eftir landshlutum og/eða 

dagsetningum. Endapunkturinn sem skilar nánari upplýsingum um tjaldsvæði hefur einnig 

fleiri endapunkta undir sér þar sem hægt er að fá veðurspá eftir dagsetningu. 

 

 

UK = ú𝑟𝑘𝑜𝑚𝑎, 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎ð 0 − 1 𝑚𝑒ð𝑎𝑙 𝑣𝑖ð 0 − 10𝑚𝑚   

𝑉𝐻 = 𝑣𝑖𝑛𝑑ℎ𝑟𝑎ð𝑖, 𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎ð 0 − 1 𝑚𝑒ð𝑎𝑙 𝑣𝑖ð 0 𝑡𝑖𝑙 20 𝑚/𝑠 
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Endapunktur Lýsing 

/campsites 
Listi af öllum tjaldsvæðum með 

upplýsingum. 

/campsites/<str: campsite_slug> 
Upplýsingar af einu tjaldsvæði eftir nafni (e. 

slug). 

/campsites/<str: campsite_slug>/weather Veðurspá fyrir eitt tjaldsvæði. 

/score 
Listi af öllum tjaldsvæðum raðað eftir 

veðurgæðum. 

/score/week 

Listi af öllum tjaldsvæðum raðað eftir 

veðurgæðum fyrir daginn í dag og næstu 6 

daga. 

/score/date/<str: date_from> 
Listi af öllum tjaldsvæðum raðað eftir 

veðurgæðum fyrir valinn dag. 

/score/date/<str: date_from>/<str: 

date_to> 

Listi af öllum tjaldsvæðum raðað eftir 

veðurgæðum fyrir valið tímabil. 

/score/region/<str: region_slug> 
Listi af öllum tjaldsvæðum á völdu 

landsvæði raðað eftir veðurgæðum. 

/score/region/<str: region_slug>/week 

Listi af öllum tjaldsvæðum á völdu 

landsvæði raðað eftir veðurgæðum fyrir 

daginn í dag og næstu 6 daga. 

/score/region/<str: region_slug>/date/<str: 

date_from> 

Listi af öllum tjaldsvæðum á völdu 

landsvæði raðað eftir veðurgæðum fyrir 

valinn dag. 

/score/region/<str: region_id>/date/<str: 

date_from>/<str: date_to> 

Listi af öllum tjaldsvæðum á völdu 

landsvæði raðað eftir veðurgæðum fyrir 

valið tímabil. 

/score/services/<str: service_list> 
Listi af öllum tjaldsvæðum með valdar 

þjónustur. 

/score/date/<str: 

date_from>/services/<str: service_list> 

Listi af öllum tjaldsvæðum á völdum degi 

með valdar þjónustur.  
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/score/date/<str: date_from>/<str: 

date_to>/services/<str: service_list> 

Listi af öllum tjaldsvæðum á völdu tímabili 

með valdar þjónustur. 

/score/region/<str: 

region_slug>/services/<str: service_list> 

Listi af öllum tjaldsvæðum á völdum 

landshluta með valdar þjónustur. 

/score/region/<str: region_slug>/date/<str: 

date_from>/services/<str: service_list> 

Listi af öllum tjaldsvæðum á völdum 

landshluta á völdum degi með valdar 

þjónustur. 

/score/region/<str: region_slug>/date/<str: 

date_from>/<str: date_to>/services/<str: 

service_list> 

Listi af öllum tjaldsvæðum á völdum 

landshluta á völdu tímabili með valdar 

þjónustur. 

Tafla 37: Sýnir endapunkta frá vefþjónustu ásamt lýsingu. 

8.1.1.5 Framendi 

Þegar bakendinn var tilbúinn að mestu leyti var byrjað að undirbúa og forrita framendann. 

Framendinn er allt það sem notandinn sér þegar hann fer í gegnum kerfið, þannig að hönnunin 

spilar þar stórt hlutverk. Í undirbúningsvinnunni í byrjun verkefnisins var búin til frumgerð í 

hönnunartólinu Figma. Þróunarteymið gerði notendaprófun á þessari frumgerð sem uppfærði 

hönnunina til muna og var framendinn til að byrja með forritaður út frá þeirri hönnun 

(millihönnunarfrumgerðinni). Þegar framendinn var að mestu leyti tilbúinn var farið út í seinni 

notendaprófun sem gaf þróunarteyminu tækifæri til að lagfæra og betrumbæta ýmis 

smáatriði tengd endanlegri hönnun. 

8.1.2 Afurðin 

Vefviðbótin er leitarvél og viðmót tengt veðurspá. Leitarvélin skilar tjaldsvæðum tjalda.is 

röðuðum eftir veðurskilyrðum. Veðurskilyrðin raðast eftir veðureinkunninni sem var gefin að 

ofan. Afurðin skilar í rauninni frá sér tveimur leitarvélum, einni sem mun koma til með að 

finnast á forsíðu tjalda.is og sú leitarvél er algjörlega tileinkuð þessu verkefni. Hin leitarvélin 

er viðbót inn á leitarvélina sem má nú þegar finna inn á tjalda.is undir „Tjaldasvæði“ flipanum 

á stikluröndinni, þar var áður einungis hægt að sía eftir landhluta og þjónustum en afurð 

verkefnisins bætir við hana þannig að það sé einnig hægt að raða eftir veðurskilyrðum þar. 
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8.1.3 Áskoranir 

Nokkrar áskoranir komu upp við gerð bakendans, fyrsta sem þróunarteymið lenti í var hvað 

bakendinn var of lengi að skila niðurstöðum, það liðu 6 sekúndur frá fyrsta kalli þangað til að 

bakendinn skilaði niðurstöðum, við nánari skoðun kom í ljós að bakendinn var að lenda í svo 

kölluðu N+1 vandamáli. N+1 vandamál lýsir sér þannig að gert er kall í töflu á gagnagrunni og 

það svar skilar niðurstöðum af aðallyklum (e. primary key) og fyrir hvern aðallykil sækir 

bakendinn í aðra töflu út frá sérhverjum aðalykli. N+1 vandamálið var leyst með því að bæta 

við „select_related“ frumbreytu í bakendann en við það þá sækir hann allar niðurstöður í einni 

beiðni og þá styttist svartíminn frá 6 sekúndum niður í 400 millisekúndur. 

Þegar vinnsla í framenda var byrjuð kom verkefniseigandi með breytta tillögu að 

tjaldsvæðaspjaldi en hann vildi sjá veðurspá næstu þrjá daga á sérhverju spjaldi. Þessi tillaga 

krafðist þónokkurar vinnu við bakenda þar sem veðurupplýsingar eru geymdar undir 

veðurstöð í gagnagrunni og sérhver veðurstöð tilheyrir tjaldsvæði, því þurfti að skrifa lausn 

sem sækir veðurupplýsingar fyrir hvert tjaldsvæði fyrir sig. Þessi lausn virkaði en aftur kom 

upp N+1 vandamálið. Í þetta sinn tók það undir eina sekúndu að sækja gögnin. Við rannsókn 

kom í ljós að þegar framendi og bakendi eru hýstir á sama stað hjá AWS, eins og planið er 

þegar verkefnið verður flutt til Computer Vision ehf, þá minnkar tíminn töluvert og var því 

ákveðið að halda þessari lausn í bili. 

Við gerð vefsíðunnar var upphaflega einungis notað Bootstrap fyrir viðmótið en seinna þurfti 

að uppfæra stílinn yfir í Argon þema sem Computer Vision ehf. var nýbyrjað að nota. Við þetta 

þurfti að endurhanna marga hluti á síðunni sem tók þónokkurn tíma. 

Þegar styttist í skil komst teymið að því að vefsíðan virkaði illa í snjallsímum sem og í 

spjaldtölvum. Mikil vinna var sett í að laga það og þurfti að endurhanna nokkra hluti svo kerfið 

myndi virka fyrir þessi tæki. 
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8.1.4 Endanleg hönnun 

Endanlega hönnunin hefur verið þróuð á fjórum mánuðum í gegnum tvær notendaprófanir. 

 

Mynd 47: Forsíðan á lokaafurðinni. Byrjunarstillingar á leitarvélinni eru alltaf næstu þrír dagar á öllu landinu. 
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Mynd 48: Hér má sjá að notandinn er byrjaður að velja óskandi tímabil fyrir hans þarfir. 

 

Mynd 49: Nú er búið að velja tímabil og þá er einnig hægt að velja óskandi landshluta. Notandinn velur Suðurland og 

Austurland og niðurstöðurnar eru því bestu meðal-veðurskilyrði tjaldsvæða frá 6. maí til 12. maí á Suðurlandi og Austurlandi. 
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Mynd 50: Hér er önnur virkni sýnd þar sem nú var einungis valinn stakur dagur þann 8. maí. Einnig er hægt að skoða 

forskoðun á veðrinu fyrir hvern dag eins og sést þegar maður ýtir á veðurtáknið á tjaldsvæðaspjaldinu. Veðurspáin sem 

kemur upp er hádegisspáin fyrir þann dag. 
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Mynd 51: Nú er búið að smella á "Tjaldsvæði" flipann á stikluröndinni og þá sér maður leitarvélina sem má nú þegar finna 

inn á tjalda.is með veður-leitarvélinni innbyrðis. Byrjunarskilyrðin hér eru eins og í leitarvélinni á forsíðunni, þ.e. niðurstaðan 

er næstu þrír dagar á öllu landinu. 
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Mynd 52: Hér er notandinn búinn að velja tímabilið 8. maí til 10. maí og landshlutann Norðurland með tilheyrandi 

niðurstöðum. 
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Mynd 53: Í þessari leitarvél er einnig hægt að sía eftir þjónustum. Nú er búið að bæta við að tjaldsvæðið verður að bjóða 

upp á bæði leikvöll og rafmagn. 
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Mynd 54: Hér er einnig í boði að leita að tjaldsvæði eftir nafni. Notandinn er hér búinn að skrifa inn "Borg“ og þá koma öll 

tjaldsvæði sem innihalda „Borg“ í nafninu. Þá er hægt að smella á það tjaldsvæði í röðinni sem þörf er á og þá fer maður 

inn á vefsvæði tjaldsvæðisins. Önnur leið til að gera það er að smella á eitthvað sérstakt tjaldsvæðaspjald. 
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Mynd 55: Notandinn smellti á Borg í Grímsnesi og þá er hann framsendur inn á vefsvæði þess tjaldsvæðis. 
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Mynd 56: Að lokum má sjá hvernig klukkutímaveðurspáin kemur þegar notandinn smellir á einhvern stakann dag. 

  



Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir Tjalda.is 

 

 

102 

8.2 Spálíkan 

8.2.1 Gagnasöfnun 

Byrjað var á því að leita að sögulegum veðurmælingum frá 2010 til 2020. Haft var samband 

við Veðurstofu Íslands en hún voru ekki tilbúin til að afhenda svona stór gögn. Þá hafði 

þróunarteymið samband við Belging ehf. og gáfu þeir leyfi fyrir notkun á gagnaveitunni þeirra. 

Þróunarteymið skrifaði þá skriftu sem sótti allar tiltækar veðurmælingar frá 535 

veðurstöðvum milli áranna 2010 og 2020. 

Næst var að sækja heimsóknartölurnar af öllum tjaldsvæðunum inn á tjalda.is (áður 

tjaldsvaedi.is). Fenginn var aðgangur að Google Analytics frá tjalda.is og þar var hægt að 

nálgast í allar heimsóknartölur. Einungis var hægt að sækja CSV skrár með hámark fimm 

þúsund línum í einu og til að takmarka fjölda skráa voru bara sótt gögn þar sem voru 10 eða 

fleiri heimsóknir á þeirri slóð yfir daginn. Seinna í ferlinu var fundin leið sem komst fram hjá 

fimmþúsund línu hámarkinu og voru öll möguleg gögn sótt og skilaði það um 870 þúsund 

línum sem var áður einungis 130 þúsund línur. 

8.2.2 Forvinnsla gagna 

Fyrsta skrefið í gagnavinnslu var að para saman veðurstöðvar við tjaldsvæði. Krafist var fyrir 

hvert tjaldsvæði mælinga fyrir hitastig, vind og úrkomu. Hugmyndin var að nota þær 

veðurstöðvar sem innihéldu þessar mælingar en flestar veðurstöðvar sem mæla vind og 

hitastig mæla ekki úrkomu líka. Þetta vandamál var leyst með því að skrifa skriftu sem fann 

allar veðurstöðvar sem mæla hitastig og vindhraða sem og allar veðurstöðvar sem mæla 

einungis úrkomu. Skriftan vistaði þessar niðurstöður í sitt hvorn listann með hnitunum á þeim. 

Þá var einnig gerð önnur skrifta sem tekur þessa tvo lista af veðurstöðvum og umbreytir öllum 

hnitum í radíana (e. radian). Einnig var útbúið „BallTree“ af sitthvorum veðurstöðva listunum 

og parað saman við tjaldsvæðin með „haversine“ formúlu til að reikna fjarlægðir á milli 

tjaldsvæða og veðurstöðva. Þessar niðurstöður voru svo settar saman í gagnaramma með 

öllum tjaldsvæðum sem og fjarlægð þeirra að næstu veðurstöð með vind, hitastig og fjarlægð 

í næstu veðurstöð með úrkomu. Meðalfjarlægðin á milli tjaldsvæðis og veðurstöðvar var 12 

km með 10 km í staðalfrávik. Með þessu er hægt að sækja hitastig, vind og úrkomumælingu 

fyrir hvert tjaldsvæði. 
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Mynd 57: Gagnarammi með öll tjaldsvæði, hnitin þeirra og hnitin á næstu veðurstöðum. 

Næst var komið að undirbúningi heimsóknartalna en mikil vinna fór í að hreinsa þau gögn. 

Það helsta sem þurfti að gera var að fjarlæga allar tölur á vefslóðum sem voru ekki tjaldsvæði 

og endurnefna gamlar vefslóðir tjaldsvæða, sem hafa oft breyst með árunum, svo tjaldsvæðin 

hafi alltaf sama nafnið. 

Þá var komið að því að sameina þessi gögn þ.e.a.s. veðurmælingar og heimsóknartölur. Það 

var gert með því að bæta við veðurmælingum og veðureinkunn dagsins við allar 

heimsóknartölur. Seinna í ferlinu var svo ákveðið að breyta heimsóknartölunum þannig að 

þær skiptist niður í þrjá þriðjunga fyrir hvert tjaldsvæði þar sem 0 var lægsti þriðjungurinn, 1 

miðju, og 2 efsti þriðjungurinn. Með þessu var hægt að breyta spálíkaninu úr 

aðhvarfsgreiningu (e. regressor) í flokkun (e. classifier). Í heildina var þetta um 220 þúsund 

línu CSV skrá sem var vistuð og tilbúin til notkunar. 
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Mynd 58: Gagnarammi með allar heimsóknartölur og veðri þess dags. 

 

Þá var kominn tími til að athuga hvort það væri fylgni á milli heimsóknatalna og veðurs. Gert 

var línugraf af veðureinkunn og heimsóknartölum á árinu 2019 af tjaldsvæðinu í Laugardal. 

Grafið sýndi einhverja en ekki mikla fylgni og því var ákveðið að láta reyna á spálíkanið. 

 

Mynd 59: Línurit til að sýna fylgni á milli veðureinkunnar og heimsóknartalna.  

8.2.3 Tauganet 

8.2.3.1 Aðhvarfsgreining (e. Regressor analysis) 

Byrjað var á því að hanna tauganet með aðhvarfsgreiningu með þeim tilgangi að spá beint eða 

nálægt á heimsóknartölur tjaldsvæða. Eftir nokkra vinnslu kom í ljós að ekki var nægilega mikil 



Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir Tjalda.is 

 

 

105 

fylgni á milli breyta og því skilaði það tauganet ekki góðri staðalskekkju (e. mean squared 

error). Vegna þessa var ákveðið að breyta tauganetinu yfir í tauganet með flokkun (e. 

Classifier). 

 

 

Mynd 60: Línurit sem sýnir fylgni áætlaða og raunverulega heimsóknartalna. 

8.2.3.2 Flokkun (e. Classifier) 

Ákveðið var að búa til tauganet með flokkun, byrjað var á að búa til tauganet með scikit-learn 

forritasafni (e. Library). Það tauganet betri niðurstöðum en aðhvarfsgreiningar tauganetið eða 

46% vissu þannig að ákveðið var að halda áfram með það tauganet og smíða annað 

sambærilegt tauganet í Tensorflow en það tauganet skilaði 47% vissu. 

Áður en haldið var áfram með Tensorflow tauganetið ákvað þróunarteymið að sækja fleiri 

heimsóknartölur í von um að þær myndu skila hærri vissu. Þegar töluvert fleiri 

heimsóknartölur voru komnar þá var prufað að keyra tauganetið aftur í gegnum scikit-learn 

tauganetið sem var áður með 46% vissu og var nú komið í 57% vissu.  

Þróunarteymið sætti sig við að scikit-learn tauganetið skilaði 57% vissu án þess að vera sett í 

gegnum tauganets samanburð (e. hyperparameter tuning).  
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Mynd 61: Dreifirit sem sýnir öll prófunargögn hvaða flokk þau tilheyra eftir lit. 

Þetta graf sýnir alla punkta sem tilheyra prófunargagnasettinu sem er 20% af öllum gögnunum 

eða um það bil 44 þúsund punktar. Punktarnir eru litaðir eftir hvaða flokki þeir tilheyra þar 

sem 0 fyrir litla, 1 fyrir miðlungs og 2 fyrir mikla umferð á sérhvert tjaldsvæði. 

 

 

Mynd 62: Dreifirit sem sýnir öll prófunargögn og áætlaðan flokk sem þau tilheyra eftir lit. 
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Þetta graf sýnir sömu punkta nema flokkaða og litaðir eftir spálíkaninu. Það má sjá einhver 

líkindi á þessum gröfum. Það sést einnig að tauganetið áætlar meiri umferð eða heimsókn á 

sumarmánuðum og þegar veðureinkunnin er hærri. 

8.2.4 Áskoranir 

Upprunalega átti Computer Vision að útvega okkur aðgang að veðurmælingum hjá Veðurstofu 

Íslands en svo varð ekki. Veðurstofan vildi ekki útvega gögnin og í staðinn hafði hópmeðlimur 

samband við Ólaf Rögnvaldsson hjá Belgingi. Hann gaf okkur ótakmarkaðan aðgang að 

vefþjónustu þeirra þar sem hægt var að nálgast allar veðurmælingar. 

Ætlunin var að þróunarteymið myndi fá heimsóknartölurnar frá Computer Vision ehf. við 

upphaf verkefnisins en það frestaðist fram í miðjan mars og kom í ljós að gögnin voru einungis 

aðgangur að Google Analytics. Þau gögn voru mjög mikil og óræð þar sem tjalda.is og slóðirnar 

inn á síðunni hafa breyst mikið með árunum. Þetta leiddi til seinkunnar á spálíkaninu og fór 

mikil vinna í að undirbúa heimsóknartölurnar til notkunar. 

Mikill tími fór í að þróa módel sem gæfi sem besta niðustöðu með aðhvarfsgreiningu en það 

varð aldrei nógu gott sama hvað var reynt. Þá var ákveðið að nota frekar módel sem flokkar 

gögnin í þrjá flokka og það virkaði betur. Það má segja að aðhvarfsgreiningin hafi verið til 

einskis. 

8.2.5 Niðurstaða 

Í niðurstöðu er spálíkanið tauganet sem flokkar heimsóknartölur á tjaldsvæðin í þrjá flokka 

með 57% nákvæmni. Þetta telst ekki mjög góð niðurstaða og óvíst hvort það geti verið 

nothæft í raunveruleikanum. Þróunarteymið telur að með núverandi gögn sé ekki hægt að 

gera mikið betur og þarf því að sætta sig við þessar niðurstöður. Þróunarteymið vonar að ef 

það koma betri gögn fram í framtíðinni sé hægt að endurþjálfa sama módel og fá meiri 

nákvæmni. 
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8.3 Framtíðarsýn  

8.3.1 Vefviðbótin 

Lokaafurð verkefnisins er afar gagnleg tilvonandi notendum þar sem engin sambærileg 

þjónusta hefur áður verið aðgengileg hér á landi. Vefviðbótin inn á tjalda.is mun fara í loftið 

núna strax í lok maí og Computer Vision ehf. mun taka við viðhaldi og þróun hennar. Kerfið 

virkar að öllu leyti en að sjálfsögðu er alltaf pláss fyrir uppfærslur og betrumbætur. Til að 

mynda þá væri gaman að sjá þær c kröfur sem þróunarteymið náði ekki að klára verða að 

veruleika. Ein af þeim er að geta séð tjaldsvæði nálægt sér þannig að þau tjaldsvæði sem eru 

næst manni væru röðuð eftir veðurskilyrðum. Ásamt því þá var hugmynd að bæta virkni í 

kerfið sem gerir notendum kleift að „elta góða veðrið“ þannig að kerfið myndi búa til ferðalag 

í samræmi við tiltekið tímabil og veðurskilyrði. En eins og áður er nefnt þá er öll 

ákvörðunartaka í höndum Computer Vision ehf. nú þegar verkefninu hefur verið skilað. 

Verkefniseigandi og aðrir hjá fyrirtækinu eru spenntir fyrir framhaldinu og ætla að koma þessu 

í fréttaveitur svo sem flestir viti af þessu.  

Það var ávallt grundvallaratriði að það yrði auðvelt fyrir Computer Vision ehf. að taka við 

verkefninu þannig að það þurfi lítið sem ekkert að aðlaga það að þeirra kerfi. Kerfið er vel 

tilbúið fyrir áframhaldandi þróun. Tæknistjórar tjalda.is stefna einnig á að endurgera 

núverandi vefsíðu tjalda.is á þessu ári og byggja nýju síðuna upp út frá verkefninu okkar sem 

verður ótrúlega spennandi að sjá. 

8.3.2 Spálíkan 

Eins og áður kom fram var niðurstaða spálíkansins ekki nógu góð. Ástæðan fyrir þessari 

ónákvæmni er ekki lélegt líkan heldur er fylgni á gögnunum einfaldlega ekki meiri en þessi. 

Hafa þarf að í huga að þetta byggist á heimsóknartölum inn á mismunandi slóðir á vefsíðu sem 

getur verið mjög tilviljanakennd. Hins vegar er Computer Vision komið með nýtt bókunarkerfi 

á tjaldsvæðin og með því er hægt að fá raunverulegar heimsóknartölur á þau tjaldsvæði. Ef 

líkanið væri þjálfað aftur með þau gögn myndi spálíkanið án efa skila miklu betri niðurstöðum 

og það gæti orðið mjög nytsamlegt tól. Til viðbótar við það telur þróunarteymið að með nýju 

vefviðbótinni á tjalda.is muni fólk oftar fara inn á tjaldsvæði með betra veðri en ella. Með því 

eykst fylgnin á milli veðurs og gestafjölda á tjaldsvæðin og þá yrði spálíkanið enn betra.  
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8.4 Niðurlag 

Í upphafi annar stóð þróunarteymið frammi fyrir því að velja lokaverkefni til að klára þriggja 

ára nám við tölvunarfræði eða hugbúnaðarverkfræði. Það sem teyminu þótti mikilvægast var 

að verkefnið væri áhugavert, krefjandi og allra helst að lokaafurðin yrði nothæf, myndi hafa 

áhrif og vera gagnleg. Þróunarteymið hafði samband við Computer Vision snemma í byrjun 

janúar og þau voru strax áhugasöm og buðu okkur í heimsókn. Ægir tæknistjóri hjá þeim 

útskýrði verkefnið og það höfðaði ótrúlega vel til allra í teyminu þar sem ofangreindar kröfur 

voru allar uppfylltar og þá var ekki aftur snúið. 

Þegar horft er til baka á síðustu mánuði má sjá mikla vinnu og krefjandi áskoranir en á sama 

tíma ótrúlega skemmtilegar stundir og fjölmargar minningar. Þegar upp er staðið þá gaf 

verkefnið þróunarteyminu heilmikinn lærdóm sem verður ekki tekinn til baka. Þróunarteymið 

kynntist á fyrstu önninni í náminu þannig að teymið hefur staðið þétt saman í gegnum 

krefjandi verkefni síðastliðin þrjú ár og því skemmtilegt að klára námið saman með 

lokaverkefninu. Þróunarteymið þekkir vel inn á hvort annað og gátum þannig auðveldlega 

skipulagt verkefnið út frá styrkleikum og veikleikum hjá hverjum og einum. Góð samvinna var 

áberandi í gegnum verkefnið að öllu leyti og gekk í flest öllum tilvikum vonum framar að fara 

í gegnum áskoranir og ágreininga sem komu upp.  

Þróunarteymið þakkar Computer Vision ehf. kærlega fyrir tækifærið, samstarfið, traustið og 

stuðninginn sem þeir gáfu í gegnum allt verkefnið. Verkefnið hefur enn sem komið er fengið 

frábærar viðtökur hjá starfsmönnum tjalda.is ásamt þeim notendum sem hafa fengið að sjá 

og prófa hugbúnaðinn. Lokaafurðin er vel í stakk búin til að standa sjálfstæð en einnig tilbúin 

að taka á sig betrumbætur og áframhaldandi þróun. Þróunarteymið er ótrúlega spennt að 

geta nýtt sér hugbúnaðinn fyrir útilegur sumarsins og enn frekar að fylgjast með framhaldinu 

og framtíð verkefnisins sem nú er í höndum Computer Vision ehf. 



Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir Tjalda.is 

 

 

110 

9 Myndaskrá 

Mynd 1: Forsíðan á frumgerðinni. Hér má sjá yfirlit yfir tjaldsvæði sem hafa besta veðrið 

næstu daga. ...................................................................................................................... 27 

Mynd 2: Hér er búið að smella á "Tjaldsvæði" flipann sem sést efst á stikluröndinni. Á 

síðunni er hægt að sía tjaldsvæði eftir ýmsum valmöguleikum. ..................................... 27 

Mynd 3: Búið er að haka við "Í vikunni" dálkinn inn í "Besta veðrið" kassanum. Nú er kominn 

tími til að velja dagsetningar - þ.e. fylla inn í upphafsdag og lokadag. ............................ 28 

Mynd 4: Eftir að smellt er á upphafsdag þá kemur upp gluggi með dagatali eins og sjá má 

hér. ................................................................................................................................... 28 

Mynd 5: Sama síða nema núna er ýtt á "ok" takkann til að halda áfram. ............................... 29 

Mynd 6: Hér má sjá síðuna sem kemur þegar maður fer inn á eitthvað eitt tjaldsvæði. 

Viðmótshönnunin er yfirlitið efst þar sem sjá má veðrið á þessu tjaldsvæði næstu daga.

.......................................................................................................................................... 29 

Mynd 7: Forsíðan á endurbættri frumgerð. Eins og sjá má er ekki lengur yfirlit yfir besta 

veðrið næstu daga á forsíðunni. Nú er einungis leitarvél til að sía tjaldsvæði eftir veðri.

.......................................................................................................................................... 35 

Mynd 8: Fyrsta skrefið í ferlinu að sía tjaldsvæði eftir veðri á forsíðunni - velja 

upphafsdagsetningu. ....................................................................................................... 36 

Mynd 9: Hér er verið að velja lokadagsetningu og svo er smellt á "Leita" takkann. ............... 37 

Mynd 10: Eftir að smellt er á "Leita" takkann þá uppfærast tjaldsvæðin sem eru fyrir neðan 

leitarvélina eftir síuninni sem var gerð. ........................................................................... 38 

Mynd 11: Hér er búið að smella á "Tjaldsvæði" flipann efst  á síðunni. Núna kemur upp sama 

leitarvél og á forsíðunni nema hér er hægt að sía eftir fleiri skilyrðum. ......................... 39 

Mynd 12: Hér er verið að sýna hvernig leitarvélin virkar á sama hátt og var gert á forsíðunni. 

Byrjað er að velja dagsetningar. ...................................................................................... 40 

Mynd 13: Hér er búið að velja dagsetningar og þá uppfærast tjaldsvæðin eftir því. .............. 41 

Mynd 14: Þessi síða sýnir hvert og eitt tjaldsvæði fyrir sig svipað og var á fyrri frumgerðinni. 

Breytingar á frumgerðinni má sjá á næstu síðu. .............................................................. 42 

https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846717
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846717
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846716
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846716
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846719
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846719
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846718
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846718
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846721
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846720
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846720
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846720
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846728
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846728
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846728
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846729
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846729
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846730
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846731
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846731
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846732
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846732
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846733
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846733
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846734
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846735
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846735


Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir Tjalda.is 

 

 

111 

Mynd 15: Hér má sjá hvað var bætt við í seinni frumgerð. Þegar smellt er á einhvern 

sérstakan dag þá kemur ítarleg klukkutímamiðuð veðurspá svo notandinn geti fengið 

betri tilfinningu fyrir veðrinu. .......................................................................................... 43 

Mynd 16: Gagnagrunnsmynd .................................................................................................. 51 

Mynd 17: Klasarit ..................................................................................................................... 52 

Mynd 18: Runurit ..................................................................................................................... 53 

Mynd 19: Big picture map ........................................................................................................ 53 

Mynd 20: Brunarit á verkefninu (e. project burndown). ......................................................... 59 

Mynd 21: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 1. ............................................................ 61 

Mynd 22: Brunarit fyrir sprett 0 miðað við klukkutíma. .......................................................... 61 

Mynd 23: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 1. ............................................................ 63 

Mynd 24: Brunarit fyrir sprett 1 miðað við klukkutíma. .......................................................... 64 

Mynd 25: Brunarit fyrir sprett 1 miðað við sögupunkta. ......................................................... 64 

Mynd 26: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 2. ............................................................ 67 

Mynd 27: Brunarit fyrir sprett 2 miðað við klukkutíma. .......................................................... 67 

Mynd 28: Brunarit fyrir sprett 2 miðað við sögupunkta. ......................................................... 68 

Mynd 29: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 3. ............................................................ 70 

Mynd 30: Brunarit fyrir sprett 3 miðað við klukkutíma. .......................................................... 71 

Mynd 31: Brunarit fyrir sprett 3 miðað við sögupunkta. ......................................................... 71 

Mynd 32: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 4. ............................................................ 73 

Mynd 33: Brunarit fyrir sprett 4 miðað við klukkutíma. .......................................................... 74 

Mynd 34: Brunarit fyrir sprett 4 miðað við sögupunkta. ......................................................... 74 

Mynd 35: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 5. ............................................................ 77 

Mynd 36: Brunarit miðað við klukkutíma fyrir sprett 5. .......................................................... 77 

Mynd 37: Brunarit miðað við sögupunkta fyrir sprett 5. ......................................................... 78 

Mynd 38: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 6. ............................................................ 80 

Mynd 39: Brunarit miðað við klukkutíma fyrir sprett 6. .......................................................... 80 

Mynd 40: Brunarit miðað við sögupunkta fyrir sprett 6. ......................................................... 81 

Mynd 41: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 7. ............................................................ 83 

Mynd 42: Brunarit miðað við klukkutíma fyrir sprett 7. .......................................................... 84 

Mynd 43: Brunarit miðað við sögupunkta fyrir sprett 7. ......................................................... 84 

https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846736
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846736
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846736
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846745
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846768
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846778
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846783
https://reykjavikuniversity.sharepoint.com/teams/lokaverkefni703/Shared%20Documents/General/Reports/Lokaskyrsla1.docx#_Toc71846788


Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir Tjalda.is 

 

 

112 

Mynd 44: Sundurliðun á tímaskráningu fyrir sprett 8. ............................................................ 86 

Mynd 45: Brunarit miðað við klukkutíma fyrir sprett 8. .......................................................... 87 

Mynd 46: Brunarit miðað við sögupunkta fyrir sprett 8. ......................................................... 87 

Mynd 47: Forsíðan á lokaafurðinni. Byrjunarstillingar á leitarvélinni eru alltaf næstu þrír 

dagar á öllu landinu. ........................................................................................................ 93 

Mynd 48: Hér má sjá að notandinn er byrjaður að velja óskandi tímabil fyrir hans þarfir. .... 94 

Mynd 49: Nú er búið að velja tímabil og þá er einnig hægt að velja óskandi landshluta. 

Notandinn velur Suðurland og Austurland og niðurstöðurnar eru því bestu meðal-

veðurskilyrði tjaldsvæða frá 6. maí til 12. maí á Suðurlandi og Austurlandi. .................. 94 

Mynd 50: Hér er önnur virkni sýnd þar sem nú var einungis valinn stakur dagur þann 8. maí. 

Einnig er hægt að skoða forskoðun á veðrinu fyrir hvern dag eins og sést þegar maður 

ýtir á veðurtáknið á tjaldsvæðaspjaldinu. Veðurspáin sem kemur upp er hádegisspáin 

fyrir þann dag. .................................................................................................................. 95 

Mynd 51: Nú er búið að smella á "Tjaldsvæði" flipann á stikluröndinni og þá sér maður 

leitarvélina sem má nú þegar finna inn á tjalda.is með veður-leitarvélinni innbyrðis. 

Byrjunarskilyrðin hér eru eins og í leitarvélinni á forsíðunni, þ.e. niðurstaðan er næstu 

þrír dagar á öllu landinu. .................................................................................................. 96 

Mynd 52: Hér er notandinn búinn að velja tímabilið 8. maí til 10. maí og landshlutann 

Norðurland með tilheyrandi niðurstöðum. ..................................................................... 97 

Mynd 53: Í þessari leitarvél er einnig hægt að sía eftir þjónustum. Nú er búið að bæta við að 

tjaldsvæðið verður að bjóða upp á bæði leikvöll og rafmagn. ........................................ 98 

Mynd 54: Hér er einnig í boði að leita að tjaldsvæði eftir nafni. Notandinn er hér búinn að 
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12  Viðauki 

12.1 Viðtöl í fyrri notendaprófun 

12.1.1 Viðtal við viðmælanda A 

Grundvallarspurningar 

• Hvað ertu gömul/gamall? 14 Ára. 

• Hver er menntun þín? Grunnskóla, í grunnskólanámi. 

• Hefur þú nýtt þér þjónustu tjalda.is áður?  Nei. 

• Hvert er starfsheiti þitt? Leikari. 

 

Eftirmáli 

• Var eitthvað sem þér fannst óljóst varðandi veflausinna eða virkni þess? 

Viðmælanda fannst forsíðan vera frekar óljós, skildi ekki hvað þessi tjaldsvæði áttu 

að þýða. 

• Er eitthvað sem þú myndir breyta varðandi veflausnina? 

Viðmælandi sagði að það væri ekkert sem hann myndi vilja að breyta fyrir utan 

forsíðuna, setja einhvern skýringartexta við tjaldsvæðin. 

• Er eitthvað sem þér mislíkar við veflausnina? 

Viðmælanda fannst veflausnin vera fín og flott viðbót við Tjalda.is 

12.1.2 Viðtal við viðmælanda B 

Grundvallarspurningar 

• Hvað ertu gömul/gamall? 21. Árs. 

• Hver er menntun þín? Stúdentspróf, í háskólanámi. 

• Hefur þú nýtt þér þjónustu tjalda.is áður? Nei. 

• Hvert er starfsheiti þitt? Ekkert. 

 

Eftirmáli 

• Var eitthvað sem þér fannst óljóst varðandi veflausinna eða virkni þess? 

Viðmælanda fannst óljóst að það væri hægt að velja landshluta. Hann sá ekki hvernig 
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maður fór til baka á heimasíðu. Að veður væri raðað eftir meðaltali þegar valið var 18 

til 20 í síunni. 

• Er eitthvað sem þú myndir breyta varðandi veflausnina? 

Það ætti að standa fyrir ofan “veldu landshluta” í röðuninni. Finnst að kortið af 

Íslandi ætti frekar að vera fyrir ofan dagaröðuninna heldur en hliðina á því þá sæist 

líka í fleiri daga. Ásamt því þá mætti veðursían vera fyrir ofan tjaldsvæðalistann. 

• Er eitthvað sem þér mislíkar við veflausnina? 

Fannst ljótt að sýndi þrjá og hálfan í dagaröðuninni á forsíðu en ekki bara 3 daga í 

einu. 

 

12.1.3 Viðtal við viðmælanda C 

Grundvallarspurningar 

• Hvað ertu gömul/gamall? 42 Ára. 

• Hver er menntun þín? Háskólapróf. 

• Hefur þú nýtt þér þjónustu tjalda.is áður? Já. 

• Hvert er starfsheiti þitt? Upplýsinga og ferlastjóri. 

 

Eftirmáli 

• Var eitthvað sem þér fannst óljóst varðandi veflausinna eða virkni þess? 

Viðmælanda fannst mjög óljóst hvernig hægt væri að finna tjaldsvæði með besta 

veðrinu fyrir 19. janúar sem og sía tjaldsvæðin á milli 18. janúar og 20. janúar. 

• Er eitthvað sem þú myndir breyta varðandi veflausnina? 

Viðmælanda hefði vilja sjá leitarvél í stað þess að hafa dálka á forsíðu svo hann gæti 

auðveldlega leitað eftir tjaldsvæði eftir dagsetningu og landsvæði. 

• Er eitthvað sem þér mislíkar við veflausnina? 

Viðmælanda mislíkaði við dálka á forsíðu og fannst þeir vera mjög óskiljandi. 
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12.2 Viðtöl í seinni notendaprófun 

12.2.1 Viðtal við viðmælanda A 

Grundvallarspurningar 

• Hvað ertu gamall/gömul? 31 árs 

• Hver er menntun þín? Diplómapróf í forritun, Stúdentspróf  

• Hefur þú nýtt þér þjónustu tjalda.is áður? Nei 

• Hvert er starfsheiti þitt? Hugbúnaðarsérðfræðingur 

 

Eftirmáli 

• Var eitthvað sem þér fannst óljóst varðandi veflausinna eða virkni þess? 

• Er eitthvað sem þú myndir breyta varðandi veflausnina? 

• Er eitthvað sem þér mislíkar við veflausnina? 

 

12.2.2 Viðtal við viðmælanda B 

Grundvallarspurningar 

• Hvað ertu gamall/gömul? 24 ára 

• Hver er menntun þín? Í háskóla 

• Hefur þú nýtt þér þjónustu tjalda.is áður? Nei 

• Hvert er starfsheiti þitt? Frístundarstarfsmaður 

 

Eftirmáli 

• Var eitthvað sem þér fannst óljóst varðandi veflausinna eða virkni þess? 

Augljósara að það sé hægt að fá fleiri daga í veðurspá inná tjaldsvæðasíðu 

Ekki augljóst að það sé hægt að smella á daginn og fá klukkutímaveðurspá 

• Er eitthvað sem þú myndir breyta varðandi veflausnina? 

Mætti hafa fleiri tjaldsvæði á leitarniðurstöðunni, ekki bara 3 

• Er eitthvað sem þér mislíkar við veflausnina? 

Takkarnir á „navigation bar“ mættu vera sýnilegri. 
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12.2.3 Viðtal við viðmælanda C 

Grundvallarspurningar 

• Hvað ertu gamall/gömul? 23 ára 

• Hver er menntun þín? Stúdentspróf og háskólanemi 

• Hefur þú nýtt þér þjónustu tjalda.is áður? Já 

• Hvert er starfsheiti þitt? Hjúkrunarnemi 

 

Eftirmáli 

• Var eitthvað sem þér fannst óljóst varðandi veflausinna eða virkni þess? 

Já, röðunin tjaldsvæðum eftir veðurskilyrðum er ekki nógu skýr. Óljóst að sjá 

nákvæmleg veðurskilyrði. Veðurforskoðun er óljós 

• Er eitthvað sem þú myndir breyta varðandi veflausnina? 

Hafa númerað tjaldsvæði eftir veðurskilyrðum. 

Heiti tjaldsvæða í stafrófsröð þegar leitað er af tjaldsvæði. 

Mætti bæta við hitastig við hliðina á “týpu”  af veðri  

• Er eitthvað sem þér mislíkar við veflausnina? 

Nei  

 

12.2.4 Viðtal við viðmælanda D  

Grundvallarspurningar 

• Hvað ertu gamall/gömul? 59 ára 

• Hver er menntun þín? Vélvirki  

• Hefur þú nýtt þér þjónustu tjalda.is áður? Nei 

• Hvert er starfsheiti þitt? Þjónustustjóri  

 

Eftirmáli 

• Var eitthvað sem þér fannst óljóst varðandi veflausinna eða virkni þess? 

Röðunin á tjaldsvæðum eftir veðurskilyrðum er mjög óljós og að velja tímabil fyrir 

veðurspá einnig óljós.  Óljóst að það sé hægt að fletta á milli dagsetninga.  



Spálíkan og leitarvél tengd veðurspá fyrir Tjalda.is 

 

 

121 

• Er eitthvað sem þú myndir breyta varðandi veflausnina? 

Mætti bæta við OnHover til að sjá veðurforskoðun 

• Er eitthvað sem þér mislíkar við veflausnina? 

Nei 


