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1 Inngangur

Verkefnið gengur út á það að þróa hluta af smáforriti fyrir Össur til að bæta tengsl milli lækna og

notenda stoðtækja frá Össuri. Teymið fór í gegnum allt þróunarferlið sem farið hefur verið yfir í

náminu og hefur þannig sýnt fram á kunnáttu sína við hugbúnaðargerð. Undir það fellur

skýrslugerð, hugmyndavinna, skipulagning og vinna við að búa til hugbúnaðinn.

Markmið verkefnisins var að búa til “proof of concept” smáforrit sem gerir læknum og

sjúkraþjálfurum kleift að fylgjast með framgangi notenda sem eru að fara í gegnum “functional

training” í smáforritinu. Það verður notað til að kenna notendum á stoðtæki frá Össuri og auka

traust þeirra á stoðtækjunum sem þeir nota. Össur mun vera með réttindin á smáforritinu og

getur því seinna meir gefið út smáforrit sem tengir núverandi smáforrit og okkar útfærslu.

2 Ítarleg Lýsing

2.1 Verkefnalýsing

Í núverandi smáforriti Össurar er “functional training” sem er notað til að kenna notendum á

stoðtæki frá Össuri og auka traust þeirra á stoðtækjunum sem þeir nota. Þar getur notandi séð

æfingar sem mælt er með fyrir hann en eins og staðan er í dag er ekki hægt að fylgjast með

hvort að notendur séu að gera æfingarnar né framgangi þeirra. Þessar upplýsingar gætu læknar

og sjúkraþjálfarar notfært sér til að aðstoða notendur við að fá sem mest út úr stoðtækjunum

sem þeim er úthlutað. Einnig væri hægt að gera æfingarnar einstaklingsmiðaðar út frá

upplýsingum sem safnað er um framgang notenda við æfingar.

Verkefnið gekk út á að setja upp kerfi sem gerir ávísara (e. prescriber) þ.e. lækni, sjúkraþjálfara

eða samsvarandi, kleift að gefa út æfingar til ákveðinna notenda. Þá fá notendur æfingar sem

eru sérsniðnar að þeirra þörfum. Þegar notandi er búinn að framkvæma þessar æfingar verður

skýrsla send til ávísara (e. prescriber) sem gefur þeim yfirlit yfir hvernig notanda hefur gengið

með æfingarnar. Þá getur ávísari (e. prescriber) gefið notanda fleiri æfingar og valið þær æfingar

sem munu gagnast þeim mest.
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Notendahópar kerfisins eru tveir, ávísari (e. prescriber) og notandi stoðtækis. Ávísari (e.

prescriber) getur sett fyrir æfingar og skoðað framgang notenda við æfingar. Notandi stoðtækis

getur séð æfingar sem mælst er til að hann geri og skráð framgang sinn við æfingarnar. Kerfið

mun síðan tengja þessa tvo notendahópa saman eins og hefur komið fram fyrr í lýsingunni.

2.2 Össur

Verkefnið er unnið fyrir Össur. Össur sérhæfir sig í hönnun og framleiðslu stoðtækja og hafa þau

það að markmiði að bæta og einfalda lífið hjá fólki. Á vefsíðu þeirra segir “Össur er alþjóðlegt

heilbrigðistækni fyrirtæki sem hannar og framleiðir stoðtæki, spelkur og stuðningsvörur með

það að markmiði að bæta hreyfanleika fólks.”

3 Verkskipulag

Teymið ákvað í sameiningu að nota Scrum til þess að halda utan um skipulagið í gegnum

verkefnið. Scrum er þekkt aðferðafræði sem notuð er við þróun hugbúnaðar. Scrum byggir á

Agile hugmyndafræðinni en hún gengur út á endurtekningar og sívaxandi þróun þar sem kröfur

og lausnir þróast smám saman. Í Scrum er unnið í sprettum en það eru mislangar ítranir.

Aðalmarkmið Scrum er þó að gera hugbúnaðarþróunarferlið eins auðvelt og þægilegt og hægt

er þar sem unnið er markvisst að kröfum í smáum skömmtum.

3.1 Hlutverk

Í Scrum eru nokkur hlutverk og var þeim skipt niður á eftirfarandi hátt:

Product owner: Stefán Páll Sigurþórsson

Scrum Master: Lilja Ýr Guðmundsdóttir

Teymi: Bergþóra Ólöf Björgvinsdóttir, Lilja Ýr Guðmundsdóttir,

Matthildur Fríða Gunnarsdóttir, Þorbjörg Hekla Ingólfsdóttir
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3.2 Sprettir

Fyrsti spretturinn eða sprettur 0 var óformlegur sprettur þar sem skipulag og þess háttar var

rætt. Áætlað var að teymið myndi taka 9 spretti samtals á tímabilinu 25. janúar til 16. maí 2021

ásamt sprett 0. Sprettunum var þannig háttað að þeir voru 14 dagar hver fyrstu 10 vikurnar, svo

tók við pása þegar lokaprófin áttu sér stað. Eftir lokaprófin breyttust sprettirnir í 7 daga spretti

hver, því hópurinn hafði mun meiri tíma í seinustu 3 vikum námskeiðsins.

Hér að neðan má sjá dæmi um skipulag 14 daga spretts:

Dagur 1 Mánudagur Sprettaskipulagsfundur

Dagur 2 Þriðjudagur
Daglegur fundur og fundur með

verkstjóra

Dagur 3 Miðvikudagur Fundur með leiðbeinanda

Dagur 5 Föstudagur Daglegur fundur

Dagur 8 Mánudagur Daglegur fundur

Dagur 10 Miðvikudagur Fundur með leiðbeinanda

Dagur 12 Föstudagur Sprettasamantekt

Tafla 1: Skipulag 14 daga spretts

Hér að neðan er að sjá skipulag 7 daga spretts:

Dagur 1 Mánudagur Sprettaskipulagsfundur

Dagur 2 Þriðjudagur
Daglegur fundur og fundur með

verkstjóra

Dagur 3 Miðvikudagur
Daglegur fundur og fundur með

leiðbeinanda

Dagur 4 Fimmtudagur Daglegur fundur

Dagur 5 Föstudagur Sprettasamantekt

Tafla 2: Skipulag 7 daga spretts

Hægt er að sjá heildarskipulag og stöðu spretta í kaflanum Framvinda verkefnisins.
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3.2.1 Sprettaskipulag (e. Sprint planning)

Hver einasti sprettur hófst með sprettaskipulagi (e. sprint planning) þar sem allir í teyminu

ræddu markmið og stefnu næsta spretts. Á þessum fundum voru valdar ákveðnar kröfur úr

verkefnalista (e. product backlog) og settar inn í sprint backlog. Í hverjum spretti voru aðeins

þær notendasögur sem teymið vildi vinna með á því tímabili settar í sprint backlog.

Notendasögurnar voru síðan brotnar niður í smærri verkefni sem auðveldara var að vinna með,

og þeim gefnir sögupunktar eftir erfiðleikastigi og flokkuðum eftir stöðu.

3.2.2 Daglegur/vikulegur fundur (e. Daily/weekly standup)

Þar sem teymið hittist ekki á hverjum degi fyrst um sinn til að vinna í verkefninu þá var ákveðið

að hafa daglegan/vikulegan fund (e. daily/weekly standup) á þeim dögum sem teymið hittist.

Þetta voru stuttir fundir þar sem hver meðlimur sagði frá því sem hann hafði verið að vinna í,

hvað hann ætlaði að gera næst og nefndi vandamál ef einhver komu upp.

3.2.3 Brunarit (e. Burndown chart)

Í hverjum spretti var sett fram brunarit (e. burndown chart) fyrir fjölda notendasaga til þess að

hafa betri yfirsýn yfir það hversu miklu er lokið í hverjum spretti. Þetta gaf góða yfirsýn yfir stöðu

og þróun verkefnisins.

3.2.4 Sprettasamantekt (e. Sprint review & retrospective)

Í lok hvers sprett fór teymið yfir sprettinn og ræddi hvað var klárað, hvað gekk vel og hvað mætti

betur fara. Reynt var að finna lausnir á þeim vandamálum sem komu upp ásamt því að ákveðið

var hvaða aðferðir teymið myndi halda áfram eða hætta að nota.

3.3 Tímaskipulag og aðstaða

Teymið ákvað að vinna í 8 tíma á mánudögum og föstudögum fyrstu 11 vikurnar. Eftir lokaprófin

vann teymið 8 tíma á dag alla virka daga. Teymið vann að mestu leyti heima við og hafði

samskipti í gegnum Discord. Þegar tækifæri gáfust hittist teymið heima hjá meðlimum teymisins
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til skiptis. Fundir með leiðbeinanda frá Össur voru kl. 9 á þriðjudögum aðra hverja viku og fundir

með leiðbeinanda frá HR voru vikulega kl. 16 á miðvikudögum og fóru báðir fundir fram á

Teams. Tímaskráning var sett fram fyrir hvern sprett og má sjá hana í hverjum sprett kafla fyrir

sig.

3.4 Þróunarhraði

Hver hópmeðlimur eyddi samanlagt um það bil 300 klst. í verkefnið. Í heildina tók því

skýrslugerð, forritun og allt annað sem kom að verkefninu u.þ.b. 1200 klst. Fjöldi vikna sem

áætlaðar voru í verkefnið voru 14 vikur. Til að geta lokið við verkefnið á tilsettum tíma þurfti því

hver hópmeðlimum að leggja 16 klukkutíma á viku í verkefnið fyrstu 11 vikunar en 40 tíma á

viku seinustu 3 vikurnar.

3.5 Tæknilegt umhverfi

3.5.1 Skýrslur og samskipti

Lokaskýrslan og öll gögn sem tengjast henni voru geymd í Google Drive möppu sem allir í

teyminu voru með aðgang að. Skýrslur voru skrifaðar í Google Docs og aukagögn geymd í Google

Sheets, þar sem m.a. var haldið utan um þá tíma sem hver meðlimur eyddi í hverja verktegund.

Allir í teyminu höfðu notast við Google Drive áður og býður það upp á að deila skjölum á

einfaldan máta.

Samskipti teymisins fóru fram í gegnum Discord og Messenger auk þess sem teymið hittist þegar

tækifæri gafst. Fundir með leiðbeinendum frá HR og Össuri fóru fram í gegnum Teams og önnur

samskipti í gegnum tölvupóst.

Hönnun og frumgerðavinna fór fram í Figma þar sem það gerir manni kleift að búa til gagnvirkar

(e. interactive) frumgerðir sem hægt var að nota til notendaprófana.

3.5.2 Forritun

GitHub var notað fyrir útgáfustjórnun og til þess að halda utan um kóðann þar sem allir innan

teymisins höfðu reynslu af því. Framendaforritun fór fram í Flutter, sem er notað í þróun fyrir
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bæði iOS og Android. Smáforritið verður aðeins aðgengilegt fyrir iOS og vinsældir Flutter eru

sívaxandi svo teyminu fannst viðeigandi að nota Flutter. XCode var nýtt til að build-a og deploy-a

þar sem það styður iOS. Bakendinn var skrifaður í Python og MongoDB var síðan notað fyrir

gagnagrunninn. Azure var nýtt til þess að hýsa apann sem tengir saman bakenda og framenda.

3.5.3. Prófanir

Framkvæmdar voru ýmsar prófanir til þess að vera viss um að smáforritið virkaði eins og til var

ætlast. Teymið framkvæmdi einingaprófanir (e. Unit testing) á öllum hlutum forritsins eins og

föllum og klösum í bæði framenda og bakenda. Einnig voru framkvæmdar samþættiprófanir (e.

Integration testing) sem prófuðu mismunandi hluta kerfisins saman. Í lokin voru síðan gerðar

kerfisprófanir (e. System testing) til að prófa virkni kerfisins í heild sinni. Þau próf sem teymið

skrifaði athuguðu aðallega hvort að rétt gögn komu úr gagnagrunni, hvort að skipanir skiluðu

þeim niðurstöðum sem búist var við og prófuðu þau jaðartilvik sem teyminu fannst eiga við.

4 Verkáætlun

Í verkáætlun er verkefnalisti (e. product backlog) sem geymir virknikröfur sem teymið vann með

og eru kröfurnar settar fram sem notendasögur. Í hverjum sprett voru valdar kröfur sem unnið

var með og þær settar inn í sprint backlog hvers sprett. Þessar kröfur voru brotnar niður í

smærri einingar í hverjum spretti og þeim gefnir sögupunktar eftir erfiðleikastigi.

4.1 Sögupunktar

Sögupunktar (e. Story points) segja til um hve erfitt sé að framkvæma vissan hluta, eða sögu, og

eru þeir skilgreindir í byrjun hvers spretts.

Til þess að greina sögupunktana notaði hópurinn aðferð sem heitir áætlunarpóker (e. Planning

poker). Framkvæmd áætlunarpókersins fór þannig fram að hópurinn kom saman og fór yfir

hverja og eina sögu vel og vandlega. Hver hópmeðlimur gaf sögunni erfiðleikastuðul þar sem

notast var við Fibonacci rununa eða 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,... Ef allir hópmeðlimir gáfu sama

erfiðleikastuðul þá stóð sá erfiðleikastuðull. Hins vegar ef hópmeðlimir gáfu sögu mismunandi
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erfiðleikastuðla þá var sú saga tekin enn frekar fyrir þar til allir hópmeðlimir voru sammála um

erfiðleikastuðul.

Hópurinn gaf sögunum sögupunkta hægt og rólega í gegnum verkefnið þar sem erfitt hefði verið

að ákveða sögupunkta þegar hópurinn var ekki byrjaður að forrita og var því ekki kominn með

góða sýn á erfiðleikastuðli hverrar sögu.

4.2 Verkefnalisti (e. Product backlog)

Teymið kom saman með Product Owner til þess að ræða helstu kröfur/notendasögur

verkefnisins. Eftir fundinn við Product Owner voru skilgreindar nokkrar grunnkröfur fyrir

verkefnið en eftir að teymið gerði fyrstu frumgerðina í Figma bættust við fleiri kröfur.

Markmið verkefnisins var að búa til “proof of concept” fyrir viðbætta virkni við núverandi

smáforrit Össurar og þar sem teymið fékk ekki aðgang að kóða frá Össuri þurfti öll virkni að vera

unnin frá grunni. Þ.a.l. voru þeir hlutar smáforritsins sem ekki komu fyrir í núverandi smáforriti

metnir með mesta forganginn.

Ávísara (e. prescriber) hlið smáforritsins er ekki til í núverandi smáforriti Össurs svo teymið

einblíndi á þá hlið og ákveðnar breytingar á notendaviðmótinu fyrir notanda stoðtækis.

Hér má sjá kröfur sem eiga við um alla notendur smáforritsins, þ.e. bæði notendur stoðtækis og

ávísara (e. prescribers). Kröfurnar voru flokkaðar eftir forgangi og fengu þær sögupunkta í þeim

spretti sem þær voru teknar fyrir í. Þessar kröfur eru allar C kröfur og var því ekki lokið við þær í

verkefninu.

Nr. Ég sem notandi vil ég <markmið> svo að <ástæða> Forgangur

1 Geta stofnað aðgang og skráð mig inn svo að ég geti notað smáforritið C

2
Geta ýtt á user guide svo ég geti séð nánari upplýsingar um

smáforritið
C

3
Geta skipt um tungumál svo að ég geti valið tungumál sem hentar mér

C

Tafla 3: Kröfur fyrir alla notendur smáforritssins

9



Háskólinn í Reykjavík T-404-LOKA

Tölvunarfræðideild

Hér má sjá kröfur fyrir notendahópinn notandi stoðtækis. Kröfurnar voru flokkaðar eftir forgangi

og fengu þær sögupunkta í þeim spretti sem þær voru teknar fyrir í.

Nr. Ég sem notandi stoðtækis vil ég <markmið> svo að <ástæða> Forgangur

5
Geta séð yfirlit yfir öll stoðtæki sem ég er með svo ég geti fengið æfingar

fyrir öll stoðtækin mín
A

6
Geta séð æfingar sem ávísari (e. prescriber) hefur sett fyrir svo ég geti

aðlagast tækinu mínu
A

7 Geta skoðað hverja æfingu fyrir sig svo að ég geti framkvæmt hana A

8
Geta séð nánari upplýsingar um æfinguna (ýta á information tákn) svo

að ég geti framkvæmt æfinguna rétt
A

9
Geta hakað við æfingu sem ég er búinn að gera og skráð hvernig hún

gekk svo að haldið sé utan um framgang æfinga
A

10

Geta séð á augljósan hátt hversu oft á að gera hverja æfingu á viku og

yfir hve langt tímabil svo ég geti farið eftir æfingaprógramminu sem mér

hefur verið sett fyrir

A

11
Geta séð tölfræðiupplýsingar um hverja æfingu fyrir sig svo ég geti fylgst

með framgangi mínum í æfingunum
A

12
Geta séð athugasemd frá lækni varðandi hverja æfingu svo að ég fái

nánari upplýsingar um framgang minn B

13

Geta séð tilkynningar þegar nýtt æfingaplan kemur inn og þegar skýrsla

um framgang æfinga er tilbúin svo að ég sé alltaf vel upplýstur um

framgang æfinga B

14

Geta tengt stoðtækið við smáforritið með bluetooth svo að árangur

æfinga sé sjálfkrafa skráður inn
C

Tafla 4: Kröfur fyrir notendur stoðtækja
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Hér má sjá kröfur fyrir ávísara (e. prescriber). Kröfurnar voru flokkaðar eftir forgangi og fengu

þær sögupunkta í þeim spretti þegar þær voru teknar fyrir.

Nr. Ég sem ávísari vill ég <markmið> svo að <ástæða> Forgangur

15
Geta séð yfirlit yfir alla sjúklinga og stöðu þeirra (‘in progress’/’needs

checking’) svo að ég geti séð hvort að skýrsla sé tilbúin
A

16
Geta séð upplýsingar um hvern sjúkling svo að ég hafi yfirsýn yfir

almennar upplýsingar og stoðtæki
A

17
Geta séð núverandi æfingaplan notenda svo að ég geti séð hvernig ég

get bætt æfingaplanið
A

18
Geta fjarlægt æfingu úr æfingaplani svo að ég geti gert nýtt plan sem

hentar notandanum
A

19

Geta bætt við æfingu í æfingaplan og sett inn upplýsingar um

framkvæmd æfinga svo að ég geti búið til æfingaplan sem hentar

notandanum

A

20

Geta séð tölfræðiupplýsingar fyrir hverja æfingu til þess að geta fylgst

með framgangi æfinga og sett fyrir einstaklingsmiðuð plön fyrir

notendur

A

21
Geta bætt við sjúkling svo að ég hafi yfirsýn yfir alla sjúklinga sem ég er

með
B

22

Geta sent athugasemd á notanda á skýrslu til þess að ég geti sagt

notanda hvað gengur vel og hvað mætti betur fara B

23

Geta skoðað nánari upplýsingar um æfingu svo að ég geti séð

nákvæmlega hvað hún reynir á C

24

Geta flokkað æfingar eftir tegund stoðtækis svo að auðveldara sé að

gera æfingarplan. C

25
Geta búið til sameiginlegt plan fyrir nokkur stoðtæki.

C

Tafla 5: Kröfur fyrir ávísara (e. prescriber)
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Hér má sjá skipulag og markmið hvers spretts.

Númer spretts Byrjar Endar Dagar Markmið spretts

Sprettur 0 18. jan ‘21 24. jan ‘21 7
Uppsetning á skýrslum, verkefnalýsing

og tímaáætlun

Sprettur 1 25. jan '21 7. feb '21 14

Klára undirbúning lokaskýrslu og

glærukynningu fyrir næstu viku.

Þarfagreining, verkefnalisti (e. product

backlog) og frumgerðaskissur

Sprettur 2 8. feb '21 21. feb '21 14

Drög að hönnun, frumgerð í Figma,

notendaprófanir, unnið úr niðurstöðum

prófana. Kynning og skýrsla fyrir

stöðufund.

Sprettur 3 22. feb '21 7. mar '21 14

Uppfæra frumgerð í Figma,

notendaprófanir, unnið úr niðurstöðum

prófana. Setja upp GitHub repository og

ákveða uppsetningu.

Sprettur 4 8. mar '21 21. mar '21 14

Setja upp gervigögn, koma upp tengingu

milli gagnagrunns, framenda og

bakenda. Geta sótt og sett gögn í

gagnagrunninn.

Sprettur 5 22. mar '21 4. apr '21 14
Prófunaraðferðir ákveðnar, kröfur 15 &

16

Sprettur 6 5. apr '21 11. apr '21 7 Bakenda prófanir, kröfur 5, 17 & 21

PRÓF 12. apr '21 25. apr '21 14 Kröfur 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18 & 19

Sprettur 7 26. apr '21 2. maí '21 7 Kröfur 11 & 20, framendaprófanir

Sprettur 8 3. maí '21 9. maí '21 7 Stílisering & kerfisprófanir

Sprettur 9 10. maí '21 16. maí '21 7 Leggja lokahönd á verkefnið fyrir lokaskil

Tafla 6: Skipulag og markmið spretta
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5 Áhættugreining

Það er að mörgu að huga þegar ráðist er í nýtt verkefni og margt sem getur farið úrskeiðis. Það

er því mikilvægt að koma auga á hætturnar í ferlinu og greina hvernig er hægt að forðast þær

eða milda afleiðingar. Við bjuggum því til áhættufylki (e. Risk matrix) til þess að auðvelda að

koma auga á helstu áhættur, greina líkur á þeim og áhrif ef til þeirra kemur.

Mynd 1: Áhættufylki til að meta áhrif og líkur áhættuþátta

Hér að neðan er að sjá töflu með áhættugreiningu hópsins. Ákveðið var að setja kröfur sem

flokkuðust undir A áhættu efst og C áhættu neðst.

Nr. Áhætta Líkur Áhrif Einkunn Forvarnir Ábyrgðaraðili

1.

Virkni afurðarinnar

stenst ekki kröfur

verkefnisins

Miðlungs Mikil A

Fylgja kröfulista til fulls og vera í

góðu sambandi við leiðbeinanda frá

Össuri

Teymið

2.
Reynsluleysi í Flutter

forritunarmáli
Miðlungs Mikil A

Teymismeðlimir horfa á námskeið og

lesa sér til um Flutter forritunarmáli
Teymið

3.

Tengja saman þrjá

hluta kerfisins (ávísara

hlið, notanda

stoðtækis hlið og

gagnagrunnur)

Miðlungs Mikil A

Teymið byrjar snemma að tengja

hlutana saman og prófar oftar en

ekki. Passa vel uppá útgáfustjórnun.

Teymið
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4.

Álag í öðrum

námskeiðum sem

veldur töfum á

verkefninu

Miðlungs Mikil A

Hópmeðlimir skipuleggja sig vel og

reyna að sjá verkefnin og álagið fram

í tímann. Ef tímapressa kemur upp,

muna að vinna skipulega en þó sofa

vel til að mynda ekki of mikla streitu.

Teymið

5. Veikindi hópmeðlims Litlar Mikil B

Teymismeðlimir passa vel uppá

sóttvarnir. Verður að vera vel skráð

hvað hver hópmeðlimur er að vinna

í svo aðrir hópmeðlimir geti gripið

inn í ef veikindi eru langvarandi.

Teymið

6.
Veikindi barna

hópmeðlims
Litlar Mikil B

Teymismeðlimir passa vel uppá

sóttvarnir. Verður að vera vel skráð

hvað hver hópmeðlimur er að vinna

í svo aðrir hópmeðlimir geti gripið

inn í ef veikindi eru langvarandi.

Þorbjörg

7.

Vandamál eða

reynsluleysi koma upp

við forritun á Xcode

Litlar Mikil B

Teymismeðlimir læra vel á Xcode

með því að horfa á námskeið og lesa

sér til

Teymið

8.

Halda

persónuupplýsingum

öruggum (e. Medical

records)

Litlar Mikil B Öryggisprófa vel og vandlega. Teymið

9.

Vandamál eða

reynsluleysi koma upp

við notkun á GitHub

Litlar Mikil B

Teymismeðlimir læra vel á GitHub

með því að lesa sér til og prófa sig

áfram. Vera alltaf með nýjustu

lausnina líka á öðrum stað.

Teymið

10.

Vandamál koma upp

við notkun Google

Drive

Litlar Mikil B

Gott væri að vista Lokaskýrsluna af

og til á tölvu hjá einhverjum

hópmeðlimi ef svo kynni að bilun

kæmi hjá Google Drive.

Teymið

11.
Reynsluleysi við

notkun á Python
Litlar Mikil B

Teymismeðlimir læra vel á Python

með því að horfa á námskeið, lesa

sér til og prófa sig áfram.

Teymið
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12.
Reynsluleysi við

notkun á MongoDB
Litlar Mikil B

Teymismeðlimir læra vel á MongoDB

með því að horfa á námskeið, lesa

sér til og prófa sig áfram.

Teymið

13.
Óraunhæf tímaáætlun

fyrir verkefnið
Miðlungs Miðlungs B

Teymið hittist jafnt og þétt og er

með gott verkskipulag
Teymið

14.

Vandamál með

samfellda innleiðingu

(e. Continuous

integration)

Miðlungs Miðlungs B
Teymismeðlimir horfa á námskeið og

lesa sér til um samfellda innleiðingu
Teymið

15.

Erfiðleikar með að

nálgast búnað/gögn

frá Össuri

Litlar Miðlungs C

Teymið verður í stöðugum

samskiptum í gegnum verkefnið við

tengilið okkar hjá Össuri.

Teymið

16.

Erfiðleikar við að ná

sambandi við tengilið

hjá Össuri eða

leiðbeinanda frá HR.

Litlar Miðlungs C

Teymið verður í stöðugum

samskiptum í gegnum verkefnið við

tengilið okkar hjá Össuri og

leiðbeinanda frá HR.

Teymið

17.

Viðmót ekki

fullnægjandi eins og

áætlað var

Litlar Miðlungs C

Teymið vinnur vel eftir frumgerðum

og prófar afurðina vel. Ef

athugasemdir koma upp við

notendaprófanir eru breytingar

gerðar út frá þeim.

Teymið

18.

Tæknibúnaður

teymismeðlims

bilar/eyðileggst

Litlar Miðlungs C

Endurræsa búnaði öðru hvoru, vera

með góða tösku undir búnað.

Push-a kóða reglulega á GitHub.

Vera með skýrslur og fleira á Google

Drive en ekki á tölvu teymismeðlims.

Teymið

19.

Vandamál eða

reynsluleysi koma upp

við notkun á Figma

Litlar Litlar C

Teymismeðlimir læra vel á Figma

með því að horfa á námskeið, lesa

sér til og prófa sig áfram

Teymið

Tafla 7: Áhættugreining - listi yfir helstu áhættur, líkur, áhrif, forvarnir og ábyrgðaraðilar
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5.1 Áhættur sem hafa komið upp

Það kom sér vel að hafa gert áhættugreiningu í byrjun verkefnis þar sem teymið lenti í flestum

þeim áhættuþáttum sem eru af hæsta áhættustigi. Temið var í talsverðum erfiðleikum með að

tengja saman framenda og bakenda kerfisins vegna reynsluleysis í XCode. Því var ákveðið að

skipta yfir í Flutter fyrir framendann þar sem það er einfalt í notkun og virkar fyrir öll stýrikerfi.

Þá geta allir teymismeðlimir komið að framendaforritun. Einnig komu upp veikindi

teymismeðlima og barna sem og nýr áhættuþáttur, sem var álag í öðrum námskeiðum. Allir

þessir áhættuþættir töfðu fyrir verkefnavinnu en gott skipulag kom í veg fyrir mikil áhrif á

framgang verkefnis.
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6 Þarfagreining

6.1 Notendagreining

Nafn hópsins Notandi stoðtækis

Bakgrunnur

Aldur Allur aldur, 55/60+ er langstærsti hópurinn

Kyn Öll

Menntun Öll stig menntunar

Hæfni/vanhæfni Þarf á stoðtæki að halda. Oft sjá eldri
einstaklingar verr.

Tölvufærni Almenn tölvukunnátta

Notkun kerfis

Hversu oft Á hverjum degi/nokkrum sinnum í viku

Hversu lengi 30 - 60 mín í senn

Færni notenda Færni góð

Viðhorf notenda Jákvætt

Fjöldi notenda U.þ.b. 3000 - 4000 manns

Umhverfi

Tæknilegt umhverfi Smáforrit í síma/spjaldtölvu

Raunverulegt umhverfi Heimilið

Helstu notendamarkmið

Fá æfingar í gegn um app og framkvæma þær

Skrá inn þegar æfing hefur verið framkvæmd

Mikilvægi hópsins Mjög mikilvægur hópur

Tafla 8: Notendagreining fyrir notendahópinn notandi stoðtækis
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Nafn hópsins Ávísari (e. prescriber)

Bakgrunnur

Aldur 25-70

Kyn Öll

Menntun Háskólapróf

Hæfni/vanhæfni Læknir/sjúkraþjálfari, möguleg sérhæfing í
bæklun eða stoðtækjum.

Tölvufærni Almenn tölvukunnátta

Notkun kerfis

Hversu oft Á virkum dögum (5x í viku)

Hversu lengi Allt að 8 tíma á dag

Færni notenda Góð færni

Viðhorf notenda Jákvætt

Fjöldi notenda U.þ.b. 1000 manns

Umhverfi

Tæknilegt umhverfi Smáforrit í síma/spjaldtölvu

Raunverulegt umhverfi Í vinnu

Helstu notendamarkmið

Setja notendum fyrir einstaklingmiðaðar
æfingar

Sjá skýrslu um framgang æfinga hjá
notendum

Mikilvægi hópsins Mikilvægasti hópurinn

Tafla 9: Notendagreining fyrir notendahópinn ávísari (e. prescriber)
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6.2 Kröfulisti

Kröfulistinn okkar var lifandi skjal á meðan verkefnið var í þróun. Teyminu fannst mikilvægt að

hafa kröfulistann skýran og raða honum eftir forgangi með A, B og C kröfum. Þar sem

nauðsynlegt var að klára A kröfur, gott að klára B kröfur og einungis viðbót við verkefnið að ná

að útfæra C kröfur.

6.2.1 Virknikröfur

Virknikröfur voru settar fram sem notendasögur, þær má sjá í kaflanum Verkefnalisti (e. Product

backlog).

6.2.2 Almennar kröfur

Númer Nafn Forgangur

1. Smáforritið á að vera skalanlegt A

2. Leturgerð, leturstærð og litir eiga að henta sem flestum A

3. Hægt er að nota smáforritið í öllum iOS spjaldtölvum og

snjallsímum

A

4. Upplýsingar sem notandi og ávísari (e. prescriber) eru með eru

þær sömu

A

Tafla 10: Listi yfir almennar kröfur og forgang þeirra
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6.2.3 Notkunartilvik

Notkunartilvik voru unnin út frá kröfum í verkefnalista (e. product backlog). Þau lýsa flæðinu í

gegn um verkefni notanda smáforritsins. Notkunartilvik hjá okkur skiptast upp í tvo flokka því

að við erum með tvo notendahópa, notendur stoðtækis og ávísarar (e. prescribers).

Notkunartilvik fyrir notendur stoðtækis:

Nafn Merkja við að æfing sé búin

Númer 1

Forgangur A

Upphafsskilyrði Notandi er innskráður og kominn með æfingaplan

Lýsing 1. Notandi stoðtækis smellir á iconið “hlaupakall” og sér lista
yfir æfingar.

2. Hann velur æfingu sem hann ætlar að framkvæma og
smellir á örina til þess að opna síðu fyrir þessa æfingu þar
sem fram koma upplýsingar frá ávísari (e. prescriber) um
hversu oft á að gera æfinguna.

3. Notandi framkvæmir æfinguna og hakar við “exercise
completed for the day” og notar “slider” og skrifar
komment til að meta hversu vel æfing gekk og ýtir svo á
“save”.

Annað flæði a) Notandi veit ekki hvernig á að framkvæma æfinguna, hann
smellir á iconið “i” til að sjá nánari útskýringu og heldur
síðan áfram í skref 3.

Afleiðingar Æfing merkist sem framkvæmd fyrir þann dag

Source (requirements) 1,2,3,4,5

Notendur Notandi stoðtækis

Höfundar Matthildur Fríða

Tafla 11: Notendasaga 1 - Merkja við að æfing sé búin
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Nafn Skoða tölfræði fyrir æfingu í æfingaplani

Númer 2

Forgangur A

Upphafsskilyrði Notandi er innskráður og hefur framkvæmt æfingar

Lýsing 1. Notandi stoðtækis smellir á icon fyrir tölfræði og fer inn á
síðu sem sýnir lista yfir allar æfingar sem innihalda tölfræði.

2. Notandinn velur æfingu til að skoða tölfræði fyrir og smelli
á örina til að skoða tölfræði fyrir þá æfingu.

3. Notandi sér graf og athugasemd frá ávísara (e. prescriber).

Annað flæði a) Notandi fær tilkynningu um að það séu komnar nýjar
tölfræðiupplýsingar, notandi smellir á æfingu sem hefur
rauða tilkynningu og sér nýjustu tölfræði.

b) Notandi smellir á aðra æfingu en hann vildi skoða tölfræði
fyrir, hann ýtir á “til baka” örina og velur rétta æfingu eða
velur rétta æfingu úr fellivalmynd (e. dropdown menu) á
tölfræðisíðu.

Afleiðingar Notandi stoðtækis hefur séð tölfræði fyrir æfingu

Source (requirements) 6,7,8

Notendur Notandi stoðtækis

Höfundar Matthildur Fríða

Tafla 12: Notendasaga 2 - Skoða tölfræði fyrir æfingu í æfingaplani
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Notkunartilvik fyrir ávísara (e. prescriber):

Nafn Búa til nýtt æfingaplan fyrir notanda

Númer 3

Forgangur A

Upphafsskilyrði Ávísari (e. prescriber) er innskráður og er með notanda skráðann
sem sjúkling

Lýsing 1. Ávísari ýtir á þann notanda sem hann vill búa til
æfingarplan fyrir og ýtir á hlaupakall táknið.

2. Síðan ýtir hann á “Add excercise” og velur þá æfingu sem
hann vill bæta við.

3. Svo fyllir hann inn upplýsingar fyrir æfinguna (hversu mörg
reps, hversu marga daga í viku, fjölda vikna, hversu háa
prósentu af þyngd notanda hann á að leggja á stoðtækið og
fleiri upplýsingar ef þær þurfa að koma fram).

4. Ef ávísari vill bæta við fleiri æfingum endurtekur hann skref
2 og 3.

5. Þegar planið er tilbúið ýtir ávísari á “Send plan”.

Annað flæði a) Notandi er nú þegar með æfingaplan svo ávísari þarf að
byrja á að ýta á “mínus” táknið fyrir framan þær æfingar
sem hann vill fjarlægja.

b) Ávísari er ekki viss hvort æfingin henti fyrir notandann svo
hann ýtir á information táknið hjá æfingunni til að sjá
nánari upplýsingar um æfinguna áður enn hann bætir
henni við.

c) Ávísari velur að sjá æfingar eftir öðru stoðtæki en er valið
úr dropdown menu og velur síðan æfingu til að bæta við.

Afleiðingar Æfingarplanið sem ávísari var að búa til er aðgengilegt bæði fyrir
notanda og ávísara og notandi fær tilkynningu um að nýtt
æfingarplan hafi verið búið til.

Source (requirements) 2, 3, 4, 5, 9, 10

Notendur Ávísari (e. prescriber)

Höfundar Bergþóra Ólöf

Tafla 13: Notendasaga 3 - Búa til nýtt æfingaplan fyrir notanda
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Nafn Skoða tölfræði fyrir æfingu notanda

Númer 4

Forgangur A

Upphafsskilyrði Ávísari er innskráður og er með notanda skráðann sem sjúkling

Lýsing Ávísari ýtir á tölfræði takkann og sér lista yfir æfingar sem hægt er
að sjá tölfræði fyrir. Svo getur ávísari valið þá æfingu sem hann vill
sjá tölfræðiupplýsingar um.

Afleiðingar Ávísari hefur séð tölfræði fyrir notandann

Source (requirements) 6, 8

Notendur Ávísari (e. prescriber)

Höfundar Bergþóra Ólöf, Lilja Ýr

Tafla 14: Notendasaga 4 - Skoða tölfræði fyrir æfingu notanda

Nafn Bæta við sjúkling

Númer 5

Forgangur B

Upphafsskilyrði Ávísari er innskráður

Lýsing Ávísari ýtir á “Connect patient”, setur inn númer fyrir þann sjúkling
sem hann vill tengjast og ýtir síðan á “Connect”.

Afleiðingar Nýr sjúklingur birtist í “Patients” lista hjá ávísara

Source (requirements) 1, 7

Notendur Ávísari (e. prescriber)

Höfundar Bergþóra Ólöf

Tafla 15: Notendasaga 5 - Bæta við sjúkling
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7 Hönnun

7.1 Samskiptarit

Hér má sjá hvernig allir hlutar kerfisins, þ.e. bakendi, framendi, API og gagnagrunnur tengjast.

Auk mögulegra tenginga við gagnagrunn frá Össuri og aðra untanaðkomandi grunna (e. external

sources).

Rit 1: Samskiptarit kerfisins
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7.2 Grófhönnunarfrumgerðir

Grófhönnunarfrumgerðir voru unnar á pappír þar sem allir meðlimir teymisins rissuðu upp

hugmyndir. Síðar voru þessar hugmyndir sameinaðar í eina grófhönnunarfrumgerð sem teymið

notaði sem grunn fyrir síðari frumgerðir sem unnar voru í Figma.

Hér má sjá hönnunarfrumgerð fyrir notendahliðina sem unnin var út frá fyrri frumgerðum frá

hverjum teymismeðlim:

Mynd 4: Frumgerðir fyrir hlið notanda stoðtækis
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Hér má sjá hönnunanfrumgerð fyrir ávísara (e. prescriber) hliðina:

Mynd 5-8: Frumgerðir fyrir ávísara (e. prescriber) hlið smáforritsins
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7.3 Frumgerðir

Frumgerðirnar sem unnar voru í Figma höfðu sama litaþema og stíl og núverandi app Össurar.

Þær voru unnar út frá pappírsfrumgerðunum og voru notaðar í frumgerðarviðtölunum. Eftir

viðtölin voru frumgerðirnar uppfærðar, en hægt er að sjá uppfærðar frumgerðir síðar í kaflanum

Uppfærðar frumgerðir.

7.4 Frumgerðarviðtöl

Teymið undirbjó notendaprófanir með frumgerðunum sem innihéldu kynningarspurningar,

verkefni sem viðmælendur áttu að framkvæma með frumgerðunum og lokaspurningar sem

snérust um hvernig hægt væri að breyta og bæta frumgerðina. Notendahóparnir eru tveir svo

teymið tók viðtöl við fólk úr báðum hópum. Til að fá sem besta sýn á notendahliðina sem er fyrir

fólk með stoðtæki þá tókum við flest viðtöl við fólk á aldrinum 55/60+ þar sem það er

langstærsti notandahópur stoðtækja. Til að fá innsýn í ávísara (e. prescriber) hliðina tókum við

viðtöl við lækna og læknanema. Spurningalista má sjá í Viðauki A.

7.4.1 Samantekt og niðurstöður viðtala

Samantekt yfir sameiginlega þætti:

● Á upphafssíðu var “User guide” ekki auðsjáanlegt og “localization” ekki lýsandi til að

skipta um tungumál

○ Taka út punktana og setja fána á forsíðu í staðin fyrir localization

○ Setja takka utan um “User guide” svo það sé augljóst að hægt sé að ýta á það

● Vantar til baka takka ef óvart var ýtt á “Log in” í stað sign up og öfugt

● Það var ekki skýrt hvað “Customer number” í “Sign up” ferlinu stóð fyrir

● Væri betra að hafa login fyrir ofan sign up

● “Sign up” ferlið var ekki nógu skýrt, leiddi mann ekki nógu mikið í gegn

● Passa að hafa ekki of litla takka

● Hafa liti til að tilgreina hvort maður gerði eitthvað vitlaust í “Sign up” ferli

● Hafa stærri skrift í t.d. í “Sign up” og í “Statistics”
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Samantekt úr viðtölum við ávísara (e. prescriber):

● Upplýsingar um sjúklinginn

○ Þarf að bæta við símanúmeri, kennitölu, sjúkrasögu (hvort sjúklingur sé á

einverjum lyfjum, með einhverja sjúkdóma og aðrar upplýsingar um heilsufar) og

forsögu (hvernig sjúklingur missti lim).

○ Hver setur inn þessar upplýsingar? Notandi, ávísari (e. prescriber) eða fást þær úr

gagnagrunni hjá Össur?

○ Mögulega taka út email því læknar og sjúkraþjálfarar hringja frekar en senda

tölvupóst

● Óþarfa handavinna fyrir lækni að skrá inn upplýsingar fyrir hvern einasta nýja sjúkling ef

að sjúklingurinn hefur nú þegar búið til aðgang í smáforritinu. Gæti verið einfaldari leið

að tengja sjúkling við lækni með kóða sem er sleginn inn. (læknir slær inn kóða til að

tengjast sjúkling eða öfugt)

● Taka bluetooth takkann út hjá tækinu hjá ávísara (e. prescriber)

● Framfara ásinn á árangursgrafinu mætti vera skýrari því það er óskýrt hvernig framfarir

eru mældar

● Vantar að sýna betur á grafinu hvort að notandi gerði öll “reps” eða ekki. Vantar líka að

sýna hvort hann náð settri prósentu eða ekki. Gæti verið þægilegt að geta valið hvort að

reps eða prósenta sést í grafinu til að einfaldara sé að lesa úr því

● “Make changes” takkinn á statistics síðu ruglandi, gætum fært hann nær æfingunum eða

sleppt honum

● “Edit” takkinn til að breyta æfingum ekki nógu áberandi

● Væri hægt að bæta við virkni svo að ávísari (e. prescriber) geti ýtt á hverja æfingu og

breytt henni

● Of miklar upplýsingar á síðunni þar sem hægt er að breyta æfingarprógramminu

○ Þyrfti að endurhugsa hvernig maður bætir við og breytir æfingum

○ Gæti verið sniðugt að bæta við “new plan” takka til að gera síðuna skýrari og þarf

að útskýra checkbox-in aðeins betur
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● Skip takkinn í sign up ferlinu er ekki nógu sýnilegur. Væri betra ef hann væri stærri eða

staðsettur annars staðar

● Í “Sign up” ferlinu er ekkert komið í staðinn fyrir “add device” fyrir ávísara (e. prescriber),

“add device” á ekki alveg við

○ Hafa í staðinn “patient” síðu þar sem ávísari (e. prescriber) getur bætt við

sjúklingum

Samantekt úr viðtölum við notendur stoðtækja:

● Á yfirlitssíðu er tákn númer 2 sem táknar prófíl ekki nógu lýsandi

● Í æfingaplani þá er ruglandi hvað er átt við með prósentu sem athugasemd frá lækni

● Þegar verið er að haka við að ljúka æfingu þá þarf að breyta orðalagi úr “exercise

complete” yfir í “exercise complete for the day” til að gera aðeins skýrara. Þarf að breyta

því að þegar æfing er búin í dag þá er ekki hægt að gera hana aftur, gera skýrt að hún sé

búin

● Information takkinn á æfingasíðu ekki nógu auðsjáanlegur, notendur ýttu frekar á

myndina

○ Bæta við að hægt sé að ýta á myndina og/eða stækka information takkann

● Ruglandi að statistics og æfinga síðurnar séu alveg eins

○ Breyta fyrirsögninni “Training” í “Statistics” og breyta “Exercises” í “Statistics for

Exercises”

● Hafa “Autosave” á comment

● Gott að geta skipt yfir á íslensku, sérstaklega þar sem stærsti notendahópurinn er eldra

fólk sem er oft ekki með jafn góða enskukunnáttu

● Vantar meiri hvatningu þegar maður er búinn að gera æfingu

○ Fá upp glugga sem segir hversu stóra prósentu af æfingum maður er búinn að

gera eða eitthvað þvíumlíkt

● Sjá eldri æfingaplön þegar nýtt æfingaplan er komið

● Fá að vita að skýrslan er komin til læknisins með því að fá tilkynningu
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7.5 Uppfærðar frumgerðir

Hópurinn var mjög ánægður með útkomu notendaprófanana þar sem margt sniðugt og gagnlegt

kom úr viðtölunum, en breytingar voru gerðar á frumgerðunum eftir notendaprófanirnar.

Hér má sjá uppfærðar frumgerðir fyrir ávísara (e. prescriber):

Mynd 9: Yfirlitsíða yfir sjúklinga Mynd 10: Yfirlitssíða fyrir einstakling
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Mynd 11: Tölfræði upplýsingar fyrir ákveðna

æfingu

Mynd 12: Æfingaplan notanda
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Mynd 13: Yfirlitssíða yfir æfingar sem hægt er að

setja fyrir notanda.

Mynd 14: Síða til að skrá leiðbeiningar fyrir

æfingu þegar verið er að gera æfingaplan.
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Hér má sjá uppfærðar frumgerðir fyrir notanda stoðtækis.

Mynd 15: Yfirlitssíða yfir tæki notanda, notandi

getur séð tilkynningar þegar nýtt æfingaplan eða

nýjar tölfræðiupplýsingar koma inn.

Mynd 16: Yfirlitssíða yfir æfingar notanda
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Mynd 17: Síða þar sem notandi getur séð hvernig

á að framkvæma æfingu og hakað við þegar hann

er búinn.

Mynd 18: Tölfræðiupplýsingar og athugasemdir

frá lækni fyrir ákveðna æfingu
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7.6 Seinni frumgerðarviðtöl

Eftir að hafa lagfært frumgerðina eftir fyrri notendaviðtöl breyttum við spurningalistanum örlítið

til að hafa meira samræmi. Eftir það fórum við af stað með seinni notendaprófanir út frá þessum

lagfærðu frumgerðum. Hægt er að sjá breyttar spurningar í Viðauki A. Niðurstöðurnar úr

þessum prófunum voru  notaðar þegar teymið byrjaði að forrita.

Samantekt yfir sameiginlega þætti:

● Þarf að hafa stærra letur

● “Skip” og “continue” takkarnir í nýskráningarferlinu voru of litlir og illa staðsettir

● Ferlið ætti að vera aðeins öðruvísi fyrir ávísara (e. prescriber) og notendur stoðtækja

● Örin til að fara í næsta skref við nýskráningu ætti frekar að vera hjá reitunum sem verið

er að fylla inn en ekki efst á síðunni

● Gott að hafa staðfestingu á að lykilorð og staðfest lykilorð séu eins við nýskráningu

● Þægilegt ef rafræn skilríki væru notuð

● “Add device” hnappurinn var óljós, væri betra að hafa skýrara að þetta sé til að bæta við

stoðtæki

● “Customer number” óskýrt

Samantekt úr viðtölum við ávísara (e. prescriber):

● Vantar frekari persónuupplýsingar fyrir hvern sjúkling

● Þegar er verið að bæta við sjúklingi væri betra að skrifa “brief medical history” í staðin

fyrir “medical snapshot”

○ Munum ekki koma til með að geyma upplýsingar um sjúkrasögu sjúklinga í okkar

gagnagrunni.

● Vantar að sjá persónuupplýsingar fyrir sjúklinginn á yfirlitssíðunni

● Smá óljóst hvað stillingatakkinn og profile takkarnir gera fyrir ávísara

● Óþægilegt að þurfa að búa til nýtt æfingaplan fyrir hvert einasta stoðtæki notanda.

○ Möguleg viðbót við smáforritið seinna meir að geta búið til plan fyrir öll stoðtæki

notanda.

● Á árangurssíðunni var óljóst hvað “progress” á grafinu er að mæla, eru þetta reps eða %
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● Þarf lengd æfingaplans á árangurssíðu

● “User rating” var smá óljóst á árangurssíðu

● Mínusinn til að eyða æfingu úr æfingaplani var ekki nógu skýr

● “User weight percentage” var óljóst þegar verið er að gera nýtt æfingaplan

● Væri kannski gott að hafa skýrara að maður sé að breyta æfingaplaninu, hafa þannig að

maður geta bara skoðað planið og síðan smellt á eitthvað til að fá upp að verið er að

breyta því

● Væri kannski betra fyrir ávísara að sjá þetta í tölvu

Samantekt úr viðtölum við notanda stoðtækis:

● Ekki augljóst hvar “fleiri upplýsingar” um æfinguna finnst

● Vantar upplýsingar um hvað icon þýða

● Æfinga og tölfræði síða of lík

● Tímabil vantaði fyrir graf til að gera augljósara hvað er á grafinu

● Of mikið af upplýsingum í sign up fyrir almennan notanda til að skrá inn

7.7 Bakgrunnur viðmælanda

Bakgrunnur viðmælanda í seinni og fyrri notendaprófunum var svipaður að mestu leiti svo hér

má sjá samantekt á bakgrunni úr báðum notendaprófunum.

Fjórir viðmælendur komu í notendaprófanir sem notendur stoðtækja. Þeir voru á aldrinum

28-61, flestir frá 57-61, sem fellur undir stærsta hóp þeirra sem nota stoðtæki. Þeir voru með

fjölbreyttan bakgrunn og höfðu allir einhverja reynslu af smáforritum, sumir meiri en aðrir.

Einnig komu fjórir viðmælendurnir í notendaprófanir sem ávísarar (e. prescibers). Þeir voru á

aldrinum 22 - 72 svo niðurstöðurnar voru frá fjölbreyttu sjónarhorni. Allir viðmælendurnir voru

læknar, fyrrverandi læknar eða læknanemar. Einn viðmælandana hafði notast mikið við ýmis

konar smáforrit tengd læknisfræði í starfi sínu en aðrir unnu meira við tölvu.
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7.8 Gagnagrunnsrit

Hér má sjá gagnagrunnsrit sem lýsir töflunum í gagnagrunninum og tengingunum milli taflna.

Einnig má sjá þau eigindi sem hver tafla er með og fjöldatölur (e. cardinality) milli taflna.

Rit 2: Gagnagrunnsrit sem sýnir uppbyggingu gagnagrunnsins
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Taflan æfingar geymir allar æfingar sem eru í kerfinu. Þegar æfingu er bætt í plan eru

ítarupplýsingar um æfinguna settar upp. Að fyrstu voru allar upplýsingar um stöðu æfingar í

sömu töflu en þar sem staðan breytist í hvert skipti sem sjúklingur gerir æfingu ákváð teymið að

geyma endurgjöf frá sjúkling í sér töflu en framvindu og klárað í ítarupplýsingar töflunni.

Hver sjúklingur getur verið með 1 eða fleiri stoðtæki og getur hann fengið plan fyrir hvert tæki.

Eftir að hafa ákveðið uppsetningu gagnagrunnsins uppgötvuðum við að gera þurfti

smávægilegar breytingar á hönnun viðmótsins. Taflan ítarupplýsingar um æfingu geymir plan id

en í viðmótinu varð planið ekki til fyrr en búið að var að setja inn allar ítarupplýsingar. Því bætti

teymið við skrefi þar sem ávísari velur hvort hann vill uppfæra eða búa til nýtt plan.

8 Framvinda verkefnisins

Framvinda verkefnisins sýnir framgang og þróun verkefnisins. Hér er samantekt á tímafjölda, auk

skipulags og stöðu spretta og útskýring á hverjum sprett fyrir sig þar sem fram kemur tímafjöldi

sem fór í helstu verktegundir.

Hér að neðan má sjá heildarkökurit sem sýnir heildartímafjölda sem teymið hefur unnið í

verkefninu og hvernig tímarnir skiptust milli verktegunda. Teymið vann í samtals 1214 klst í

verkefninu en forritunarvinna tók helming tímans og restin skiptist á milli annara verktegunda.

Graf 1: Kökurit sem sýnir heildar tímafjöldann sem fór í hverja verktegund
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Brunaritið hér að neðan sýnir heildar klukkustundir allra hópmeðlimana í verkefninu og tímann

sem hópurinn hefur unnið í verkefninu. Áætlað var að hver hópmeðlimur myndi vinna 300 klst. í

heildina í verkefninu, en það eru 1200 klst. fyrir alla teymismeðlimi.

Eins og gert var ráð fyrir vann teymið mun meira í verkefninu síðustu 3 vikurnar svo það kom

ekki að sök að rauntímalínan var á eftir áætluðu tímalínunni í gegnum námskeiðið því það

vannst upp þegar teymið gat einbeitt sér einungis að lokaverkefninu.

Graf 2: Brunarit fyrir verkefnið í heild

8.1 Sprettur 0 (18.01.21 - 24.01.21)

Upphafsspretturinn fór í að skipuleggja hvernig verkefnið var unnið og að ákveða hvaða skýrslur

voru nauðsynlegar fyrir verkefnið okkar. Sett var upp beinagrind fyrir þær skýrslur svo auðvelt

væri að bæta inn í þær jafnóðum. Fyrstu drög að ítarlegri verkefnalýsingu voru send til

leiðbeinanda og prófdómara frá HR. Ákveðið var hvernig tímaskráning væri uppsett og skipulag

sett upp fyrir spretti. Einnig var unnið að því að setja upp þróunarumhverfið. Teymið hafði

komið sér saman um að vinna með Swift og Xcode þar sem smáforritið er unnið fyrir iOS.

Hópurinn ákvað að nota áætlunarpóker fyrir sögupunktana, en hægt er að lesa um

áætlunarpóker undir kaflanum Sögupunktar.
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Númer Lýsing Sögupunktar Klárað

1
Ákveðið hvaða skýrslur væru

nauðsynlegar fyrir verkefnið okkar
2 X

2 Uppsetning á skýrslunum 2 X

3 Verklýsing - Frumgerð 2 X

4 Ákveða tímaskráningu 2 X

5
Skipulag ákveðið fyrir spretti

verkefnisins
2 X

6 Þróunarumhverfi - Fyrstu skref 2 X

Samtals 12 12

Tafla 16: Kröfur sem teknar voru fyrir í spretti 0 og sögupunktar hverrar kröfu sem metnir eru með

áætlunarpóker eftir umfangi hverrar kröfu

Graf 3: Brunarit fyrir kröfur teknar fyrir í spretti 0

Þessi sprettur fór ekki eftir uppsettu sprettaskipulagi þar sem teymið var að koma öllu af stað og

að ákveða skipulag næstu spretta. Hópurinn komst þó að því að ekki ætti að skila hverri skýrslu

fyrir sig heldur vera með eina stóra lokaskýrslu og undirkafla í þeirri skýrslu með öllum

skýrslunum sem hópurinn var búinn að útbúa. Næsti sprettur mun því hefjast á því að breyta

þessari uppsetningu.
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8.2 Sprettur 1 (25.01.21 - 07.02.21)

Í þessum spretti byrjaði boltinn að rúlla betur. Hópurinn var kominn með góða innsýn á hvernig

verkefnið ætti að vera. Einnig fékk hópurinn gervihné að láni frá Össuri til þess að skilja betur

núverandi smáforrit Össurar. Þessi sprettur var fjölbreyttur en hópurinn kláraði ítarlega

verklýsingu, kom þarfagreiningunni af stað, byrjaði á hönnunarskýrslunni, áhættugreindi

verkefnið vel og uppfærði verkefnalista (e. product backlog). Hópurinn kom saman til að gera

frumgerðir fyrir smáforritið, en allir hópmeðlimirnir komu sínum skoðunum á framfæri. Eftir að

teymismeðlimir höfðu rissað niður hugmyndir af hönnun á blöð í sitthvoru lagi kom teymið

saman og tók frumgerðir hópsins saman á stóru blaði til þess að sjá heildarmyndina með flæði.

Númer Lýsing Sögupunktar Klárað

1 Þarfagreiningarskýrsla - Fyrstu skref 2 X

2 Verklýsing 5 X

3 Hönnunarskýrsla - Fyrstu skref 2 X

4 Áhættugreining 3 X

5
Verkefnalisti (e. Product backlog) -

Frumgerð
3 X

6
Fyrstu frumgerðir fyrir smáforritið -

Teiknað á blað og  flæði ákveðið
5 X

Samtals 20 20

Tafla 17: Kröfur sem teknar voru fyrir í spretti 1 og sögupunktar hverrar kröfu sem metnir eru með

áætlunarpóker eftir umfangi hverrar kröfu
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Graf 4: Brunarit fyrir kröfur teknar fyrir í spretti 1

Einnig útbjó hópurinn kökurit sem sýnir tímaálagningu fyrir fimm helstu verktegundirnar sem

unnið verður í út verkefnið.

Graf 5: Kökurit sem sýnir tímann sem fór í hverja verktegund í spretti 1

Það gekk vel fyrir hópinn að fylgja skipulagi og ná þeim markmiðum sem voru sett fram. Það var

áskorun að finna áhættur fyrir áhættugreininguna en þá þurfti teymið að hugsa út fyrir boxið og

ímynda sér hvað gæti gerst ef allt myndi fara á versta veg. Það gekk vel að skissa frumgerðina á

blað en hópnum þótti lykilatriði að hittast allar saman. Það gekk einnig vel að gera kröfur fyrir

verkefnalistann (e. product backlog) en hópurinn hafði þann lista opinn út verkefnið og bætti við

og lagfærði hann með tímanum.
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8.3 Sprettur 2 (08.02.21 - 21.02.21)

Í þessum spretti kláruðum við fyrstu frumgerð og byrjuðum að taka notendaprófanir. Teknar

voru notendaprófanir við notendur stoðtækis og lækna eða sjúkraþjálfara. Fyrir hliðina fyrir

notanda stoðtækis voru flest viðtöl tekin við fólk á aldrinum 55/60+ þar sem það er stærsti hluti

þess notendahóps.

Númer Lýsing Sögupunktar Klárað

1 Fyrsta frumgerð kláruð - Figma 13 X

2 Notendaprófanir - Spurningalisti 3 X

3 Notendaprófanir teknar 8 X

4 Unnið úr niðurstöðum
notendaprófana

5 X

5 Breytingar á frumgerð eftir
niðurstöðum notendaprófana

5 X

6 Lagt lokahönd á skýrsluna fyrir
stöðufund 1

5 X

7 Gerð kynning fyrir stöðufund 1 3 X

Samtals 37 37

Tafla 17: Kröfur sem teknar voru fyrir í spretti 2 og sögupunktar hverrar kröfu sem metnir eru með

áætlunarpóker eftir umfangi hverrar kröfu.
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Graf 6: Brunarit fyrir kröfur teknar fyrir í spretti 2

Einnig útbjó hópurinn kökurit sem sýnir tímaálagningu fyrir fimm helstu verktegundirnar sem

unnið verður í út verkefnið.

Graf 7: Kökurit sem sýnir tímann sem fór í hverja verktegund í spretti 2

Forritið Figma var besti vinur teymisins í þessum spretti en við eyddum miklum tíma í pælingar

og uppsetningu í Figma. Teymið fékk margar góðar athugasemdir út frá notendum úr

notendaviðtölunum og breytti frumgerð út frá því.

44



Háskólinn í Reykjavík T-404-LOKA

Tölvunarfræðideild

8.4 Sprettur 3 (22.02.21 - 07.03.21)

Í þessum spretti voru teknar fleiri notendaprófanir við bæði notendur stoðtækja og ávísara.

Síðan voru niðurstöðurnar úr notendaprófunum teknar saman og gerðar breytingar á

frumgerðunum út frá því. Svo fór teymið að huga að því að forrita. Uppsetning verkefnisins var

ákveðinn og sett var upp GitHub repository út frá þeirri uppsetningu.

Númer Lýsing Sögupunktar Klárað

1 Breytingar gerðar á frumgerð og hún
gerð tilbúin fyrir notendaprófanir

5 X

2 Notendaprófanir - Spurningalisti
uppfærður

3 X

3 Notendaprófanir nr. 2 teknar 8 X

4 Unnið úr niðurstöðum
notendaprófana

5 X

5 Breytingar á frumgerð eftir
niðurstöðum notendaprófana

5 X

6 Ákveða uppsetningu verkefnis og
útbúa Github

5 X

Samtals 31 31

Tafla 18: Kröfur sem teknar voru fyrir í spretti 3 og sögupunktar hverrar kröfu sem metnir eru með

áætlunarpóker eftir umfangi hverrar kröfu
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Graf 8: Brunarit fyrir kröfur teknar fyrir í spretti 3

Graf 9: Kökurit sem sýnir tímann sem fór í hverja verktegund í spretti 3

Þessi sprettur var í auðveldari kantinum þar sem það er alltaf tímafrekt að taka notandaprófanir.

Við hefðum mögulega getað byrjað að huga að forrituninni til hliðar til þess að ná að nýta

þennan sprett betur.
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8.5 Sprettur 4 (08.03.21 - 21.03.21)

Verkefnið fór inn næsta fasa þar sem undirbúningsvinnan var að klárast og vinnan við afurðina

sjálfa var að hefjast. Í þessum spretti tengingu milli gagnagrunnsins, framendans og bakendans

komið upp. Lokafrumgerðin í Figma var búin til en örlitlar breytingar voru gerðar á henni við

gerð gagnagrunnsritsins. Þær breytingar voru að ávísari (e. prescriber) þarf aðeins að setja inn id

sem hann fær frá Össuri til að tengjast sjúklingi en ekki fylla inn upplýsingar um sjúklinginn. Í

þessum spretti gerði teymið einnig breytingar á hluta tæknistakks vegna vandræða við að tengja

bakenda og framenda. Skipt var úr Swift yfir í Flutter fyrir framendann til þess að leysa þessi

vandamál og þá gátu allir teymismeðlimir unnið í framenda forritsins. Auk þess sem ákveðið var

að nota Azure til að hýsa apa sem sá um samskipti milli framenda og bakenda.

Númer Lýsing Sögupunktar Klárað

1 Breytingar gerðar á frumgerð 3 X

2 Ákveða uppsetningu gagnagrunns og gera

gagnagrunnsrit.

8 X

3 Setja upp gervigögn (e. Mock data) 8 X

4 Koma upp tengingu milli gagnagrunnsins og

bakenda

8 X

5 Koma tengingu milli bakenda og framenda 34 X

6 Gera sótt og sett gögn í gagnagrunni 21 X

7 Ákveða prófunaraðferðir 5 --

Samtals 87 82

Tafla 19: Kröfur sem teknar voru fyrir í spretti 4 og sögupunktar hverrar kröfu sem metnir eru með

áætlunarpóker eftir umfangi hverrar kröfu
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Graf 10: Brunarit fyrir kröfur teknar fyrir í spretti 4

Graf 11: Kökurit sem sýnir tímann sem fór í hverja verktegund í spretti 4

Þessi sprettur var krefjandi, en mikið álag var á hópnum vegna veikinda og álags í öðrum

námskeiðum. Okkur tókst þó að skipuleggja okkur vel og koma sem flestu í verk. Það var

strembið að koma tengingu milli gagnagrunnsins, bakendans og framendans þar sem

reynsluleysi í hluta tæknistakks átti sér stað.
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8.6 Sprettur 5 (22.03.21 - 04.04.21)

Í þessum spretti voru teknar fyrir kröfur 15 og 16 úr verkefnalistanum og þær brotnar niður í

smærri verkefni. Þessar kröfur snúa að allar ávísarahlið (e. Prescriber side) smáforritsins. Þar að

auki voru prófunaraðferðir ákveðnar og villumeðhöndlun gerð á bakenda.

Númer Lýsing Sögupunktar Klárað

1 Ákveða prófunaraðferðir 8 X

2 Sem ávísari vil ég geta séð yfirlit yfir mína
sjúklinga

21 X

3 Sem ávísari vil ég geta séð stöðu sjúklings
svo að ég viti hvort skýrsla sé tilbúin

13 X

4 Sem ávísar vil ég geta séð upplýsingar um

hvern sjúkling

13 X

5 Bakenda villumeðhöndlun 13 X

Samtals 68 68

Tafla 20: Kröfur sem teknar voru fyrir í spretti 5 og sögupunktar hverrar kröfu sem metnir eru með

áætlunarpóker eftir umfangi hverrar kröfu.

Graf 12: Brunarit fyrir kröfur teknar fyrir í spretti 5
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Graf 13: Kökurit sem sýnir tímann sem fór í hverja verktegund í spretti 5

Þessi sprettur var sá fyrsti þar sem teknar voru fyrir kröfur úr verkefnalista og einnig sá fyrsti þar

sem virkni var útfærð í framenda. Því fór talsverður tími í að venjast málskipan (e. syntax) í

flutter og verkefni sprettsins voru tímafrekari en áætlað var. Eftir þennan sprett voru

teymismeðlimir komnir á lagið í flutter og bjuggust því við að frekari vinna í flutter myndi ganga

vel fyrir sig.
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8.7 Sprettur 6 (05.04.21 - 11.04.21)

Í þessum spretti voru teknar fyrir kröfur 21 og 17 úr verkefnalistanum fyrir ávísarahlið (e.

Prescriber side) smáforritsins og krafa 5 úr verkefnalistanum fyrir notanda stoðtækis. Auk þess

fóru fram prófanir á bakenda, en frekari prófanir voru gerðar þegar búið var að útfæra meiri

virkni í framendanum.

Númer Lýsing Sögupunktar Klárað

1 Gera id síðu (velja milli ávísara og notanda
stoðtækis)

13 X

2 Sem ávísari vil ég geta tengst við sjúkling 13 X

3 Sem ávísari vil ég geta séð æfingar fyrir
notanda

13 X

4 Sem notandi stoðtækis vil ég geta séð yfirlit

yfir mín stoðtæki

8 X

5 Bakenda prófanir 13 X

Samtals 60 60

Tafla 21: Kröfur sem teknar voru fyrir í spretti 6 og sögupunktar hverrar kröfu sem metnir eru með

áætlunarpóker eftir umfangi hverrar kröfu.

Graf 14: Brunarit fyrir kröfur teknar fyrir í spretti 6
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Graf 15: Kökurit sem sýnir tímann sem fór í hverja verktegund í spretti 6

Þessi sprettur var fyrsti einnar viku langi spretturinn og því var fyrirkomulag hans örlítið öðruvísi

en annara spretta. Hægt er að sjá muninn á fyrirkomulagi tveggja og einnar viku spretta í

kaflanum Sprettir. Þar að auki var þessi sprettur í vikunni fyrir próf svo einhver tími fór í að læra

undir próf. Þrátt fyrir það gengu kröfur sprettsins vel og var verkefnið nú komið á fulla ferð.
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8.8 Prófasprettur (12.04.21 - 25.04.21)

Áætlað var að teymið myndi ekki vinna á meðan á prófatörninni stæði en þar sem mikill tími var

á milli prófa var ákveðið að setja fyrir einhver verkefni á því tímabili.

Í þessum spretti voru teknar fyrir kröfur 6, 7, 8, 9 og 10 úr verkefnalistanum fyrir notanda hlið

smáforritsins og kröfur 18 og 19 fyrir ávísara hliðina.

Númer Lýsing Sögupunktar Klárað

1 Sem ávísari vil ég geta valið um að búa til
nýtt plan eða breyta plani

8 X

2 Sem ávísari vil ég geta bætt við æfingu í
plan

13 X

3 Sem ávísari vil ég geta tekið æfingu úr plani 5 X

4 Sem notandi stoðtækis vil ég geta séð

mínar æfingar

8 X

5 Sem notandi stoðtækis vil ég geta skoðað

hverja æfingu fyrir sig

8 X

6 Sem notandi stoðtækis vil ég geta séð

nánari upplýsingar um æfinguna (ýta á

information tákn)

8 X

7 Sem notandi stoðtækis vil ég geta hakað við

æfingu sem ég er búinn að gera og skráð

hvernig hún gekk

8 X

8 Sem notandi stoðtækis vil ég geta séð á

augljósan hátt hversu oft á að gera hverja

æfingu á viku og yfir hve langt tímabil

3 X

Samtals 61 61

Tafla 22: Kröfur sem teknar voru fyrir í prófasprettinum og sögupunktar hverrar kröfu sem metnir eru

með áætlunarpóker eftir umfangi hverrar kröfu.
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Graf 16: Brunarit fyrir kröfur teknar fyrir í prófaspretti

Graf 17: Kökurit sem sýnir tímann sem fór í hverja verktegund í prófaspretti

Þrátt fyrir takmarkaðan tíma náði teymið að ljúka við allar þær kröfur sem settar voru fyrir í

sprettinum, og þar sem þessi sprettur gekk vel þá var teymið mjög vel statt fyrir seinustu 3

vikurnar.
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8.9 Sprettur 7 (26.04.21 - 02.05.21)

Í þessum spretti ákváðum við að taka fyrir kröfu 20 fyrir ávísarahliðina, og kröfu 11 fyrir notanda

stoðtækis. Þessar kröfur snúa báðar að því að útbúa viðmót fyrir tölfræðiupplýsingar og eru þær

því teknar fyrir í sama spretti. Þar að auki var þeirri virkni bætt við að notandi stoðtækis getur

ekki gefið æfingu endurgjöf meira enn einu sinni á dag né ef hann hefur lokið við æfinguna.

Einnig var farið í frekari prófanir í þetta sinn á framendanum.

Númer Lýsing Sögupunktar Klárað

1 Sem ávísari vil ég geta séð

tölfræðiupplýsingar fyrir hverja æfingu fyrir

sig á grafi

8 X

2 Sem ávísari vil ég geta valið fyrir hvaða
æfingu ég sé tölfræðiupplýsingar fyrir

8 X

3 Sem ávísari vil ég geta séð athugasemdir frá

notanda

5 X

4 Sem ávísari vil ég geta séð lýsingu á æfingu 3 X

5 Sem notandi stoðtækis vil ég geta séð

tölfræðiupplýsingar um hverja æfingu í grafi

13 X

6 Sem notandi stoðtækis vil ég geta séð

lýsingu á framkvæmd æfingar

5 X

7 Sem notandi stoðtækis vil ég geta séð hvort

ég hef framkvæmt æfinguna í dag

8 X

8 Sem notandi stoðtækis vil ég geta séð hvort

ég hef lokið við æfingu í æfingarplani

5 X

9 Framenda prófanir 13 X

Samtals 68 68

Tafla 23: Kröfur sem teknar voru fyrir í spretti 7 og sögupunktar hverrar kröfu sem metnir eru með

áætlunarpóker eftir umfangi hverrar kröfu.
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Graf 18: Brunarit fyrir kröfur teknar fyrir í spretti 7

Graf 19: Kökurit sem sýnir tímann sem fór í hverja verktegund í spretti 7

Þessi sprettur gekk vonum framar, en þessi sprettur var fyrsti spretturinn þar sem

teymismeðlimir höfðu lokið við aðra áfanga og unnu því einungis að lokaverkefninu. Þar af

leiðandi voru unnir mun fleiri tímar á einni viku heldur en í fyrri sprettum.
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8.10 Sprettur 8 (03.05.21 - 09.05.21)

Í þessum spretti fór teymið í að stílisera þá virkni sem nú þegar var komin. Auk þess var

kóðanum skipt betur upp til að gera hann læsilegri og fallegri. Einnig var sett upp staðfesting á

inntaksbreytum (e. input validation) og gerðar kerfisprófanir (e. system testing) á öllum hlutum

smáforritsins.

Númer Lýsing Sögupunktar Klárað

1 Stílisera yfirlitssíðu fyrir tölfræði og
tölfræðisíðu

18 X

2 Stílisera æfingasíðu 5 X

3 Stílisera yfirlitssíðu sem listar upp sjúklinga 13 X

4 Stílisera síðu til að breyta æfingaplani 8 X

5 Stílisera síðu til að bæta við æfingu 8 X

6 Stílisera síðu þar sem ávísari setur inn nánari

upplýsingar um framkvæmd æfinga

13 X

7 Stílisera síðu fyrir endurgjöf sjúklinga á æfingu 8 X

8 Stílisera síðu til að tengjast nýjum sjúklingi 5 X

9 Stílisera yfirlitssíðu sem sýnir stoðtæki sjúklinga 8 X

10 Stílisera upplýsingar um hverja æfingu fyrir sig 5 X

11 Stílisera forsíðu 3 X

12 Stílisera síðu sem segir að æfing sé framkvæmd 5 X

13 Kerfisprófanir (e. system testing) 8 X

Samtals 107 107

Tafla 21: Kröfur sem teknar voru fyrir í spretti 8 og sögupunktar hverrar kröfu sem metnir eru með

áætlunarpóker eftir umfangi hverrar kröfu.
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Graf 20: Brunarit fyrir kröfur teknar fyrir í spretti 8

Graf 21: Kökurit sem sýnir tímann sem fór í hverja verktegund í spretti 8

Líkt og í spretti 7 voru unnir töluvert margir klukkutímar og teyminu gekk vel að leggja lokahönd

á afurð verkefnisins. Þar sem mest öll virkni var tilbúin í byrjun þessa spretts þá fór tíminn að

mestu í stíliseringu og prófanir. Í þessum spretti hittist teymið oftar og voru teymismeðlimir

sammála um að það auðveldaði verkefnavinnuna til muna.
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8.11 Sprettur 9 (10.05.21 - 16.05.21)

Lokasprettur hópsins fór að mestu í að yfirfara lokaskýrsluna, prófa afurðina betur til að ganga

úr skugga um að engin villa verði í lokaafurð hópsins og undirbúa lokakynningu hópsins.

Númer Lýsing Sögupunktar Klárað

1 Klára lokakynningu og undirbúning 8 X

2 Prófa afurðina fyrir afhendingu 8 X

3 Gera skýrslu klára fyrir afhendingu 13 X

4 Útbúa rekstrarhandbók 8 X

5 Útbúa notendaleiðbeiningar 8 X

Samtals 45 45

Tafla 22: Kröfur sem teknar voru fyrir í spretti 9 og sögupunktar hverrar kröfu sem metnir eru með

áætlunarpóker eftir umfangi hverrar kröfu.

Graf 22: Brunarit fyrir kröfur teknar fyrir í spretti 8
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Graf 23: Kökurit sem sýnir tímann sem fór í hverja verktegund í spretti 8

Sprettur 9 gekk vel fyrir sig og hópurinn sá fyrir endann á þessu skemmtilega verkefni. Einhverjar

smávægilegar villur komu upp í prófununum en teyminu gekk vel að laga það. Mikill tími fór í

undirbúning fyrir lokakynninguna, þar sem hópurinn stefndi á að vera með góða kynningu og fá

athygli allra hlustenda.

9 Afurð

9.1 Helstu fídusar

Hér að neðan má sjá lýsingar og myndir af helstu fídusum og virkni sem smáforritið inniheldur.

Þeim er skipt í virkni fyrir ávísarahlið og hlið notenda stoðtækis. Smávægilegar breytingar urðu á

hönnun smáforritsins við útfærslu þar sem hluti af þeim fídusum sem sjást í frumgerð eru ekki

hluti af skilgreiningu verkefnisins, t.d. innskráning og stillingar.
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9.1.1 Ávísarahlið smáforritsins

Ávísari er annaðhvort læknir eða sjúkraþjálfari notanda stoðtækis eða stoðtækja. Ávísari sér um

að búa til sérhæft æfingaplan með tilliti til hvers og eins notanda. Ávísari fylgir svo notandanum

eftir og fylgist með árangri hans.

Þegar ávísari fer inn í smáforritið birtist yfirlitssíða yfir sjúklinga sem hann er tengdur, þeim sem

vantar nýtt æfingaplan eru undir ‘Needs checking’ og þeir sem eru með virkt æfingaplan eru

undir ‘In progress’. Einnig er hægt að tengjast nýjum notendum undir ‘Connect Patient’.

Þegar ávísari smellir á ákveðinn notanda fer hann á yfirlitssíðu um notandann. Þar er hægt að

sjá öll stoðtæki notandans á síðunni. Hjá hverju stoðtæki eru tveir takkar, annar með

tölfræðitákni og hinn með æfingatákni. Einnig eru þar allar helstu upplýsingar um notandann

sem ávísari hefur aðgang að, eða nafn, tölvupóstur og símanúmer.

Mynd 19-20: Yfirlit yfir sjúklinga og yfirlit yfir stoðtæki notanda.
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Þegar ávísari smellir á æfingatákn undir ákveðnu stoðtæki getur hann séð æfingaplan fyrir það

stoðtæki og fær upp lista yfir æfingar sem eru á planinu. Hann getur þá valið að breyta plani

með því að smella á “Edit Plan” eða að búa til nýtt plan með því að smella á “Create New Plan”.

Ef ávísari smellir á “Edit Plan” þá getur hann eytt æfingu úr plani með því að smella á mínus

táknið við hlið æfingar. Til þess að bæta við æfingu er smellt á “Add exercise”. Þegar ávísari er

sáttur með æfingu smellir hann á senda plan “Send Plan” og þá fer ávísari á yfirlitssíðu notanda.

Mynd 21 - 22: Æfingar í núverandi plani og síða til að uppfæra plan.

62



Háskólinn í Reykjavík T-404-LOKA

Tölvunarfræðideild

Ef ávísari ýtir á ‘Create new plan’ eða ‘Add exercise’ í ‘Edit plan’ fer hann yfir á þessa síðu sem

sýnir allar æfingar sem eru í kerfinu. Hér er hægt að bæta æfingu við núverandi plan með því að

ýta á plúsinn vinstra megin við æfinguna. Ef ávísari vill sjá nánari upplýsingar um æfinguna áður

enn henni er bætt í planið getur hann ýtt á upplýsingatáknið (i).

Eftir að ávísari smellt er á plús hjá æfingu til þess að bæta æfingu við í æfingaplan þá opnast síða

þar sem þarf að slá inn leiðbeiningar um framkvæmd æfingu. Þ.e. hversu margar endurtekningar

á að gera í hvert skipti, hve lengi planið gildið, hversu háa prósentu af líkamsþyngd notandi á að

leggja á stoðtækið og og auka upplýsingar ef þær þarf. Þegar það hefur verið fyllt inn er vistað

með því að smella á “Save” en þá fer ávísari aftur á “Edit Plan” síðuna og hefur æfingin bæst við

æfingaplanið.

Mynd 23 - 24: Síða til að bæta æfingu í plan og síða til að setja inn ítarupplýsingar um æfingu.
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Þegar ávísari er á yfirlitssíðu um notanda getur hann einnig valið tölfræði tákn til þess að sjá

tölfræði um hverja æfingu fyrir sig hjá notandanum. Þá kemur upp síða þar sem ávísari getur

valið hvaða æfingu hann sér tölfræðiupplýsingar fyrir.

Þegar ávísari hefur smellt á ákveðna æfingu kemur upp síða sem geymir tölfræðiupplýsingar

fyrir hverja æfingu. Einnig er hægt er að skipta um æfingu í fellivalmynd (e. dropdown menu).

Grafið sýnir þá prósentu sem markmið notandans er að ná að leggja á stoðtækið við framkvæmd

æfingarinnar. Sem dæmi má nefna, ef notandi er með 30% líkt og á myndinni hér fyrir neðan, þá

er það markmið notandans að leggja 30% af þyngd sinni á stoðtækið til að notendur læri að

leggja þyngd á stoðtækið. Auk þess sýnir það hversu vel notandanum fannst honum ganga að ná

þessu markmiði. Einnig sést núverandi æfingaplan með athugasemd frá ávísara og hversu

margar æfingar notandi hefur klárað af æfingaplaninu.

Ef ávísari fer neðar á síðuna getur hann séð einkunnagjöf og athugasemd frá notandi fyrir hvern

dag.

Mynd 25 - 27: Yfirlit yfir æfingar sem hægt er að skoða tölfræði fyrir og tölfræðiupplýsingar fyrir æfingu.
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9.1.2 Notandahlið smáforritsins

Notandi smáforritsins er einstaklingur með eitt eða fleiri stoðtæki. Hann er með ákveðinn

ávísara sem útbýr sérhæft æfinga plan fyrir notandann með tilliti til stoðtæki hans. Ávísari fylgir

svo notandanum eftir og fylgist með árangri hans.

Þegar notandi stoðtækis fer inn í smáforritið sér hann yfirlit yfir sín stoðtæki. Hjá hverju

stoðtæki eru tveir takkar, tölfræðitákn, og æfingatákn. Einnig eru þar allar helstu upplýsingar um

notandann sem ávísari hefur aðgang að, eða nafn, tölvupóstur og símanúmer.

Þegar notandi ýtir á æfingatáknið fer hann yfir á síðu þar sem hann getur séð lista yfir æfingar í

núverandi æfingaplani.

Þegar notandi ýtir á ákveðna æfingu fer hann yfir á síðu þar sem hann getur sett inn upplýsingar

um hvernig æfingar ganga hvern dag. Notandi fyllir inn í formið eftir að hann hefur lokið æfingu

og upplýsir þannig ávísara sínum um stöðu æfingarinnar. Hann gerir það með því að haka við að

hafa klárað æfinguna eða ekki, gefa æfingunni einkunn eftir hvernig honum gekk og einnig getur

notandi sent ávísara athugasemd ef við á. Þar á eftir smellir notandi á “Save” til þess að senda

upplýsingarnar til ávísara og fer þá aftur á æfingasíðuna. Ef notandi vill sjá nánari upplýsingar

um framkvæmd æfingar áður enn hann gefur henni endurgjöf getur hann ýtt á upplýsingatáknið

(i).

Mynd 28 - 30: Yfirlit yfir stoðtæki notanda, æfingar í núverandi plani og síða fyrir endurgjöf æfingar.
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Ef notandinn fer aftur á yfirlitssíðuna yfir sín stoðtæki og ýtir á tölfræði táknið fer hann yfir á

síðu sem sýnir lista yfir æfingar í núverandi æfingaplani.

Ef notandinn ýtir á ákveðna æfingu í planinu fer hann yfir á síðu sem sýnir upplýsingar um

æfinguna og tölfræðiupplýsingar um frammistöðu sína í þeirri æfingu. Grafið sýnir þá prósentu

sem markmið notandans er að ná að leggja á stoðtækið við framkvæmd æfingarinnar. Sem

dæmi má nefna, ef notandi er með 30% líkt og á myndinni hér fyrir neðan, þá er það markmið

notandans að leggja 30% af þyngdinni sinni á stoðtækið til að notendur læri að leggja þyngd á

stoðtækið. Auk þess sýnir það hversu vel notandanum fannst honum ganga að ná þessu

markmiði.

Þar getur notandinn einnig valið fyrir hvaða æfingu hann sér tölfræðiupplýsingar í fellivalmynd

(e. dropdown menu) eða farið tilbaka á yfirlitsíðuna yfir æfingar og valið æfingu þar.

Mynd 31 - 32: Yfirlit yfir æfingar sem hægt er að skoða tölfræði fyrir og tölfræðiupplýsingar fyrir æfingu.
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9.2 Helstu áskoranir

Helsta áskorunin sem kom upp var hversu langan tíma það tók að tengja saman framenda og

bakenda sem olli miklum töfum á því að byrja að útfæra virkni í framenda smáforritsins. Til að

leysa úr þessum erfiðleikum, sem og gera öllum teymismeðlimum kleift að vinna í

framendanum, ákvað teymið að skipta úr Swift yfir í Flutter.

Í kjölfarið að því komu upp CORS villur sem tók talsverðan tíma að finna úr en teymið leysti það

með því að hýsa apann á Azure og virkja CORS stuðning (e. CORS support) bæði í apanum og í

framendanum.

Teymið var einnig búið að gera ráð fyrir því að reynsluleysi í hluta tæknistakks gæti orðið stór

áskorun. En þar sem búið var að gera grein fyrir því í áhættugreiningunni var teymið viðbúið

mögulegum töfum sem það gæti valdið og hafði það því ekki mikil áhrif á heildarframgang

verkefnisins. Einnig eru teymismeðlimirnir með mikla reynslu í ýmsum forritunarmálum og því

tók ekki langan tíma að komast á lagið með Flutter málskipan (e. syntax).

9.3 Framtíðarsýn

Þar sem smáforritið var unnið sem “proof of concept” fyrir Össur þá mun Össur vera með

réttindin á smáforritinu og getur seinna meir gefið út smáforrit sem tengir núverandi smáforrit

og okkar útfærslu. Núverandi smáforrit Össurar getur tengst stoðtæki með Bluetooth og væri því

hægt að nota stoðtækið til að gefa endurgjöf til viðbótar við viðmótið sem teymið hannaði.

Verkefnið sýnir að hægt er að útfæra hugmyndina sem Össur kom með á notendavænan máta.

Auk þess sem teymið hefur unnið mikla hugmyndavinnu og komið upp með ýmsa nýja fídusa

sem hægt er að byggja ofan á tilætlaða virkni smáforritsins.

Teymið hugsaði einnig út í nokkrar breytingar á viðmótinu þar sem ávísari býr til æfingaplan fyrir

notanda. Þær breytingar eru að lengd plans væri skilgreind áður en æfingum er bætt við planið

til þess að koma í veg fyrir að æfingarnar klárist á mismunandi tímum og að ávísari geti uppfært

ýtarupplýsingar fyrir æfingu þegar hann er búinn að bæta æfingu í plan. Einnig kom það fram í

notendaprófunum að læknar höfðu áhuga á því að nota kerfið í tölvu frekar enn í síma eða
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spjaldtölvu svo sniðugt væri að búa til vefsíðu samhliða smáforritinu fyrir ávísarahliðina í

framtíðinni.

Ef teymið hefði meiri tíma til að vinna að verkefninu myndi það vera í forgangi að útfæra þær B

kröfur sem skilgreindar hafa verið fyrir verkefnið. Þær B kröfur sem teymið hefði áhuga á að

útfæra eru til að mynda að ávísari geti sent athugasemd á notanda varðandi framgang hans og

að hún birtist hjá notanda. Einnig hefði teymið áhuga á að útfæra tilkynningar og áminningar í

smáforritinu. Þ.e. að notandi fær tilkynningu þegar ávísari hefur uppfært eða búið til nýtt plan

og áminningu ef hann hefur ekki gefið æfingum í planinu sínu endurgjöf í einhvern tíma. Þar að

auki væri þægilegt fyrir ávísara ef hann gæti skoðað árangur notanda aftur í tímann, til að sjá

hvort einhver bæting hafi átt sér stað.

Þar að auki eru nokkrar C kröfur sem snúa að ávísarahliðinni sem hefði verið gaman að útfæra.

Sú fyrsta er að ávísari geti flokkað æfingar eftir tegund stoðtækis þegar hann er að bæta æfingu í

plan og sú seinni er að ávísari getur búið til sameiginlegt plan fyrir stoðtæki. Að uppfylla þessar

kröfur myndi bæta notendaviðmót ávísarahliðarinnar en þær eru ekki nauðsynlegar fyrir virkni

smáforritsins svo ákveðið var að hafa þær sem C kröfur og ekki útfæra í verkefninu.
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10 Lokaorð

Á heildina litið gekk verkefnið vel og er teymið stolt af afurðinni sem það er búið að vinna

hörðum höndum að síðastliðnar 15 vikur. Allir teymismeðlimir eru sammála um að verkefnið

hefur gefið okkur dýrmæta reynslu sem mun án efa nýtast okkur í framtíðinni. Þá helst hversu

langt sjálfstæð vinnubrögð og gott skipulag geta komið manni, en einnig hefur það gefið okkur

góða innsýn inn í hugbúnaðarþróunar ferlið í heild sinni.

Teyminu þótti gaman að sjá hvernig verkefnið þróaðist í gegnum allt ferlið og varð að lokum að

heilsteyptri ‘proof of concept’ afurð. Þrátt fyrir að hægt sé að bæta ýmis konar virkni við

smáforritið er það eins og það stendur núna fullunnin afurð sem sýnir vel tilætlaða virkni

smáforritsins. Allar A kröfur í verkefnalistanum voru útfærðar, og þar sem þær voru settar upp

út frá verkefnalýsingu frá Össuri, þá uppfyllir lokaafurðin þær kröfur sem Össur leggur til

verkefnisins.

Vegna aðstæðna í heiminum út af Covid-19 fékk teymið enga sérstaka aðstöðu fyrir vinnu við

verkefnið og teljum við það hafa valdið auka álagi á teymismeðlimi, þar sem mikil samvinna fór í

gegnum fjarfundi og er það mjög lýjandi til lengdar. Við hittumst þó nokkrum sinnum þegar

ástand leyfði og nýttum tímann vel.

Það er ljóst að verkefnið hefði aldrei orðið að veruleika án aðstoðarinar sem hópurinn fékk í

upphafi og í gegnum ferlið. Hópurinn vill því þakka Össuri kærlega fyrir skemmtilegt verkefni og

þá sérstaklega Stefáni Páli, verkefnastjóra hópsins frá Össuri. Einnig viljum við þakka Gunnari

Sigurðssyni, leiðbeinanda og Sigurjóni Inga, prófdómara hópsins frá HR kærlega fyrir góða

leiðsögn. En teymið áttaði sig á því að góður leiðbeinandi skiptir miklu máli í svona stóru

verkefni.
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11 Viðauki

11.1 Frumgerðarviðtöl 1

Kynning verkefnis:

Góðan dag, við viljum byrja á að þakka þér fyrir að gefa þér tíma til þess að hitta okkur og

aðstoða okkur við að prófa hönnunina okkar. Einnig vil ég benda þér á að við erum ekki að prófa

þig að neinu leiti og þú getur stoppað okkur hvenær sem er. Þér ber engin skylda að svara

tilteknum spurningum og þú mátt því láta vita ef það eru einhverjar spurningar eða verkefni sem

þú vilt sleppa.

Við erum nemendur í tölvunarfræði og hugbúnaðarverkfræði við Háskólann í Reykjavík. Við

erum að gera lokaverkefni í samstarfi við Össur og heitir verkefnið okkar “Functional training

app”. Functional training er leið til að auka traust notenda á stoðtækjunum sínum í gegnum

einstaklingsmiðaðar æfingar. Við erum stoltar að segja frá því að við fengum að vinna með

Össuri í lokaverkefninu okkar en Össur er alþjóðlegt heilbrigðistækni fyrirtæki sem hannar og

framleiðir stoðtæki, spelkur og stuðningsvörur með það að markmiði að bæta hreyfanleika fólks.

Í núverandi appi frá Össur Bionics geta notendur séð æfingar sem auka traust þeirra á

stoðtækjum sem þeir nota. Eins og er eru aðeins almennar æfingar sem eru ekki

einstaklingsmiðaðar og henta því ekki öllum.

Markmið verkefnisins er að búa til samskiptaleið milli sjúkraþjálfara, lækna og notenda svo

sjúkraþjálfar eða læknir geti úthlutað æfingum eftir þörfum hvers og eins notenda. Einnig er

markmið verkefnisins að sjúkraþjálfarar og læknar geti séð árangur frá notandanum og geti því

úthlutað æfingum út frá því. Þá mun eftirfylgnin verða betri og mun þetta líklega auka árangur

notenda.

Við erum komin með hugmynd að hönnun smáforritsins og vildum fá þig til þess að prófa það

svo við vitum hvað þarf að bæta. Þetta er aðeins frumgerð sem gerð var til þess að fá

hugmyndir. Við viljum biðja þig um að tjá þig um álit þitt á smáforritinu og allt sem þér dettur í
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hug á meðan á viðtalinu stendur. Þetta viðtal er nafnlaust og er einungis til þess að afla

upplýsinga til að betrumbæta hönnunina okkar.

11.1.1 Viðtal við Notanda:

Kynningarspurningar:

1. Hvað ertu gömul/gamall? (eða aldursbil)

2. Starf.

a. Við hvað starfar þú?

b. Hefur þú unnið með fólki sem þarf á stoðtæki að halda?

c. Ertu með einhverja sérhæfingu?

d. Hvað ertu búin/nn að starfa lengi sem sjúkraþjálfari/læknir?

3. Notar þú smáforrit við dagleg störf í vinnu?

4. Smáforritanotkun.

a. Notar þú smáforrit í tengslum við eitthvað annað en vinnu? T.d. í tengslum við

hreyfingu eða samskipti

b. Ef já, Hvaða öpp og í hvað eru þau notuð?

Verkefni:

Innskráning/nýskráning

1. Hvernig myndir þú skrá þig inn?

2. Ertu með einhverjar athugasemdir við þetta ferli?

Fyrsta síðan

3. Nú ertu innskráð/ur, hvað heldur þú að þessir hnappar geri? (til að sjá hvort þeir séu

skýrir og lýsandi fyrir hvað þeir gera)

4. Hvernig myndir þú finna æfingar sem sjúkraþjálfari/læknir hefur sett fyrir?

5. Hvernig myndir þú skoða æfinguna “sitting down” sem sjúkraþjálfari/læknir hefur sett

fyrir?

6. Ertu með einhverjar athugasemdir við þetta ferli?

Æfingasíða - merkt við æfingu:

7. Hvað sérðu á þessari síðu, getur þú lýst því sem þú heldur að þú eigir að gera?

8. Hvernig sérðu nákvæma lýsingu á æfingunni? ( i hnappurinn til að sjá full description og

mynd)

9. Hvernig myndir þú merkja við að þú hafir framkvæmt æfingu og vista?

10. Ertu með einhverjar athugasemdir við þetta ferli?

Statistics:

11. Farðu aftur til baka á yfirlitssíðu yfir stoðtæki.

Hvernig myndir þú skoða framfarir og tölfræði fyrir æfinguna sitting down?
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12. Ertu með einhverjar athugasemdir við þetta ferli?

Sign up

13. Við ætlum að sýna þér hvernig nýskráningar ferlið er í núverandi appi Össur Bionics.

Endilega láttu okkur vita ef þú ert með einhverjar athugasemdir eða ef það er eitthvað

sem þér finnst mætti fara betur? Til að fara á næstu síðu getur þú ýtt hvar sem er á

síðunni.

Lokaspurningar:

1. Hvernig fannst þér flæðið í gegnum smáforritið?

2. Var eitthvað óskýrt eða erfitt?

3. Hvað fannst þér gott við smáforritið?

4. Finnst þér eitthvað vanta?

5. Aðrar athugasemdir?

11.1.2 Viðtal við ávísara:

Kynningarspurningar:

1. Hvað ertu gömul/gamall? (eða aldursbil)

2. Starf.

a. Við hvað starfar þú?

b. Hefur þú unnið með fólki sem þarf á stoðtæki að halda?

c. Ertu með einhverja sérhæfingu?

d. Hvað ertu búin/nn að starfa lengi sem sjúkraþjálfari/læknir?

3. Notar þú smáforrit við dagleg störf í vinnu?

4. Smáforritanotkun.

a. Notar þú smáforrit í tengslum við eitthvað annað en vinnu? T.d. í tengslum við

hreyfingu eða samskipti

b. Ef já, Hvaða öpp og í hvað eru þau notuð?

Verkefni:

Innskráning/ nýskráning

1. Hvernig myndir þú skrá þig inn?

2. Ertu með einhverjar athugasemdir við þetta ferli?

Fyrsta síðan

3. Nú ertu innskráð/ur, hvað heldur þú að þessir flokkar séu? (til að sjá hvort þeir séu skýrir

og lýsandi fyrir hvað þeir gera)
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4. Hvernig myndir þú bæta við nýjum sjúkling?

a. Hvaða orð væri meira lýsandi enn sjúklingur fyrir fólk í functional training?

b. Hvaða aðrar upplýsingar myndir þú vilja hafa á þessari síðu?

5. Hvernig myndir þú skoða upplýsingar um Bob?

6. Ertu með einhverjar athugasemdir við þetta ferli?

Upplýsingasíða notanda

7. Nú ert þú komin/nn á síðu Bob’s, hvað heldur þú að þessir flokkar séu?

8. Hvernig myndir þú skoða hvernig Bob gengur með æfingarnar fyrir hægra hné?

9. Ertu með einhverjar athugasemdir við þetta ferli?

Statistics

10. Hvað heldur þú að hægt sé að gera á þessari síðu?

11. Hvernig myndir þú skoða tölfræðina fyrir æfinguna L-R shift?

12. Hvaða upplýsingar heldur þú að grafið geymi?

13. Hvernig myndir þú velja að sjá seinustu 6 mánuði á grafinu?

14. Eru einhverjar aðrar upplýsingar sem væri gott að hafa á þessari síðu?

15. Hvernig myndiru fara til baka á síðuna hjá Bob?

16. Ertu með einhverjar athugasemdir við þetta ferli?

Upplýsingasíða notanda

17. Hvar myndir þú sjá æfingar sem settar hafa verið fyrir Bob fyrir hægra hné?

Æfingasíða

18. Hvernig myndir þú breyta æfingum sem settar hafa verið Bob?

19. Hvaða breytingar heldur þú að þú getir gert á æfingunum?

20. Hvernig heldur þú að þú bætir við æfingunni “Dance” fyrir Bob?

21. Hvernig myndir þú vista breytingarnar sem þú hefur gert?

22. Ertu með einhverjar athugasemdir við þetta ferli?

Sign up

23. Við ætlum að sýna þér hvernig nýskráningarferlið er í núverandi appi Össur Bionics.

Endilega láttu okkur vita ef þú ert með einhverjar athugasemdir eða ef það er eitthvað

sem þér finnst mætti fara betur?

Til að fara á næstu síðu getur þú ýtt hvar sem er á síðunni.

Lokaspurningar

1. Hvernig fannst þér flæðið í gegnum smáforritið?

2. Var eitthvað óskýrt eða erfitt?

3. Hvað fannst þér gott við smáforritið?
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4. Finnst þér eitthvað vanta?

5. Önnur komment?

11.2 Frumgerðarviðtöl 2

Þar sem einhverjar breytingar voru gerðar á frumgerðunum eftir seinustu notendaprófanir var

nauðsynlegt að gera breytingar á spurningalistanum fyrir notendaprófanirnar. Hægt er að sjá

hinar spurningarnar undir Frumgerðarviðtöl 1.

Engar meiriháttar breytingar voru gerðar á ferlinu á hlið notanda stoðtækis en hér má sjá þau

verkefni sem var breytt fyrir ávísara (e. prescriber).

Æfingasíða

18. Hvað heldur þú að þú getir gert á þessari síðu?

19. Hvernig myndir þú taka út æfinguna Bouncing?

20. Hvernig heldur þú að þú bætir við æfingunni “Dance” fyrir Bob?

21. Hvernig myndir þú senda breytingarnar sem þú hefur gert á Bob?

22. Ertu með einhverjar athugasemdir við þetta ferli?

11.3 Svör við fyrstu notendaprófunum

Ávísarar
Kynningaspurningar

Spurning 1.

Viðmælandi 1. 23

Viðmælandi 2. 29

Viðmælandi 3. 22

Spurning 2. a

Viðmælandi 1. Læknanemi

Viðmælandi 2. Læknir

Viðmælandi 3. Læknanemi

Spurning 2. b

Viðmælandi 1. Wheelchair and walking grid

Viðmælandi 2. Hef ekki verið með neinn með stoðtæki í reglulegu checkup en hef skrifað upp á hnéspelkur og

harðar plötur frá össuri (notað við beinbrot). Hef líka unnið einum sem var búin að missa fingur en það var svo stutt

síðan að hann var ekki kominn með stoðtæki

Viðmælandi 3. Nei ekki nema eldra fólk sem er að nota hjólastól eða göngugrind

Spurning 2. c

Viðmælandi 1. Nei

Viðmælandi 2. Er að sérhæfa mig í bæklun á bæklunarskurðdeild í Fossvogi

Viðmælandi 3. Nei

Spurning 2. d

Viðmælandi 1. Hálft ár

Viðmælandi 2. Búin að starfa í 5 mánuði við bæklun, en 9 mánuði í heildina eftir útskrift
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Viðmælandi 3. Nei

Spurning 3.

Viðmælandi 1. Hef notað, ekki akkurat núna

Viðmælandi 2. Já, eitt sem gefur upplýsingar um lyfjaskammta fyrir börn, orthobullets (sem er lærdóms forrit fyrir

lækna), surgery reference (veitir leiðbeiningar varðandi meðferð, hvernig æfingar sjúklingur ætti að gera o.fl.

Viðmælandi 3. Nei

Spurning 4.

Viðmælandi 1. Samfélagsmiðlar

Viðmælandi 2. Já

Viðmælandi 3. Já

Spurning 4. a

Viðmælandi 1. Samfélagsmiðlar

Viðmælandi 2. Öll hefðbundu samfélagsmiðla öppin, strava (þegar ég fer út að hlaupa) og nike training (fyrir

heimaæfingar)

Viðmælandi 3. Flesta samfélagsmiðla, fb, messenger, instagram, snapchat síðan strava og wod timer

Verkefnið

Spurning 1.

Viðmælandi 1. Samfélagsmiðlar

Viðmælandi 2. Já

Viðmælandi 3. Já

Spurning 2.

Viðmælandi 1. Til baka ef enginn aðgang, hvernig (óvart ýta á login, næs að hafa ör)

Viðmælandi 2. Var forvitinn hvað gerðist ef maður myndi swipe-a annars engar athugasemdir

Viðmælandi 3. Nei

Spurning 3.

Viðmælandi 1. skildi flokkana

Viðmælandi 2. In progress þýðir að hann sé búinn að setja fyrir æfingar, Needs checking þýðir að notandinn er

búinn með æfingarnar og þarf að fá nýjar

Viðmælandi 3. Needs checking er kannski eitthvað sem þarf að skoða betur, einhverjum sem gekk ekki nógu vel. In

progress er fyrir þá sem eru enn að gera æfingarnar á plönunum.

Spurning 4.

Viðmælandi 1. gekk vel

Viðmælandi 2. Ýta á add patient

Viðmælandi 3. add patient

Spurning 4. a

Viðmælandi 1. Skjólstæðingur notað í sálfræði, annars er sjúklingur í lagi

Viðmælandi 2.

Viðmælandi 3. Sjúklingur er í lagi bara

Spurning 4. b

Viðmælandi 1. símanúmer, heimilisfang ekki nauðsynlegt þannig séð kannski

Viðmælandi 2- Forsaga um notanda, t.d. hvernig hann missti lim, hvaða stoðtæki hann er með, almennt heilsufar -

Símanr. (læknar hringja frekar heldur en að senda tölvupóst)

Viðmælandi 3. Nafn, email, kennitala kanski, símanr. Sumstaðar sér maður hvort fólk sé með sjúkratryggingu.

Vantar líka kannski að sjá lyf eða aðra sjúkdóma sem geta haft áhrif á æfingar (t.d. ef gamalt fólk er með mikla

bakverki eða eitthvað þannig)
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Spurning 5.

Viðmælandi 1. pressed arrow

Viðmælandi 2. Ýta á örina

Viðmælandi 3. ýta á ör hjá bob

Spurning 6.

Viðmælandi 1. Nei

Viðmælandi 2. Hefði viljað geta sett inn meiri upplýsingar um heilsu Bob en kannski er það eitthvað sem notandinn

setur sjálfur inn?

Viðmælandi 3. Kannski þegar ég set inn nýjan sjúkling. Maður vill ekki vera að slá inn allar upplýsingar hjá öllum

sjúklingum. kannski betra að gefa sjúklingunum einhvern kóða sem þeir slá inn í appið til að tengjast lækninum

sínum. Eða að læknir þarf bara að slá inn eitthvað ID fyrir sjúklingana sína til að tengjast þeim.

óþarfi að báðir aðilar séu að setja allt inn.

Spurning 7.

Viðmælandi 1. skildi flokkana

Viðmælandi 2. - Settings: Breyta stillingum á búnaði - Account: Persónuupplýsingar - Statistics: Hvað notandinn er

búinn að gera mikið af æfingunum - Exercises: Til að setja fyrir æfingar

Viðmælandi 3. Þetta eru tækin sem bob er með. Settings, nr 2 er smá óljóst - kannski stillingar fyrir tækið sjálft,

statistics og kallinn líklega æfingarnar.

Spurning 8.

Viðmælandi 1. ýtti á stats

Viðmælandi 2. Ýta á bluetooth og svo línuritið (((þurfum að fjarlægja bluetooth takkann fyrir prescriber)))

Viðmælandi 3. ýta á statistic takkann

Spurning 9.

Viðmælandi 1. Nei, nafn gæti verið skýrara fyrir stats

Viðmælandi 2. Nei

Viðmælandi 3. Nei

Spurning 10.

Viðmælandi 1. Skildi dropdown, make changes smá confusing, gæti verið næs að hafa make changes hjá description

annars er eins og það sé að breyta öllu

Viðmælandi 2. Get valið hvaða æfingu ég er að skoða tölfræði fyrir, fylgst með hvort notandi hafi klárað æfingarnar,

valið hvort grafið sýni viku/mánuð/6 mánuði, breytt æfingu, skrifað comment um hvernig gengur

Viðmælandi 3. Yfirlit og árangur æfinga sem sjúklingurinn var að gera á síðasta plani. Description er það sem maður

setti fyrir og maður sér komment frá notandanum. Ger líka kommentað á niðurstöðurnar svo að sjúklingur fái

feedback.

Spurning 11.

Viðmælandi 1. fann það

Viðmælandi 2. Ýta á drop down takkann og velja L-R-shift

Viðmælandi 3. Drop down og velja

Spurning 12.

Viðmælandi 1. process over time

Viðmælandi 2. Hversu mörg % af æfingum notandinn kláraði (ef hann kláraði ekki reps eða náði ekki að beita

prósentunni sem sett var fyrir)

Viðmælandi 3. progress yfir ákveðin tíma, smá óskýrt hvað progress þýðir, er það fjöldi reps eða er það þessi 30%

sem stendur í lýsingu

Spurning 13.
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Viðmælandi 1. gekk vel

Viðmælandi 2. Ýta á 6 months

Viðmælandi 3. Smella á 6 moths undir grafinu

Spurning 14.

Viðmælandi 1. Nei

Viðmælandi 2. Nei

Viðmælandi 3. dettur ekkert í hug

Spurning 15.

Viðmælandi 1. fann það

Viðmælandi 2. Ýta á örina

Viðmælandi 3. ýta til baka á örina

Spurning 16.

Viðmælandi 1. merkja því sem þarf að kíkja á

Viðmælandi 2. Væri gott að geta greint á milli í grafinu hvort notandi gerði ekki öll reps af æfingunni eða hvort hann

gerði öll reps en náði ekki að beita réttri prósentu

Viðmælandi 3. Skil ekki alveg hvað make changes er, lítur út eins og maður sé að breyta statistics

Spurning 17.

Viðmælandi 1. gekk vel

Viðmælandi 2. Ýta á kallinn

Viðmælandi 3. hlaupakallinn undir hægra hné

Spurning 18.

Viðmælandi 1. fann edit

Viðmælandi 2. Ýta á æfinguna, sá ekki edit takkann fyrr enn eftir á

Viðmælandi 3. Edit blýantur - sá hann ekki alveg strax.

Spurning 19.

Viðmælandi 1. check box to show on bobs page, everything else as we thought of

Viðmælandi 2.

Viðmælandi 3. ég get hakað við og skrifað inn í textann hversu oft á að gera hlutina

Spurning 20.

Viðmælandi 1. gekk vel

Viðmælandi 2.

Viðmælandi 3. ýta á save

Spurning 21.

Viðmælandi 1. check boxes not clear, utskyring efst eða eitthvað

Viðmælandi 2.

Viðmælandi 3. Þegar maður er að gera nýtt plan væri gott að hafa textann efst t.d. bob new plan. Væri líka gott að

hafa val um að skrifa meiri upplýsingar en bara fyrra inn í textann sem er gefinn

Spurning 22.

Viðmælandi 1. customer number misleading, vil hafa símanúmer, mjög pro símanúmer, more personal by adding

picture maybe,

Viðmælandi 2. Ýtti á skip neðst á síðunni, finnst eðlilegra að hafa takkann þar. Engar athugasemdir um ferlið annars

Viðmælandi 3. Veit ekki hvað customer nr er, er það eitthvað frá össur?

Líka ef maður er læknir hvað kemur þá í staðinn fyrir add device?

Lokaspurningar

Spurning 1.
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Viðmælandi 1.

Viðmælandi 2. Mjög gott

Viðmælandi 3. Mjög fínt

Spurning 2.

Viðmælandi 1. profile dótið óskýrt, táknin eru smá ruglandi, setja mynd af skó í stað profile dótið

Viðmælandi 2. Nei

Viðmælandi 3. Nei bara þessi komment sem eru komin

Spurning 3.

Viðmælandi 1.

Viðmælandi 2. Í heildina litið mjög fínt, skýrt og náði tilgangi sínum

Viðmælandi 3. Fínt

Spurning 4.

Viðmælandi 1.

Viðmælandi 2. Vil geta nálgast meiri upplýsingar um sjúkling, bakgrunnssögu t.d. hvort hann er á einhverjum

lyfjum, sjúkrasögu, hvort hann er með sykursýki eða aðra undirliggjandi sjúkdóma, hvernig hann missti lim o.fl.

Viðmælandi 3. Vantar að halda sérstaklega utan um það hvaða einstaklingar eru ekki að ná að klára æfingarnar

sínar kannski fyrir betri yfirsýn

Spurning 5.

Viðmælandi 1.

Viðmælandi 2. Bara mjög gott

Viðmælandi 3. Nei

Notendur
Kynningaspurningar

Spurning 1.

Viðmælandi 1. 28

Viðmælandi 2. 57

Viðmælandi 3. 61

Spurning 2.

Viðmælandi 1. Lánastjóri hjá Íslandsbanka

Viðmælandi 2. Verkfræðingur

Viðmælandi 3. Gagnagrunnstjóri

Spurning 3.

Viðmælandi 1. Jú, notar stundum tölvupóstinn í símanum

Viðmælandi 2. Já, tölvupóstur, teams, autodesk öpp o.fl.

Viðmælandi 3. Tölvupóst, teams

Spurning 4.

Viðmælandi 1. Já

Viðmælandi 2. Já

Viðmælandi 3. Já

Spurning 4. a

Viðmælandi 1. Facebook, instagra, messengar, snapchat o.fl.

Viðmælandi 2. Facebook, snapchat, messenger o.fl.

Viðmælandi 3. Facebook, habit tracker, leggja, löður bílaþvotta appið, messenger

Verkefnið
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Spurning 1.

Viðmælandi 1. Ýta á log in

Viðmælandi 2. Ýta á sign up ef ég á ekki aðgang annars log in

Viðmælandi 3. Búa til nýjan aðgang ef ég á ekki aðgang annars log in

Spurning 2.

Viðmælandi 1. Ég myndi vilja hafa log in fyrir ofan sign up

Viðmælandi 2. Nei bara einfalt

Viðmælandi 3. Bara hefðbundið ferli

Spurning 3.

Viðmælandi 1. Skil ekki alveg muninn á fyrstu tveimur en þriðji er progress tracking og síðasta eru æfingar

Viðmælandi 2. Fyrsti er stillingar, skil ekki alveg annan, þriðji er línurit yfir eitthvað veit ekki alveg hvað, fjórði er

hreyfing

Viðmælandi 3. Stillingar, eitthvað einstaklingsmiðað?, línurit takki kannski til að skoða árangur á æfingum. Kallinn er

fyrir æfingar.

Spurning 4.

Viðmælandi 1. Smelli á hlaupandi kallinn

Viðmælandi 2. Ýta á hlaupakallinn

Viðmælandi 3. ýta á æfingakall

Spurning 5.

Viðmælandi 1. Myndi ýta á örina lengst til hægri á sitting down hnappnum

Viðmælandi 2. Ýta á örina

Viðmælandi 3. ýta á örina hjá æfingu

Spurning 6.

Viðmælandi 1. Nei

Viðmælandi 2. Nei

Viðmælandi 3. Nei

Spurning 7.

Viðmælandi 1. Sé æfinguna, skil "reps" og hversu marga daga í röð en skil ekki "30% of weight", spurning hvort

maður fái skýringar á því frá sjúkraþjálfara eða hvort skýring eigi að vera inní appinu líka. Smá skrítið að hafa

"days"...þarf ég þá að halda utan um hvort ég er búinn með 2 eða 3 daga í huganum? Myndi frekar vilja merkja "day

complete" heldur en "5 days complete"...merkir maður svo hvernig gekk að 5 dögum liðunum?

Viðmælandi 2. Get hakað við að ég hafi gert æfingu og skrifað comment til sjúkraþjálfara um hvernig æfingin gekk

eða ef það er eitthvað sem mætti fara betur

Viðmælandi 3. Hér sé ég hvað ég á að gera og get sett komment. Get merkt þegar ég er búinn með æfingu.

Spurning 8.

Viðmælandi 1. Ýtir á "i" í hægra horninu.

Viðmælandi 2. Ýtti fyrst á myndina en sá svo information hnappinn og ýtti á hann, fannst að i mætti vera stærra svo

hann sæi það betur

Viðmælandi 3. ýtti á myndina og bjóst við að sjá video eða lýsingu. tók ekki eftir i takkanum fyrr en eftir á og fannst

hann of lítill.

Spurning 9.

Viðmælandi 1. Ýti á kassann í "Exercise completed"

Viðmælandi 2. Haka við Exercise completed og svo save

Viðmælandi 3. haka við og vista svo

Spurning 10.
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Viðmælandi 1. Skoða spurningu 7

Viðmælandi 2. - Sjá spurningu 8 - Skildi stundum ekki táknin því hann hafði ekki notað ræktaröpp áður. - Væri gott

ef það væri eitthvað sem leiddi mann í gegnum æfinguna t.d. Myndband - Kannski þarf notandi að geta sett inn

myndband til að sjúkraþjálfari geti séð hvort hann er að gera æfinguna rétt - Vantar einhverja hvatningu um að

halda áfram að gera æfingarnar - Væri gott að hafa autosave á commentum sem maður skrifar til sjúkraþjálfara og

að maður gæti séð gömul comment sem maður hefur sent

Viðmælandi 3. sjá sp 8

Spurning 11.

Viðmælandi 1. Ýta á línurit flipann

Viðmælandi 2. Ýta á línuritið (ýtti á línuritið en hélt hann væri á vitlausum stað því það kom upp sama valmynd og í

æfingunum, ýtti þá á hamborgarann)

Viðmælandi 3. ýtti á línuritið en hélt hann væri kominn aftur á sama stað og þegar hann ýtti á hlaupakallinn og hélt

þá að takkinn væri of lítill, fattaði síðan að hann átti að velja æfingu þarna til að sjá árangur fyrir þessa æfingu.

Hefði viljað hafa texta kannski efst sem segir "árangur" eða álíka.

Spurning 12.

Viðmælandi 1. Óskiljanlegt að hafa "Traning" þarna efst en ekki statistics. Skil ekki hvað "progress" felur í sér.

Viðmælandi 2. Fannst ruglandi að fá upp sömu valmynd og á æfinga síðunni, hélt að hann hefði ýtt óvart á

hlaupakallinn. Væri betra ef það væri aðeins öðruvísi útlit og stæði statistics efst í staðin fyrir Training

Viðmælandi 3. sama og fyrir ofan ^

Spurning 13.

Viðmælandi 1. Ég hefði viljað hafa auka síðu fremst sem þú velur á milli prescriber og notanda. Fannst fyrst síðan

ruglingsleg. Hefði viljað hafa navigation barið í "Devices" í loka skrefinu

Viðmælandi 2. - Sá ekki skip og ýtti á 2 til að fara á næstu blaðsíðu - Vildi frekar geta hakað við hvort hann væri

notandi eða professional og ýta svo á ör sem er fyrir neðan formið, fá bara upp að fylla inn cusotmer number ef

maður er professional. - Mögulega þarf að fylla inn fleiri upplýsingar en nafn og email  - Hafa stærri skrift í privacy

notice (og passa upp á litasamsetningu og stærð á skrift víðsvegar í appinu ef eldra fólk er að fara að nota appið) -

Væri betra að maður þyrfti ekki að fara í gegnum settings í símanum til að geta bætt tækinu við, mögulega að tæki

sem maður er skráður fyrir birtist sjálfkrafa í devices og maður geti tengst því með bluetooth í gegnum appið sjálft -

Takkarnir voru litlir og skringilega staðsettir svo maður sá þá ekki strax

Viðmælandi 3. Fannst skip of lítið, það mætti vera stærra og kannski á miðri síðu en ekki í horninu

Lokaspurningar

Spurning 1.

Viðmælandi 1. Ágætt

Viðmælandi 2. Fínt, bara það sem búið er að minnast á áður sem betur mætti fara

Viðmælandi 3. ágætis flæði

Spurning 2.

Viðmælandi 1. Ef svo er þá kom það í spurningunum hér að ofan

Viðmælandi 2. - Fannst nýskráningarferlið ekki leiða mann nógu vel í gegnum ferlið, hin verkefnin voru einfaldari -

Vissi ekki alltaf hvað takkarnir stóðu fyrir

Viðmælandi 3. Fannst óskýrt að það stóð þarna training þegar hann vildi skoða statistics

Spurning 3.

Viðmælandi 1. Einfalt. Fáir takkar. Gott að hafa táknmyndir

Viðmælandi 2. Á góðri leið með að verða mjög notendavænt

Viðmælandi 3. Flott bara

Spurning 4.
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Viðmælandi 1. Ekkert sem ég kem auga á í fljótu

Viðmælandi 2. - Hafa liti sem tilgreina hvort maður gerði eitthvað vitlaust, t.d. í innskráningu og nýskráningu - Væri

gott ef það væri valkostur um að breyta yfir á íslensku, skil stundum ekki orðin á ensku og veit að margir sem eru

eldri myndu segja það sama (jafnvel pólsku ef nógur markhópur fyrir það)

Viðmælandi 3. - Vantar að fá betra feedback t.d. þegar report sendist á lækninn. -Fá meiri skilaboð frá lækni t.d.

hvatningu eða eitthvað. -Passa að hafa takkana nógu stóra bæði til að það sé auðveldara að sjá þá og til að það sé

auðveldara að smella á þá

Spurning 5.

Viðmælandi 1. Nei

Viðmælandi 2. Bara vel gert, standið ykkur vel

Viðmælandi 3. Vantar líka að sjá þegar maður fær nýtt plan og að sjá eldri plön

11.4 Svör við seinni notendaprófunum

Ávísari
Kynningaspurningar

Spurning 1.

Viðmælandi 1. 23

Viðmælandi 2. 22

Viðmælandi 3. 29

Viðmælandi 4. 72

Spurning 2. a

Viðmælandi 1. Blóðbankinn, læknanemi

Viðmælandi 2. læknanemi

Viðmælandi 3. Læknir

Viðmælandi 4. Læknir

Spurning 2. b

Viðmælandi 1. Nei

Viðmælandi 2. Nei

Viðmælandi 3. Hef ekki verið með neinn með stoðtæki í reglulegu checkup en hef skrifað upp á hnéspelkur og

harðar plötur frá össuri (notað við beinbrot). Hef líka unnið einum sem var búin að missa fingur en það var svo stutt

síðan að hann var ekki kominn með stoðtæki

Viðmælandi 4. Eitthvað smá en var aðallega að vinna sem heimilislæknir

Spurning 2. c

Viðmælandi 1. Bráðum bs i læknisfræði en annars nei

Viðmælandi 2. Nei

Viðmælandi 3. Er að sérhæfa mig í bæklun á bæklunarskurðdeild í Fossvogi

Viðmælandi 4. Heimilislæknir

Spurning 2. d

Viðmælandi 1. 3 ar sem nemi

Viðmælandi 2. er enn nemi

Viðmælandi 3. Búin að starfa í 5 mánuði við bæklun, en 9 mánuði í heildina eftir útskrift

Viðmælandi 4. Mjööög lengi

Spurning 3.

Viðmælandi 1. ja, tolvupostapp
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Viðmælandi 2. Nei

Viðmælandi 3. Já, eitt sem gefur upplýsingar um lyfjaskammta fyrir börn, orthobullets (sem er lærdóms forrit fyrir

lækna), surgery reference (veitir leiðbeiningar varðandi meðferð, hvernig æfingar sjúklingur ætti að gera o.fl.

Viðmælandi 4. Nei, mikið bara á blöðum eða í tölvu

Spurning 4.

Viðmælandi 1. Já

Viðmælandi 2. Já

Viðmælandi 3. Já

Viðmælandi 4. Ekkert sérstakt

Spurning 4. a

Viðmælandi 1. instagram, messenger, snapchat, arion banka, spotify

Viðmælandi 2. Flesta samfélagsmiðla, fb, messenger, instagram, snapchat síðan strava og wod timer

Viðmælandi 3. Öll hefðbundu samfélagsmiðla öppin, strava (þegar ég fer út að hlaupa) og nike training (fyrir

heimaæfingar)

Viðmælandi 4.

Verkefnið

Spurning 1.

Viðmælandi 1. gekk vel

Viðmælandi 2. Gekk vel

Viðmælandi 3. Ýta á login

Viðmælandi 4. Fann login

Spurning 2.

Viðmælandi 1. mjög einfaldur og þægilegur

Viðmælandi 2. nei bara venjulegt

Viðmælandi 3. Nei

Viðmælandi 4. Nei

Spurning 3.

Viðmælandi 1. her patients, need checking to check on bob, in progress smá confusing, gott að hafa bob efst

Viðmælandi 2. sjúklingar, sem þarf að skoða og þeir sem eru enn að vinna í sínu

Viðmælandi 3. Bob er búinn með æfingaplanið sitt og þarf nýtt en hinir eru í miðju æfingaplani

Viðmælandi 4. Efsta er það sem þarf að skoða, hitt er ekki alveg jafn auðskilið

Spurning 4.

Viðmælandi 1. gekk vel, locally stored er gott, upplýsingar eru nægilegar

Viðmælandi 2. add patient, gekk vel,

Viðmælandi 3. Add patient

Viðmælandi 4. ýta á add patient

Spurning 4. a

Viðmælandi 1. skjolstæðingur, viðskiptavinur, notandi

Viðmælandi 2. sjúklingur er bara ok

Viðmælandi 3. Sjúklingur er í lagi

Viðmælandi 4. Bara sjúklingur

Spurning 4. b

Viðmælandi 1.

Viðmælandi 2. bara þetta held ég
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Viðmælandi 3. Þetta eru nægilegar upplýsingar. Fínt að geta skrifað samfelldan texta því læknar og sjúkraþjálfarar

gætu viljað setja inn mismunandi upplýsingar um sjúkrasögu

Viðmælandi 4. Þetta er í lagi, sérstaklega ef læknir er nú þegar með þær upplýsingar sem þarf fyrir framan sig því

sjúklingur er hjá þennan lækni

Spurning 5.

Viðmælandi 1. ytti á ör

Viðmælandi 2. smella á ör hjá bob

Viðmælandi 3. Ýta á ör hjá Bob

Viðmælandi 4. Ýtti á ör

Spurning 6.

Viðmælandi 1. Nei

Viðmælandi 2. Nei nema kannski in progress er pínu ólýsandi

Viðmælandi 3. - Væri betra að skrifa Brief medical history í staðin fyrir medical snapshot - Vantar

persónuupplýsingar fyrir Bob á prófílinn hans

Viðmælandi 4. Ekkert sérstakt

Spurning 7.

Viðmælandi 1. sama og aðan, easy peasy

Viðmælandi 2. náði öllum. Er settings til að breyta stillingum fyrir stoðtæki notandans? Til hver er profile takkinn?

Viðmælandi 3. Hvort það þurfi að búa til nýtt æfingaplan fyrir ákveðin stoðtæki Bobs eða ekki

Viðmælandi 4. Smá skrítið með kallinn með settings, prófaði ýta á hægra hné en það gekk ekki

Spurning 8.

Viðmælandi 1. instinct að smella á hægra hné, ýtti svo a stats takkann

Viðmælandi 2. smellir á línurit

Viðmælandi 3. Ýta á línurit

Viðmælandi 4. Smellir á línurit

Spurning 9.

Viðmælandi 1. Nei, flottur

Viðmælandi 2. Vil vita hvað gerist ef ég smelli bara á "hægra hné"

Viðmælandi 3.

Viðmælandi 4.

Spurning 10.

Viðmælandi 1. sést hvað hann er að gera, stats í mánuð og þannig, upplýsingar, hægt að kommenta, messaging

system gæti verið

Viðmælandi 2. skoða progress yfir tíma, komment og hægt að velja hvaða æfing er verið að skoða.

Viðmælandi 3. Get valið hvaða æfingu ég sé tölfræði um, stillt línuritið af m.t.t. tíma, séð hvað hann er búinn með

mikið af æfingunum og hvað er sett fyrir

Viðmælandi 4. Staða sjúklings, hvernig gengur, hvernig hefur gengið, hvaða æfingar

Spurning 11.

Viðmælandi 1. fann það eftir að kíkja smá

Viðmælandi 2. fann það

Viðmælandi 3. Ýta á dropdown og síðan L-R-shift

Viðmælandi 4. Fann það eftir smá leit

Spurning 12.

Viðmælandi 1. þyngdin sem hann nær að færa á tækið vs tíma
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Viðmælandi 2. Progress yfir tíma - ennþá óljóst hvað þetta progress er. Kannski hægt að skrifa progress - user

weight %

Viðmælandi 3. Ekki viss hvort það eru upplýsingar um hvort hann náði að gera reps eða % sem eru í grafinu

Viðmælandi 4. Letrið er smá lítill á grafinu, erfitt að skilja hvað er í gangi varðandi progress

Spurning 13.

Viðmælandi 1. gekk vel, fann það fljótt

Viðmælandi 2. fann það

Viðmælandi 3. Ýta á 6 months

Viðmælandi 4. 6 months, smá leit

Spurning 14.

Viðmælandi 1. kommentin góð, allt gott, vantar ekki mikið

Viðmælandi 2. nei, finnst gott að það séu smá samskipti

Viðmælandi 3. Væri gott ef það væri hægt að sjá upplýsingar um reps og % separately. Annað hvort hafa tvískipta

súlu, ein sem segir til um fjölda reps sem náðust og hin um % eða geta valið um til hliðar hvort maður sér súlurit

með reps eða %.

Viðmælandi 4. Laga bara aðeins grafið til að gera það meira auðskilið annars fínt

Spurning 15.

Viðmælandi 1. fann það

Viðmælandi 2. gekk vel

Viðmælandi 3. Ýta á ör

Viðmælandi 4. Ör

Spurning 16.

Viðmælandi 1. gleymdum að setja lengd á æfinguplaninu á stats síðu, user rating wording smá confusing, gera það

skýrari

Viðmælandi 2. nei eða viljum sjá upplýsingar a eis einfaldan hátt sem er næs á grafi en gott að sjá user kommentin

og samskipti

Viðmælandi 3. User rating er óljóst, meikar ekki sens að það sé lægri tala (15%) þar sem user sagðist hafa gengið

betur heldur en þar sem hann sagðist hafa gengið illa (40%).

Kannski finna eitthvað meira lýsandi en user rating

Viðmælandi 4. Grafið þarf að vera aðeins skýrara, user rating var smá skrítið

Spurning 17.

Viðmælandi 1. skildi myndina

Viðmælandi 2. hlaupakall

Viðmælandi 3. Ýta á hlaupakall

Viðmælandi 4. Hlaup

Spurning 18.

Viðmælandi 1. séð æfingaplan, bætt við, breytt upplýsingum fyrir hverja æfingu, smá erfitt að finna til að fara aftur

til baka

Viðmælandi 2. séð æfingaplan og smellt á æfingarnar til að breyta þeim

Viðmælandi 3. Breytt æfingum og sett fyrir nýjar

Viðmælandi 4. Séð æfingar og breytt sem Bob er að gera

Spurning 19.

Viðmælandi 1. mínus

Viðmælandi 2. smella á mínusinn, tók ekki eftir honum strax

Viðmælandi 3. Ýta á mínus
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Viðmælandi 4. Eftir smá leit ýtti á mínus

Spurning 20.

Viðmælandi 1. add excercise

Viðmælandi 2. add exercise

Viðmælandi 3. Ýta á add exercise, plúsinn hjá æfingunni sem ég vill bæta við, fylla inn uppl. um æfingu og svo save

Viðmælandi 4. add excercise, setja inn allar upplýsingar um æfinguna og svo save

Spurning 21.

Viðmælandi 1. send plan

Viðmælandi 2. ýta á send plan

Viðmælandi 3. Ýta á send plan

Viðmælandi 4. send plan

Spurning 22.

Viðmælandi 1. letrið aðeins stærra

Viðmælandi 2. user weight percentage er óljóst þegar maður er að skrá inn reps, og lengd og það. Betra að hafa

kannski blýant eða eitthvað svo að maður viti að maður er að breyta æfingunni þegar maður smellir á örina, hélt

það væri bara til að skoða æfinguna.

Viðmælandi 3. Nei

Viðmælandi 4. mínus smá lítið og letur líka, mætti vera örlítið stærra

Spurning 23.

Viðmælandi 1. fann hamborgarann

Viðmælandi 2. Fann hamborgarann en myndi vilja sjá hann á fleiri stöðum

Viðmælandi 3.

Viðmælandi 4. Erfitt því hamborgari var ekki auðveldur að finna

Spurning 24.

Viðmælandi 1. Gekk allt vel, easy að nota

Viðmælandi 2. Gekk vel, samt sömu komment með þetta customet number og skip takkann sem er lítill og á spes

stað

Viðmælandi 3. Prescriber number óljóst og væri betra að hafa ör fyrir neðan formið heldur en skip/continue/... efst

Viðmælandi 4. Gekk vel, number dótið skrítið

Lokaspurningar

Spurning 1.

Viðmælandi 1. einfalt og skiljanlegt

Viðmælandi 2. flott

Viðmælandi 3. Mjög gott

Viðmælandi 4. Flott

Spurning 2.

Viðmælandi 1. nei, nema smá gleymdar tengingar

Viðmælandi 2. Nei

Viðmælandi 3. Smá erfitt að vita hvernig maður á að túlka % í user rating því comment og user rating prósenta

passaði ekki saman

Viðmælandi 4. Letrið mætti vera aðeins stærri sums staðar

Spurning 3.

Viðmælandi 1. skýrt, einfalt, falleg uppsetning

Viðmælandi 2. gott flæði og frekar skýrt, auðvelt að læra á það

Viðmælandi 3. Allt mjög gott, hægt að sjá vel hvað er sett fyrir, ekki flókið en gefur samt miklar upplýsingar
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Viðmælandi 4. Einfalt og gott flæði

Spurning 4.

Viðmælandi 1. Er eitthvað fyrir tölvu eða á netinu, einfaldara fyrir lækna

Viðmælandi 2. Nei

Viðmælandi 3. Vantar persónuupplýsingar um patient á yfirlit síðuna um þá

Vantar leið til að geta aðgreint hvernig gekk að klára reps og hvort viðmiðuð % náðist

Viðmælandi 4. Væri gaman að sjá þetta á tölvu þar sem hann hefur unnið mikið við tölvu í hans starfi

Spurning 5.

Viðmælandi 1.

Viðmælandi 2. "afh er þetta ekki vefsíða"

Viðmælandi 3. Nei

Viðmælandi 4.

Notendur
Kynningaspurningar

Spurning 1.

Viðmælandi 1. 57

Viðmælandi 2. 57

Viðmælandi 3. 59

Viðmælandi 4. 61

Spurning 2.

Viðmælandi 1. Rafiðnfræðingur

Viðmælandi 2. Verkfræðingur

Viðmælandi 3. Grunnskólakennari

Viðmælandi 4. Gagnagrunnstjóri

Spurning 3.

Viðmælandi 1. Já, tölvupóst, teams, footmob

Viðmælandi 2. Já, tölvupóstur, teams, autodesk öpp o.fl.

Viðmælandi 3. Nei

Viðmælandi 4. Tölvupóst, teams

Spurning 4.

Viðmælandi 1. Já

Viðmælandi 2. Já

Viðmælandi 3. Já

Viðmælandi 4. Já

Spurning 4. a

Viðmælandi 1. Instagram, snapchat,fitness tengt úrinu, golfbox

Viðmælandi 2. Facebook, snapchat, messenger o.fl.

Viðmælandi 3. Facebook, messenger

Viðmælandi 4. Facebook, habit tracker, leggja, löður bílaþvotta appið, messenger

Verkefnið

Spurning 1.

Viðmælandi 1. smellti á stóru myndina en svo á Log in

Viðmælandi 2. Log in ef virkur notandi

Viðmælandi 3. Log in
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Viðmælandi 4. Log in

Spurning 2.

Viðmælandi 1. Nei

Viðmælandi 2. Nei

Viðmælandi 3. Nei

Viðmælandi 4. Nei

Spurning 3.

Viðmælandi 1. Hlaupa kallinn segir mér að gera æfingar, satistic takkinn segir mér hver púslinn minn er og meiri

tölfræði um mig

Viðmælandi 2. Fyrsti er settings, næsti er persónubundnar stillingar, þriðji er hvar maður er staddur í æfingarferlinu,

fjórði er þjálfun

Viðmælandi 3. Fyrsti er einhverslags hjálpartæki, óviss með annað, þriðji er framfarir og fjórði hreyfifærni

Viðmælandi 4. settings, einstaklings síða, stats og æfingar

Spurning 4.

Viðmælandi 1. Smelli á hlaupakallinn

Viðmælandi 2. Ýta á kallinn

Viðmælandi 3. Ýta á kallinn

Viðmælandi 4. hlaupakall

Spurning 5.

Viðmælandi 1. Vel "Sitting down"

Viðmælandi 2. Ýta á ör hjá æfingunni

Viðmælandi 3. Ýta á myndina eða textann hjá sitting down

Viðmælandi 4. ýta á örina hjá æfingunni

Spurning 6.

Viðmælandi 1. Nei mjög skýrt

Viðmælandi 2. Nei

Viðmælandi 3. Nei

Viðmælandi 4. Nei

Spurning 7.

Viðmælandi 1. Já sé hvað ég á að gera. Letrið mætti vera stærra sem segir hvað maður á að gera

Viðmælandi 2. Get merkt við að æfing sé búin, slide-að hvernig gekk, og skrifað athugasemd ef ég er með

einhverjar

Viðmælandi 3. Skil ekki hvað 30% og weigth þýðir en get merkt við að æfing sé búin, hvernig gekk, sett athugasemd

og vistað ef maður vill geyma niðurstöður

Viðmælandi 4. æfingin og leiðbeiningar,

Spurning 8.

Viðmælandi 1. Já hann það, en var í smá tíma að leita að þessu. Hins vegar hefur maður séð svona tákn áður

Viðmælandi 2. Ýti á kallinn

Viðmælandi 3. Ýta á myndina

Viðmælandi 4. Ýta á myndina

Spurning 9.

Viðmælandi 1. haka í boxið og smella á Save

Viðmælandi 2. Haka við og ýta svo á save

Viðmælandi 3. Haka í boxið og vista

Viðmælandi 4. haka í boxið og merkja við hvernig æfing gekk og vista
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Spurning 10.

Viðmælandi 1. Bara þær sem ég sagði hér að ofan

Viðmælandi 2. - Kannski væri fínt að það væru einhvers staðar upplýsingar um hvað icon standa fyrir - Stafirnir á

æfinga síðunni voru heldur litlir

Viðmælandi 3. Nei

Viðmælandi 4. nei, hvernig á að meta skalann hvort gekk vel eða illa

Spurning 11.

Viðmælandi 1. Smelli á tölfræði hnappinn

Viðmælandi 2. Ýta á línuritið

Viðmælandi 3. Ýta á línurit

Viðmælandi 4. smelli á línurit

Spurning 12.

Viðmælandi 1. Nei, en mér finnst þessi blái og guli litir í þessu appi ekki góðir.

Viðmælandi 2. - Hélt ég hefði ýtt á vitlaust því það var sama valmynd á æfingasíðunni og tölfræði síðunni - Time er

óljóst á grafinu því maður veit ekki hvað þetta er yfir langt tímabil, væri kannski betra að það sjáist hvaða tímabil er

valið (week, month, 6 months)

Viðmælandi 3. Nei

Viðmælandi 4. Nei

Spurning 13.

Viðmælandi 1. Mér finnst að þetta skip og continue ætti að vera meira áberandi, ekki þarna uppi í hægra horninu

heldur fyrir neðan og stærra. Svona eins og Agree þegar þú samþykkur Terms

Viðmælandi 2. - Ruglandi að hafa allar þessar upplýsingar fyrir almennan notanda, væri betra að maður gæti bara

merkt við hvort maður er læknir og þá fengið upp þessar upplýsingar. - Finnst það ætti að vera ör fyrir neðan reitina

sem maður fyllir inn í frekar en efst upp - Væri fínt ef password reitirnir yrðu grænir ef password og confirmed

password eru eins - Væri betra að það væru rafræn skilríki en ekki staðfesting í tölvupósti - Add device er óljóst,

hljómar eins og maður sé að tengjast síma eða tölvu, ath hvort það er eitthvað betra orð fyrir stoðtæki á ensku

Viðmælandi 3. Ýtti á tölurnar og sá ekki skip, continue, ... takkana efst

Viðmælandi 4. hafa stærri takka og ekki hafa þetta þarna efst í horninu pínulítið

Lokaspurningar

Spurning 1.

Viðmælandi 1. Bara ágætt. Gat ekki séð neitt sérstakt að.

Viðmælandi 2. Ágætt

Viðmælandi 3. Allt í lagi

Viðmælandi 4. Fínt

Spurning 2.

Viðmælandi 1. Nei

Viðmælandi 2. Vissi stundum ekki nákvæmlega hvað átti að ýta á en það væri fljótt að koma ef maður notar appið

einu sinni

Viðmælandi 3. Nei

Viðmælandi 4. Nei

Spurning 3.

Viðmælandi 1. Get sé fyrir mér að þetta muni hjálpa mörgum. Spruning hvort forritið gæti talið fyrir þig REPS, eða

hnéð og appið talað saman svo þú þurfir ekki að gera Compleat exercise?

Viðmælandi 2. Flæðið var tiltölulega smooth, ekkert sem var óskiljanlegt

Viðmælandi 3. Bara fínt
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Viðmælandi 4. auðvelt að sjá æfingarnar og stats

Spurning 4.

Viðmælandi 1. Nei nei

Viðmælandi 2. Erfitt að segja til um það ef maður notar ekki stoðtæki, en ekkert vantar að mínu mati

Viðmælandi 3. Nei

Viðmælandi 4. þarf stærri skrift sumstaðar

Spurning 5.

Viðmælandi 1. Litirnir ekki skemmtilegir. Mikilvægt að geta lesið allt af skjánum þegar maður er gleraugnalaus. Ég

vil stærri stafi.

Viðmælandi 2. Pæling hvort ef barn er með aðgang að appinu hvort forráðamaður geti skoðað hvernig gengur o.fl.

Viðmælandi 3. Nei

Viðmælandi 4. Nei
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