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1. Um Hugmyndina 

 
Hugmyndin kviknaði þegar einn af hópmeðlimunum sá það hvernig faðir sinn sem er ökukennari 

var að reyna að hafa mikið skipulag á gagnageymslunni hjá sér, en ekki með neina miðlæga 

gagnageymslu, sem dæmi þá þarf að hafa  markmiða blöð sem telja i kringum eitt til tvö stykki á 

einstakling per ökutíma. Mynd að neðan sýnir markmiðablað fyrir tíma eitt sem þarf að prenta. 

Sirka tuttugu blöð eru að safnast hjá 

honum á hvern nemanda fyrir sig og 

telur það magn verulegan blaðafjölda á 

skömmum tíma sem er mjög óhentug 

geymsluleið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 markmiðablað fyrir tíma eitt 



1.1 Ástand bókhald kerfis í byrjun 

 
Bókhaldið sjálft geymir ökukennarinn í excel skjali þar sem hann reynir að geyma allar 

upplýsingar um nemendur sem eru mikilvægar að hafa við hendina um nemendur sína til dæmis 

hvað ökuskóla hefur verið lokið, kláruð próf, er nemi i æfingarakstri, kláraður tímafjöldi 

nemanda, tengiliði og hvort greitt hafi verið fyrir kennsluna.  Í skjalinu eru einnig litakóðanir sem 

geta haft valfrjálsa merkingu en hjá honum merkir liturinn virkni nemanda. 

 

Kerfið miðar að því að búa til miðlæga gagnageymslu fyrir ökukennara sem heldur utanum 

fyrrnefndar upplýsingar fyrir hans nemendur. Kerfið er einfalt vef forrit þar sem hægt er að búa 

til reikning fyrir sérhvern ökukennara. Kennari getur svo vistað nemenda á sinn reikning sem 

hann getur svo leitað uppi með einföldum innslætti í leitarvél kerfis, þaðan getur hann nálgast 

Mynd 2 Dæmigerð excel skjal fyrir ökukennara (nöfnin á dálkunum sjást á neðra myndinni) 



allar helstu upplýsingar sem vistaðar eru á hvern nemenda fyrir sig, markmiðablöð eða 

upplýsingar um framvindu viðkomanda. Á mínu svæði hvers kennara er dagatal þar sem hægt er 

að slá inn ökutíma, þær upplýsingar eru nýttar til að uppfæra framvindu kláraðra ökutíma 

nemanda til að minnka mannlegann innslátt þeirra upplýsinga.  Undir dagatali birtast tímar 

dagsins sem flýtihnappar til að nálgast gögnin hjá þeim nemendum sem eru næstir í ökutíma, til 

að halda utan um upplýsingar um nemendur sem eru í námi og gefur því ökukennaranum 

möguleikann að geyma allar upplýsingarnar á einum stað og minnka pappírs notkun. Kerfið 

sjálfvirknivæðir ferla sem ökukennarinn þarf að gera sjálfur og fjarlægir þá af herðum kennarans. 

Einnig verður haldið í fyrirrúmi að hafa notendaviðmótið eins einfalt og hægt er. 

Kerfið einfaldar verkefni sem hver ökukennari þarf að gera ári eftir að hver nemi lýkur námi hjá 

honum, þarf hann þá að senda skeyti á nema til að láta þá vita að það sé komin tími til að 

endurnýja ökuskírteynið, kerfið sér um að láta kennarann vita að senda þurfi smáskilaboð. 

 

 

 

1.2 Markmið kerfis 
 

 

✓ Minnkar pappírsvinnu notandans. 

✓ Þægilegt viðmót. 

✓ Kennarinn fær betri yfirlit  yfir 

framgang nemendanna. 

✓ Sjónræn birting gagna. 

 

 

 

 

 

✓ Sjálfvirknivæða ferla sem bjóða upp 

forritanlega lausn. 

✓ Uppfletting gagna mun auðveldari. 

✓ Kennarinn velur hvaða markmið sem á 

að vinna að í hverjum tíma, eyðublað 

síast samkvæmt markmiðum. 

✓ Markmiðablöð eru prentanleg 



1.3 Yfirlit yfir flæði kerfis 
 

Þetta er yfirlit af flæði gagnanna, neðst hægra megin eru forritarar sem senda breytingarnar til Githubs og 

þar fer pípan í gang og þegar það gengur upp fer pípan í gang hjá netlify áður en appið er aðgengilegur 

almenningi. Auðkenning fer fram i gegnum aukenningar kerfi firebase þar sem notendur sem búa til nýjan 

reikning þurfa að staðfesta sig með netfangi áður en aðgangur að gögnum sem geymd eru í google 

firebase. Reglur gagnagrunnsins eru settar upp í stillinngum google og eru þær sömu yfir allann 

gagnagrunninn aðukenning og staðfesting netfangs er krafa. 

 

 

Mynd 3 Flæði kerfis 

 

 

  



2. Tækniumhverfið 

Hérna er mynd af helstu tækni og tólum sem voru notuð 

 

Mynd 4 Helstu tækni og tólin 

 

Github : fyrir geymslu kóða  

Firebase : Auðkenning og Gagnagrunnur 

Node : Skýja föll 

Netlify : continous deployment 

React : Framework 

Pwa : Hægt að niðurhala flýtihnapp í síma. 

 

3. Áhættugreining 
 

Við mát á áhættu ákváðum við að hafa þrjú stig lágar, miðlungs, háar. Við munum notast við 

þessi þjrú gildi fyrir bæði likur og áhrif dálkinn í töflunni að neðan. Ef bæði eru með merkinguna 

háar þá þarf að fylgjast vel með því. 

Lágar                  0-15 

Miðlungs         16 - 30 



Háar                 31 - 45 

 

 

Áhættuþættir Líkur Áhrif Viðbragð Ábyrgð Stuðull 

Veikindi 
hópmeðlima 

Lágar Lágar Hinn hópmeðlimur 
tekur á sig það sem 
þarf aðg era 

Teymið 15 

Tölva skemmist Miðlungs Lágar Hópmeðlimir geta 
bjargað sér með 
auka tölvu til að 
ljúka vinnu. 

Teymið 16 

Gihub liggur niðri Lágar Háar Hópmeðlimir þurfa 
að tala samann um 
hver er með nýjustu 
uppfærsluna og deila 
henni á milli 

Teymið 1 

Álag frá öðrum 
áfaungum tekur 
mikið af 
verkefntímanum 
frá meðlimum 

Háar Háar Reyna að hátta tíma 
sínum eða 
forgangsraða 
verkefnum eða ekki 
hlaupa eftir 
fullkominni einkunn i 
verkefnum ef þetta 
kemur upp á 

Teymið 35 

 

 

4. Forritunarreglur 
 

Reglurnar eru notaðir til að passa að allir einstaklingar í hópnum noti sama forritunarstíl til að 

hindra misræmi í kóðabyggingu. 

 

Til að framfylgja forritunarreglunum þá er notast við eslint sem hjálpar til og merkir í kóðanum 

þar sem rangar kóðareglur eru að eiga sér stað. 

 

Nöfn klasa, breytur og föll þurfa að vera í „camel case“ formi 



Dæmi:  

 

 

Notkun á slaufusvigum skal byrja fyrstu slaufuna i sömu línu og nafnið á fallinu 

Dæmi:  

 

Notkun á inndrætti: notast er við 2 bil. Sýnidæmi með strikum til að merkja fjölda bila. 

Dæmi: 

 

 



5. Aðferðir & skipulag tíma 

Hver sprettur stóð í tvær vikur en síðasta mánuðin þá var hver sprettur ein vika og voru haldnir 

daglegir fundir á virkum dögum. Til að halda nokkuð stöðugri rútínu ákvöðum við að halda við 

vinnutíman frá 12:30 til 16:00 sem var gott byrjunar viðmið en var oft á tíðum utan þess tíma. 

Backlog verkefnis var geymd í jira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Þarfagreining 

 

6.1 Kröfulisti 

Kröfurnar skiptast í virknikröfur (e. Functional) og almennar kröfur (e. Non-functional). 

Virknikröfu listinn sýnir heiti, forgang, stig sem krafa gefur í scrum bakenda skrá (e. Backlog) og 

stutta lýsingu kröfu. 

Kláraðar kröfur : Allr kröfur er kláraðar nema númer 12 og 14 

 

➢ A kröfur – Eru þær kröfur sem nauðsynlegt er að framkvæma til að fá heildamynd á kerfið. 

➢ B kröfur – Kröfur sem væri gaman að hafa en er ekki nauðsynlegt að bæta við. 

➢ C kröfur – Algjörar aukakröfur og eða viðbótar fítusar hönnunarteymis. 

6.2 Virknikröfur (e. Functional requirement) 
 

Númer Nafn, stutt lýsing Forgangur(A/B/C) Stig Aðrar upplýsingar 

1 Innskrá/nýskrá A 60 Notandi getur 
búið til reikning 
og innskráð sig. 

2 Bæta við nemenda A 20 Notandi getur 
bætt við nemenda 
gefið að aðgangur 
er veittur 

3 Dagatal fyrir uppkomandi 
ökutíma. 

A 120 Notandi getur 
bætt inn 
ökutímum í dagtal 

4 Sjá kláraðir ökutímar 
nemenda 

A 30 Notandi getur 
skoðað hversu 
langt nemandi er 
komin í ökunámi 
sínu. 



5 Senda skilaboð á kennara 
ári eftir að nemi lykur 
nami 

A 30 Kerfið sendir 
skilaboð i innholf 
kennara 

6 Markmiðs blað kennara á 
tölvutæku formi. 

A 30 Markmiðsblað er 
skrá á hvern 
nemenda, vistast 
við breytingar og 
hægt að breyta 
aftur. 

7 Prenta Markmiðsblað 
Kröfu(6) 

A 50 Notandi getur 
prentað markmiðs 
blað. 

8 Sækja markmiðsblað sem 
PDF krafa(6) 

A 25 Notandi getur sótt 
markmið á PDF 
formi 

10 Birting kröfu(4) á 
sjónrænan hátt 

B 20 Notandi getur séð 
sjónræn gögn um 
framgang 
nemenda. 

11 Birting heildar ökutíma 
kennara sjónrænt  
(lesið úr dagatalið) 

B 40 Notandi getur séð 
kennda tíma 
árlega,vikulega, 
frá upphafi. 

12 Skilaboð til notenda B 30 Skilaboða sendast 
til notanda þegar 
smáskilaboð 
sendast. 

13 Skoðað upplýsingar 
skráðra nemenda. 

A 40 Ökukennari getur 
skoðað 
upplýsingar 
skráðra nemenda. 

14 Litakóða nemendur C 25 Ökukennarinn 
getur gefið 
nemendum lita 
merkingar eftir 



framvindu, virkni. 
 

6.3 Almennar kröfur (e. Non-functional requirment) 

 

Númer Lýsing 

1 Notendaviðmótið þarf að vera auðvelt í notkun. 

✓ Finna flöskuháls með grunnmyndum 

       Almennar kröfur – Akstur bókhald ökukennarans 

 

 

6.4 Notendatilfelli (e. Scenarios) 
 

5.1 Skráning nýja kennara 

Nýr kennari skráir sig inn fyllir allar viðeigandi upplýsingar og getur þá fengið aðgengi að sýnum 

skráðu nemendum. 

Krafa númer 1                                                                                                                                Stig: 60 

 

5.2  Skrá nýjan nemenda 

Nemandi hefur samband við ökukennara sinn. Ökukennari skráir sig inn og ýtir á bæta við 

nemenda, slær inn persónuupplýsingar og vistar. 

Krafa númer: 2                                                                                                                                Stig: 20  

 

5.3  Skrá kennslutíma á nemenda 

Kennarinn skráir sig inn skoðar dagatalið, hvenær næsti lausi tími er. Þegar tími er fundinn 

skráir kennarinn nafn nemandans í dagatalið. 



Krafa númer: 3                                                                                                                              Stig: 120 

 

5.4  Sjá kláraða ökutíma nemanda  

Kennarinn flettir upp nemenda sem búinn er að vera í ökunámi hjá honum í nokkrar vikur. Þar 

sér hann að nemandinn á eftir að klára átta tíma af sextán til að ljúka ökutímum. 

Krafa númer: 4                                                                                                                               Stig: 30 

 

5.5  Kerfið sendir ökukennaranum skilaboð  

Nemandinn lauk ökunámi fyrir ári síðan. Kennarinn hans fær skilaboð á hans svæði um að hann 

þurfi að minna nemendann sinn að endurnýja ökuskírteinið sitt og taka ökumat. 

Krafa númer: 5                                                                                                                                Stig: 30 

 

5.6  Taka móti nemenda í kennslutíma 

Kennari tekur á móti nemenda með að nota hugbúnaðinn. Kennarinn hefur auðvelt með að 

gera skjölin tilbúna fyrir viðkomandi nemenda, þegar ökutíminn er hafinn. Eftir að ökutímanum 

líkur vistar kennarinn skjölin.  

Krafa númer : 6                                                                                                                               Stig: 30 

 

5.7 Prenta markmiða blað 

Ipadið hans Bjarna ökukennara er bilaður og ákveður hann að prenta markmiðblaðið sem 

notað var í síðasta ökutíma, til að geta haldið áfram frá þeim punkti sem frá var horfið í fyrri 



tíma. 

Krafa númer 7                                                                                                                                Stig: 50  

 

5.8 Sækja markmiða blað í PDF 

Bjarna ökukennara langar til að eiga eigin afrit af gögnum sem tengjast hans nemum. Bjarni fer 

inn á sitt svæði, þaðan fer hann í sína nemendur og velur hvern nema fyrir sig skoðar nánari 

upplýsingar og ýtir á prenta sem PDF.  

Krafa númer 8                                                                                                                                Stig: 25 

 

5.9  Uppfletting gagna  

Kennarinn hefur kennt mörgum nemendum með að nota hugbúnaðinn og einn af nemendum 

hans sem þarf að mæta í aksturs mat en það eru margir sem heita sömu nafni sem eru tuga 

talsins í skránna. Hann slær inn fullt nafn inn á innsláttarboxið en það heita tveir sömu nafni 

svo það er notað símanúmer til að greina þá á milli. 

Krafa númer: 13                                                                                                                             Stig: 40 

  

 

 

 

 

 

 

 



7. Hönnun 

 

7.1 Hönnunar hugmyndir 
 

Til að finna innblástur og hönnunar hugmyndir ákvaðum við að skoða netið og finna grunnútlit 

sem hægt væri að miða við í byrjun. 

 

7.2 Vefsíða 
 

 

Mynd 5 https://www.infomentor.is/ (1) 

Síða info mentor er einföld í notkun með auðsjáanlegum innskráningar takka á hægri hlið. Einnig 

koma helstu upplýsingar er varðar kerfið koma fram á forsíðunni á borðum og ef einstaklingur 

kýs að lesa meira er takki sem leiðir viðkomandi á aðra síðu með ítarlegri lýsingu.  

https://www.infomentor.is/


7.3 Innskráður notendaviðmót 

  

Mynd 6 Dæmigerð mitt svæði, (2) 



7.4 Siglingarleiðarit 
 

Siglingarleiðaritið sýnir hvernig tenging milli skjámynda er og hvernig notandi getur farið á milli. 

Blái liturinn tilgreinir skjámyndir sem eru aðgengilegar einstaklingum sem eru ekki innskráðir. 

Græni liturinn sýnir skjámyndir sem eru eingöngu aðgengilegar innskráðum einstaklingum. 

 

 
 
 
 

  



7.5 Gagnagrunns skema 
 

 

 

 

7.6 Frumgerðir 
 
Frumgerðirnar voru unnar í forritinu figma. Frumgerðin er hrá mynd af kerfinu svo hægt sé að 

gefa notendum tilfinningu fyrir notendaviðmótinu og notar þær til að þróa viðmótið til að vera 

eins notendavænt.  
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7.7 Grunnmyndir 

 

 

7.1 Forsíða 

Upphafsíðan sýnir helstu upplýsingar sem þarf 

til að skilja hvað það er sem forritið gerir. 

Fréttaslá sem ætlað er að birta nýjar fréttir 

eða uppfærslur sem hafa átt sér stað í kerfinu. 
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7.2 Innskrá 

Sýnir innskráninguna í kerfinu 

þaðan er hægt að skrá sig inn, búa 

til nýjan reikning eða endurstilla 

lykilorðið sitt.  
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7.3 Nýskrá 

Sýnir nýskráninguna 
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7.4 Innskráður (Drop down virkni) 

Mynd sýnir mitt svæði notenda. Þaðan er hægt að 

smella a mynd í hægra horni til að fá „drop down“ 

þar sem hægt er að breyta sínum upplýsingum og 

innhólf sem fær upplýsingar þegar senda þarf 

nemenda smáskilaboð. 

 

Dagatal á að vera í miðjunni þar sem hægt er að skrá 

inn sína tíma og kerfið les svo gögnin úr dagatalinu 

til að fylla upplýsingar nema um framgöngu. 

Undir dagatalinu á að vera flýtihnappur til að nálgast 

gögn hjá nemendum næstu fimm tíma. 

Frá mínu svæði er svo hægt að fara í nemendur og 

stillingar. 
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7.5 Bæta við nemenda 

Mynd sýnir glugga þar sem hægt er að 

bæta inn nýjum nemenda. 

 

 

 

 

 



25 
 

 

7.6 Nemendur 

Mynd sýnir viðmót þar sem hægt er að 

skoða alla nemundur sem kennarinn hefur á 

skrá hjá sér.  

Auðvelt er að leita eftir nafni í leitarvélinni á 

myndinni sem uppfærir niðurstöðurnar 

dýnamiskt þannig ekki þarf að ýta á leit til að 

fá niðurstöðu. 
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7.7 Um nemendan 

Þegar ýtt er á nafn nemenda á fyrri 

glugga „nemendur“ birtast ítarlegri 

upplýsingar um þann einstakling og 

er hægt að breyta þeim ef til þarf. 
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7.8 Breyta upplýsingum ökennara 
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7.8 Notendaprófanir 
 

7.8.1 Kynning 

 
 

Til viðmælanda:  

Sæl/l ég heiti <nafn viðtalanda> og mig langar að prufa frumgerðarhönnunin sem við höfum búið 

til. Ég er með nokkur verkefni handa þér og vill gjarnan að þú reynir að fara í gegnum það alveg 

sjálf. Ég mun spyrja þig nokkura einfaldra spurninga áður og svo mun ég fylgjast með á meðan þú 

leysir verkefnin og spyr þig spurninga á eftir.  

 

Nú skaltu ímynda þér að þú sért ökukennari og viljir prufa bókhalds hugbúnað handa 

ökukennara. Þú ert nú staðsettur á heimasíðuna og ég vill biðja þig um að leysa þessi verkefni. 

 

Ef þú ert fastur ekki hika við að biðja um aðstoð. 

 

Til viðtalanda:  

Þegar notandinn er tilbúinn mátt þú lesa úr listanum og fylgja verkefnalistanum. Mundu að ekki 

tala eða hjálpa meðan verkefnið stendur, sama hversu snúið það er og rita niður það sem telst 

áhugavert hvort sem það sé að viðmælandi festist í verkefnum, spurja viðkomandi þá hvað það 

sé sem sé ekki nógu skírt á síðunni. 
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7.8.2 Verkefnin 

 

1. Nýskráðu þig 

2. Útskráðu þig 

3. Innskráðu þig 

4. Skoðaðu þitt svæði 

5. Skoðaðu pósthólfið þitt 

6. Skoðaðu skráða nemendurna þínar 

7. Breyttu upplýsingar um þig 

8. Skoðaðu stillingarnar 

9. Bættu við einum nemenda 

10. Hvenær átti Jón Jónsson seinast tíma hjá þér? 

11. Skoðaðu dagatalið 

12. Hversu marga ökutíma hefur Jón Jónsson klárað? 

13. Útskráðu þig 
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7.8.3 Spurningar 
 

 

1. Aldur?  

2. Hversu oft notar þú internetið?  

3. Hvaða tæki notar þú oftast til að vafra á internetið?  

4. Hvernig lýsir þú tækni kunnáttu þinni? 

 

➢ Ef notandi náði ekki að leysa verkefnið 

 Af hverju náðirðu ekki að leysa þetta verkefni? 

 Hvernig hönnun myndir þú vilja hafa í staðinn? 

➢ Notandi náði að leysa verkefnið 

 Getur hönnun verið betri? Ef svo er hvernig getur hönnun verið betri? 

➢ Líkist þessi hönnun hugbúnað sem þú hefur notað áður?  

Ef svo er: 

 Hvað heitir sá hugbúnaður? 

 Er einhver fítus í því sem þú værir til í að sjá í þessu forriti? 
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7.8.4 Niðurstaða prófana 

 

Notendur 

Teknir voru tveir einstaklingar og beðnir um að leysa fyrrnefnd verkefni, annar viðkomandi er á 

miðjum aldri með litla tækni kunnáttu og mun sá viðkomandi vera einn af notendum , köllum 

hann E1 og hinn einstaklingurinn var yfir þrítugt með meðal tölvukunnáttu en kemur ekki til með 

að nota kerfið, köllum hann E2. Markmið notendaprófana snerust aðalega um að laga 

notendaviðmótið svo það sé ekki of flókið í notkun og skapar ekki vandamál fyrir þann sem hefur 

litla sem enga tölvuþekkingu. 

Nýskrá, innskrá, útskrá: 

Viðmælendur leystu verkefnin á nokkurra stórvægilegra vandamála þar sem einstaklingar völdu 

lykilorð sem ekki var nögu sterkt í fyrsta skiptið og lykilorðið krefst stóran staf, tölu, sérstakt tákn. 

Komu skilaboð svo til skila að lykilorðið ætti að vera sterkara. 

Skoða þitt svæði, skoða pósthólfið, Breyttu upplýsingar um þig: 

„ Mitt svæði“ skapaði ekkert vandmál það var af öllum líkindum rangt að hafa „drop-down“ niðri 

sem sýnir „Pósthólf“ því þá var verkefnið smá gefið þar sem ekki þurfti að klikka á myndina af 

sjálfdáðum og það sama á við „Breyta upplýsingar um mig „ 

Bættu við einum nemenda, Hvenær átti Jón Jónsson seinast tíma hjá þér, Hversu marga 

ökutíma hefur Jón Jónsson klárað?: 

Notandinn með minni tölvukunnáttu hafði tekið sér aðeins lengri tíma í að detta í hug að ýta á 

nemendur flipann til að sjá frekari upplýsingar.  

Hinn notandinn þurfti að spyrja út í fjölda ökutíma. 

Ökukennarinn með minni tækni þekkingu giskaði fljótt á hlutfallið sem myndin sýnir. 

Skoða stillingar, útskrá þig: 

Ekkert athugavert kom upp á við lausnina hjá þessum nemenda 
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Niðurstaða viðtala 

Báðir einstaklingar sem leystu verkefnin lentu ekki í vandamálum með að færa sig á milli glugga 

og fara á þá staði þar sem verkefnin eiga að vera leyst. Tekið var ákvörðun að fara eftir þessari 

viðmótshönnun. 

 

8. Framvinda 
 

Sprettur 0 

Fyrstu spretturinn hjá okkur fór allur í vinnu við að útfæra kröfurnar, búa til frumgerðir fyrir 

notenda prófanir og notendaprófanir. 

 

Sprettur 1 

Sprettur eitt fór allur í að gera beinagrind verkefnis, þá að það sé forsíða innskránningar kerfi svo 

mitt svæði sé aðgengilegt. Einnig nýskráningu og endurstilla lykilorð. 

 

Sprettur 2 

Hérna urðum við mikið uppteknir við aðra áfanga. Kláraðir vour öryggisþættir 

innskráningar,nýskráningar. Nauðsynlegt er að nýjir notendur staðfesti netfangið sitt áður en þeir 

geta skráð sig inn. 

Númer kröfu Nafn kröfu 

1 Innskrá/nýskrá 
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Sprettur 3 

Kláraðar kröfur  

Númer kröfu Nafn kröfu 

12 Skoðað upplýsingar skráðra nemenda. 

2 Bæta við nemenda 

 

Sprettur 4 

Kláraðar kröfur  

Númer kröfu Nafn kröfu 

3 Dagatal fyrir uppkomandi ökutíma. 

 

Sprettur 5 

Kláraðar kröfur  

Númer kröfu Nafn kröfu 

6 Markmiðs blað kennara á tölvutæku formi. 

 

Sprettur 6 

Kláraðar kröfur  

Númer kröfu Nafn kröfu 

6 Vista markmiðablöð á nemendur.(partur af sprett 

5 kröfu) 
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Sprettur 7 

Kláraðar kröfur  

Númer kröfu Nafn kröfu 

5 Senda skilaboð á kennara ári eftir að nemi lykur 

nami 

4 Sjá kláraðir ökutímar nemenda 

7 Prenta Markmiðsblað Kröfu(6) 

8 Sækja markmiðsblað sem PDF krafa(6) 

11 Birting heildar ökutíma kennara sjónrænt  

(lesið úr dagatalið) 

10 Birting kröfu(4) á sjónrænan hátt 

 

8.1 Brunarit 
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8.2 Tímarit teymis 
 

 

 

9. Bókhaldið í dag 
 

Mynd sýnir innskráðann ökukennara. Þarna getur hann skrá nýja tíma inn í dagatalið, dagatalið 

birtir svo fyrir neðan þar sem stendur „Næstu tímar“ næstu fimm tímana sem eru á skrá hjá 

viðkomandi og er hægt að ýta á hvern nema til að nálgast allar upplýsingar sem kennarinn þarf 

þar. Það er einnig súlurit sem sýnir heildar ökutima sem kennarinn hefur klárað raðað niður eftir 

mánuðum.  Svo í horninu hægrameginn er hægt að breyta sínum upplýsingum og nálgast innhólf. 
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Mynd að neðan sýnir nemenda gagnagrunn kennara þar sem hann getur leitað eftir nemum í leitarvél í 

efri hæri horni myndar. 

 

Mynd sýnir nánari upplýsingar nemanda þar sem hægt er að nálgast markmiðablöð viðkomandi sem þarf 

fyrir hvern ökutíma. 
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10. Niðurstöður 

 
Við kláruðum allar grunnkröfur og nokkrar aukakröfur. 

 

11. Lokaorð 

 
Það var góð reynsla að gera þetta verkefni við lærðum heilmikið á firebase, material UI, React sem má 

nefna og almennt á hugbúnaðargerð. Þegar litið er til baka þegar við byrjðum verkefnið þá sjáum við að 

það er ýmislegt sem hægt er að gera betur og hefðum mögulega átt að gera hlutina á annann hátt en það 

hefði verið lítið hægt að gera í því í byrjun þar sem okkur finnst vera mjög mikill munur á kunnáttu okkar 

núna við lok eða miðan við þegar við byrjðum verkefnið. 
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12. Framtíðarsýn 

 
Hugmyndin með áframhaldið var að   leyfa árgang af ökukennurum sem áhuga hafa að taka þátt 

að nota appið til þess að hægt sé að gera nokkurskonar beta test þar sem  mögulega fleiri 

hugmyndir af endurbótum geta komið og fundið mögulega villur sem hafa farið framhjá okkur. 

Svo spilar framhaldið af því hvernig appinu er tekið af þeim hópi sem fær að prófa hvort 

ökukennarinn sem skráður er í teymið verði eini notandin eða ekki í framtíðinni.
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