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1. Inngangur 
 

Þessi skýrsla er skrifuð sem hluti af lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík. Í 

þessari skýrslu verður farið yfir alla þá þætti sem komu að hönnun og þróun á Booni 

búnaðarkerfinu. Farið er yfir alla undirbúningsvinnu, áætlanagerð, verkskipulag og greiningu 

fyrir gerð verkefnisins. Einnig er farið ítarlega í hönnun á viðmóti og gagnagrunni. Í lok 

skýrslunnar er farið yfir vinnuframlag teymisins ásamt framtíðarsýn okkar á kerfinu.    

 

1.1 Verkefnalýsing 
 

Markmið okkar er að gera hugbúnað sem heldur utan um skráningar af öllum keyptum eða 

leigðum tölvubúnaði hjá fyrirtækjum. Búnaðarkerfið heldur utan um eignir fyrirtækja sem 

hefur þau langtímamarkmið að geta flett upp búnaði sem bilar eða týnist. Kerfið geymir 

lykilupplýsingar um búnað, þ.á.m. staðsetningu hans, sýnir hver hefur umsjón, og hvort hann 

sé í ábyrgð. 

Búnaðarkerfi fyrir tölvubúnað er ekki svo algengt á Íslandi. Við teljum það vera virkilega 

mikilvægt í fyrirtækjarekstri að skrá tölvubúnað þar sem fyrirtæki getur átt tugi milljóna virði 

af tölvubúnaði en enga vitund um staðsetningu eða aldur. Verkefnið okkar snýst um að hanna 

og útbúa notendavænan og auðveldan hugbúnað til þess að hvaða fyrirtæki á landinu getur 

innleitt þetta kerfi til sín. Við höfum unnið í samstarfi með Isavia en það er einmitt með sitt 

eigið „heimasmíðað“ búnaðarkerfi sem heldur utan um skráningar. Einu sinni á ári þarf 

fyrirtækið að fara í svokallaða búnaðaryfirferð þar sem allur búnaður er staðfestur. Búnaður 

sem er kominn á aldur verður flaggaður og mælt með í útskipti sem fer þá í rekstraráætlun hjá 

viðeigandi deildarstjórum. Það kerfi er úrelt, hægt og fer mikil handavinna í að nota 

hugbúnaðinn. Það sem okkar búnaðarkerfi mun tryggja er öryggi gagna, minni handavinna og 

mun auðvelda kerfisstjórum að halda utan um búnað. Hugbúnaðurinn mun tengjast þeim 

innskráningum sem fyrirtækið er að nota (Azure AD, Google Workspace, o.s.frv.), og þar geta 

notendur skráð sig inn og séð búnaðinn sem er skráður á sig. Notendur hafa þá tækifæri til að 

senda inn athugasemdir fyrir hvern búnað ef þeir hafa einhverjar spurningar eins og ef að 

búnaður er ranglega skráður eða ekki lengur í notkun. Deildarstjórar sjá sinn búnað og búnað 

hjá undirmönnum sínum sem gefur þeim meiri heildarsýn yfir búnaðinn sem þeir eru ábyrgir 

fyrir. 
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1.2 Notandahlutverk 
 

Notendahlutverkin eru tvö, kerfisstjóri og almennur notandi. Kerfisstjórinn mun hafa mun 

meiri aðgang. Það helsta sem hann getur gert er eftirfarandi. 

• Skrá búnað: Búnaðarskráning fer fram áður en þú afhendir búnað. Límmiði eða annað 

merkitæki mun einkenna skráningu. 

• Breyta búnaði: Ef búnaður er ranglega skráður verður hægt að breyta skráningu. 

• Úthluta búnað: Ef búnaður færist á milli starfsmanna verður hægt að færa búnað á 

nýjan starfsmann. Saga búnaðar verður búin til og getur kerfisstjóri séð hver var fyrrum 

eigandi. 

• Skrá búnað í láni: Ef búnaður er lánaður yfir tímabil er hægt að skrá hann þannig. 

Kerfisstjóri og notandi fengi svo tilkynningu þegar skilatími er runninn upp. 

Almenni notandinn mun aðeins sjá búnaðinn sinn, en deildarstjóri getur séð búnað hjá 

undirmönnum sínum. Einnig getur hann bætt við athugasemdum og staðfest sinn búnað. 

1.3 Teymið 
 

Í teyminu erum við aðeins tveir nemendur frá Háskólanum í Reykjavík: 

• Hinrik Snær Hjörleifsson – Tölvunarfræði – Hinrik19@ru.is 

• Pálmi Viðar Pétursson – Verkfræði og Tölvunarfræði – Palmi19@ru.is 

 

2. Verklagslýsing 
 

Áætlaður heildartími var um 350 klukkustundir á mann sem gerði samtals 700 klukkutíma í 

þetta verkefni. 

Við vorum með tvo fasta fundi á viku og voru þeir á mánudögum og föstudögum. 

Mánudagsfundirnir voru frá 14:00 - 15:00 og var farið yfir verkefni vikurnar og mögulegar 

hindranir. Föstudagsfundirnir voru frá 15:00 - 15:30. Á þeim var farið yfir hvað gekk vel og hvað 

gekk illa í vikunni. Fundartímar voru sveigjanlegir til að koma til móts við álag í öðrum áföngum  

og verkefni hverrar viku en við vorum þó í stöðugu sambandi daglega. 

Vegna fjöldatakmarkanna sem hafa verið yfir önnina höfum við verið að vinna heiman frá. 

Okkur var boðið að hittast og vinna á skrifstofum Isavia, Dalshrauni 3 ef þörf væri á, en við 

þurftum ekki að nýta okkur það. 
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2.1 Scrum 
 

Þó að við séum aðeins tveir, var tekin ákvörðun um að nota scrum verklagið við þróun á 

þessum hugbúnaði. Það er nauðsynlegt að við séum vel skipulagðir og höfum yfirsýn yfir 

hvernig verkefnastaða okkar sé. Við höfum báðir reynslu á scrum úr fyrrum áföngum og 

kunnum vel að nota það. Scrum snýst um að brjóta verkefnið niður í minni verkefni sem eru 

síðan unnin í tímaramma. Í scrum eru þrjú hlutverk. 

• Product owner: Sem er Pálmi Viðar Pétursson. Hann á upprunann að hugmyndinni 

og þekkir mest til í sambærilegu kerfi.  

• Scrum master: Sem eru Hinrik Snær Hjörleifsson og Pálmi Viðar Pétursson til 

skiptis. Scrum master er leiðtogi teymisins og tryggir að verkefnunum verði sinnt 

og passar upp á að það séu engar hindranir á leiðinni. Scrum master er einnig 

tímavörður. 

• Scrum teymi: Er síðan allt teymið, eða Hinrik Snær Hjörleifsson og Pálmi Viðar 

Pétursson. 

Við skiptum verkferlinu í spretti sem eru hjá okkur 10 samtals. Við gerðum drög að áætlun fyrir 

hvern sprett eins og sjá má í töflunni hér fyrir neðan. 

 

Sprettur Byrjunar-
dagsetning 

Enda-
dagsetning 

Lengd 
spretts 
(dagar) 

Verkefni Scrum 
Master 

Klst. 

0 17.1.2022 23.1.2022 7 Skipulag, kynning á 
verkefni, kynna okkur 
verkfæri sem gætu 
hjálpað 

Pálmi 20 

1 24.1.2022 6.2.2022 14 Kröfulisti, 
áhættugreining, afla 
okkur nægilegrar 
þekkingar á verkfærunum 
sem við munum nota 

Hinrik 42 

2 7.2.2022 20.2.2022 14 Hanna gagnagrunn, 
skýrslugerð og gerð á 
kynningu 

Pálmi 84 

3 21.2.2022 6.3.2022 14 Þróun á bakenda, setja 
tengingu milli framenda 
og bakenda 

Hinrik 84 

4 7.3.2022 20.3.2022 14 Get, Post, Put og Delete 
verkefnin klár á búnað, 
unnið í kynningu fyrir 
stöðufund 2 

Pálmi 84 

5 21.3.2022 3.4.2022 14 Unnið í hugbúnaði Hinrik 84 
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6 4.4.2022 24.4.2024 21 Lokapróf 4.-22 apríl. 
Páskafrí 13.-19. apríl. 
Notandaprófanir og klára 
verkefni 

Pálmi 84 

7 25.4.2022 1.5.2022 7 Lokahönd á þróun 
hugbúnaðar 

Hinrik 84 

8 2.5.2022 8.5.2023 7 Unnið í rekstrarhandbók, 
notendaleiðbeiningum og 
lokaskýrslu 

Pálmi 84 

9 9.5.2022 13.5.2022 5 Lokahönd á lokaskýrslu Hinrik 50 

 

 

 

 

2.2 Planning Póker stigagjöf 
 

Fyrir hvern sprett var farið yfir verkefnin sem voru á áætlun fyrir vikuna. Notað var aðferð sem 

kallast planning póker til að ákveða hvað hvert verkefni fær mörg stig, eftir því hvað það tekur 

langan tíma. Við gáfum þeim stig sem eru fibonacci tölur (1, 2, 3, 5, 8, ...). Við miðum við að 

eitt stig sé um hálf klukkustund og að við að klárum rúm 160 stig í tveggja vikna spretti. Story 

Points viðauki í Trello gerði þetta auðvelt fyrir okkur þar sem það bætir við möguleikanum að 

skrá stig á hvert verkefni. 
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2.3 Tækni umhverfi 
 

Öll forritun var gerð í gegnum VS Code þar sem við notuðum Django Rest Framework fyrir 

bakendann og React fyrir framendann. Notað var SQLite gagnagrunn sem fylgir með Django. 

Github var notað til þess að deila kóðanum á milli okkar og til þess að halda utan um 

útgáfustjórnun. Discord var notað fyrir öll samskipti á milli okkar og svo unnum við allar 

skýrslur með Word. Við skipulögðum okkur með hjálp Google Sheets þar sem við héldum upp 

á tímana okkar og dagbók. Trello var svo notað til þess að halda utan um verkefnastöðu og 

sögu punkta fyrir hvern sprett.  

 

 

2.4 Forritunarreglur 
 

Forritunarreglur eru reglur sem við fylgdum eftir þegar við forrituðum kerfið okkar til að halda 

uppi samræmi í öllum kóða og gera kóðann okkar læsilegri og snyrtilegri. 

1. Allur kóði sem er flókinn mun vera með lýsandi athugasemd. 

2. Athugasemdir við kóða munu alltaf vera beint fyrir ofan staka kóðalínu, eða í fyrstu 

línunni í föllum og klösum. 

3. Nöfn á einingum (e. Components) í React og klösum í Python munu fylgja Camel Case 

nafnavenjum. 

a. Öll orð byrja á stórum staf, t.d. OpenBigWindow. 

4. Nöfn á breytum og föllum munu fylgja Camel Case nafnavenjum. 

a. Fyrsta orðið byrjar á litlum staf, og öll orð sem fylgja byrja á stórum staf, t.d. 

openSmallWindow. 

5. Nöfn á breytum, föllum, klösum, o.s.frv. munu vera lýsandi. 

6. Allur inndráttur í kóða verður gerður með takkanum „Tab“. 

7. Föll verða gerð eins einföld og hægt er, og verða brotin niður í fleiri föll ef þau verða of 

flókin. 

8. Föll verða gerð með endurnotkun í huga ef það á við. 
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3. Verkáætlun 
 

Við söfnuðum saman öllum mikilvægustu eiginleikum sem við vildum að kerfið okkar gæti gert 

í kröfulista og bjuggum svo til notendatilvik út frá honum.  

 

3.1 Kröfulisti 
 

Kröfulistinn var gerður sameiginlega af okkur tveim. Við fórum yfir núverandi kerfi og 

skrifuðum niður allt sem kerfið þurfti að geta gert og svo aukalega þá eiginleika sem við vildum 

bæta við. Kröfurnar eru í tvennu lagi, hvað notandinn þarf að geta gert og hvað kerfisstjórinn 

þarf að geta gert. Listinn var gerður í Google Sheet skjali sem við færðum svo yfir í Trello þegar 

við unnum úr þeim. Listin er forgangsraðaður eftir fjórum flokkum sem fá bókstafina A, B, C 

þar sem A er mikilvægastur og C er lítilvægastur. 

 

 Nr. Krafa Notendahópur Forgangur Lýsing 

✓ 1 Kerfisstjóri getur skráð búnað Kerfisstjóri A 
 

✓ 2 Kerfisstjóri fær tilkynningu um 
að athugasemd hafi verið gerð 

Kerfisstjóri A 
 

✓ 3 Kerfisstjóri getur staðfest 
búnað 

Kerfisstjóri A 
 

✓ 4 Notandi getur leitað að búnaði Notandi / 
Kerfisstjóri 

A Hægt að leita eftir 
búnaði eftir öllum 
flokkum (Raðnúmer, 
Flokkur, Birgi, ...) 

✓ 5 Kerfisstjóri getur leitað að 
starfsfólki 

Kerfisstjóri A 
 

✓ 6 Kerfisstjóri getur búið til 
staðsetningu 

Kerfisstjóri A 
 

✓ 7 Kerfisstjóri getur búið til 
búnaðarflokk 

Kerfisstjóri A 
 

✓ 8 Kerfisstjóri getur skoðað alla 
búnaðarflokka 

Kerfisstjóri A 
 

✓ 9 Kerfisstjóri getur séð yfirlit yfir 
staðfestingu á búnaði 

Kerfisstjóri A 
 

✓ 10 Kerfisstjóri getur búið til 
framleiðanda 

Kerfisstjóri A 
 

✓ 11 Kerfisstjóri getur skoðað alla 
framleiðendur 

Kerfisstjóri A 
 

✓ 12 Kerfisstjóri getur breytt 
staðsetningu 

Kerfisstjóri A 
 

✓ 13 Kerfisstjóri getur skoðað sögu 
búnaðar 

Kerfisstjóri A Hver hefur verið með 
þennan búnað og 
hvenær 
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 14 Kerfisstjóri getur skráð búnað 
sem úreltan 

Kerfisstjóri A 
 

 15 Kerfisstjóri getur skráð búnað í 
lán 

Kerfisstjóri A 
 

 16 Kerfisstjóri getur skráð búnað í 
viðgerð 

Kerfisstjóri A 
 

✓ 17 Notandi getur skoðað búnað 
sem er skráður á sig 

Notandi A 
 

✓ 18 Notandi getur sett 
athugasemd við búnað 

Notandi A 
 

 19 Notandi getur skoðað búnað 
sem er skráður á 
undirstarfsmann sinn 

Notandi A 
 

✓ 20 Notandi getur skráð sig út Notandi A 
 

✓ 21 Notandi getur séð 
tilkynningarnar sínar 

Notandi A T.d. nýr búnaður 
skráður á sig, breyttur 
búnaður og ef 
athugasemd er svarað 

✓ 22 Notandi getur skráð sig inn Notandi / 
Kerfisstjóri 

A 
 

✓ 23 Notandi getur staðfest búnað 
sem er skráður á sig 

Notandi A  

 24 Kerfisstjóri getur samstillt við 
AD sjálfur 

Kerfisstjóri B Svo upplýsingar séu 
réttar strax 

✓ 25 Kerfisstjóri getur skoðað 
tölulegar upplýsingar um 
búnaðarskráningu 

Kerfisstjóri B 
 

✓ 26 Kerfisstjóri getur skráð 
upplýsingar um birgja 

Kerfisstjóri B Upplýsingar eins og 
kennitala, tengiliðir og 
staðsetning. 

✓ 27 Kerfisstjóri getur breytt 
upplýsingum um birgja 

kerfisstjóri B 
 

✓ 28 Kerfisstjóri getur bætt við 
virðisaukaskatt við kaupverð 
þegar það er verið að skrá 
búnað 

Kerfisstjóri B 
 

 29 Notandi getur skoðað 
tölulegar upplýsingar um 
búnaðarskráninguna sína og 
hjá undirmönnum sínum 

Notandi B 
 

 30 Notandi sér búnað sem er 
skráður á sig í láni. 

Notandi B 
 

 31 Kerfisstjóri fær tilkynningu um 
að búnaður í láni er kominn á 
skiladag 

Kerfisstjóri B 
 

✓ 32 Kerfisstjóri getur hengt 
reikning á búnað 

Kerfisstjóri C Rafrænn reikningur - 
PDF/XML 

✓ 33 Kerfisstjóri getur hengt 
teikningu á staðsetningu 

Kerfisstjóri C 
 

✓ 34 Kerfisstjóri getur skoðað 
staðsetningu 

Kerfisstjóri C 
 



 
 

10 
 

Því miður gafst ekki tími til að klára allan kröfulistann. Við tókum ákvörðun um að sleppa því 

að útbúa virkni fyrir undirmenn til að geta klárað hinar kröfunnar. Kröfur sem innihalda 

búnað í láni og búnað í viðgerð voru komnar langt á leið en ekki var hægt að binda saman 

enda í lokin til þess að fá alla virkni sem við ætluðum okkur. 

3.2 Notkunartilvik 
 

Hér förum við yfir nokkur notkunartilvik og hvernig flæðið fyrir hvert notkunartilvik er. Sum 

notkunartilvik eru með fleiri en eitt ferli og þýðir það þá að það eru mismunandi ferli sem hægt 

er að taka til þess að ná sömu niðurstöðu. Notkunartilvikin eru búin til með það í huga að sá 

sem notar kerfið sé skráður inn og byrjar ferlið frá heimasíðunni. 

 

Notkunartilvik 1 Notandi skráir nýjan búnað 

Leikari Kerfisstjóri 

Krafa 1. Kerfisstjóri getur skráð búnað 

Flæði Heimasíða → Búnaðarlisti → Skrá nýjan búnað → Fylla inn 
upplýsingar → Ýta á Skrá Búnað 

Forsenda Vera með nauðsynlegar upplýsingar um búnaðinn: 
Skráningarnúmer, Raðnúmer, Reikningsnúmer, Tegund, Kaupverð, 
Umráðandi, Birgi, Flokkur, Framleiðandi, Staðsetning, Kaupdagur 
og Ábyrgð 

Niðurstaða Nýr búnaður er skráður í kerfið. 

 

Notkunartilvik 2 Notandi staðfestir búnað sem er skráður á sig 

Leikari Notandi 

Krafa 25. Notandi getur staðfest búnað sem er skráður á sig 

Flæði 1 Heimasíða → Velja búnaðaryfirferð í valmynd → Ýta á Staðfesta 
takkann hjá búnaðinum 

Flæði 2 Heimasíða → Búnaðarlisti → Smella á tiltekinn búnað → Ýta á 
Staðfesta takkann í Seinast Staðfest hlutanum 

Forsenda Það þarf að vera til búnaður sem er skráður á notandann. 

Niðurstaða Ný staðfesting er skráð í kerfið á búnaðinn. 

 

Notkunartilvik 3 Kerfisstjóri skráir nýjan flokk 

Leikari Kerfisstjóri 

Krafa 7. Kerfisstjóri getur búið til búnaðarflokk 

Flæði 1 Heimasíða → Stillingar → Flokkar → Skrá nýjan flokk 

Flæði 2 Heimasíða → Búnaðarlisti → Skrá nýjan búnað → Smella á plúsinn 
við hliðina á flokk reitnum 

Forsenda Engin. 

Niðurstaða Nýr flokkur er skráður í kerfið og er aðgengilegur á stillingar síðunni 
og skrá nýjan búnað síðunni. 
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Notkunartilvik 4 Notandi skoðar upplýsingar um tiltekinn búnað 

Leikari Notandi 

Krafa 19. Notandi getur skoðað búnað sem er skráður á sig 

Flæði 1 Heimasíða → Búnaðarlisti → Smella á tiltekinn búnað 

Flæði 2 Heimasíða → Smella á tiltekinn búnað í „Þinn búnaður“ listanum 

Forsenda Vera með búnað skráðan á sig. 

Niðurstaða Notandi sér allar upplýsingar um tiltekinn búnað 
 

Notkunartilvik 5 Notandi skoðar allan búnað sem er skráður í tilteknum flokki 

Leikari Notandi 

Krafa 4. Notandi getur leitað eftir búnaði 

Flæði Heimasíða → Búnaðarlisti → Notandi skrifar nafnið á flokknum í 
leitargluggann 

Forsenda Þarf að vera til búnaður sem er skráður í þennan ákveðna flokk 

Niðurstaða Búnaðarlistinn sýnir einungis búnað sem er skráður í þennan flokk 
 

4. Áhættugreining 
 

Áhættur sem gætu komið upp yfir líftíma verkefnisins voru raðaðar í töflu eftir áhættustigi 

sem var reiknað með því að margfalda saman líkur og alvarleika. Líkur segja til um hversu 

líklegt er að sú áhætta komi upp, og alvarleiki segir til um alvarleika áhættunnar ef hún skildi 

koma upp. Því hærra sem áhættustigið er fyrir hverja áhættu, því meiri skaða gæti það haft á 

verkefnavinnuna okkar. Við studdumst við lausnir til að draga úr áhættu og lágmarka skaða ef 

áhætta kom upp með því að fylgja þeim reglum sem fylgja hverri áhættu. Ábyrgðarmaður er 

sá sem fyrstur brygðist við hverri áhættu fyrir sig og hafði hann þá aðeins betri yfirsýn með 

þeim, en að sjálfsögðu fylgdust báðir meðlimir teymisins vel með hvort allt væri ekki eins og 

það ætti að vera. 
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Nr. Áhætta Líkur Alvarleiki Áhættustig Ábyrgðar
maður 

Aðgerðir til að 
draga úr áhættu 

Aðgerðir til að 
lágmarka  

skaðann ef hún 
kemur upp.  

1 Of mikið álag í 
öðrum 
áföngum 

4 4 16 Hinrik Skipuleggja okkur 
svo við getum 
sinnt öllu 

Endurskipuleggja 
okkur. 

2 Annar okkar 
veikist 

3 4 12 Pálmi Hann vinnur ef 
heilsan leyfir  

Lítið hægt að 
gera hér 

3 Gagnagrunnur 
hrynur 

2 5 10 Pálmi Taka reglulega 
afrit af 
gagnagrunni 

Fara í gamalt 
afrit  

4 Við lendum í 
Github 
árekstri 

4 2 8 Hinrik Passa að vera 
ekki að vinna í 
sömu skrám 

Farið er yfir 
áreksturinn 
saman og 
ákveðið hvað 
skal gera 

5 Illa gengur að 
setja upp 
tengingu við 
Azure AD 

2 4 8 Pálmi Reyna að finna 
einhvern sem 
gæti bent okkur á 
hvernig væri best 
að setja upp 
svona tengingu  

Hafa samband 
við kerfisstjóra 
sem kann á 
svona umhverfi  

6 Við náum ekki 
að klára 
markmið 
okkar í spretti 

2 3 6 Hinrik Ókláruð verk 
færð yfir á næsta 
sprett eða 
sprettur lengdur 
og næsti sprettur 
styttur. Fer eftir 
sveigjanleika 
hvers spretts 

Fara vel yfir 
verkefnin í 
hverjum sprett 
og reyna að sjá 
til þess að 
vinnan í hverjum 
spretti sé 
raunsæ 

7 Ekki rétt 
forgangsröðun 
á kröfulista 

2 3 6 Pálmi Endurraða 
forgangsröð 

Fara betur yfir 
kröfulistann 

8 Tölva bilar 1 3 3 Pálmi Setja regluleg 
commit á Github 
svo hægt sé að 
halda áfram 
vinnu úr annarri 
tölvu 

Reyna ná afriti af 
tölvu sem bilar 
og setja upp 
umhverfið á 
nýrri vél 
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4.1 Áhættudagbók 
 

Dagsetning Nr. áhættu Áhætta Lýsing og aðgerð 

2.3.2022 7 Teymismeðlimur fékk 
Covid 

Heilsan var mjög slæm og var lítið unnið en 
mun vera unnið upp þegar heilsa lagast 

3.3.2022 7 Teymismeðlimur fékk 
Covid 

Covid fór illa í teymismeðliminn og gat hann 
ekki unnið í verkefni á meðan. Verkefni 
vikunnar færðust yfir í næsta sprett. 

4.4.2022 1 Of mikið álag í öðrum 
áföngum 

Mikill tími fór í að læra fyrir lokapróf og fór 
verkefnið í pásu á meðan. Vinna yfir áætlaðan 
tíma eftir að lokapróf klárast. 

24.4.2022 4 Við lendum í Github 
árekstri 

Það komu upp nokkrir Github árekstrar. Það var 
farið yfir þær skrár sem árekstur var í og 
ákveðið hvernig væri best að laga þá. 
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5. Hönnun 
 

5.1 Hönnun á viðmóti 
 

Viðmótshönnunin á framendanum okkar var gerð með búnaðarkerfi Isavia í huga en aukalega 

þær breytingar sem við vildum bæta við. Þegar við bjuggum til viðmótshönnunina voru 

mismunandi skjástærðir hafðar í huga, en ekki farsíma skjástærð þar sem við vorum að 

einblína á að hafa kerfið sem þægilegast í vinnutölvum. Á eftirfarandi myndum er hægt að sjá 

viðmótshönnunina okkar og hverri mynd fylgir texti sem útskýrir hverja síðu fyrir sig. 

5.1.1 Heimasíða 
 

 

Mynd 1: Heimasíða kerfisstjóra sem sýnir allar helstu upplýsingar. 
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Mynd 2: Heimasíða notenda sem sýnir allar helstu upplýsingar sem hann hefur aðgang að. 

 

5.1.2 Innskráning 
 

 

Mynd 3: Innskráningar síðan mun vera einföld og bjóða notendum upp á að skrá sig inn með netfangi og lykilorði, eða með 
Azure AD aðgangi. 
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5.1.3 Búnaðarlisti 
 

 

Mynd 4: Búnaðarlistinn mun sýna allan búnað sem notandinn hefur aðgang að. Auðvelt verður fyrir notendur að leita eftir 
tilteknum búnaði með leitarreitnum eða með þeim síum sem verða í boði. 

 

5.1.4 Búnaðarupplýsingar 
 

 

Mynd 5: Búnaðarupplýsingar síðan mun sýna allar upplýsingar um tiltekinn búnað og bjóða notendum upp á helstu aðgerðir 
og hægt verður að bæta við athugasemd við búnaðinn. 
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5.1.5 Búnaðaryfirferð 
 

 

Mynd 6: Búnaðaryfirferð verður sérstök síða sem mun gera það auðvelt fyrir notendur að staðfesta sinn búnað og verður 
hægt að skoða staðfestingarhlutfall sitt efst á síðunni. 

5.1.6 Skrá nýjan búnað 
 

 

Mynd 7: Hér er skráð inn nýjan búnað í kerfið. Þessi síða verður einföld í notkun og mun vonandi spara mikla handavinnu 
fyrir notendur. 
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5.1.7 Tilkynningar 
 

 

Mynd 8: Notendur geta skoðað nýjustu tilkynningar sínar með því að smella á bjölluna neðst á valmyndastikunni. Hægt 
verður að smella á tilkynningu til þess að fara á þá síðu sem tilkynningin bendir á. 

 

Mynd 9: Þegar smellt er á "Skoða allar tilkynningar" takkann á fyrri mynd opnast gluggi sem býður notandanum upp á að 
skoða eldri tilkynningar. 
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5.1.8 Stillingar 
 

 

Mynd 10: Stillingar glugginn mun halda utan um allar stillingar sem tiltekinn notandi getur breytt. Aðgengi að stillingum 
verður mismunandi eftir hlutverki notanda. 

 

Mynd 11: Kerfisstjóri mun geta skoðað alla skráða flokka og breytt eða eytt flokkum. Einnig verður hægt að skrá nýja flokka 
út frá þessum glugga. 
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Mynd 12: Þegar nýr flokkur er skráður kemur upp gluggi sem býður notandanum að slá inn allar nauðsynlegar upplýsingar. 

 

Mynd 13: Þegar smellt er á blýantinn þá er hægt að breyta flokknum eða eyða honum. 
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Mynd 14: Kerfisstjóri mun geta skoðað alla skráða birgja og breytt eða eytt birgjum. Einnig verður hægt að skrá nýja birgja 
út frá þessum glugga. 

 

 

Mynd 15: Kerfisstjóri mun geta skoðað alla skráða birgja og breytt eða eytt birgjum. Einnig verður hægt að skrá nýja birgja 
út frá þessum glugga. 
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Mynd 16: Þegar smellt er á blýantinn þá er hægt að breyta birginum eða eyða honum. 

 

 

Mynd 17: Kerfisstjóri mun geta skoðað alla skráða framleiðendur og breytt eða eytt framleiðendum. Einnig verður hægt að 
skrá nýja framleiðendur út frá þessum glugga. 
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Mynd 18: Þegar nýr framleiðandi er skráður kemur upp gluggi sem býður notandanum að slá inn allar nauðsynlegar 
upplýsingar. 

 

 

Mynd 19: Þegar smellt er á blýantinn þá er hægt að breyta framleiðandanum eða eyða honum. 
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Mynd 20: Kerfisstjóri mun geta skoðað alla skráðar staðsetningar og breytt eða eytt staðsetningum. Einnig verður hægt að 
skrá nýjar staðsetningar út frá þessum glugga. 

 

 

Mynd 21: Þegar ný staðsetning er skráð kemur upp gluggi sem býður notandanum að slá inn allar nauðsynlegar 
upplýsingar. 
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Mynd 22: Þegar smellt er á blýantinn þá er hægt að breyta staðsetningu eða eyða henni. 
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5.2 Hönnun á gagnagrunni 
 

Útfærðar voru einfaldar myndir til að sjá töflurnar í gagnagrunninum í myndrænu formi. 

Hægt er að sjá allar töflunnar sem eru í gagnagruninum og hvernig þær tengjast. Í hverri 

töflu má svo sjá hvað reitir eru í hverri töflu. 

 

  

 

6. Notandaprófanir 
 

Notandaprófanir fóru fram í spretti 6 því þá voru flestir eiginleikar orðnir virkir í kerfinu. Við 

framkvæmdum þessar prófanir með aðferð sem kallast hugsa upphátt. Í hugsa upphátt 

prófunum segir notandi allt sem hann er að hugsa þegar hann er að framkvæma verkefni í 

prófunum. Það var ákveðið að nota þessa aðferð til að skoða hvernig flæðið er í kerfinu og 

hvort allt sé nógu augljóst. 

 

 

Mynd 23 Mynd af töflum og dálkum í gagnagrunni 
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6.1 Bakgrunnur þátttakanda 
 

Prófað var í tveimur hlutverkum, Kerfisstjóri og almennur notandi. Við fengum til okkar tvo 

kerfisstjóra í prófanir og þar af einn sem aldrei hefur notað svona kerfi áður. Almennir 

notendur voru einnig tveir og voru þeir með mismunandi tölvuhæfnisstig.  

6.2 Skipulag prófana 
 

Áður en þátttakendurnir fóru í verkefnin var stutt kynning um verkefnið okkar og hvernig 

hugsa upphátt prófun fer fram. Við fórum svo yfir í að spyrja almennra spurningar um hvern 

þátttakanda til skilja bakgrunn þeirra og kynnast þeim betur áður en farið var í verkefnin. 

Verkefnunum voru skipt í tvennt, verkefni fyrir kerfisstjóra og verkefni fyrir almennan notanda.  

6.3 Verkefni 
 

Verkefnin voru 10 samtals, 6 fyrir hlutverk kerfisstjóra og 4 fyrir almennan notanda. 

6.3.1 Verkefni kerfisstjóra 
 

1. Skrá búnað 

2. Staðfesta búnað 

3. Leita af búnaði 

4. Bæta við staðsetningu 

5. Bæta við birgja 

6. Bæta við athugasemd á búnað 
 

6.3.2 Verkefni almennra notanda 
 

1. Skoða búnað skráðan á sig 

2. Bæta við athugasemd á búnað 

3. Skoða staðsetningu á búnaði 

4. Staðfesta búnað 
 

6.4 Þátttakendur prófana 
Við fengum til okkar 4 þátttakendur í þessar prófanir, og voru tveir sem fóru í verkefni 

kerfisstjóra og tveir sem fóru í verkefni hins almenna notanda.  

Aldur Tölvuhæfni (1-10) Atvinna Hlutverk 

31-50 10 Kerfisstjóri (með reynslu) Kerfisstjóri 

19-30 9 Kerfisstjóri (án reynslu) Kerfisstjóri 

31-50 8 Skrifstofustarfsmaður Almennur notandi 

31-50 6 Skrifstofustarfsmaður Almennur notandi 
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6.5 Niðurstöður prófana 
 

Notendaprufurnar gengu vel fyrir sig og niðurstöðurnar voru eiginlega betri en við bjuggumst 

við. Það voru engin stór vandamál sem komu upp. 
 

6.5.1 Verkefni kerfisstjóra 
 

Skrá búnað Þátttakendur fengu upplýsingar um búnaðinn sem átti að 
skrá. Þetta verkefni gekk vel og voru ekki nein vandamál 
sem komu upp við það að skrá búnaðinn sjálfan. Það tók 
smá tíma fyrir einn þátttakandann að átta sig á því 
hvernig maður kemst á búnaðarskráningar síðuna.  
 

Staðfesta búnað Þátttakendur fengu nafn á búnaði sem þeir áttu að 
staðfesta. Þátttakendur voru fljótir að átta sig á því að 
það ætti að leita að búnaðinum í búnaðarlistanum og 
annar þátttakandi nýtti sér leitargluggann til að finna 
búnaðinn en hinn smellti beint á hann. Báðir 
þátttakendur voru fljótir að finna Staðfesta takkann og 
klára verkefnið. Hvorugur nýtti sér búnaðaryfirferðar 
síðuna. 

Leita af búnað Þátttakendur fengu nafn á búnaði. Þetta var mjög 
auðvelt verkefni fyrir alla þátttakendur þar sem þeir voru 
búnir að nota búnaðarlistann í verkefninu á undan og 
ekkert vandamál hafði komið upp. 

Bæta við staðsetningu Þátttakendur fengu upplýsingar um staðsetningu sem 
ætti að skrá. Báðir þátttakendur skráðu staðsetninguna í 
gegnum búnaðarskráningar síðuna þar sem þeir smelltu 
á plúsinn við hliðina á staðsetninga reitnum. Við hefðum 
viljað sjá þátttakendur nýta sér stillingar síðuna en það 
gekk ekki.  

Bæta við birgja Þátttakendur fengu upplýsingar um staðsetningu sem 
ætti að skrá. Sama ferli og í verkefninu á undan átti sér 
stað hjá báðum þátttakendum og gekk það fljótt fyrir sig. 

Bæta við athugasemd á búnað Þátttakendur fengu nafn á búnaði og við báðum þá um 
að skrifa eitthvað skemmtilegt í athugasemd við 
búnaðinn. Þátttakendur fóru báðir beinustu leið í 
búnaðarlistann og fundu búnaðinn þar og smelltu á 
hann. Báðir þátttakendur voru fljótir að finna 
athugasemdar hlutann á síðunni og bættu þar við 
athugasemd. Engin vandamál komu upp í þessu verkefni. 
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6.5.2 Verkefni notenda 
 

Skoða búnað skráðan á sig Þátttakendur tóku strax eftir þegar þeir skráðu sig inn að 
það var búnaður skráður á þá. Þegar þeir smelltu á 
ákveðinn búnað komu upplýsingar um búnaðinn. Þetta  
gekk mjög vel og báðir þátttakendur náðu að klára þetta 
á stuttum tíma. 

Skrifað athugasemd á búnað Þátttakendur tóku strax eftir athugasemdaglugganum á 
búnaðinum og bættu mjög auðveldlega við athugasemd. 

Skoða staðsetningu á búnaði Þátttakendur voru komnir inn í búnað og sáu strax 
staðsetningu. Mjög einfalt verkefni fyrir þátttakendur 
sem tók lítinn tíma.  

Staðfesta búnað Þátttakendur voru komnir á mögulega erfiðasta 
verkefnið. En eftir að hafa vafrað á búnaðarsíðunni í smá 
tíma fundu þátttakendur aðgerðar takkana og smelltu á 
Staðfesta búnað. Þá var búnaðurinn staðfestur og 
verkefnið klárað. 

 

Öll verkefni gengu vel fyrir sig og engin alvarleg vandamál komu upp, sem var gaman að sjá. 

Við tókum eftir því að það væri sniðugt að kynna allt kerfið í heild sinni fyrir framtíðar 

notendum svo þeir fengju vitneskju um alla möguleika í kerfinu. Þátttakendur í hlutverki 

kerfisstjóra skráðu nýjar staðsetningar með því að opna nýskráningarsíðuna en hættu svo við 

skráningu eftir að staðsetningin hafði verið skráð. Við hefðum frekar viljað sjá þátttakendur 

nýta sér stillingasíðuna til þess að skrá nýja staðsetningu, og var það líklegast vegna þess að 

þeir vissu ekki af öllum möguleikunum í kerfinu áður en þeir tókust á við verkefnin. Við 

komumst að því að kerfið okkar væri auðvelt í notkun og auðvelt fyrir notendur að átta sig á 

því hvernig ætti að leysa ýmis verkefni í kerfinu. Okkur langar í framtíðinni að fá til okkar nokkra 

kerfisstjóra sem hafa notað búnaðarkerfið sem Isavia notar í dag og leyfa þeim að skoða sig 

um í kerfinu og fikta. Við höldum að við gætum fengið mjög gagnlegar athugasemdir út frá því. 

 

7. Framvinda 
 

Við skiptum vinnutímum okkar í 5 flokka, þeir eru: 

• Skipulag: Allur tími sem fer í skipulag verkefnisins, lestur og lærdóm fyrir kerfið. 

• Forritun: Allur tími sem fer í forritun verkefnisins. 

• Skýrslugerð: Allur tími sem fer í vinnu skýrslunnar. 

• Fundir: Allur tími sem fer í fundi, leiðbeinanda og stöðufundi. 

• Kynning: Allur tími sem fer í undirbúning og gerð kynninga. 
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Framvinduyfirlit fylgir hverjum sprett og er hægt að sjá lýsingu sprettsins, hvernig vinnutíminn 

okkar saman safnaðist í samanburði við áætlaða vinnutíma og hvernig vinnutímarnir okkar 

skiptust niður eftir verkefnaflokkum. 

 

7.1 Sprettur 0 
17.1.2022 – 23.1.2022 

Þessi sprettur fór mest í kynningu á verkefninu og í að skoða hvaða umhverfi við myndum 

vinna í. Farið var yfir sambærilegt kerfi sem Isavia var með og við fórum strax í það að skoða 

hvernig það var hægt að gera hlutina skilvirkari. Við tókum okkur tíma og skrifuðum upp fimm 

hluti sem kerfið gerði vel og fimm hluti sem mætti bæta við. Svo völdum við fimm af þeim 

hlutum sem okkur leist best á að gera betur. Seinna í sprettunum var ákveðið hvaða 

forritunarleið við myndum taka. Ákvörðun var tekinn um að best væri að gera þetta með API 

forritun, og þá væri bakendinn sér kerfi sem tæki við RESTful skilaboðum frá framendanum. 

Ákveðið var að Pálmi myndi sjá um bakendann og Hinrik myndi sjá um framendann, en við 

myndum hjálpast að ef þess væri þörf á. 

 

Nafn Heildartímar Skipulag Forritun Skýrslugerð Fundir Kynningar  
19,5 18,5 0 0 1 0 

Hinrik 10,5 10 0 0 0,5 0 

Pálmi 9 8,5 0 0 0,5 0 

 

 

 



 
 

31 
 

 

 

7.2 Sprettur 1 
24.1.2022 – 6.2.2022 

Í spretti 1 fórum við smá fram úr okkur. Við einbeittum okkur of mikið að því að byrja að forrita. 

Við fórum strax að afla okkur upplýsinga um hvaða tól og forritunar máta við myndum nota 

og eftir smá rannsókn var ákveðið að nota Flask framework í Python sem okkur leyst ágætlega 

á. En eftir samtal við forritara sem gaf okkur góð rök náði hann að sannfæra okkur að nota 

frekar Django sem er einnig Python framework. Settur var upp Django bakendaþjónn en ekki 

mikið gert nema skoða sig um og læra betur á Django. Framendinn var ákveðinn fljótt þar sem 

það var til ágæt þekking nú þegar í React sem er Javascript framework. Það voru samt skoðuð 

önnur verkfæri sem gætu hjálpað til við framendaforritun og varð þá MUI, eða Material UI, 

fyrir valinu sem hjálpaði okkur með hönnun og útlit. Eftir fund á mánudegi var farið í að búa til 

kröfulista sem var unninn í sameiningu og það var farið vel yfir hann. Fyrir lok sprettsins var 

farið í að gera kynningu á verkefninu, sem átti að kynna fyrir samnemendum og kennurum. 

 

Nafn Heildartímar Skipulag Forritun Skýrslugerð Fundir Kynningar  
45 27 10 0 3 5 

Hinrik 22 14 4 0 1,5 2,5 

Pálmi 23 13 6 0 1,5 2,5 
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33 
 

7.3 Sprettur 2 
7.2.2022 – 20.2.2022 

Byrjunin á spretti 2 fór í að kynna verkefnið sem við höfðum undirbúið í spretti 1. Síðan var 

tekinn stöðufundur þar sem við fórum yfir næstu verkefni. Strax var farið í að gera 

áhættugreiningu. Enn og aftur fræddum við okkur meira um hvernig það væri best að 

framkvæma og forrita þennan hugbúnað. Undirsíður í framenda voru smíðaðar og tenging 

búin til á milli þeirra. Gagnagrunnur var hannaður og var búið til teikningar eftir því. Tekinn var 

fyrsti fundur með leiðbeinanda þar sem við fengum við að vita hverju þyrfti að skila í fyrstu 

skilum. Mikið af upplýsingum voru til hjá okkur, en við áttum eftir að skrifa og setja saman 

skýrsluna. Seinustu dagar sprettsins fóru í að klára skýrslurnar fyrir fyrstu skil og að búa til 

kynningu fyrir fyrsta stöðufundinn og undirbúa okkur fyrir hann.  

 

Nafn Heildartímar Skipulag Forritun Skýrslugerð Fundir Kynningar  
60 2 10 41 6 1 

Hinrik 29 2 3 20,5 3 0,5 

Pálmi 31 0 7 20,5 3 0,5 
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7.4 Sprettur 3 
21.2.2022 – 6.3.2022 

Sprettur 3 byrjaði á stöðufundi 1 og gekk hann mjög vel. Við fengum góðar athugasemdir sem 

hjálpuðu okkur að betrumbæta verkefnið okkar. Eftir stöðufundinn fórum við að vinna í þróun 

á bakenda og framenda. Búin var til frumgerð af hönnun á framendanum sem mun vera fylgt 

eftir þegar hönnunin er forrituð í framendanum. Við vorum svo óheppnir að fá báðir Covid í 

miðjum spretti að við náðum ekki að vinna mikið í verkefninu í veikindunum, en þegar okkur 

var farið að líða betur fórum við í það að vinna upp það sem átti eftir að gera. Við náðum ekki 

að klára markmiðin okkar í þessum sprett vegna veikinda og þá skipulögðum við að við 

myndum vinna upp það sem eftir var í næsta spretti. 

 

Nafn Heildartímar Skipulag Forritun Skýrslugerð Fundir Kynningar  
66 39 19 4 4 0 

Hinrik 44 33 9 0 2 0 

Pálmi 22 6 10 4 2 0 
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7.5 Sprettur 4 
7.3.2022 – 20.3.2022 

Í sprett 4 unnum við meira í bakendanum og byrjuðum að setja upp Get, Post, Put og Delete 

skipanir sem munu vera notaðar frá framendanum. Byrjað var að forrita hönnun á framenda 

með því að fylgja eftir hönnunarfrumgerðinni sem búin var til í sprett 3. Þegar spretturinn var 

að klárast fórum við að vinna í því að uppfæra lokaskýrsluna og búa til kynninguna fyrir 

stöðufund tvö. 
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Nafn Heildartímar Skipulag Forritun Skýrslugerð Fundir Kynningar  
85 15 37 19 6 8 

Hinrik 45 10 19 9 3 4 

Pálmi 40 5 18 10 3 4 
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7.6 Sprettur 5 
21.3.2022 – 3.4.2022 

Sprettur 5 byrjaði á stöðufundi 2 sem gekk vel. Svo var farið í að búa til verkefnalista fyrir 

þennan sprett sem við fórum eftir. Helstu verkefni vikunnar voru að endurhanna leiðakerfið, 

búa til auðkenningu í bakendanum og forrita útlit eftir viðmótshönnun í framendanum. 

Heildarstig fyrir þennan sprett var 140 stig. Unnið var jafn og þétt til að klára verkefni vikunnar 

sem gekk það mjög vel. 

 

Nafn Heildartímar Skipulag Forritun Skýrslugerð Fundir Kynningar  
82 0 74 0 8 0 

Hinrik 43 0 39 0 4 0 

Pálmi 39 0 35 0 4 0 
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7.7 Sprettur 6 
4.4.2022 – 24.4.2022 

Í spretti 6 var ekki mikið unnið í verkefninu þar sem lokapróf voru að byrja og páskafrí. Við 

settum okkur samt markmið að klára eitthvað af litlum hlutum sem tóku ekki langan tíma. 

Þetta gekk ágætlega og náum við að klára 77 af 80 stigum sem við settum fyrir okkur. 

 

Nafn Heildartímar Skipulag Forritun Skýrslugerð Fundir Kynningar  
56 11 41 0 4 0 

Hinrik 24 5 17 0 2 0 

Pálmi 32 6 24 0 2 0 
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7.8 Sprettur 7 
25.4.2022 – 1.5.2022 

Sprettur 7 byrjaði með hörku þar sem við þurftum að eyða miklum tíma í að klára það sem var 

eftir. Við byrjuðum sprettinn með okkar reglulega fund þar sem við skipulögðum okkur og 

settum okkur verkefni fyrir sprettinn. Við kláruðum að tengja flest allar síður við bakendann 

svo hægt væri að ná í gögn, senda gögn og breyta gögnum. Síður í framendanum voru 

fínpússaðar eftir að raunveruleg gögn komu inn, þar sem sumar síður breyttust í útliti ef gögnin 

voru of stór.  Við settum okkur markmið að klára 120 stig í þessum sprett en við náðum bara 

að klára 115 stig. 

 

Nafn Heildartímar Skipulag Forritun Skýrslugerð Fundir Kynningar  
88 0 82 0 6 0 

Hinrik 47 0 44 0 3 0 

Pálmi 41 0 38 0 3 0 
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7.9 Sprettur 8 
2.5.2022 – 8.5.2022 

Sprettur 8 byrjaði á því að klára öll þau forritunarverkefni sem eftir voru til að kerfið yrði tilbúið 

fyrir lokakynninguna. Mestur tími fór svo í að halda áfram með lokaskýrsluna og að undirbúa 

lokakynninguna. Ekki var gert brunarit fyrir þennan sprett. 

 

Nafn Heildartímar Skipulag Forritun Skýrslugerð Fundir Kynningar  
83 0 30 31 6 16 

Hinrik 40 0 12 18 3 7 

Pálmi 43 0 18 13 3 9 



 
 

42 
 

 

 

7.10 Sprettur 9 
9.5.2022 – 13.5.2022 

Við tókum stöðufund 3 með kennurum og leiðbeinanda í þessari viku þar sem Hinrik var veikur 

þegar stöðufundur 3 átti sér stað. Við unnum svo að því að klára lokaskýrsluna fyrir lokaskilin 

sem voru föstudaginn 13. maí og fórum svo yfir í það að undirbúa okkur fyrir lokakynninguna 

sem var á mánudeginum 16. maí. 

 

Nafn Heildartímar Skipulag Forritun Skýrslugerð Fundir Kynningar  
38 0 0 25 3 10 

Hinrik 20,5 0 0 13 1,5 6 

Pálmi 17,5 0 0 12 1,5 4 
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7.11 Vinnutímar 
 

Heildar vinnutímar eftir verkefnið voru 724,5 sem er rétt yfir þeim 700 tímum sem við 

áætluðum í byrjun verkefnisins. Á eftirfarandi töflu og skífuriti má svo sjá hvernig þessir 

vinnutímar skiptust niður. 

 

Nafn Heildartímar Skipulag Forritun Skýrslugerð Fundir Kynningar  
724,5 112,5 353 140 49 70 

Hinrik 370 74 167 67,5 24,5 37 

Pálmi 354,5 38,5 186 72,5 24,5 33 
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8. Lokaorð og framtíðarsýn 
 

Verkefnið í heild sinni gekk frábærlega og vorum við báðir sammála því. Það voru nokkrar 

kröfur sem við gerðum í byrjun verkefnis sem þurfti að sleppa því þær voru of metnaðarfullar 

og því óraunhæfar fyrir okkur tvo að gera í þessum tímaramma. Flæðið á verkefninu var mjög 

gott fyrir utan atvik þar sem við veiktumst báðir illa á sama tíma og eitt skipti sem álag úr 

öðrum áföngum stal smá tíma af okkur.  

Við trúum því að þetta kerfi geti hjálpað mörgum fyrirtækjum í dag og ætlum við að 

vinna í þessu áfram. Næstu skref hjá okkur eru að klára seinustu A og B kröfunnar og tengja 

kerfið við Active Directory. Isavia hefur sýnt kerfinu mikinn áhuga og ætlum við skoða það að 

innleiða þetta til þeirra. Ef allt gengur vel þá ætlum við að stofna félag og selja þetta kerfi til 

annara fyrirtækja á Íslandi. 

 

 

 

 


