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1. Formáli 

Marorka Mobile Portal er lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík vorið 

2011. Í þessu verkefni  var þróuð snjallsímalausn fyrir Marorka Portal, kerfi sem þróað 

er af Marorku. 

Marorka Portal gerir útgerðaraðilum í landi kleift að fylgjast náið með orkunýtingu og 

frammistöðu skipaflota síns. Verkefnið snýst um að gera þessar upplýsingar 

aðgengilegar á snjallsíma eða spjaldtölvu á skýran og einfaldan hátt þannig að 

rekstraraðilar geti tekið upplýstar ákvarðanir sem varða orkubúskap skipa sinna. 

Frekari upplýsingar um efnistök sem tekin eru fyrir í þessari skýrslu má finna í 

eftirfarandi skjölum á meðfylgjandi geisladiski: 

 User Documentation 

 Test Report 

 Design Report 

 Technical Documentation 

 Product Backlog 

 Framvinduskýrsla 

2. Inngangur 

2.1 Um Marorku 

Marorka er leiðandi fyrirtæki í þróun og framleiðslu  orkustjórnunarkerfa fyrir skip. 

Orkustjórnunarkerfið frá Marorku kallast Maren og er heildstætt kerfi sem 

samanstendur af vélbúnaði, mælabúnaði og hugbúnaði. Sérstaða þess felst í flóknum 

stærðfræðilegum aðferðum sem notaðar eru til að besta orkunotkun skipa, óháð 

aðstæðum eða kröfum sem gerðar eru til þeirra. Tímaháðar hermunar- og 

bestunaraðferðir eru notaðar til að sjá fyrir ástand orkukerfanna um borð í skipum, 

reikna út mögulegar betrumbætur og gefa ráð um hvað betur má fara. Gögn sem 
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Maren kerfið safnar saman eru síðan send með tölvupósti í miðlægan gagnagrunn í 

landi. 

Helstu lykilatrið Maren eru: 

• Að draga úr mengandi útblæstri skipa 

• Útbúa yfirlit yfir áætlanir fyrir orkubúskap 

• Veita stuðning við ákvarðanatökur sem varða orkubúskap skipa 

• Útbúa skýrar skýrslur um orkunýtingu og frammistöðu kerfa skips 

• Birta yfirlit yfir orkubirgðir 

• Birta yfirlit yfir ferðir skipa 

• Eftirlit með orkunýtingu skipa 

Þar sem orkunotkun er stór hluti af rekstri útgerða getur verið mjög hagkvæmt að 

nýta sér kerfi eins og Maren því það getur úr eldsneytisnotkun svo nemur tugum 

prósenta sem og útblæstri skaðlegra lofttegunda.  

Mynd 1 sýnir að mælar eru tengdir við valdar einingar í skipi og eru mælingar skráðar 

í Maren kerfið. Maren sendir síðan skýrslur um orkunýtingu og afköst skipsins í land. 

 

Mynd 1. Yfirlitsmynd yfir Maren kerfið 
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2.2 Um Marorka Portal 

Marorka Portal er vefkerfi sem gerir rekstraraðilum skipa fært að fylgjast með 

orkunýtingu flota sem og einstakra skipa og systurskipa. Marorka Portal útbýr og birtir 

skýrslur sem og ber saman orkunýtingu flota eða systurskipa sem eru útbúin með 

Maren orkunýtingarkerfinu. Mynd 2 sýnir samantektarskýrslu fyrir flota. 

 

Mynd 2. Summary Report fyrir flota úr Marorka Portal 

 

Verkefnið okkar, Marorka Mobile Portal, felst í því að þróa farsímalausn sem nýtir 

upplýsingar sem berast frá Maren. Þessi lausn mun vera sambærileg Marorka Portal, 

en verður sérsniðin fyrir farsíma. Tilgangurinn er að gera rekstraraðilum skipa kleift að 

skoða rauntímamælingar á orkunýtingu skipa sinna hvar sem þeir eru staddir á 

einfaldan og skýran hátt. 
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2.3 Markmið verkefnisins 

Eins og fram kom í inngangi þessarar skýrslu þá var markmiðið að gera rekstraraðilum 

skipa fært að nálgast lykilupplýsingar orkunýtingu og rekstur á skipum sínum í 

gegnum snjallsíma. 

Marorka Mobile Portal býður notendum sínum upp á eftirfarandi: 

 Farsímalausn sem er með aðaláherslu á Android og iOS stýrikerfin 

 Að sjá stöðu skipa á fljótan og öruggan hátt. Sjá mynd 3 

 Nákvæmar upplýsingar um afköst skipa yfir tímabilin dagur/vika/mánuður. Sjá 

mynd 4 

 Sjónræna birtingu gagna á einfaldann og skýran hátt í formi grafs eða línurits. 

Sjá mynd 5 

 Sjá staðsetningu skipa ásamt sigldri leið yfir tímabilin dagur/vika/mánuður. Sjá 

mynd 6 

 Aðgang að framangreindum upplýsingum án þess að vera bundinn við borðtölvu 

eða fartölvu 

 

Mynd 3. Yfirlitssíða 

 

 

Mynd 4. Ítarupplýsingar 

 

 

Mynd 5. Greiningarsíða 

 

 

Mynd 6. Kortasíða 

 

Kostir Marorku Mobile Portal eru að rekstraraðilar sem eru mikið á ferðinni geta á 

fljótlegan og auðveldan hátt nálgast lykilupplýsingar um skipaflota sinn og þannig gert 

viðeigandi ráðstafanir ef frávik verða. 
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Eftir okkar bestu vitneskju eru engar sambærilegar lausnir til fyrir snjallsíma og erum 

við því að koma til móts við viðskiptavini Marorku sem vilja hafa rekstrarupplýsingar á 

reiðum höndum. 

Þessari skýrslu er skipt upp í tvo hluta. Í fyrri hlutanum verður farið í gegnum 

greiningu og tæknilega þætti verkefnisins. Í seinni hlutanum verður síðan farið í 

gegnum vinnuferli verkefnisins. 

3. Greining 

Sýn okkar fyrir Marorka Mobile Portal var að útbúa hágæða farsímalausn sem nýtist 

skipstjórum og útgerðarmönnum við fylgjast með orkunýtingu skipa sinna og 

rekstrarframmistöðu. Marorka Mobile Portal er fyrsta lausn sinnar tegundar sem gerir 

notendum kleyft að nálgast upplýsingar um frammistöðu skipa sinna á snjallsíma.  

Ítarlegur kröfulist var lagður fram af verkkaupa og var hann notaður til hliðsjónar við 

þróun verkefnisins. Kröfulistinn hljóðaði upp á 49 kröfur sem skiptust í 18 A kröfur, 10 

B kröfur og 21 C kröfu þar sem A kröfur eru mikilvægastar, B kröfur 

næstmikilvægastar og C kröfur þar á eftir. Breytingar voru gerðar á kröfulistanum í 

verkferlinu í samráði við verkkaupa. Verkaupi lagði til hugmyndir um útlit vefsins og 

voru þær hugmyndir notaðar til hliðsjónar í viðmótshönnun. Ýmsar breytingar voru 

gerðar á þessum upphaflegu hugmyndum í þróunarferlinu og voru þær allar gerðar í 

samráði við verkkaupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7 

 

Útlitshugmyndir verkkaupa: 

 

Mynd 7. Forsíða 

 

Mynd 8. Ítarlegar 

upplýsingar 

 

Mynd 9. Greiningarsíða 

 

Mynd 10. Skilaboðakerfi. 

Ekki útfært 

Marorka Mobile Portal nýtir sér gögn sem koma frá skipum útbúnum Maren kerfinu. 

Gögnin berast með ákveðnu millibili frá skipum og eru send í land með tölvupósti. 

Gögnin eru vistuð á miðlægum gagnagrunni sem bæði Portal vefurinn og Mobile Portal 

nýta sér eins og mynd 11 sýnir.  

 

Mynd 11. Tengsl Maren og Marorka Portal 
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4. Kerfishönnun 

Við þróun á Marorka Mobile Portal var notast við MVC 3 Framework. MVC 3 býður upp 

á aðgreiningu eininga kerfisins. Gerir það hönnuðum kerfisins auðveldara að stinga inn 

nýjum síðum og gögnum í kerfið án mikilla breytinga. 

Töluverð notkun er á JavaScript á síðum vefsins til að hægt sé að uppfæra gögn á síðu 

án þess að endurhlaða síðunni í heild á símann. 

 Á mynd 12 má sjá uppbyggingu kerfisins. Kerfið er byggt á MVC 3 Framework sem á 

að tengjast Marorka Calculation Service sem er reiknivél sem reiknar út þá stuðla 

(KPI) sem birtast á vefsíðunni. Aðgangur að reiknivélinni var ekki til staðar þegar 

þróun kerfisins átti sér stað og því var búinn til staðgengill (e. service stub) af 

reiknvélinni til að herma eftir virkni hennar. 

 

Mynd 12. Yfirlitsmynd kerfis 
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5. Prófanir 

Við prófanir á kóða prófaði hópurinn verkliði (e. issues) í kross. Prófanalýsingar voru 

búnar til fyrir verkliði og þegar verkliður var merktur sem tilbúinn prófaði annar aðili 

en sá sem útfærði verkliðinn samkvæmt prófanalýsingu.  

Til að koma í veg fyrir að ónýt build væru lögð inn í samstæðustjórnunarkerfið hjá 

okkur settum við upp Cruise-Control kerfi sem þýddi hvert build sem var skráð inn í 

samstæðuskjórnunarkerfið og ef villur komu upp var villumelding send í tölvupósti á 

hópinn. 

Eftirfarandi tæki voru notuð til prófanna: 

 iPad 1 

 iPad 2 

 iPhone 3G 

 LG P500 

 LG P540 

 Google Nexus One 

 HTC Aria 

Stýrikerfin á tækjunum voru: 

 iOS 4.2 og 4.3 

 Android 2.1, 2.2. og 2.3 

5.1 Álagsprófanir 

Álagsprófanir voru gerðar á kerfinu til að tryggja að krafa verkkaupa um að kerfið réði 

við 100 samtímanotendur með góðu móti stæðist. 

5.1.1 Prófunarhugbúnaður og álag 

Við prófanir á kerfinu var notast við Apache JMeter1. 

                                       
1 http://jakarta.apache.org/jmeter/ 
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Álag var skapað á vefþjóninn með gera óvenju mörg köll í API vefþjónustu Marorka 

Mobile Portal. 

JMeter var notað til þess að taka upp atburðarrás (e. scenario) þar sem notandi er að 

gera köll í API þjónustu vefsíðunnar. 

Atburðarrásin gerir 10 köll á sekúndu í þrjú mismunandi föll sem eru því 30 köll á 

sekúndu samtals. 

Hver þráður í Jmeter keyrði þessa atburðarrás og var prófað að keyra 100, 200, 300, 

400 og 500 þræði í einu. 

Prófuninn skapaði gríðarlegt álag á kerfin og má líkja þessu við denial of service2 

(DoS) árás. 

Ástæðan fyrir því að við fórum þessa leið var að við vildum prófa vefinn undir 

gríðarlega miklu álagi. Var því niðurstaðan að gera prófun á versta tilfelli. 

5.1.2 Lágmarkskröfur kerfis 

Kerfið á að styðja 100 samtímanotendur með hleðslutíma (e. load time) undir þremur 

sekúndum. 

5.1.3 Helstu niðurstöður 

Við álagsprófun á kerfinu voru fjórar megin aðgerðir prófaðar. Þessar aðgerðir voru: 

 Innskráning notanda 

 Val á tímabili á forsíðu dagur / vika / mánuður 

 Skip valið á forsíðu og nánari upplýsingar birtar 

 Val á tímabili á Details síðu dagur / vika / mánuður 

                                       
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Denial-of-service_attack 

http://en.wikipedia.org/wiki/Denial-of-service_attack
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Mynd 13 

 

Á mynd 13 má sjá hleðslutíma vefsins, hann breytist lítið og er í kringum eina 

sekúndu alveg upp í 300 notendur þegar hann fer upp í fimm sekúndur. 

5.1.4 Niðurstöður álagsprófanna 

Kerfið stóðst kröfur um að styðja 100 samtímanontendur með hleðslutíma undir 

þremur sekúndum. Lítill munur var á innskráningartíma notenda eða í kringum eina 

sekúndu. 

Frá einum og upp í 200 notendur var tíminn sem tók að hlaða nýju grafi eftir að smellt 

var á dag/viku/mánuð í kring um 20ms en eftir að komið var upp í 300 notendur sást 

mikill munur á hleðslutíma. 

Hleðslutími jókst línulega eftir 200 notendur og eftir 300 notendur fór 

innskráningartíminn yfir fimm sekúndur og þar með voru tímaskilyrði verkkaupa 

brotin. 

Á meðan prófanir fóru fram var fylgst með álagi á örgjörva (CPU). Eftir að notendur 

voru komnir upp í 200 fór álagið á örgjörva upp í 100% og hélst þannig upp í 500 

notendur. 
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Út frá niðurstöðum álagsprófana má því draga þá ályktun að með því að bæta 

örgjörva miðlara (e. server) væri hægt að fjölga samtímanotendum á kerfinu og halda 

hleðslutíma innan marka verkkaupa. 

5.2 Öryggisprófanir 

Öryggi er mjög mikilvægur þáttur þegar kemur að kerfum sem að meðhöndla 

viðkvæmar upplýsingar. 

Miklir viðskiptahagsmunir geta verið í húfi ef óprúttinn aðili kemst inn í kerfi fyrirtækis, 

ímynd og traust fyrirtækisins sem tekur langan tíma að byggja upp, er í hættu. Í 

kerfum sem meðhöndla viðkæmar upplýsingar eru gerðar kröfur um strangt öryggi. 

Þetta á við um það kerfi sem lýst er í þessari skýrslu. 

Ákveðið var að gera öryggisúttekt á Marorka Mobile Portal til þess að finna mögulega 

veikleika sem utanaðkomandi aðilar gætu nýtt sér til að komast yfir gögn eða misnota 

kerfið. 

Við útektina var notað Backtrack3, en það er Linux Distribution sem inniheldur yfir 250 

forrit og skriftur sem öll eru hönnuð til þess að gera öryggissérfræðingum kleift prófa 

kerfi með tilliti til öryggis. 

Einnig var notast við prófunartólin Websecurify4 og w3af5. 

Megin virkni bakvið þessi tól er að upplýsingum er safnað frá vefsvæði áður en prófun 

hefst og skimað er eftir þekktum veikleikum og göllum í stillingum hugbúnaðarins. 

Upplýsingarnar eru síðan notaðar til þess að finna veikleika sem annars myndu ekki 

finnast. Bæði tólin eru í stöðugri þróun og eru unnin af öryggissérfræðingum og 

reglulega uppfærð með það að leiðarljósi að koma auga á nýjustu hættur. 

Helstu veikleikar sem leitað var að í sjálfvirkum prófunum voru: 

 Cross Site Scripting (XSS) 

 Cross Site Request Forgery 

                                       
3 http://www.backtrack-linux.org/ 
4 http://www.websecurify.com/ 
5 http://w3af.sourceforge.net/ 

http://www.backtrack-linux.org/
http://www.websecurify.com/
http://w3af.sourceforge.net/
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 Information Disclosure Problems 

 Query String Fuzzing 

 File discovery 

5.3 Niðurstöður 

Margt nýtilegt kom fram í þessum öryggisprófunum og vert er að taka þau atriði sem 

fram komu til lagfæringar. Til þess að kerfi séu örugg þarf sífellt að bæta öryggi og 

fylgjast með með nýjustu aðferðum við að brjótast inn í þau. Kerfið meðhöndlar villur 

á þann veg að það birtir sérsniðnar villutilkynningar án þess að láta óviðkomandi í té 

upplýsingar sem gætu nýst í misjöfnum tilgangi. 

Við öryggisprófanir á Marorka Mobile Portal kom í ljós að engir alvarlegir öryggisgallar 

voru í kerfinu og flestir veikleikar í kerfinu sem komu fram voru tengdir uppsetningu á 

IIS 7 vefmiðlaranum. En sem komið er hefur ekki tekist að keyra skaðlegan 

utanaðkomandi javascript kóða á kerfinu. 

Eftir að niðurstöður lágu fyrir var villumeðhöndlun bætt og sérsniðnar 

villumeldingarsíður settar upp. 

 

Ekki er hægt að fulllyrða að kerfið sé algjörlega öruggt en með því að lagfæra þau 

atriði sem komu fram í prófununum er skref tekið í átt að frekara öryggi. 

6. Verklag 

Við þróun á Marorka Mobile Portal var notast við Scrum6 aðferðarfræðina. Scrum var 

aðlagað að tímamörkum og álagi vegna annarra námskeiða meðan á verkefnavinnu 

stóð. Standup fundir voru haldnir í upphafi vinnudags þar sem farið var yfir hvað hafði 

verið gert, næstu verkefni hjá teymismeðlimum sem og hvað betur mætti fara í 

verklagi. 

Í upphafi verkefnisins ákvað hópurinn að lengd spretta yrði tvær vikur. Var taliðað sú 

lengd myndi henta vel þar sem meðlimir þurftu að sinna öðrum námskeiðum. Á 

                                       
6 http://www.mountaingoatsoftware.com/ 

http://www.mountaingoatsoftware.com/
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tímabilinu 18. apríl til 9. maí var lengd spretta stytt niður í eina viku þar sem 

teymismeðlimir sóttu ekki Hörpunámskeið. 

Í upphafi hvers spretts var haldinn fundur (e. sprint planning meeting) þar sem 

spretturinn var skipulagður, sögur valdar og brotnar niður í verkliði (e. task). 

Í lok hvers spretts var haldinn yfirlitsfundur (e. sprint review meeting) með meðlimum 

teymisins, verkkaupa og scrum master þar sem farið var yfir liðinn sprett og afurðir 

sýndar. Að því loknu var tekinn stuttur stöðufundur með meðlimum teymis og farið 

yfir það sem vel gekk, það sem illa gekk og hverju mætti breyta. 

Unnið var með það að leiðarljósi að klára A kröfur fyrst, B kröfur þar á eftir og enda á 

C kröfum. Náðum við að útfæra allar A kröfur, 8 af 10 B kröfum sem og 3 af 21 C 

kröfum.  

6.1 Hlutverk 

Tengiliðir okkar innan Marorku voru þeir Ari Vésteinsson og Steindór E. Sigurðsson. Ari 

var í hlutverki scrum masters fyrir hópinn og gekk hans hlutverk út á að greiða veg 

okkar við vinnuna sem og útvega tól eða aðstöðu eftir þörfum. Steindór var í hlutverki 

verkkaupa sem fólst í því að gæta þess að þróun og útlit afurðarinnar væri í samræmi 

við kröfur Marorku. 

 Verkkaupi: Steindór E. Sigurðsson 

 Scrum master: Ari Vésteinsson 

Teymið: 

 Arnar Ólafsson 

 Bjarni Davíð Guðmundsson 

 Einar Þorgeirsson 

 Gylfi Þór Bergsveinsson 
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6.2 Sögupunktar 

Til að meta flækjustig sögu notaðist hópurinn við sögupunkta. Notuðum við skalann 1, 

2, 3, 5, 8, 13, 20, 100, þar sem einn var einfaldastur en 100 ef kröfur voru mjög 

óljósar, önnur tól eða gögn ekki til staðar eða útfærsla ekki möguleg með þeirri tækni 

sem er til staðar. Þessi kvarði er huglægt mat okkar á hversu flókið er að útfæra sögu 

en segir ekki endilega til um tíma sem sagan tekur í útfærslu. 

6.3 Sprettir 

Frá 14. febrúar til 11. apríl var verkefnið unnið í tveggja vikna sprettum þar sem allir 

hópmeðlimir voru í öðrum námskeiðum ásamt lokaverkefni. Áætluðum við 35 

sögupunkta brennslu (e. burndown) á hvern sprett og gekk sú áætlun vel eftir. 

Þann 11. apríl var skipt yfir í vikuspretti þar sem hópmeðlimir sóttu ekki 

Hörpunámskeið. Fjöldi tíma í sprettum hélst sá sami og í tveggja vikna sprettum. 

6.4 Tímaskráning 

Hver hópmeðlimur hélt utan um sína vinnutíma á Google Docs meðan verkefninu stóð. 

Stuðst var við Jira verkumsjónarkefið til þess að halda utan um tíma fyrir hvern 

verklið. 

6.5 Þróunarumhverfi 

Við þróun á Marorka Mobile Portal voru eftirfarandi tól notuð.  

 Visual Studio 2010  

 Subversion SVN 

 Assembla 

 Cruisecontrol 

 Windows 7 

 Microsoft Server 2008 

 SQL Server 2008  



 

16 

 

Til að halda utan um kröfulista (e. backlog) og skipulagningu á sprettum notuðum við 

Jira7 verkstjórnunarkerfið með Greenhopper8 viðbótinni. 

Confluence9 skjölunarkerfið var notað til að halda utan um alla skjölun í kringum 

verkefnið. 

6.6 Aðstaða 

Marorka lagði okkur til aðstöðu í höfuðstöðvum þeirra í Borgartúni 20. Í tveggja vikna 

sprettum unnum við þar mánudaga, miðvikudaga og föstudaga á skrifstofutíma. Þegar 

vikulangir sprettir tóku við unnum við þar alla virka daga frá 9:00 til 18:00. Ef þörf 

var á aðstöðu um helgar eða á tyllidögum fengum við aðstöðu í fundarherbergi 

Marorku á fjórðu hæð. 

7. Framvinduyfirlit 

Frá 14. febrúar til 11. apríl vorum við með tveggja vikna spretti þar sem allir 

hópmeðlimir voru í öðrum námskeiðum ásamt lokaverkefni. Áætluðum við 35 

sögupunkta brennslu á hvern sprett en eftir því sem leið á verkefnið fór áætlunargerð 

að snúast meira um klukkustundir á sprett í stað sögupunkta. 

Þann 11. apríl var skipt yfir í vikuspretti þar sem hópmeðlimir sóttu ekki 

Hörpunámskeið. Fjöldi sögupunkta í sprettum hélst óbreyttur. 

Sprettirnir urðu sjö talsins, fjórir tveggja vikna sprettir og þrír vikulangir sprettir. 

 

Mynd 14. Litaskýringar fyrir brennslugröf 

                                       
7 http://www.atlassian.com/software/jira/ 
8 http://www.atlassian.com/software/greenhopper/ 
9 http://www.atlassian.com/software/confluence/ 

http://www.atlassian.com/software/jira/
http://www.atlassian.com/software/greenhopper/
http://www.atlassian.com/software/confluence/
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7.1 Sprettur 0 

14. janúar til 28. janúar 

Í þessum spretti var megin áherslan á að skipuleggja verkefnið, fundi, vinnuðstöðu, 

kröfulisti skipulagður og sýn fyrir verkefnið var búin til. 

Rannsóknarvinna um það hvaða libraries og framework við myndum notast við í 

verkefninu varð töluverð. 

Mikil skýrsluvinna, áhættugreining, vinna við verkáætlun og almennt skipulag fyrir 

verkefnið. 

7.2 Sprettur 1 

28. janúar til 14. febrúar 

Í fyrsta spretti hófst eiginleg forritunarvinna við Marorka Mobile Portal verkefnið. 

Megináherslur í þessum spretti voru að tengja innskráningar-kerfi Mobile Portal við 

gagnagrunn Marorku, setja upp framework fyrir loggun, setja upp jQuery Mobile og 

birta gögn á forsíðu vefsins. 

Mikil skýrsluvinna og undirbúningsvinna úr spretti 0 færðist yfir í sprett 1.  

Nokkur vandræði komu upp við uppsetningu á Jira og Confluence kerfunum og fór sá 

verkliður þó nokkuð fram úr áætlun. 
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Mynd 15. Tímabrennsla í spretti 1 

Á mynd 15 sést tímabrennslan fyrir fyrsta sprett. Tímaendurskoðun fór fram á 

nokkrum verkliðum þegar þrír dagar voru liðnir af sprettinum og var tímafjöldi í 

sprettinum ríflega tvöfaldaður. Ástæðan fyrir endurskoðuninni var reynsluleysi teymis 

við að áætla tíma á verkliði. 

7.3 Sprettur 2 

14. febrúar til 28. febrúar. 

Í öðrum spretti var megináhersla lögð á að koma forsíðu Mobile Portal upp. Á henni 

eru birtir helstu KPI-stuðlar skipa á stuðlagrafsformi.  Einnig var unnið að því að gera 

val notanda á KPI-stuðlum og dagsetningu þrávirka (e. persistent).  

Ákveðið var að setja upp samþættingarmiðlara (e. continuous intergration server) 

sem sækir verkefnið og þýðir það í hvert sinn sem ný útgáfa er lögð inn í 
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samstæðustjórnunarkerfið og sendir tölvupóst á hópmeðlimi ef villa kemur upp. 

Tilgangurinn var að koma í veg fyrir að brotnar útgáfur af verkefninu tefðu fyrir vinnu. 

 

Mynd 16. Tímabrennsla í spretti 2 

  



 

20 

 

7.4 Sprettur 3 

28. febrúar til 14. mars 

Þriðji sprettur fór að mestu leyti í að koma upp síðu sem heldur utan um frekari 

upplýsingar fyrir ákveðið skip. 

Síðan birtir ítarlegar upplýsingar um einstök skip og nálgast nákvæmar skýrslur um 

frammistöðu þeirra. 

Vinna byrjaði við að birta staðsetningu skipa á korti. 

Nokkrir gallar lagaðir og úrbætur á nokkrum verkliðum.

 

Mynd 17. Tímabrennsla í spretti 3 
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7.5 Sprettur 4 

14. mars til 28. mars 

Í fjórða spretti var hópurinn að mestu leyti upptekinn í verkefnavinnu í öðrum 

námskeiðum þar sem spretturinn var í síðustu viku fyrir próf. Því var ekkert nýtt sett 

inn í sprettinn heldur unnið að úrbótum og gallar lagaðir. Búið var að gera ráð fyrir að 

lítið yrði unnið í sprettinum sökum nálægðar við lokapróf. Ákveðið var að næsti 

sprettur myndi hefjast 11. apríl. 

 

 

Mynd 18. Tímabrennsla í spretti 4 

  



 

22 

 

7.6 Sprettur 5 

11. apríl til 18. apríl 

Í fimmta spretti var unnið í því að koma upp API fyrir þriðja aðila sem vill nálgast 

gögn sem birt eru í Mobile Portal.  Stuðlaritið á forsíðu var lagað til og bætt við það 

virkni. Vinna við greiningarsíðu hófst. JQuery Moblie var uppfært úr alpha 2 í alpha 3. 

 

Mynd 19. Tímabrennsla í spretti 5 
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7.7 Sprettur 6 

18. apríl til 25. apríl 

Útfærð var hjálparsíða og vinna í greiningarsíðu hélt áfram. Viðmót hennar hannað og 

unnið í að birta línuritin, ákveðið var að takmarka fjölda lína sem hægt er að birta. 

 

 

Mynd 20. Tímabrennsla í spretti 6 
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7.8 Sprettur 7 

28. apríl til 9. maí 

Síðasti spretturinn fór í lagfæringar. Ýmsar hugmyndir um endurbætur komu fram á 

sýningu á afurð og var ráðist í þær. Einnig fór tími í að undirbúa kynningar, bæði fyrir 

lokastöðufund og kynningu verkefnis fyrir starfsmönnum Marorku. 

 

Mynd 21. Tímabrennsla í spretti 7 

7.9 Heildarfjöldi unna tíma 

Tímaáætlun fyrir undirbúning, þróun, skýrsluskrif og umsýslu við verkefni hljóðaði upp 

á 1833 tíma. Raunheildartími sem fór í verkefnið endaði í 1691 tímum fyrir hópinn og 

var það ekki mjög langt frá upprunalegu mati eða um 92% af áætluðum tíma. 
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8. Þekktir gallar 

Eftirfarandi eru þeir gallar á kerfinu sem teymið hefur fundið: 

 Engin AJAX navigation virkni vegna galla í meðhöndlun jQuery Mobile á HTML 5 

canvas. Villan kemur fram í að stuðlagraf á forsíðu birtist ekki ef Ajax 

Navigation Model er notað. 

 Á Android 3.0 lendir graf á forsíðu í lykkju sem lýsir sér í því að það er 

endurteiknað án afláts. 

9. Afurðir 

 Marorka Mobile Portal 

o Tilbúin veflausn sem er cross platform, með aðaláherslu á Android og iOS 

stýrikerfin 

 Technical Documentation 

o Skýrsla fyrir umsjónarmenn kerfis og þá sem sjá um viðhald og frekari 

þróun kerfisins 

 User Documentation 

o Notendaleiðbeiningar 

 Design Report 

o Hönnunarskýrsla þar sem hönnunarákvörðunum og útfærslu er lýst 

 Áhættugreining 

 Test Report 

o Skýrsla um álags- og öryggisprófanir á kerfinu, lýst hvernig prófanir fóru 

fram og helstu niðurstöðum 

 Framvinduskýrsla 

o Skýrsla um verkskipulag,verkáætlun og framvindu. Framvinduhluti 

inniheldur sögur, lýsingar á sprettum og brennslugröf fyrir spretti 

 Backlog 

o Kröfulisti sem inniheldur þær sögur sem búnar voru til fyrir verkefnið 
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10. Framtíð verkefnis 

Næstu skref í þróun Marorka Mobile Portal eru að innleiða skilaboðakerfi í vefinn. Væri 

þá hægt að láta notanda vita með skilaboðum ef skýrslur berast ekki frá skipum eða 

mikil frávik eiga sér stað frá áætlunum um orkunýtingu skipa notandans. Einnig væri 

hægt að setja inni samskiptaleið við Maren kerfi um borð í skipi þannnig að notandi 

Mobile Portal gæti sent skilaboð beint í Maren um borð í skipi.  

11. Lokaorð 

Vinnan við verkefnið gekk vel. Hópurinn vann vel saman og voru samskipti innan hans 

með besta móti. Reynt var með virkum hætti að koma í veg fyrir árekstra og erjur 

með því að takast á við vandamál um leið og þau komu upp. Samskiptaörðuleikar 

voru einn þátturinn í áhættugreiningunni sem unnin var í upphafi verkefnisins og var 

hópurinn meðvitaður um að halda andrúmsloftinu góðu.  

Samstarfið við Marorku gekk einnig mjög vel, mikill áhugi var innan fyrirtækisins á 

verkefninu. Samskipti við Ara og Steindór, tengiliði okkar innan Marorku, voru með 

besta móti. 

Með því að vinna verkefni okkar í svo nánu samstarfi við Marorku fengum við góða 

innsýn inn í hvernig þróun hugbúnaðar fer fram á vinnumarkaðinum. Auk þess fengum 

við mikla reynslu í að hanna og forrita flókið kerfi og leysa þau vandamál sem fyrir 

okkur lágu á okkar eigin hátt.  Scrum aðferðafræðin kom að góðum notum við 

verkefnisvinnu, vel gekk að halda utan um verkþætti og bauð Scrum upp á mikinn 

sveigjanleika þegar þurfti að breyta kröfum og verkefnum í spretti.  

Sú reynsla sem við fengum úr þessu verkefni er dýrmæt og mun nýtast okkur vel 

þegar út á vinnumarkaðinn er komið. 
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12. Umsögn tengiliðs 

Við hjá Marorku höfum verið mjög ánægð með hversu fagmannlega hópurinn hefur 

unnið og hversu góða vinnu hann hefur skilað. MobilePortal, afurð þessa verkefnis, 

munum við kynna völdum aðilum á sýningu núna í lok mánaðarins til að fá viðbrögð 

markaðarins. 

- Ari Vésteinsson,  Director of Research and Software Development 
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