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0 – UM VERKEFNIÐ  

Verkefnið er lokaverkefni við Háskólans í Reykjavík vorið 2011 sem unnið er í samstarfi við Teris.  

Verkefnið fólst í að smíða hugbúnað sem Teris mun bjóða bönkum til notkunar. Hugbúnaðurinn er 

forrit sem sett er upp í Android snjallsíma sem gerir notandanum kleift að framkvæma allar helstu 

heimabanka aðgerðir.   

Markmið verkefnisins var að smíða heimabankaforrit fyrir Android stýrikerfið sem keyrir í símanum 

sjálfum, smíða lausn sem leysir af hólmi auðkennislykil sem notaður er við auðkenningu og útbúa 

gagnvirk samskipti á milli banka og notanda.  

Auðkenningin er útfærð þannig að símanúmer notanda er notað til að votta símtækið og er svo 

notandinn sjálfur auðkenndur með fjögurra stafa auðkennisnúmeri. Gagnvirknin virkar þannig að 

banki getur sent tilkynningu á notanda þó að notandi sé ekki með forritið opið í símanum og notandi 

getur sent svar eða fyrirspurn á banka. 

Upphaflega átti netbankaforritið að vera nothæft fyrir Android, iPhone og Windows Phone 7 

stýrikerfin og auðkenningin átti að fara fram með rafrænum skilríkjum. 

Verkefnið hófst formlega 11. janúar 2011 og lauk 16. maí 2011. Opin kynning um lokaverkefnið var 

haldin 19. maí 2011 í HR. 

1 – TEYMIÐ OG AÐILAR SEM KOMU AÐ VERKEFNINU 

Atli Örn Guðmundsson, Halldór Jónasson, S. Zaki Ramadhan og Þröstur Snær Eiðsson eru meðlimir 

teymisins sem vinnur þetta lokaverkefni. Hannes Pétursson er leiðbeinandi teymisins og Bjarki 

Guðlaugsson prófdómari. Ingþór Guðni Júlíusson er tengiliður hópsins við Teris og var Guðjón Karl 

Arnarsson okkur til halds og trausts innan Teris. 

2 – VINNUAÐFERÐIR 

Teymið notaði Scrum aðferðafræðina við þróun afurðarins en Teris hafði yfirsjón og veitti teyminu 

aðstoð.  Tvær helstu ástæður fyrir notkun Scrums voru að Teris voru þaulvanir notendur Scrums og 

teymið vildi prófa Scrum aðferðafræðina.  

Teymið beitti Scrum aðferðafræði og hafði Teris yfirsjón og veitti aðstoð þegar þurfti á að halda. 

Notast var við notendasögur, poker planning, daglega stöðufundi, burndown charts, sprint reviews og 

sprint retrospectives.  

Hægt er að skoða þær notendasögur sem teymið notaði í skjalinu Notendasögur.pdf sem fylgir með í 

skilunum.  
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Daglegir stöðufundir voru haldnir á hverjum degi kl. 21:30. En yfirleitt eru þessir fundir haldnir á 

morgnana en þetta var gert vegna ólíkra aðstæðna meðlima. Teyminu þótti mikilvægt að halda fundi 

daglega svo að meðlimir myndu ekki fjarlægast hvern annan þar sem ekki var hægt að vinna saman á 

hverjum degi ýmist vegna annarra skólaáfanga, vinnu eða fjölskyldu. 

Til að tryggja samveru var ákveðið í upphafi verkefnis að hafa mánudaga og miðvikudaga þá daga þar 

sem teymið myndi mæta uppí okkar aðstöðu hjá Teris og vinna saman. Þegar leið á verkefnið var 

ákveðið að vinna líka saman á föstudögum. Teymismeðlimir reyndu svo að vinna uppí Teris á öðrum 

dögum eins mikið og þeir gátu.  

Verkefninu var skipt upp í 6 spretti. Fyrsti spretturinn náði frá þeim tíma sem teymið fékk verkefnið 

samþykkt og fram að 7. febrúar en sá hluti var skilgreindur sem núllti sprettur verkefnisins og fór 

megnið af rannsóknarvinnu fram á þessum tíma. Frá og með 7. febrúar var hver sprettur þrjár vikur 

að lengd fyrir utan fimmta og seinasta sprett verkefnis en hann var einungis tvær vikur að lengd. 

Þetta var gert svo að spretturinn myndi enda á sama tíma og lokaskiladag verkefnisins.  

Í fyrsta og öðrum sprett verkefnisins var gert ráð fyrir því að meðlimir teymis væru líka uppteknir með 

önnur skólaverkefni og gátu þess vegna ekki einbeitt sér 100% að verkefninu. Í þriðja sprett þurfti að 

gera ráð fyrir að flestir teymismeðlimir væru í lokaprófum og vinnuálag þyrfti að vera lítið í þeim 

spretti. Í fjórða og fimmta spretti gat teymið áætlað fleiri tíma fyrir verkefnið þar sem að allir 

teymismeðlimir yrðu búnir í öðrum HR-áföngum. 

3 – TÓL 

Eftirfarandi tafla inniheldur upplýsingar um öll þau tól sem teymið notfærðu sér við þróun 

verkefnisins: 

                                                   
Tafla 1.1 

  



16.05.2011 [LOKASKÝRSLA] 

 

Hópur 6 | Atli Örn Guðmundsson, Halldór Jónasson, S. Zaki Ramadhan & Þröstur Snær Eiðsson 4 

 

4 – FRAMVINDA 

Teymið náði að leysa markmið verkefnisins og skilaði af sér öllum þeim afurðum sem var ætlast til af 

því. Hins vegar náðist ekki að klára nokkra virkni sem teymið hafði bætt inní verkefnið til að 

betrumbæta afurðina.  

Eftirfarandi tafla inniheldur þær notendasögur sem áætlað var að útfæra og lauk öllum sögum nema 

fjórum: 

Tafla 2.1 

Þótt að ekki hafi tekist að útfæra 4 notendasögur telur teymið um að það hafi ekki verið mikill missir 

þar sem Teris hafði sett lítinn forgang á þessum sögum og gert grein fyrir að það hefði verið 

ósennilegt að útfærsla á þessum notendasögum hefði náðst fyrir verkefnaskil. 

Eins og fram kom náði teymið markmiðum sínum og lauk við mikilvægustu notendasögurnar. 

Eftirfarandi tafla sýnir stöðu á notendasögum verkefnisins við lokaskil: 

                                                                                                  
Tafla 2.2 

Eins og sést á töflu 2.2 náði teymið að ljúka við allar notendasögur sem höfðu mikinn og miðlungs 

forgang. Aðeins þriðjungur notendasagna með lítinn forgang voru ókláraðar við lokaskil.  
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Til að skoða allar notendasögur teymisins skal skoða Notendasögur.pdf. 

Í upphafi verkefnis áætlaði teymið þann tíma sem það hélt myndi taka til að ljúka verkefnið. Áætlun 

teymisins nam uppá 1.526 klst. 

Tafla 2.3 

Tafla 2.3 tekur saman allar klukkustundir sem unnar voru í verkefninu. Samanlagt vann teymið 2.131 

klukkustundir en tímaáætlanir teymisins voru langt undir þessa tölu. 

 
Tafla 2.4 

Tafla 2.4 tekur saman allar klukkustundir sem teymið hafði áætlað á hvern sprett í VersionOne.  

             
Tafla 2.5 

Tafla 2.5 ber saman tímaáætlanir og þann tíma sem fór í verkefnið. Unnar klukkustundir reyndust 

vera 39,65% meira en upphafleg tímaáætlun teymisins. Unnar klukkustundir reyndust vera 57,76% 

meira en sú tímaáætlun sem teymið setti á sprettina. 

 
Tafla 2.6 

Þegar allir sprettirnir eru bornir saman sést að þótt áætlaðir tímar reyndust vanmetnir fyrstu 

sprettina þróaðist þær þó í rétta átt þannig að síðustu tvo sprettina skeikaði  aðeins 15-17% eins og 

sést á töflu 2.6. 

Fyrir nánari upplýsingar um hversu mikinn tíma fór í hvern sprett og hvernig þeir þróuðust skal skoða 

Framvinduyfirlit.pdf.  
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5 – AFURÐIR 

Ekki var nóg að búa til netbankaforrit þar sem vantaði alla umgjörð til að netbankaforritið gæti verið 

nothæft. Þess vegna voru vefþjónustur gerðar sem þjónuðu þeim tilgangi að geta framkvæmt 

heimbankaaðgerðir og tengdist netbankaforritið þessum vefþjónustum. Til að virkja netbankaforritið 

þarf notandi að gera það í gegnum heimabanka. Þar sem núverandi heimabankakerfi býður ekki uppá 

þessa virkni þá bjó teymið til sinn eigin heimabanka sem sá um þennan part lausnarinnar. 

Gagnagrunnur var auk þess gerður til að halda utan um kerfi teymisins. Auðkenningin og gagnvirknin 

eru tvær af þrem megin þáttum verkefnisins sem teymið gerði.  

Þær afurðir sem teymið skilar af sér eru: 

 Netbankaforrit í Android snjallsímum. 

 Vefsíða til að líkja eftir virkni heimabankakerfisins. 

 Vefþjónustur sem netbankinn tengist. 

 Einfalt auðkenningarferli sem notar símanúmer til að auðkenna notandann og gerir 

auðkennislykilinn óþarfan. 

 Gagnvirkt samskiptakerfi sem er virkt þótt að slökkt sé á netbankaforritinu. 

 Gagnagrunnur til að halda utan um kerfið okkar. 

Auk lokaskýrslu skilum við líka eftirfarandi skýrslum: 

 Notendaleiðbeiningar 

 Rekstrarhandbók 

 Þróunarhandbók 

 Hönnunarskýrsla 

 Notendasögur 

 Framvinduyfirlit 

6 – NETBANKAFORRITIÐ 

Viðmót netbankaforritsins var þróað með Sencha Touch JavaScript rammanum. Notast var við Sencha 

Touch MVC við þróun viðmótsins. Hægt er að skoða meira um Sencha Touch MVC og skráarskipulag 

verkefnisins í Hönnunarskýrslu.pdf.  

Að auki var PhoneGap notað sem rammi utan um verkefnið en það tól sá um að hjúpa verkefnið og 

gera verkefninu kleift að keyra á Android stýrikerfinu. Við sáum líka fram á að með notkun PhoneGap 

tólsins gátu þeir sem tækju við verkefninu auðveldlega  notað okkar lausn til að þróa á iPhone, 

Windows Phone 7 og Blackberry stýrikerfin. 
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Netbankaforritið gerir notandanum kleift um að framkvæma helstu aðgerðir heimabankans, þ.e.a.s. 

millifærsla á reikning hjá þekktum notanda, borga inná kreditkortareikning, hlaða símafrelsi, hlaða 

bensínlykil og skoða reikningsyfirlit. Að auki getur notandinn skoðað og svarað tilkynningum sem 

sendar eru á hann frá bankanum, skoðað staðsetningu hraðbanka og útibúa bankans, sent fyrirspurn 

á þjónustufulltrúa, beðið þjónustufulltrúa um að hringja í sig og skipt um tungumál. 

Til að skoða alla virkni netbankaforritsins skal skoða Notendaleiðbeiningar.pdf. 

7 – VEFÞJÓNUSTUR 

Vefþjónustur voru skrifaðar í WCF (Windows Communication Foundation) og ASMX (Active Server 

Methods).  Vefþjónustur voru notaðar til að eiga samskipti við ytri og innri kerfi sem lausnin byggði á. 

Snjallbanka forritið hefur samband við WCF vefþjónustur sem skila og taka á móti JsonP. 

8 – AUÐKENNINGIN 

Auðkenningin er tvíþætt, fyrst er símtæki notanda vottað með því að fletta upp símanúmeri hjá 

vefþjóni símans með einkvæmri tölu sem viðmótinu var gefin og gaf áfram til vefþjón símans. Svo til 

að auðkenna notanda heimabankans á símanum er fjögurra stafa auðkennisnúmer notað og er 

notandinn beðinn um að slá inn það númer. Ef bæði símanúmer og auðkennisnúmer passa þá telst  

setan (session) auðkennd hún tengd þeim reikningi sem skráður er á símanúmerið. 

Eftir að seta viðmótsins hefur verið auðkennd þá er hún gild í ákveðin tíma (15 mínútur) sem er 

endursettur í hvert skipti sem notandinn notar aðgerð sem þarfnast auðkenningu. Þetta gerir 

notandanum kleift að gera nokkrar aðgerðir í röð án þess að auðkenna sig í hvert skipti. Setan sjálf er 

einnig gild í ákveðin tíma (30 mín) sem er endursettur við hvaða aðgerð sem hún er notuð í. 

9 – GAGNVIRKNI 

Gagnvirknin var leyst í 2 hlutum, sá fyrsti var möguleikinn á að ýta skilaboðum á símtæki jafnvel þótt 

að slökkt væri á forritinu, með því að ýta á tilkynninguna þá ræsist upp forritið og notandi getur lesið 

tilkynningu. Þetta var leyst með því að nota Xtify. 

Seinni hlutinn var að bjóða uppá að notandi gæti svarað einföldum spurningum, og sent fyrirspurnir á 

auðkenndan hátt. 

10 – VEFURINN 

Vefurinn sem líkir eftir heimabanka Teris er skrifaður í  ASP.Net MVC3  með Razor View Engine og 

notar Entity Framwork . Vefurinn er smíðaður til að birta og meðhöndla þau gögn sem geymd eru í 

gagnagrunni vefþjónsins sem tengist forriti snjallsímans.   

Vefurinn gerir notandanum kleift að framkvæma helstu aðgerðir eins og við sjáum fyrir okkur að þær 

gæti litið út í raunverulega heimabanka.  
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Hægt er að skoða upplýsingar um forrit, sækja forrit, tengja saman reikning við símanúmer.  Skrá, 

skoða og flokka þekkta viðtakendur og yfirlit yfir tilkynningar. Vefurinn líkir einnig eftir sýn 

kerfisstjóra þar sem hægt er að stofna nýjan notanda, skoða allar tilkynningar eða tilkynningar eftir 

reikningsnúmeri, skrá nýja tilkynningu og hafa yfirlit yfir fyrirspurnir sem sendar hafa verið á 

þjónustufulltrúa. 

Til að skoða alla vikni vefsins skal skoða Notendaleiðbeiningar.pdf. 

11 – GAGNAGRUNNUR 

Teymið notaði Microsoft SQL Server 2008 R2 til að halda utanum gögnin sem eru birt í símtæki og eru 

sótt í gegnum vefþjónustur. 

12 – HVAÐ GEKK ILLA? 

Nokkrir hlutir stöðu uppúr þegar farið er í skoða þau atriði sem fóru úrskeiðis við þróun verkefnisins. 

En þess má geta að teymið komst klakklaust í gegnum öll þessi atriði, og urðu þau aðeins til þess að 

hægja örlítið á skriðþunganum en náðu aldrei að stoppa teymið, enda er það með eindæmum 

úrræðagott og forsjált.  

Skilgreining verkefnis 

Illa gekk að skilgreina megin markmið verkefnisins þar sem þau breyttust mikið í byrjun verkefnisins. 

Til dæmis þá reyndist ekki hægt að nota SIM kort með rafrænum skilríkjum eða USB lesara í 

snjallsímana þar sem þessi tækni var hreinlega ekki tilbúin hér á landi, þar með fóru plan A og B og 

þurftum við að leita annarra leiða til þess að auðkenna. 

Tenging við bankakerfið 

Ekki reyndist auðvelt að tengjast bankakerfinu þar sem ýmsir hindranir voru í vegi, svo sem vandræði 

með rafræn skilríki til að geta notað vefþjónusturnar. En mikill tími fór í að finna út hvers vegna 

skilríkin fundust ekki þrátt fyrir að hafa verið sett á réttan stað, ástæðan virtist vera sú að ekki var 

hægt að fletta upp skilríkjum eftir nafni í nýrri stýrikerfum. 

Einnig var ekki hægt að tengjast vefþjónustum IOBS í vefþjónustum okkar,  það varð að gera það 

innan verkefnis sem byggt var í .NET 2.0, sem varð til þess að vefþjónusturnar og tenging við IOBS 

voru gerðar að tveim mismunandi verkefnum í sem byggð voru í tveim mismundandi 

þróunarumhverfum. 

Vanmat á sögum 

Það reyndist teyminu erfitt að meta sögur og verkþætti þeirra en aðallega þó í byrjun. Þetta lagaðist 

mikið þegar á leið og fór þá teymið að finna skriðþunga sinn. 

Sencha Touch 

Mikið púður fór í að setja upp rétta högun með Sencha Touch, og einnig fóru ómældir tímar í að finna 

útúr að virtist einföldustu hlutum sem gerðir voru óþarflega flóknir því. 
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Að vera háðir þriðja aðila 

Það að verkefnið var háð þriðja aðila setti nokkuð strik í reikninginn þar sem tími fór í að gera 

einingar sem virkuðu sem staðgenglar fyrir hinar og þessar þjónustur sem annað hvort voru ekki 

tilbúnar eða voru tímabundið óvirkar. 

Millifærslusagan 

Í byrjun spretts 4 fórum við af stað með millifærslu söguna en fljótlega urðum við varir við skrýtnar 

villur sem eftir þó nokkrar pælingar reyndust ekki vera undan okkar rifjum komið. 

Svo var í pottinn búið að bankinn SPKEF rúllaði yfir, sem að okkar mati hafði lítið sem ekkert að gera 

með okkur, en það sem við vissum ekki þá var að IOBS prufu bankakerfið var ekki eins mikið prufu 

eins og það var alvöru kerfi. Reikningurinn sem okkur var úthlutað var reikningur í SPKEF, sem var svo 

færður yfir í Landsbankann og þar með misstum við aðganginn, en það láðist að láta okkur vita. 

Á meðan við vorum að finna þetta út þá yfirhlóðst rafkerfið hjá Teris of fór þó nokkuð af búnaði 

niður, og þar á meðal beinirinn sem tengdi okkur við netþjóninn okkar og hleypti okkur á internetið. 

Fljótlega þegar búið var að finna útúr þessu með SPKEF reikninginn, netþjónninn okkar var kominn 

upp og komnir með tvo spánýja reikninga frá Byr þá báðum við Teris um að kenna okkur á 

IOBSTestApplication forritið sem þeir létu okkur í té til að prufa IOBS. Þeir sendu mann til að kenna 

einum okkar á það sem endaði með því að hann fékk nýja útgáfu forritsins en við höfðum notast við 

forrit síðan kringum 2008. 

Við vorum að fá villu úr IOBS  sem sagði okkur að það væri villa í Buisness Logic eins lýsandi eins og 

það nú er. Líkt og áður fórum við reyna að finna út hvað væri að en komumst fljótlega að því að 

IOBSTestApplication frá 2008 var að fá sömu villu en nýja forritið ekki. Svo illa vildi til að páskafríið var 

nýbyrjað þegar þetta kom í ljós, en við höfðum ekki kóðann að nýja forritinu. Um leið og fríið var búið 

fengum við kóðann sendan um leið. Nokkur tími fór í að finna villuna og samræma kóða, en villan var 

fólgin í því hvernig forritin tengdust vefþjónustum Teris.  

Núna þegar ekkert virtist geta staðið í vegi fyrir okkur með millifærsluna söguna fengum við villu frá 

Reiknistofu bankana um að ekki væri hægt að millifæra vegna misræmis á umsömdu gengi. Við 

spurðum Teris menn strax hvað væri að og fengum það svar að við ættum bara að nota annan 

reikninginn því hinn væri í raun reikningur í Bandaríkjadölum, og ekki væri hægt að millifæra þarna á 

milli. 

Þar með leystist allt sem við höfum verið að vandræðast með fyrir millifærslur og leystust þá margar 

sögur úr læðingi við þetta. 

13 – HVAÐ GEKK VEL? 

Samstarf gekk vel innan teymisins og slípaðist það ennþá frekar til, þegar leið á verkefnið. Teymið er  

stolt yfir því, að þrátt fyrir litla samstarfsreynslu,  þá hafi teymið náð öllum markmiðum verkefnisins 

og skilað af sér þeim afurðum sem til var ætlast.  Aðeins tveir meðlimir teymisins höfðu unnið saman 

fyrir verkefnið . Mikil jákvæðni  var innan teymisins og jókst ennþá frekar eftir því sem  

teymismeðlimir lærðu betur á hvert annað.  
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Teyminu gekk mjög vel að skipta verkefnum á milli meðlima og fyrstu þrjá sprettina var hver 

meðlimur með sína einingu sem svo tengist sama í  fjórða sprett, og erum við mjög stoltir yfir því hver 

vel gekk að tengja allar einingar saman.  

Teymið lenti í mörgum erfiðum uppákomum en náði að leysa farsællega úr þeim öllum, og voru 

lýðræðislegt vinnubrögð höfð að leiðarljósi þar sem  meirihluti var fyrir hverri lausn. Aðalástæður 

fyrir því að teymið náði að leysa öll þau vandamál sem skapaðist við þróun verkefnisins var hversu 

úrræðugott og þrautseigt teymið var.  

14 – HVAÐ LÆRÐI TEYMIÐ? 

Við fengum góða reynslu í að vinna raunverulegt, krefjandi og heilstætt verkefni. Það helsta sem við 

lærðum við þróun verkefnisins: 

 að hanna og skipuleggja verkefni frá grunni og að nota Scrum aðferðarfræðina sem engin 

hópsmeðlima var vanur að nota. 

 að einblína ekki einungis á forritunarhlutann heldur einnig að vanda vel hönnun og 

skipulagningu. 

 hvernig skipta á verkþáttum niður á hópsmeðlimi og tengja svo saman allar einingar saman 

þegar hver eingin voru tilbúinn þannig að úr verði  heilsteypt kerfi. 

 að leysa vandamál sem koma upp þegar verið er að vinna að byltingarkenndum nýjungum. 

 forgangsraða verkþætti miðað við mikilvægi þess í augum verkkaupa. 

Mikilvægasta reynslan var samt fólgin í að við lærðum hvernig alvöru verkkaupar líta á afurðir og 

hvað þeim finnst mikilvægt. 

15 – FRAMTÍÐARSÝN 

Við gerum ráð fyrir því að hægt sé að þróa lausnina fyrir aðrar gerðir snjallsíma svo sem iPhone, 

Blackberry og Windows Phone 7. Þegar svo SIM kort með rafrænum skilríkjum koma á markað er lítið 

mál að skipta út auðkenningu með símanúmeri fyrir þá auðkenningu. Með því að færa lausnina yfir í 

raunumhverfi Teris fáist fleiri aðgerðir sem notandi getur framkvæmt og einnig fleiri upplýsingar sem 

notendur geta nálgast. Einnig teljum við raunhæft sé að tengja þær þjónustur sem við höfum smíðað 

við innri kerfi Teris svo sem ferlavélar og CRM kerfi. 
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16 – LOKAORÐ 

Teymið er stolt af þeirri lausn sem við skilum af okkur. Við teljum okkur hafa leyst krefjandi verkefni á 

nýjungagjarnan og vandaðan hátt. 

Teymið vill þakka Teris fyrir góðan stuðning og vinsamlegar móttökur, þá sérstaklega Ingþóri Guðna 

Júlíussyni og Guðjóni Karli Arnarssyni. Án þeirra hefði teymið aldrei náð sínum markmiðum og skilað 

af sér eins góðri afurð. 

Teymið telur sig hafa lært mikið af þessu verkefni, og teljum okkur hafa fengið góða innsýn inní heim 

bankaviðskipta á íslandi. 
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