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Inngangur 
Frjálsíþróttasambandi	  Íslands	  (FRÍ)	  vantar	  nýtt	  kerfi	  sem	  heldur	  utanum	  mót	  og	  öll	  gögn	  sem	  
tengjast	  þeim.	  Bæði	  þau	  sem	  frjálsíþróttasambandið	  heldur	  og	  hefur	  umsjón	  með	  og	  einnig	  
minni	  félagsmót.	  Okkur	  finnst	  þetta	  spennandi	  verkefni	  og	  hefur	  það	  mikla	  möguleika.	  Það	  er	  
nokkuð	  ljóst	  að	  það	  kerfi	  sem	  er	  í	  notkun	  í	  dag	  hefur	  þjónað	  sínum	  tilgangi	  ágætlega	  og	  hefur	  
dugað	  hingað	  til	  en	  nú	  er	  kominn	  tími	  á	  breytingu	  og	  vonumst	  við	  til	  að	  hafa	  lagt	  gruninn	  að	  
góðri	  og	  þarfri	  breytingu	  fyrir	  FRÍ. 

Markmið	  verkefnisins	  var	  að	  byrja	  á	  að	  gera	  verkáætlun,	  byggða	  á	  Scrum	  aðferðafræði,	  um	  gerð	  
á	  nýju	  mótaforriti	  fyrir	  FRÍ.	  Vinna	  í	  framhaldi	  af	  því	  einstaka	  verkþætti	  eftir	  því	  sem	  tímaáætlun	  
leyfði.	  Forritið	  skal	  taka	  mið	  af	  bestu	  kostum	  tveggja	  fyrirliggjandi	  mótaforrita	  (íslensks	  og	  
svissnesks)	  en	  verði	  þróað	  í	  python	  með	  django	  framework	  og	  styðjast	  við	  postgreSql	  
gagnagrunn	  og	  með	  umbótum	  byggðum	  á	  reynslu	  af	  notkun	  hinna	  forritana	  og	  reynslu	  hópsins	  
að	  leiðarljósi. 

1.	  Lýsing 
Forritið	  skiptist	  í	  tvo	  hluta.	  Annars	  vegar	  opna	  vefsíðu	  þar	  sem	  birtast	  niðurstöður	  og	  úrslit	  úr	  
mótum	  sem	  haldin	  hafa	  verið	  ásamt	  upplýsingum	  sem	  kerfið	  heldur	  utan	  um.	  Hins	  vegar	  
notendastýrða	  umsjónarsíðu	  fyrir	  FRÍ	  til	  að	  halda	  utan	  um	  alla	  þætti	  sambandsins.	  Allt	  frá	  
upplýsingum	  um	  félög,	  keppendur	  þeirra	  og	  velli	  til	  stjórnunar	  og	  skráningu	  gagna	  vegna	  móta	  
sem	  haldin	  eru	  innan	  sambandsins.	  Saman	  mynda	  þeir	  öflugt	  kerfi	  fyrir	  FRÍ	  til	  að	  auðvelda	  
framgang	  og	  vinnslu	  móta. 

1.1.	  Þróunarumhverfi	  og	  tækni 
Við	  völdum	  að	  nota	  Python	  því	  okkur	  fannst	  það	  henta	  þessu	  verkefni	  vel,	  það	  er	  snyrtilegt	  og	  
Django(vef	  framework	  fyrir	  Python)	  gefur	  okkur	  sterkan	  grunn	  að	  byggja	  á	  þegar	  kemur	  að	  
gagnalagi	  og	  notendastýringu. 
Við	  höfðum	  aðgang	  að	  miðlægum	  þróunar	  þjóni	  sem	  hýsir	  verkefnið	  með	  git	  útgáfustjórnun	  og	  
postgreSql	  gagnagrunn	  ásamt	  South	  gagnagrunns	  schema	  	  migration	  kerfi	  sem	  heldur	  utan	  um	  
sögu	  breytinga	  	  á	  uppbyggingu	  gagnagrunnsins.	  Í	  gegnum	  þróunarþjóninn	  höfum	  við	  aðgang	  að	  
verkefninu	  hvaðan	  sem	  er	  og	  getum	  notað	  sameiginleg	  gögn	  úr	  gagnagrunninum 

1.2.	  Samskipti 
Samskipti	  innan	  hópsins	  voru	  þannig	  að	  við	  hittumst	  einn	  heilan	  dag	  hverja	  helgi	  og	  tvisvar	  yfir	  
vikuna	  í	  nokkra	  tíma.	  Þegar	  við	  gátum	  ekki	  öll	  komið	  á	  svæðið	  notuðum	  við	  við	  samskipta	  forritin	  
Skype	  og	  MSN	  Messenger. 

Þegar	  leið	  að	  prófum	  hittumst	  við	  sjaldnar	  og	  gekk	  illa	  að	  finna	  tíma	  sem	  allir	  gátu	  mætt	  þar	  sem	  
við	  vorum	  öll	  í	  prófum	  á	  mismunandi	  tímum	  yfir	  prófatímabilið.	  Viku	  eftir	  prófin	  tók	  svo	  við	  mikil	  
vinnutörn	  þar	  sem	  við	  hittumst	  á	  hverjum	  degi	  og	  unnum	  vel. 

Ætlunin	  var	  að	  vinna	  eftir	  scrum	  aðferðafræði	  og	  gekk	  það	  ágætlega	  farman	  af.	  Þá	  voru	  sprettir	  2	  
vikur.	  Þegar	  tók	  að	  líða	  á	  verkefnið	  fannst	  okkur	  ýmsir	  þættir	  í	  scrum	  ekkert	  vera	  nýtast	  okkur,	  
svo	  við	  ákváðum	  að	  hætta	  formlegri	  notkun	  því	  þó	  svo	  að	  við	  héldum	  enn	  utanum	  töskin	  í	  
backlog	  og	  tókum	  daglega	  óformlega	  fundi. 
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2.	  Framkvæmd 
Við	  byrjuðum	  á	  að	  setjast	  saman	  og	  ræða	  hugmyndir	  um	  hvernig	  þetta	  kerfi	  myndi	  virka	  út	  frá	  
fundi	  sem	  við	  áttum	  með	  FRÍ.	  Settum	  saman	  fyrstu	  drög	  að	  gagnagrunninum,	  hvaða	  
notendahópar	  myndu	  koma	  til	  með	  að	  nota	  kerfið	  og	  settum	  saman	  kröfulista.	  Eftir	  næsta	  fund	  
með	  FRÍ	  fengum	  við	  aðgang	  að	  núverandi	  kerfi	  svo	  við	  gætum	  áttað	  okkur	  á	  þeirra	  þörfum	  og	  
kröfum	  og	  einnig	  fengum	  við	  ítarlegan	  sögulista	  frá	  þeim	  sem	  við	  notuðum	  við	  næstu	  útfærslu	  á	  
kröfulistanum. 

Samhliða	  gagnagrunns	  þróun	  byrjuðum	  við	  að	  koma	  upp	  þróunarumhverfinu	  á	  tölvunum	  okkar	  
og	  tengjast	  miðlæga	  þróunar	  þjóninum	  okkar.	  Þegar	  þetta	  var	  komið	  hófumst	  við	  handa	  við	  að	  
læra	  á	  django,	  git	  og	  south,	  setja	  upp	  gagnagrunninn	  og	  admin	  kerfið.	  Við	  lentum	  í	  smá	  
erfiðleikum	  með	  hring	  tengsl	  í	  django	  en	  náðum	  að	  leysa	  úr	  því	  eftir	  miklar	  pælingar	  og	  
rannsóknar	  vinnu. 

Eftir	  að	  hafa	  klárað	  uppsetningu	  á	  gagnagrunninum	  komumst	  við	  því	  miður	  að	  þeirri	  niðurstöðu	  
að	  django	  hentaði	  ekki	  eins	  vel	  og	  við	  höfðum	  vonað	  við	  flæði	  skráningar	  forma	  	  í	  admin	  
hlutanum	  sem	  fylgir,	  en	  við	  gátum	  enn	  notað	  það	  að	  mestu	  við	  notendastýringar. 

Þegar	  fór	  að	  líða	  á	  verkefnið	  hægðist	  allverulega	  á	  ferlinu	  hjá	  okkur	  og	  eftir	  próf	  stóð	  það	  nánast	  í	  
stað.	  Við	  gerðum	  þau	  mistök	  að	  hafa	  ekki	  samband	  við	  leiðbeinanda	  á	  þeim	  tímapunkti	  sem	  við	  
áttuðum	  okkur	  á	  þessari	  stöðnun	  og	  ætluðum	  að	  klóra	  okkur	  út	  úr	  þessu	  sjálf	  sem	  gekk	  ekki	  vel.	  
En	  eftir	  fund	  með	  leiðbeinanda	  voru	  áherslum	  breytt	  til	  að	  auka	  nota	  gildi	  loka	  afurðar	  miðað	  við	  
stöðuna	  og	  aukinn	  kraftur	  settur	  í	  þróunina. 

Við	  settumst	  niður	  og	  fórum	  vel	  yfir	  það	  sem	  var	  komið	  og	  hversu	  mikið	  við	  ættum	  eftir.	  Settum	  
okkur	  að	  klára	  allar	  A-‐kröfur	  sem	  fyrst	  og	  að	  gera	  þær	  vel	  með	  því	  tókst	  að	  auðvelda	  vinnslu	  við	  
B-‐krafna	  sem	  setti	  okkur	  í	  betri	  stöðu	  en	  við	  höfðum	  haldið	  nokkrum	  dögum	  fyrr. 
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2.1.	  Sprettir 
2.1.1.	  Sprint	  zero 
Fyrsti	  spretturinn,	  eða	  sprint	  zero,	  snerist	  um	  að	  fullmóta	  hugmyndina	  og	  átta	  okkur	  á	  því	  hvað	  
við	  vorum	  að	  fara	  gera.	  Hverjar	  þarfir	  og	  væntingar	  FRÍ	  voru	  til	  þessa	  verkefnis.	  Við	  settum	  niður	  
hvaða	  hugbúnað	  og	  tól	  við	  ætluðum	  að	  nota	  og	  gerðum	  drög	  að	  gagnagrunninum.	  Eins	  settum	  
við	  niður	  verkáætlun	  og	  fórum	  í	  gegnum	  ýmis	  mál	  til	  að	  auðvelda	  okkur	  vinnuna	  síðar. 

2.1.2.	  Fyrsti	  sprettur 
Fyrsti	  spretturinn	  fór	  í	  að	  klára	  uppsetningu	  á	  þróunarumhverfi,	  þróunarþjóni	  og	  öðru	  því	  tengdu	  
og	  svo	  var	  hafist	  handa	  við	  uppsetningu	  á	  gagnagrunninum	  í	  gegnum	  django	  models.	  

	  

Súlurit	  1	  Áætlaður	  heildartími	  fyrir	  þennann	  sprett	  voru	  32	  tímar	  en	  rauntíminn	  í	  heild	  var	  12	  tímar	  sem	  er	  skráð	  á	  töskin	  
þó	  svo	  að	  mun	  meiri	  tími	  hafi	  farið	  í	  rannsókn	  og	  aðra	  vinnu	  sem	  kemur	  ekki	  fram	  á	  sprint-‐lognum. 
2.1.3.	  Annar	  sprettur 
Í	  öðrum	  spretti	  var	  hafist	  handa	  við	  rannsókn	  á	  hverskonar	  gögn	  mælitækin	  sem	  notuð	  eru	  í	  
mótum	  skila	  og	  hvort	  og	  hvernig	  er	  hægt	  að	  koma	  þeim	  inn	  í	  kerfið.	  Einnig	  var	  haldið	  áfram	  með	  
hönnunn	  á	  gagnagrunni. 

Greinarnar	  byrjuðu	  að	  vefjast	  fyrir	  okkur	  þar	  sem	  ekkert	  okkar	  hefur	  komið	  nálægt	  frjálsum	  
íþróttum.	  Við	  ákváðum	  að	  geyma	  þær	  pælingar	  þar	  til	  við	  værum	  komin	  með	  betri	  innsýn	  í	  kerfið	  
og	  hvernig	  mótin	  ganga	  fyrir	  sig.	  Við	  tókum	  saman	  spurningalista	  fyrir	  næsta	  fund	  með	  FRÍ.	   

Eyþór	  er	  búinn	  að	  vera	  í	  vandræðum	  með	  tölvuna	  sína.	  Þar	  til	  hann	  gat	  útvegað	  sér	  annarri	  vél	  og	  
sett	  hana	  upp,	  var	  notast	  við	  pair	  programming.	   
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Súlurit	  2	  Áætlaður	  heildartími	  fyrir	  þennann	  sprett	  voru	  37	  tímar	  en	  rauntíminn	  var	  91	  tímar	  sem	  má	  útskýra	  með	  því	  að	  
tveir	  sprettir	  runnu	  saman.	  

2.1.4.	  Þriðji	  sprettur 
Þriðji	  sprettur	  rann	  saman	  við	  annann	  sprett	  þar	  sem	  við	  misstum	  sjónar	  á	  tímanum	  og	  áður	  en	  
við	  vissum	  af	  var	  þriðji	  sprettur	  langt	  kominn.	  Við	  héldum	  þó	  áfram	  að	  vinna	  og	  stefndum	  að	  því	  
að	  byrja	  fjórða	  sprett	  á	  tilsettum	  tíma. 

2.1.5.	  Fjórði	  sprettur 
Þegar	  hér	  er	  komið	  við	  sögu	  helltum	  við	  okkur	  út	  í	  tæknileg	  atriði	  varðandi	  greinar	  og	  hvernig	  
hugsunin	  á	  bakvið	  þær	  eru.	  Við	  fundum	  reglur	  FRÍ	  og	  lásum	  yfir	  þær	  til	  að	  átta	  okkur	  betur	  á	  því	  
hvernig	  mót	  fara	  fram. 

Þá	  var	  einnig	  farið	  yfir	  skipulag	  og	  flæði	  aðalstjórnborðs	  (django	  admin).	  Það	  var	  enn	  hrátt	  eftir	  
grunn	  uppsetningu	  gagnagrunnsins	  og	  þurfti	  verulega	  yfirhalningu	  til	  þess	  að	  kerfið	  yrði	  þægilegt	  
og	  fljótlegt	  í	  notkun. 
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Súlurit	  3	  Áætlaður	  heildartími	  í	  þessum	  sprett	  voru	  32	  tímar	  en	  rauntíminn	  var	  36	  tímar.	  

2.1.6.	  Fimmti	  sprettur 
Hér	  fer	  að	  hægjast	  á	  ferlinu	  hjá	  okkur.	  Mikil	  verkefnatörn	  hófst	  í	  öðrum	  námskeiðum	  sem	  við	  
vorum	  í	  og	  svo	  styttist	  í	  próf.	  Þegar	  prófin	  voru	  við	  það	  að	  hefjast	  mætum	  við	  yfirleitt	  bara	  tvö	  á	  
meðan	  sá	  þriðji	  var	  í	  próflestri	  og	  prófi. 

Eftir	  próf	  óx	  okkur	  í	  augum	  hversu	  mikið	  var	  eftir	  og	  hversu	  lítinn	  tíma	  við	  höfðum	  til	  stefnu.	  Við	  
gerðum	  þau	  mistök	  að	  takast	  ekki	  á	  við	  þann	  vanda	  strax	  og	  munaði	  litlu	  á	  uppgjöf.	  En	  eftir	  
uppörvandi	  fund	  með	  Bjarka	  fengum	  við	  nýjan	  byr	  í	  seglin	  og	  lögðum	  okkur	  fram	  við	  að	  klára	  
a.m.k.	  A-‐kröfur	  svo	  að	  kerfið	  yrði	  starfhæft. 

2.1.7.	  Sjötti	  sprettur 
Í	  loka	  sprettinum	  var	  lögð	  áhersla	  á	  að	  klára	  allar	  A-‐kröfur	  eins	  og	  áður	  segir.	  Það	  gekk	  og	  náðist	  
að	  ljúka	  þeim	  og	  þó	  nokkrum	  B-‐	  og	  C-‐kröfum	  líka.	  Gerð	  var	  notendahandbók	  og	  prófanir	  
meðfram	  henni.	   

3.	  Kerfið 
Markmið	  kerfisins	  er	  að	  skrá	  og	  vinna	  með	  gögn	  sem	  FRÍ	  vill	  halda	  utan	  um	  í	  frjálsíþróttamótum.	  
Kerfið	  birtir	  þessar	  upplýsingar	  svo	  fyrir	  almenning	  með	  snyrtilegum	  og	  þægilegum	  máta.	  

Kerfið	  er	  langt	  frá	  því	  að	  vera	  fullklárað.	  Hægt	  er	  að	  aðlaga	  fleiri	  greinum	  að	  kerfinu	  og	  tengja	  við	  
ytri	  kerfi	  t.d.	  afrekaskránni	  sem	  FRÍ	  vill	  láta	  gera	  í	  náinni	  framtíð. 

3.1	  Gagnagrunnur	  
Kerfið	  er	  byggt	  ofan	  á	  SQL	  gagnagrunni	  sem	  vegna	  margvíslegra	  gagna	  sem	  þarf	  að	  halda	  utan	  
um	  varð	  grunnurinn	  mun	  flóknari	  enn	  lagt	  var	  upp	  með	  í	  fyrstu.	  Til	  dæmis	  þá	  þarf	  að	  skrá	  
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mismunandi	  úrslit	  fyrir	  margar	  mjög	  ólíkar	  greinar.	  Þessum	  skráningum	  þarf	  að	  koma	  skýrt	  fram	  
og	  hönnun	  gagnagrunns	  endurspeglar	  það.	   

3.2	  Gagnavinnsla	  
Eitt	  af	  stærstu	  markmiðunum	  með	  kerfinu	  er	  að	  koma	  úrslitum	  og	  skipulagningu	  móta	  FRÍ	  fljótt	  
og	  auðveldlega	  til	  þátttakenda	  og	  félagsmanna.	  Í	  því	  fellst	  meðal	  annars	  að	  reikna	  út	  sætaskipan	  
keppenda	  eftir	  reglum	  í	  frjálsum	  íþróttum,	  gerð	  dagskrár	  og	  að	  halda	  utan	  um	  almennar	  
upplýsingar	  um	  félög,	  keppendur	  og	  velli.	  

Með	  þessu	  er	  framkvæmd	  móta	  auðvelduð	  til	  muna	  þar	  sem	  einungis	  þarf	  að	  slá	  inn	  niðurstöður	  
greina	  til	  að	  fá	  úrslit	  úr	  þeim	  ásamt	  því	  	  býður	  kerfið	  uppá	  aðgerðir	  sem	  flýta	  fyrir	  uppsetningu	  
móts. 

3.3	  Birting	  gagna	  
Opni	  hluti	  kerfisins	  var	  hannaður	  með	  það	  markmið	  að	  einfalt	  og	  fljótlegt	  væri	  að	  finna	  réttar	  
upplýsingar	  án	  þess	  að	  þekkja	  kerfið.	  Flestir	  þeir	  sem	  koma	  til	  með	  að	  nota	  kerfið	  hafa	  góðan	  
skilning	  á	  frjálsum	  íþróttum	  og	  hönnuðum	  því	  forsíðu	  kerfisins	  með	  það	  að	  leiðarljósi. 

	  
Mynd	  1	  Einsog	  sést	  á	  mynd	  hér	  að	  ofan	  skiptum	  við	  henni	  uppí	  3	  meginn	  svæði	  tileinkuð	  Mótum,	  Félögum	  og	  
Keppendum	  til	  að	  leyfa	  notendanum	  að	  komast	  fljótt	  að	  þeim	  upplýsingum	  sem	  hann	  vill.Undir	  hverjum	  flokki	  er	  svo	  
einföld	  leit	  sem	  leyfir	  notendanum	  að	  finna	  það	  sem	  hann	  leitar	  að. 
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4.	  Lokaorð 
Loka	  afurðin	  sem	  við	  skilum	  er	  nothæft	  mótaskráningarkerfi.	  Það	  liggur	  ofan	  á	  gagnagrunni	  sem	  
við	  hönnuðum	  og	  settum	  upp.	  Hönnun	  hans	  var	  flóknari	  en	  við	  gerðum	  okkur	  grein	  fyrir	  í	  byrjun	  
og	  fór	  því	  mikill	  tími	  í	  hann.	  

Þetta	  verkefni	  hefur	  verið	  okkur	  mjög	  lærdómsríkt	  og	  munum	  við	  setja	  það	  í	  reynslubankann	  
okkar.	  Þessir	  mánuðir	  hafa	  krafist	  mikillar	  vinnu	  og	  hafa	  veitt	  okkur	  mikilvæga	  reynslu.	  Vinnan	  
gekk	  vel	  á	  tímum	  og	  allt	  á	  uppleið	  og	  svo	  niður	  á	  við	  líka	  en	  þegar	  öllu	  er	  á	  botninn	  hvolft	  þá	  
teljum	  við	  að	  okkur	  hafi	  tekist	  vel	  upp	  miðað	  við	  forsendur.	  Það	  var	  mjög	  áhugavert	  og	  krefjandi	  
að	  fást	  við	  þetta	  verkefni	  .	  


