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Inngangur 
ISIC er skammstöfun sem stendur fyrir Icelandic Sheepdog International Commitee en það eru 

alþjóðleg samtök um ræktun íslenska fjárhundsins á alþjóðlegum vettfangi. Samtök þessi voru 

stofnuð að frumkvæði deildar íslenska fjárhundsins árið 1996. Deild íslenska fjárhundsins ber ábyrgð 

á varðveislu og ræktun kynsins í umboði Hundaræktarfélag Íslands.  

 

Auk Íslands eru Danmörk, Finnland, Noregur, Svíþjóð, Holland, Þýskaland, Bandaríkin, Austuríki og 

Sviss aðilar að samtökunum. 

 

Aðalmarkmið samtakanna er að efla ræktun á íslenska fjárhundinum og er það gert með ýmsum 

hætti. Stofninn er mjög lítill og því þarf að vanda vel til verka svo hægt verði að tryggja það að hann 

verði heilbrigður og haldi áfram að dafna og stækka. Það er gert með því að huga vel að uppruna 

hundsins, eiginleikum, gerð og erfðafjölbreytileika (e. Genetic variation). Aðildarlönd samtakanna 

skiptast á upplýsingum um þessi atriði á ráðstefnum sem haldanr eru á hverju ári í einu 

aðildarlandanna.  

 

Til að átta sig á stofnstærðinni og til að gera ræktun mögulega milli landanna var farið að safna 

saman ættbókarupplýsingum frá löndunum í sameiginlegan grunn og hófst það verk 1997 og stendur 

í raun enn yfir. Við vitum ekki til þess að nokkursstaðar í heiminum sé til sameiginlegur gagnagrunnur 

yfir eitt hundakyn sem nær til marga þjóðlanda. Þessi grunnur sem samanstendur af um 12.600 

hundum er geymdur í Excel skjali, skjali sem er orðið svo stórt og ill skiljanlegt að löndunum finnst 

þau vera að missa tökin á þessu, það er því nauðsynlegt að koma þessum gögnum á það form að 

hægt verði að sjá ættartölur með skýrum og aðgengilegum hætti. Aðferðin sem notuð er í dag er að 

grunnurinn er uppfærður einu sinni á ári og fær þá umsjónarmaður hans gögnin send til sín og hann 

setur þau saman. Þessi aðferð gerir það verkum að miklar hættur eru á villum, sem hefur komið í ljós, 

og aðeins nokkrir aðilar fá í raun að sjá loka útkomuna þ.e. Excel skjalið. Tilgangur þessa verkefnis er 

því að útbúa kerfi sem gera þessi gögn aðgengileg fyrir alla sem áhuga hafa og gera allt utanumhald 

og uppfærslur auðveldari og öruggari. 

 

Lýsing verkefnis 
Kerfið var útfært sem vefsíða. Með þeim hætti er hægt að þjóna mörgum notendum, auk þess sem 

allt utanumhald er auðveldara. Það er hægt að færa inn einn og einn hund í einu og einnig að 

leiðrétta öll gögnin sem í kerfinu eru. Í hverju landi eru ábyrgðarmenn sem bera ábyrgð á gögnum frá 

sínu heimalandi, þessir aðilar þurfa að hafa aðgang til að færa inn ný gögn og leiðrétta eldri gögn, en 

allir aðrir sem áhuga hafa geta skoðað gögnin. Framsetning gagnanna þarf að vera með þeim hætti að 

þau séu skiljanleg  þ.e. þau séu í þessu hefðbundna ættbókarformi sem hundaeigendur þekkja og 

möguleiki þarf að vera á að sýna ættbækur með amk. 5 ættliðum. Einnig þarf að vera möguleiki að 

skrá og birta heilbrigðisniðurstöður ásamt því að setja inn myndir af hundunum.  

Það er ein megin regla sem verður að hafa að leiðarljósi þegar kerfið er hannað og smíðað þ.e. að 

hver hundur verður að halda sínu ættbókarnúmeri sem hann fékk þegar hann var fyrst skráður í því 

landi sem hann fæddist í. Þegar hundar eru fluttir úr landi fá þeir oft önnur númer sem gerir það að 

verkum að sami hundurinn verður með tvö ættbókarnúmer og er það meginástaæða þess að þessi 

gagnagrunnur er ekki nógu réttur í dag.  
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Mögulegt er að reikna út skyldleika á milli tveggja einstaklinga þegar verið er að velja dýr til 

undaneldis sem er mjög mikilvægt þegar unnið er með svona lítinn stofn. Hægt er að leita eftir hundi 

með því slá inn nafn eða ættbókarnúmer hunds og velja land til að leita í. 

 

 
Mynd 1. Leitarsíðan 

Ákveðnir notendur hafa aukinn aðgang að kerfinu og geta skráð inn ný gögn og leiðrétt þau gögn sem 

eru fyrir. Stefnt er að því að það séu einn til tveir aðilar í hverju aðildarlandi sem hafa heimild til að 

gera þessar aðgerðir. Þessir aðilar sem sjá um þessar aðgerðir fá ný gögn frá viðkomandi móðurfélagi 

eða beiðnir um breytingar á gögnum frá notendum síðunnar.  Þessir notendur hafa einnig möguleika 

á því að skrifa fréttir um síðustu breytingar og fl. sem verða sýnilegar öllum notendum kerfisins. 

 

 
Mynd 2. Breytingasíða hunds 
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Aðferðafræði 
Þessi kafli inniheldur lýsingu á skipulagi okkar. Einnig má finna hvaða aðferð við notuðum til að koma 

hugmyndum í verk, upplýsingar um notkun tóla og aðferð við tímaskráningu. 

 

Scrum 
Einn helsti kostur þess að nota Scrum er sá að aðferðafræðin  gerir það kleift að skila sem mestum 

árangri  á sem stystum tíma sem er mjög mikils virði. Scrum byggir á því að gerður er verkefnalisti (e. 

product backlog) sem inniheldur allar kröfur sem hugbúnaðurinn á að/getur innihaldið. Allar sögur 

eru skrifaðar út frá sjónarmiði notandans. Næst eru sögurnar metnar út frá umfangi þeirra. Eigandi 

vörunnar segir teyminu hvaða kröfur eru mikilvægastar og teymið hefur þær upplýsingar að 

sjónarmiði þegar sögunum er raðað í forgangsröð. Þróunarteymið stjórnar sjálft hver besta leiðin er 

til að skila kröfunum af sér.  

Því næst er verkefnistímanum skipt niður í spretti þar sem hver sprettur er ein vika. Teymið setur 

kröfurnar af kröfulistanum í verkefnalista spretts (e. sprint backlog) og eru það þær kröfur sem unnar 

verða í þeim spretti.  

Fundir eru haldnir vikulega og aðlögum við aðferðafræðina að okkar vinnulagi og er þeim stjórnað af 

verkefnastjóra (e. scrum master) þar sem meðlimir teymisins segja að hverju þeir eru að vinna að þá 

stundina. Ef einhverjum gengur ekki nógu vel að vinna sitt verkefni bjóða aðrir meðlimir fram sína 

aðstoð og hópurinn skiptir með sér verkum. 

Að loknum hverjum spretti skilar hópurinn frá sér keyrandi afurð og haldinn er fundur þar sem farið 

er yfir hvað fór vel í sprettnum og hvað er hægt að gera betur (e. retrospective). Mynd 3 er 

skýringarmynd sem útskýrir Scrum í grófum dráttum.  

 

 

 
Mynd 3. Scrum 

.. 
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Hlutverk 
Teymið samanstendur af fjórum nemendum og var verkaskipting hópsins nokkuð ljós frá byrjun. 

Sumir hæfileikar komu í ljós með tímanum og svo höfðu allir sín sérsvið á meðan á verkefninu stóð. 

Product Owner    Guðni Ágússtsson fyrir hönd ISIC Icelandic Sheepdog International Commitee 

 skipuleggur umfang verkefnis 

 forgangsraðar kröfum 

Scrum Master   Rúnar Þór Bjarnþórsson 

 sér um að fjarlægja hindranir við verkefnavinnu 

 heldur utan um tíma og kröfur verkefnisins 

Hönnun og  Database  Alexandra Mahlmann 

 sá mest um hönnun gagnagrunns og uppfærslu gagna í gegnum SQL 

 sá mest um hönnun á útlit vefsíðanna 

 sá um import á gögnum 

Technical Lead   Árni S. Sigurðsson 

 sá um uppsetningu á SQL Server, deployment 

 sá mest um upprunaleg MVC uppsetning og leysa code first vandamál 

 gat yfirleitt bjargað okkur hinum  þegar við komumst ekki áfram 

Allir teymismeðlemir tóku svo þátt í að 

 vinna kröfur eftir kröfulista 

 mæta á vikulega fundir 

 skipuleggja spretti 

 forrita 

 

Dagbók 
Dagbókina í heild sinni má finna í möppunni Verkskipulag í fylgigögnunum, en hópurinn færði dagbók 

þar sem hver og einn teymismeðlimur færði inn það sem gert var hvern dag. Notað var Excel í þessa 

vinnu sem var hýst á Dropbox.  

Backlog og framvinduupplýsingar voru svo uppfært svk. dagbókfærslum. 
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Þróunarumhverfi 
Hér er listi yfir þau þróunartól og tæki sem komu helst til sögu við gerð hugbúnaðarins.  

Þróunartól og verkfæri Lýsing 

Visual Studio 2012 C# þróunarumhverfi 

Entity Framework Hugbúnaðarrammi fyrir gagnagrunnsaðgerðir 

ASP .NET MVC Framwork Vefviðmótið 

SQL Server 2012 Gagnagrunnur 

Google Code Hýsing á kóðanum fyrir Subversion 

Dropbox Geymsla á öllum skjölum sem við komu verkefninu 

Skype Samskiptakerfi sem notað var á milli funda þegar hópurinn 
þurfti að ræða saman 

Facebook Samskiptakerfi notað til að senda hópnum tilkynningar og 
tillögur 

Photoshop Myndvinnsla 

Microsoft Word Skýrsluskrif 

Microsoft Excel Sprint Backlog, dagbók og fl. 

 

Hönnun 
Við hönnun kerfisins þurfti að hafa ýmislegt í huga. Notendahópar eru þrír og nota þeir allir 

mismunandi hluta kerfisins. Þess má geta samt að almenn notkun er sú virkni sem allir notendur 

þurfa og var þess vegna byrjað að hanna þann hluta kerfisins. Eins og fram kom í innganginum hér að 

ofan hafa einungis umsjónarmenn rétt á að breyta gögnum hundanna, almennir notendur geta 

skoðað flest alla upplýsingar en hafa ekki möguleika á að breyta þeim. Sjái þeir rangar upplýsingar í 

kerfinu um hundanna eða ef þeir vilja bæta við myndum eða upplýsingum þurfa þeir að hafa 

samband við umsjónarmann landsins sem þeir búa í. 

 

 

Þróun hönnunnar 
Hér viljum við aðeins nefna hversu miklar breytingar og þróun á hönnuninni átti sér stað á meðan á 

verkefnistíma stóð. Fyrst var hugmyndin t.d að láta alla notendur skrá sig inn, þó að einungis væri að 

skoða gögn. Ástæðan var m.a. sú að umsjónarmenn hefðu geta haft samband við ákveðna 

hundaeigendur og ræktendur út frá skráningu notenda. Hins vegar hefði það haft í för með sér 

umfangsmiklar skráningarútfærslur og netsíðan sjálf væri ekki jafn aðgengileg, lifandi og sem opin 

síða. 
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Notendahópar 
Hér fylgir yfirlit yfir tilvonandi notendahópa kerfisins. 

 

Notendahópur Bakgrunnur Notkun kerfisins Umhverfi Helstu markmið 

Almennir notendur: 

Allir notendur sem geta 

notað vefinn. 

 

Mikilvægi: 

Mikilvægasti hópurinn 

ásamt umsjónar- manni. 

 

 

Aldur:  

6- 80 ára. 

 

Kyn: 

Bæði kynin. 

 

Menntun: 

Óþekkt. 

 

Tölvufærni: 

Óþekkt.  

 

 

Notkun: 

Almenn notkun allt árið. 

 

Þjálfun: 

Ættu flestir að hafa 

reynslu af kerfinu. 

 

Viðhorf:  

Notendur eru almennt 

jákvæðir þar sem þeir 

eru að nota kerfið sér til 

að afla sér upplýsinga. 

 

Fjöldi notenda:  

Óþekktur 

Tæknilegt 

umhverfi: 

Notendur koma úr 

öllum áttum og er 

því tæknilegt 

umhverfi mjög 

mismunandi. 

 

Raunverulegt 

umhverfi:  

Geta verið hvar 

sem er. 

 

 

Skoða alla skráða 

hunda 

 

Skoða ættbækur, 

og kannannir. 

 

 

Umsjónarmaður: 

Aðilinn sem heldur utan um 

notendur og sér um rekstur 

vefsins. 

 

Mikilvægi: 

Mikilvægasti hópurinn 

ásamt innskráðum 

notendum. 

Aldur: 

18 - 70 ára. 

 

Kyn: 

Bæði kynin. 

 

Tölvufærni: 

Mjög góð. 

 

 

Notkun: 

Almenn notkun allt árið. 

 

Þjálfun: 

Hefur góða reynslu og 

þjálfun á kerfið. 

 

Viðhorf: 

Almennt og jákvætt 

viðhorf. 

 

Fjöldi notenda: 

1 - 2 í hverju landi. 

Tæknilegt 

umhverfi: 

Notendur koma úr 

öllum áttum og er 

því tæknilegt 

umhverfi mjög 

mismunandi. 

 

Raunverulegt 

umhverfi: 

Geta verið hvar 

sem er. 

Skoða gögn  

frá sínu heimalandi. 

 

Nýskrá upplýsingar í 

kerfið. 

 

Breyta upplýsingum 

sem þegar eru í 

kerfinu. 

 

 

Aðalumsjónarmaður: 

Aðilinn sem sér um að  
keyra upphafsgögnin inn á 
vefinn og veita 
umsjónarmönnum aðgang. 

 
Mikilvægi: 

Nauðsynlegur hópur. 
 

Aldur: 

25 - 70 ára. 

 

Kyn: 

Bæði kynin. 

 

Menntun: 

Þarf að vera 

nokkur. 

 

Tölvufærni: 

Mjög góð.  

 

Notkun: 

Almenn notkun allt árið. 

 

Þjálfun: 

Verða að hafa reynslu 

af gagnagrunnskerfum 

og vefsíðugerð 

 

Viðhorf:  

Almennt og jákvætt. 

 

Fjöldi notenda:  

2 – 4 í senn. 

Tæknilegt 

umhverfi: 

Notendur koma úr 

öllum áttum og er 

því tæknilegt 

umhverfi mjög 

mismunandi. 

 

Raunverulegt 

umhverfi:  

Hvar sem er. 
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Kröfur / Sögur 
Sögur voru búnar til fyrir þessa þrjá notendahópa. Mikilvægast var að koma okkur vel af stað með 
sögur fyrir almenna notendur þar sem birting gagna er grunnur þess að geta breytt og uppfært þau. 
Þess má geta að það er ekki búið að útfæra C kröfurnar, sem er vegna þess að kröfur breyttust, þ.e.a.s 
enginn innskráningarferill var gerður fyrir almennar notendur. 
 

Nr Notendur Vægi (A /B /C) 

1 Notendur geta skoðað forsíðu ISIC vefins A 

2 Notendur geta skoðað lista af skráðum hundum A 

3 Notendur geta leitað eftir ákveðnum hundi A 

4 Notendur geta leitað eftir löndum sem hundar eru skráðir í A 

5 Notendur geta haft samband við umsjónamann A 

6 Notendur geta skoðað ættbækur hundanna A 

7 Notendur geta skoðað aðalupplýsingar og mynd af ákveðnum hundi A 

8 Notendur geta skoðað niðurstöður heilbrigðiskannanna A 

9 Notendur geta skoðað upplýsingar um ISIC og vefsíðuna A 

10 Notendur geta sent boð til aðal umsjónarmanns kerfissins með óskir um 
að gerast umsjónarmaður 

A 

11 Notendur geta sent umsjónarmanni tölvupóst B 

12 Notendur geta skoðað skyldleika hunda B 

13 Notendur geta skoðað fréttasíðu B 

14 Notendur skoða rétt gögn A 

15 Notendur geta skráð sig inn/út C 
 

Nr Umsjónarmaður Vægi (A /B /C) 

16 Umsjónarmaður þarf að geta skráð sig inn A 

17 Umsjónarmaður þarf að geta skráð sig út A 

18 Umsjónarmaður á að geta breytt og uppfært upplýsingar á hundum A 

19 Umsjónarmaður á að geta nýskráð got á síðuna. A 

20 Umsjónarmaður þarf að geta hlaðað inn mynd af hundi A 

21 Umsjónarmaður þarf að geta skráð nýjar fréttir og breytt eldri B 

22 Umsjónarmaður á að geta séð hverjir hafa skráð sig inn á síðuna  C 

23 Umsjónarmaður á að geta sent innskráðum notendum tölvupóst C 
 

Nr Aðalumsjónarmaður Vægi (A /B /C) 

24 Aðalumsjónarmaður þarf að geta skráð sig inn A 

25 Aðalumsjónarmaður þarf að geta skráð sig út A 

26 Aðalumsjónarmaður þarf að geta samþykkt umsækjendur og búið til 
admin-account 

A 

27 Aðalumsjónarmaður á að geta séð loggskrár þar sem hægt er að fylgjast 
með hvaða breytingar umsjónarmenn gera. 

B 

28 Aðalumsjónarmaður þarf að geta breytt upplýsingum sem admin má ekki 
breyta (Litter, Delete) 

A 

29 Aðalumsjónarmaður geta lokað aðgang umsjónarmanns A 
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Útlitshönnun 
Þegar ákveðið var hvaða skjámyndir almenni notandinn átti að geta séð og unnið með var farið í að 

hanna útlit og flæði á milli skjámynda. Bootstrap var notað til að einfalda vinnuna þar sem mikið var 

til að fyrirfram skilgreindum útlits hlutum sem við gátum notað.  

 

Almenni notandinn átti fyrst og fremst að finna hunda auðveldlega, þannig að það var mikilvægt að 

búa til notendavæna leitarsíðu, lista af hundum og svo skemmtilega síðu fyrir hvern hund til að sjá 

nánari upplýsingar. 

 

 Við notuðum pappírsskissur til að átta okkur á flæði á milli þessa mikilvægu þátta og forrituðum svo 

eftir þeim. Umsjónarhluturinn var einnig skissaður á pappír upp áður en forritað var (sjá í 

meðfylgjandi skjölum). 

 

Gagnagrunnur 
Uppskipting taflnanna skiptir miklu máli í öllum gagnagrunnum. Sérstaklega þegar um er að ræða 

grunn sem þarf að hanna bæði með import á eldri gögnum í huga og skráning nýrra gagna sem mun 

fara fram í gegnum veflausnina.  

Við áttuðum okkur fljótlega á því að við þurftum að brjóta niður Excel-skalið til að fá tryggja að gögnin 

yrðu ekki margendurtekin og töflurnar héldust á þriðja normalformi. Hér fyrir neðan sést 

upprunanlega hugmyndin að ER-diagram þar sem vensl taflnanna kemur vel fram.  

Mynd 4. Entity-Diagram af skema gagnagrunnins eins og hann var hannaður í verkefninu. 
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Töflurnar 

Töfluuppskiptingin hefur svo enn einfaldast á meðan á útfærslunni stóð, en fyrst var gert ráð fyrir 

tengitöflu á milli gota (Litter) og fólks (Person) sem var svo útfært með dálk PersonId í Litter-töflunni, 

en þessi tenging lýsir ræktanda.  Einnig er  tenging frá Dog töflu og í Person töflu sem lýsir eiganda 

hundsins. 

Annað sem hefur einfaldast er að taflan DetailedInfo, sem bara um helmingur hundanna eiga 

upplýsingar í, var sett að hluta til í hundatöfluna, en þess má geta að þessi breyting átti sér ekki stað 

fyrr en um fjórum vikum fyrir ásetta dagsetningu um skil á verkefninu. 

Mikilvægasta og stærsta tafla grunnsins er „Dog“ taflan. Hún geymir alla hunda sem skráðir eru í 

kerfinu með öllum þeim upplýsingum sem fylgja, eins og skráninganúmer og heilsufarseiginleikum. 

Sumar upplýsingarnar eru sóttar úr litlum Id töflum, eins og landið sem hundurinn er fæddur í og býr í 

(Country), aðallitur(Color) og eiganda (People). 

Þær upplýsingar sem hundar úr einu goti eiga sameiginlegt eru geymdar í töflunni Litter til þess að 

halda gagnagrunninum sem mest án tvískráningar (á þriðja normalformi) og koma góðu skipulagi á 

gögnin. Það sem hundar úr sama goti eiga sameiginlegt er fæðingardagur, móðir, faðir og ræktandi. 

 

Nýskráning gagna 

Þegar umsjónarmaður skráir nýtt got mun bætast við ein lína í Littertöfluna og síðan línur í Dogtöflu 

eftir því hversu margir hundar eru skráðir í þessu goti. Í dogs töflu er svo dálkur sem heitir LitterId 

sem er aðkomulykill í Littertöfluna.  

Það er nauðsynlegt að fylla út upplýsingar í Litter-töfluna þegar got er skráð. Ekki er hægt að skrá inn 

hund þar sem foreldra, fæðingardag eða ræktanda vantar. 

 

Import gagna 
Eftir miklar tilraunir við að koma gögnunum í grunninn sem við höfuðum búið til með Code First í 

Visual Studio var það ljóst að það þyrfti milligagnagrunn til að hreinsa og móta gögnin. Þaðan voru 

þau svo flutt inn í töflurnar sem VS var tengd við.  

Gagnagæðin í stóra Excelskjalinu með gögnunum frá öllum löndunum voru ekki nógu góð til að 

importa upplýsingunum beint. Skjalið hefur um 15 dálka sem mismunandi fólk bjó til með 

mismunandi textaformati og mismunandi hefðum. Sumt var auðvelt að koma á samhæft form en 

annað var erfiðara, til dæmis sýndi SQL 1359 mismunandi skráða liti á hundunum eftir import. Einnig 

voru innsláttarvillur og ósamræmi til staðar sem olli erfiðleikum, sérstaklega ef það snérist 

skráningarnúmer hundanna, eins og sést vel hér á mynd 5 hér að neðan, þar sem skráningarnúmer 

sama hunds (Father) er skráð á þrjá mismunandi vegu. Hér þurfti að samræma Reg_F til þess að 

faðirinn myndi svo birtast öllum hans afkomendum í okkar kerfi. 

Mynd 5. 3 mismunandi got með sama faðir sem er skráð á 3 mismunandi vegu. 
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Undirbúningurinn og það að leiðrétta skráningarvillur fór að stórum hluta fram í Excel skjalinu sjálfu. 

Þar sem hundarnir voru ekki auðkenndir í ákveðnu goti bjuggum við til C# forrit, sem tók in Excel- 

skjalið og bætti við dálk með „LitterId“ sem setti alla hunda með sömu foreldra og sama fæðingardag 

í sama got. Við ákváðum að tengja töflurnar með Id á hvern hund, frekar en skráningarnúmeri, þar 

sem það væri þá hægt að breyta skráninganúmerinu eftir á (t.d. við innsláttavillu) án þess að missa 

tengingar fyrir þann hund. Með það í huga létum við forritið líka búa til dálk sem heitir MotherId og 

FatherId, sem skilgreindi þá strax hvaða Id foreldrar væru með út frá Excel skjalinu.  

Villur í gögnunum komu upp við þetta ferli og var hægt að greina þau vel með SQL fyrirspurnum. 

Vandamál sem komu upp voru meðal annars: 

 Foreldrar hunda voru ranglega skráðir (innsláttarvillur eða rangt format) 

 Hundar voru oft tvískráðir og þar með voru sumir afkomendur skráðir á bæði númerin 

 Got voru ekki með einsleit gögn (mismunandi ræktendur) 

 Ekki auðvelt að eyða hundi (t.d. við tvískráningu), þar sem allir afkomendur hunds „missa“ 

foreldri ef ekki er passað upp á að aðlaga þau Id fyrst 

 People (ID tafla) innihélt talsvert tvískráningum á fólki út af mismunandi skráningum 

 Litir mjög fjölbreyttir og erfitt að búa til litaflokka sem allir hundaeigendur eru sáttir við 

 Code First aðferðin leyfði oft ekki breytingar á gagnagrunni nema að tapa gögnum 

 Hringtengingin á milli taflanna Litters og Dogs (Litters er með aðkomulykil í Dogs: MotherId 

og FahterId og Dogs er með aðkomulykil í Litter: LitterId) hefur í för með sér insert og delete-

erfiðleika þar sem gögn sem eru bundin aðkomulykli er ekki allaf hægt að eyða.  

Í meðfylgjandi fylgiskjölum eru SQL fyrirspurnirnar sem voru búnar til á meðan á import ferlinu stóð. 

Hér fyrir neðan má sjá tvær fyrirspurnir sem voru notaðar mikið við að mappa réttu upplýsingar úr Id 

töflu og finna tvískráningar.  

Mynd 6. Dæmi um SQL fyrirspurnir 

 

Á meðan á verkefninu stóð var importað tvisvar. Í fyrsta sinn var ekki tekið tillit til að laga öll gögn 

með tilliti til ofangreindra vandamála. Þannig var hægt að byrja að forrita, en þeir 11.500 hundar sem 

voru í kerfinu þá voru ekki allir rétt tengdir. Það var hins vegar mjög mikilvægt að koma því í lag fyrir 

seinni hluta verkefnisins þar sem til dæmis útreikningar á því hversu skyldir hundar eru byggist á því 

að ættartaflan sé rétt. Hringtengingin á milli gota og dogs töflu þurfti því að vera eins rétt og hægt var 

og var import ferlið endurtekið í sprett 10. Þar sem eytt var talsverðum tíma á vikunum áður til að 

lagfæra gögnin í Excel skjalinu var importið á gögnunum mun sneggri og er mun réttara í dag. 
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Útfærsla 
Þar sem ákveðið var að nota .NET MVC sem þróunarumhverfi var okkur fært að nota kóðasöfn til að 

flýta fyrir útfærslu og studdi það okkur í því að þurfa ekki að byrja á því að „finna upp hjólið“. Við 

ákváðum strax í byrjun að nota hugbúnaðarrammann Entity Framework frá Microsoft.  Með þessum 

ramma var hægt að nota "Code first" aðferðina þar sem búnir eru til klasar sem ramminn sér síðan 

um að tengja við SQL gagnagrunn. Þar með verður gagnagrunnurinn aðeins geymsla og er því engin 

logic þar til staðar. Allar tengingar við gagnagrunninn eru einfaldar og auðvelt að viðhalda. 

 

Arkitektúr 
Kóðinn okkar fylgir MVC uppskiptingu og byggist upp á eftirfarandi hátt: 

Í MVC eru Model, Views og Controller. Okkar lausn hefur fjölda controllera, en helstu controllerarnir 

eru DogController og TestMateController. DogController eins og nafnið gefur til kynna sér um allt 

sem viðkemur hundi og að koma gögnum í view svo sem heilsufarsupplýsingum og ættbók. 

TestMateController sér um útreikning á innræktunnargildi „Inbreeding Coefficient“.  Einnig sér hann 

um að koma ættbók hundanna, upplýsingum um foreldra og hvort þeir hafi sameiginlega forfeður í 

view.   

CSS vinnan fór mest fram í skjali sem heitir body.css og yfirskrifar bootstrap.css. Það er raðað eftir 

síðum og frekar auðvelt að finna hluti. Í sumum tilfellum var mjög tímafrekt að finna út hvernig 

bootstrap er yfirskrifanlegt og var stundum ekki hægt og því gripið til þess ráðs að nota inline-css. Það 

er þó ekki oft, mest eru notaðir css klasar sem má finna í body.css. 

 

Helstu kóðasöfn sem við notuðum voru þessi: 

Bootstrap.js/css var notað til bæta og samræma útlitið á síðum vefsins.  Vefurinn getur skalast eftir 

mismunandi stærð, upplausn eða stærð skjáa. 

Bootstrap-datepicker.js var notað til að birta dagatal þegar á að velja dagsetningu. Bæði er það 

þægilegra fyrir notandann og kemur í veg fyrir að dagsetning verði skrifuð inn á mismunandi hátt. 

Knockout.js var notað til að útbúa viewModel fyrir fjölda hvolpa í skráninga ferlinu. Viewmodelið er 

tengt við html tög/id sem uppfærast sjálfkrafa þegar breyting verður eða búið er til fleiri viewmodel. 

Typeahead.js notuðum við til að velja hunda úr löngum listum þar sem dropdown listar komu ekki til 

greina þar sem valið var á milli þúsunda hunda. Json strengir af möguleikum eru sendir í typeahead 

kóða. 

Tiny MCE. Er einfaldur og þægilegur ritill sem við notum í fréttakerfinu og býður upp flesta möguleika 

sem ritill á að hafa. 
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Forritunarreglur 
Forritunarreglur eru til að auðvelda okkur forritunina á kerfinu og tryggja það að allir meðlimir 

hópsins koma til með að nota sama forritunarstíl. 

C# 

Nöfn á klösum skulu vera á ensku og vera lýsandi fyrir klasann. Nota skal hástafi í upphafi klasanafna 

en aðrir stafir eru lágstafir. Ef klasanafn samanstendur af fleiri en einu orði þá skal nota hástaf í 

upphafi hvers orðs, með öðrum orðum klasar skulu vera Pascal casing. Þessar reglur gilda einnig fyrir 

föll og eigindi (property).  

 Dæmi um Pascal casing: 

public class SomeController 

DoSomething() 

int SomeProperty 

 

Breytur skulu vera Camel casing. Það þýðir að öll orð byrja á litlum staf og orðaskil eru aðgreind með 

stórum staf í næsta orði (ekkert bil á milli orða). 

 Dæmi um Camel casing: 

int totalPrice; 

Nöfn á klösum, vefsíðum og vefþjónustum 

Nöfnin á síðunum eiga að vera lýsandi fyrir virkni síðunnar. Það á að nota lágstafi í nöfnum á síðunum 

en ef þau eru samsett úr fleiri en einu orði skulu hin orðin byrja á hástaf. 

Dæmi um nafn á síðunum: addGame.aspx  

Gagnagrunnsreglur 

Nöfn á töflum eiga að vera á ensku og lýsandi fyrir þau gögn sem þær geyma. Heiti töflu skal vera 

Pascal casing. Dæmi: NameOfTable  

Eigindi í töflunum eiga að vera Camel casing. Dæmi: firstName 

HTML 

Nota skal HTML 5 þar sem hægt er. Tög eiga að vera rituð í lágstöfum og einnig skulu þau vera rétt 

lokuð með „slashi“. Dæmi um tög: <h1>Svona er þetta rétt</h1> 

Javascript 

Heiti á breytum, klösum og föllum eiga að fylgja sömu reglum og í C#.  

CSS 

Selector-ar og properties eiga að vera í lágstöfum.  Properties eiga að vera í stafrófsröð. 

Ef selector er fleiri en eitt orð þá á að skipta honum niður með bandstriki. Dæmi um selector: 

#menu-container { 

 background-color: #1BA5E0; 

} 
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Innræktun  
Eitt af því mikilvægasta sem ræktendur vonast til að sjá í nútímalegum gagnagrunni íslenska hundsins 

er möguleiki á að reikna út skyldleika tveggja hunda. Innræktun getur verið vandamál í litlum stofni ef 

það er endurtekið ræktað með  foreldrum sem eru of skyldir. Til er þekkt stærðfræðiformúla sem 

notuð er við útreikning „inbreeding coeffficient“s sem Sewall Wright kom með snemma á 20. Öld. Við 

gerðum þó nokkra rannsókn hvort hægt væri að nota tilbúið forrit til að einfalda útreikningar en 

fundum það ekki. Því ákváðum við að takast á við þessa áskorun sjálf. 

 

 

Mynd 7. Formúla til útreiknins á Wright´s „Inbreeding Coefficient“ 

 

Fyrsti hluti formúlunnar er útreikningur á því hversu skyldir tilvonandi foreldrar eru, þar sem n gefur 

upp fjarlægð frá móður (n1) til sameiginlegs forföðurs og frá föður (n2) til sameiginlegs forföðurs. 

Þennan hluta formúlunnar útfærðum við með því að byrja á því að athuga hvort hundur A er sami 

hundur og foreldri hunds B (n=2). Ef það er raunin þá er skyldleikinn 25%. Við héldum áfram að 

athuga fyrir n=3, n=4 og upp að n=7. Dæmi um n= 7 er t.d. ef langafar beggja foreldra er sami 

hundurinn og þar með sameiginlegur forfaðir. 

 

Við vitum að margt er hægt að endurbæta í þessari útfærslu okkar, en við erum samt stolt að geta 

birt skyldleika hunda. Það hefði verið óskandi að betrumbæta (refactora) kóðann, en gafst ekki tími til 

þess fyrir skil á þessu verkefni. Það verður samt mjög líklega gert þegar kerfið er komið í notkun. 

 

 

 

 

. 
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Prófanir 
Við erum með Unit-test í kerfinu okkar og framkvæmdum einnig ítarleg notendapróf fyrir nokkra af 

tilvonandi notendum kerfisins. 

Notendaprófanir 
Útbúin voru tvær tegundir af notenda prófunum þ.e. próf fyrir almennan notenda og próf fyrir 

umsjónarmann. 8 prófunaraðilar framkvæmdu prófin í báðum tilfellum. Þar sem kerfið er allt á ensku 

og langstærsti notendahópurinn er erlendur þá voru öll prófurnartilvikin á ensku. Þar sem þessi próf 

fóru mest fram af erlendum prófunaraðilum vorum við ekki viðstödd prófin sjálf en reyndum að hafa 

prófin eins fjölbreytileg og skýr og mögulegt var. 

Almennar notendur  

Prófið var í tveimur hlutum: spurningar sem átti að svara með því að skoða síðurnar og finna 

upplýsingarnar sjálf og opnar spurningar þar sem þeir gátu skrifað niður athugasemdir og lengri svör.  

Prófunaraðilar 

Susanne Schüttee   Formaður Islandshunden í Þýskalandi 54 ára 

Lill-Hege Nygaard   Formaður Isandshund í Noregi  

Susanne E. Götzinger    Talsmaður í Austurríki 

Else Westermann    Deildarmeðlimur í þýskalandi 

Rúnar Tryggvason  Ritari deildar deildar íslenska fjárhundsins á Íslandi 

Susanne Schüttee   Formaður Islandshunden í Þýskalandi 54 ára 

Helga Andresdóttir  Stjórnarmeðlimur í Deild íslenska fjárhundins 

Sigyn Jónsdóttir   Nemi í Hugbúnaðarverkfræði,  24 ára 

Kristín Hrefna..   MBA student, 27 ára 

 

Framkvæmd  

Prófunaraðilar áttu að svara spurningum en einnig að gera grein fyrir því hversu fljótt þeir leystu þær 

og hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að finna svarið. Þeim var sent Word skjal sem þau gátu skráð 

svörin inn í og sent skjalið síðan tilbaka. 

 Questions 

1 How many dogs are registered in the database?  

2 How many dogs in the database are born in Denmark? 

3 Find the dog „Emma“ born in 1995. What is her exact birthday?  

4 How many dogs called „Hekla“ (it may be part of the name) are born in Sweden?  

5 Who is the breeder of the dog „Kersins Tibrá Töfradís“?  

6 What is the name and color of the dog with registration number: DK10351/87?  

7 How many dogs were in the same litter as „Íslands-Garða Kara“ when she was born ?  

8 Find the full name of „Tinni“ born on 20.04.1998, In which country is he born 

9 How many dogs have „Íseyjar“ as a first part of their name, and how many puppies has Ylfa? 

10 What is the email of the norwegian contact person? 

11 What is the title of the latest news ? 

12 Sesar (frá Blönduós) has a great great grandparent called Edda. Where is Edda born, where does she 
live now and what is her New Registration number? 

13 Going down Eddas tree back to Sesar – how many (and which) countries do you count where she and 
her descendents were born and live  
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 Open questions 

1 Browsing through the database, were there certain features that you liked more than others? 

2 Were there certain features that you did not like as much? Why? 

3 Did you find it easy to navigate through the information? 

4 How was your overall feeling using the database? 

5 Will you as an owner of an icelandic dog use the database if it goes online? How often you think? 
(Daily, Weekly, Monthly or every now and then)? 

6 Did you find any WRONG data? (missing data can be added later) 

7 Did you find errors or did the program stopp? If yes, please state where or even provide screenshots 

 

Niðurstöður 

Þeir sem prófuðu kerfið voru almennt mjög ánægðir með veflausnina. Skýr framsetning, flott 

vefviðmót, einföld notkun voru lýsingar sem komu fyrir við svar á spurningu 4 hér fyrir. 

 

En við fengum líka ábendingar um hluti sem mætti laga. Margir tóku til dæmis eftir því að erfitt var að 

finna íslensku hundanöfnin, aðallega vegna erfiðleika að skrifa íslenska stafi. Úr því var bætt með því 

að setja inn litla viðbót við leitarsvæðið þar sem hægt er að velja séríslenska stafi og bæta þeim inn. 

 Samanlagt voru niðurstöðurnar allrar mjög svipaðar. Flest allar spurningar voru leystar á innan við 15 

sekúndur og sagðar vera „mjög auðveldar“. Þær spurningar sem voru erfiðar voru samt leystar á 

innan við mínútu. Þess má samt geta að einn aðili gafst upp á prófinu því hann skildi ekki 

spurningarnar, um var að ræða Íslending sem er greinilega ekki með góða enskukunnáttu á þessu 

sviði. 

 

Veflausn umsjónarmanns 

Hér var búið til prófunarskjal sem innihélt verkefni sem prófunaraðili átti að framkvæma. Það var 

meðal annars beðið um að skrá got, breyta upplýsingum hunds og búa til frétt. 

Prófunaraðilar 

Susanne Schüttee   Formaður Islandshunden í Þýskalandi 54 ára 

Lill-Hege Nygaard   Formaður Isandshund í Noregi  

Susanne E. Götzinger    Talsmaður í Austurríki 

Else Westermann    Deildarmeðlimur í þýskalandi 

Helma van Rijswijk  Ritari deildarinnar í Hollandi 

Þorsteinn Thorsteinsson  Kennari – Garðyrkjufræðingur 37 ára 

Rúnar Tryggvason  Ritari deildar deildar íslenska fjárhundsins á Íslandi 

Þórður Runólfsson  Verkfræðingur USA 

 

Framkvæmd 

Prófunaraðilar fengu sent Word skjal með verkefnunum. Út frá athugasemdum þeirra, gögnum sem 

birtust í grunni og svörum í skjalinu var hægt að átta sig á hvað fór vel og hvað hefði geta farið betur.  

Niðurstöður 

Þessir prófunaraðilar eru vanir að vinna með sambærileg gögn og eru í þessu kerfi og því var mjög 

mikilvægt að fá niðurstöður frá þessum aðilum til að gera okkur betur grein fyrir því hvort hönnunin 
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og útfærslan á kerfinu virkaði vel fyrir þennan notendahóp. Hópurinn fékk líka notendahandbók 

kerfisins til að auðvelda þeim verkið. 

Af þessum átta aðilum sem tóku prófið  gekk það vandræðalaust í öllum tilfellum nema tveimur og 

náðu þessir sex aðilar að klára flest atriðin í prófinu á góðum tíma eða innan við 30 sek. Lengsta 

tímann tók að hlaða inn myndum. Þessir tveir aðilar sem gekk verst með prófið lásu ekki 

notendahandbókina og því gekk þeim ekki alveg nógu vel. Þegar þau reyndu aftur gekk það mun 

betur. Nokkrar hugmyndir bárust frá þessum aðilum um atriði sem þau myndu vilja sjá í kerfinu og 

verður hugað að því þegar kerfið verður komið í rekstur. 

Allar niðurstöður  úr þessum prófum fylgja með í sér skrá í möppunni prófanir sem eru í fylgiskjölum 

verkefnisins. 

 

Google Analytics 

Til að skoða heimsóknir á vefsíðu okkar og fylgjast með prófunaraðilum stofnuðum við Google 

Analytic account sem gefur ítarlegt yfirlit um notkun á síðunum.  

Mynd 8. Dæmi um upplýsingar frá Google Analytics 

 

Unit tests 
Við gerðum Unittest fyrir aðal controllerinn í verkefninu  -  Dogcontroller.  Virkni var prófuð með 

fölskum gögnum þ.e. fake repository. 
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Framvinda 
Hópnum gekk nokkuð vel að klára þau verkefni sem voru í hverjum spretti. Þó voru nokkur verkefni 

sem tóku lengri tíma en áætlað var en það jafnaðist ágætlega út þegar líða tók á verkefnið og 

hópurinn náði betri afköstum eftir því sem leið á verkefnið. Hópurinn útfærði allar A kröfur og einnig 

náðist að klára tvær af fjórum B kröfum 

Alls voru unnir 1206 tímar á tímabilinu og skiptust niður í 15 spretti og síðasta vikan fór í frágang á 

lokaskýrslu og gögnum tengd lokaskilum. 

Sprettir 
Lengd spretta í verkefninu voru 7 dagar og voru sprettirnir fimmtán í heildina. 

Markmiðið með að hafa vikulanga spretti var að hópurinn hafði ekki fasta aðstöðu til að vinna í  

heldur var unnið í fjarvinnu og hittist hópurinn alltaf einu sinni í viku á miðvikudögum í lok hvers 

sprett fyrir sig þar sem verkefni sprettsins voru gerð upp og lokið eða endurmetin og skipt upp í fleiri 

verkþætti. Einnig var fundað í gegnum skype til að ræða þau mál sem upp komu í sprettinum og 

facebook var líka notuð til að setja inn upplýsingar varðandi framvindu. 
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Sprettur 0 

 
Fyrsta vikan fór í að koma upp 
þróunarumhverfi í Visual Studio 2012 til 
að forrita verkefnið og Tortoise 
Subversion samstæðustjórnunarkerfi til 
að halda utanum kóða uppfærslur.  
 
Koma upp gagnagrunnsþjóni með 
aðgengi fyrir hópmeðlimi utan frá 
Internetinu. Vinna fer mest fram í 
dreifðu umhverfi þar sem hver og einn 
vinnur í sínum verkefnum. Verkfundur 
er einu sinni í viku og Skype fundir 
tvisvar til þrisvar í viku.  
 
Unnið var í skýrslu fyrir 
lokaverkefnislýsingu. Dagbók komin í 
gagnið fyrir hópmeðlimi til að skrá 
vinnustundir sínar. 

 

 
 
 

 

Hvað gekk vel 
Markmið sprettsins náðist og gekk vel að koma upp þróunarumhverfinu og gagnagrunnsþjóninum í gagnið. 

Hvað fór úrskeiðis 
Allt gekk vel og ekkert óvænt kom uppá.  

Betrumbætur 
Engar sérstakar ráðstafanir þarf að gera. 
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Sprettur 1 

Í spretti 1 var farið mest í greiningarvinnu 
og kröfur yfirfarnar. Mikil vinna fór í að 
yfirfara gögn sem á að lesa inn í grunninn 
sem eru í dag í Excel skjölum.  
 
Unnið var í töfluskilgreiningum og 
töfluskema í vikunni. Stöðufundur var 
haldinn 5. September þar sem farið var 
betur yfir það.  
 
Einnig var farið í vinnu vegna skráningar á 
gotum og almennu gagnaflæði á milli 
taflanna. Lokaverkefnisskýrsla kláruð og 
send til leiðbeinanda. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hvað var gott 
Allt gekk samkvæmt markmiðum nema meiri vinna fór í gagnagreiningu, gagnahreinsun og töfluskilgreiningar en 
gert ráð var fyrir. Áætlað var að gagnagreining og gagnahreinsun muni taka um það bil 2 vikur í viðbót og mun því 
fara í Sprett 2 og Sprett 3. 

Hvað fór úrskeiðis 
Í ljós kom að gögnin voru lélegri en áætlað var þannig að þessi verkliður lengdist. 

Betrumbætur 
Yfirfara áætlun betur. 
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Sprettur 2 

 
Sprettur 2 fór í að koma upp skipulagi á 
verklagið og ákveða aðferðarfræði sem 
nota á við verkefnið. 
 
Unnið var í skýrslu fyrir verkskipulagið 
sem skilað var inn 9. September. Haldið 
var áfram vinnu við gagnahreinsun og 
töfluhönnun. Drög að verkáætlun var 
komið á laggirnar sem var einnig skilað 
inn þann 9. September. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hvað var gott 
Mikil og góð vinna lögð í gögnin, settar upp CRUD aðgerðir og Controllerar og klasar í Visual Studio. 

Hvað fór úrskeiðis 
Ekki náðist að klára töfluskilgreiningar í sprettinum þar sem þetta reyndist meiri vinna en áætlað var og  enn verið 
að fá gögn frá erlendu aðildarfélögunum sem þarfnaðist lagfæringa og koma þarf á rétt form í excel til að hægt er að 
lesa inn í gagnagrunninn. Þessari vinnu verður haldið áfram í Spretti 3. 

Betrumbætur 
Engrar sérstakrar aðgerða er þörf eftir þennan sprett. 
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Sprettur 3 

Vinnu við gerð verkáætlunar var haldið 
áfram og áhættugreining kláruð. Unnið 
var í þarfa-greiningarskýrslu og farið yfir 
kröfur. Haldið var áfram við 
gagnaleiðréttingar og 
töfluskilgreiningar. Innflutningur á 
gögnum úr Excel í gagnagrunninn gerð 
klár og breytuskilgreiningar lagfærðar 
og aðlagað til að geta notað „Code First“ 
aðferðina í VS.  
 
Byrjað var á frumdrögum að 
hönnunarskýrslu og grófhönnun á 
skjámynda. Verkefnafundur var haldinn 
10.9 til að fara yfir og undirbúa 
nemandakynningu sem fór fram 11. 9. 
 
Annar verkfundur var haldinn 14. 
September til að fara yfir skýrslur fyrir 
áhættugreiningu og verkáætlun sem 
skila á inn 16. September. 

 

 

 

 

 
 

Hvað var gott 
Það gekk vel að undirbúa allar skýrslur fyrir fyrstu skilin og undirbúa kynninguna vegna fyrsta stöðufundar. 

Hvað fór úrskeiðis 
Það fór ekkert úrskeiðis og ágætur gangur í undirbúningi fyrir útfærslu á kerfinu. 

Betrumbætur 
Ekki þörf á neinum sérstökum umbótum. Hópnum gengur vel að vinna saman. 
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Sprettur 4 

Í spretti 4 var haldið áfram með 
gagnaleiðréttingar á gögnum. Einnig var 
unnið í því að koma gögnum inn í SQL 
gagnagrunninn, hundar mappaðir við lönd 
og eiganda. Taflan Detailed Infos var tengd 
við aðaltöflu dogs – og þar með er tenging 
komin á milli allra taflna. 
 
Byrjað var á forritun með því að setja upp 
grunn klasa þ.e Controller og model klasa 
og database context klasa fyrir 
gagnagrunninn þar sem við notum „Code 
first“ aðferðina og myndum gagnagrunninn 
út frá gagna klösunum. Megin áhersla var 
að setja upp RegisterDog klasanna varðandi 
skráningar og viðhald á gögnum. Í þessum 
spretti fór einnig vinna í öflun upplýsinga 
varðandi útfærslur á leit í töflum þ.e að 
geta leitað eftir hluta af nafni. 
 
 
 
 

 

 

 
 

Hvað var gott 
Gögnin í heild sinni eru komin í VS grunn með öllum lyklum og réttum tengingum. Þó að gögnin sjálf þurfa enn 
lagfæringar verður þessi grunnur með um 11600 hunda, grunnurinn notaður til að forrita lausnina. Við áttum 
mjög góðan stöðufund þar sem ákveðið var að einbeita sér á að koma nokkrum síðum í gegnum allan ferilinn: 
hönnun – forritun – css.  Ákveðið hefur verið að breyta því að allir notendur þurfa ekki að vera innskráðir sem  
gerir síðuna meira aðlaðandi fyrir almenning 

Hvað fór úrskeiðis 
Við áttuðum okkur meira og meira á því að code first aðferðin skapar viss vandamál þegar um er að ræða gögn 
sem hafa léleg gagnagæði. Ekki er hægt að importa beint inn í grunn sem VS notar þar sem primary keys og 
foreign keys tengingar standast einungis ef skilyrði eru gefnar í gögnunum (t.d. að primary key dálkurinn hefur 
unique gildi). Til þess að geta eitthvað prófað sig áfram var frekar komið upp testgrunn með nokkrum gögnum 
heldur enn að importa aðalgögnum í vitlausu samhengi (eins og t.d að hunsa því að Id  sem á að tengja tölfur 
þarf að vera unique strax). 

Betrumbætur 
Við þurfum að einbeita okkur á að finna rétta vinnuaðferð miðað við skráningar og skipulag og Srum aðferð. Þar 
sem við hittumst bara einu sinni í viku og vinnum á sitt hvorum staðnum (allir í námi með vinnu) þarf mikinn 
aga að skrá hvað fólk er að gera og ætlar að vinna í. 
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Sprettur 5 
Ákveðið var að ekki verði meira unnið 
við gagnaleiðréttingar og innsetningu 
nýrra gagna heldur lögð áhersla á 
forritun. Gengið var frá endanlegum 
test gagnagrunni sem notaður verður 
við þróun á kerfinu. 
 
Áframhaldandi vinna við klasa og sýnir 
(Views) sem snúa að RegisterDog sem 
er kerfishlutinn fyrir skráningu og 
viðhald upplýsinga um hundanna. Útlit 
og flæði á milli síðna útfært og 
bootstrap skoðað. Ættartré – Tafla fyrir 
ættartré þar sem hægt er að rekja sig út 
frá ákveðnum hundi til forfeðranna og 
systkina. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Hvað var gott 
Gögnin í heild sinni eru komin í VS grunn með öllum lyklum og réttum tengingum. Þó að gögnin sjálf þurfa enn 
lagfæringar verður þessi grunnur með um 11600 hunda, grunnurinn notaður til að forrita lausnina. Við áttum 
mjög góðan stöðufund þar sem ákveðið var að einbeita sér á að koma nokkrum síðum í gegnum allan ferilinn: 
hönnun – forritun – css.  Ákveðið hefur verið að breyta því að allir notendur þurfa ekki að vera innskráðir sem  
gerir  síðuna meira aðlaðandi fyirr almenning 

Hvað fór úrskeiðis 
Við áttuðum okkur á að við þurfum öll að hafa hugmynd um flæði á milli skjámynda til þess að geta unnið í 
sömu átt. Lögð áhersla á þetta í  næsta spretti. 

Betrumbætur 
Ekkert í þessum spretti.  
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Sprettur 6 
Í þessari viku var ákveðið að spá í útlitið og 
var lögð vinna í að skoða Bootstrap sem 
möguleika við að nota við 
viðmótshönnunina. Byrjað var á Admin 
login fyrir aðgengi að bakenda kerfinu þar 
sem stjórnendur kerfisins geta viðhaldið 
gögnum í gagnagrunninum.  
 
Unnið var í forsíðunni og notað boostrap til 
að hjálpa við útlits hönnunina. 
Áframhaldandi vinna við Ættartré varðandi 
tengingar og rekjanleika. RegisterDog form 
– Formum fyrir skráningu á hundum. 
 
Unnið var í Details formum sem sýna nánari 
upplýsingar um hundanna. Klárað var að 
ganga frá öllum Controllerum sem snúa að 
umsýslu fyrir hundanna og allar CRUD virkni 
til að hægt er að stofna og leiðrétta gögn. 

 

 
 

 
 

Hvað var gott 
Hugmyndir um flæði á milli skjámynda komnar. Það er hægt að skrá nýjan hund (ein megin virkni forritsins) sem 
vistast í gagnagrunninn. Bootstrap komið í kerfið til þess að auðvelda hugmyndaflugið varðandi útlit. Tenging er 
komin á milli nokkrar mikilvægustu síðna í lausninni. 

Hvað fór úrskeiðis 
Ekki var jafn auðvelt að búa til admin login logík og búist var við.  

Betrumbætur 
Við áttuðum okkur á að mikilvægt er að skipta verkþáttum á milli okkar þegar maður stoppar einhversstaða. 
Standa upp frá því og leysa annað eða jafnvel skipta verkþáttum á milli manna er mjög mikilvægt til þess að 
flæði verkefnisins haldi áfram. 
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Sprettur 7 
Í þessari viku var unnið við Admin login frá 
fyrri viku. Details Dog view fyrir hunda, 
haldið var áfram með útlitshönnun og css 
lagfært Inbreeding formulan var greind og 
tími fór í að átta sig á hvernig þetta er 
reiknað út. Byrjað var á að setja upp 
fréttakerfi Wysigi- Editor. Einnig voru 
gerðar lagfæringar á töfluformum. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Hvað var gott 
Ákveðið var að hætta gagnaleiðréttingum í upprunanalegu excelskjali til þess að einbeita okkur að forrita 
lausnina. Skilningur  á inbreeding til þess að melta hvernig því getum  forritað það. Við skiptum verkþáttum á 
milli okkar eftir dýnamiskri backlog-lista. 

Hvað fór úrskeiðis 
Ekkert sérstakt í þessum sprinti. 

Betrumbætur 
Við verðum að vera duglegari að skrá dagbókfærslur okkar samstundis og skipuleggja verkþætti niður á sögur til 
þess að geta skráð í backlog. 
 

. 
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.Sprettur 8 
Admin hlutinn settur upp og 
aðgangstýringar settar inn fyrir Supervisor 
og Administrator og role til að stýra 
bakenda hlutanum. Byrjað var á hönnun á 
nýjum hlutum í bakendakerfinu eins og 
fréttakerfi með WYSIWYG editor. Ýmsar 
kóða lagfæringar og hreinsu á kóða, dauður 
kóði tekinn út til að loka sögum. Haldið var 
áfram með „Register Dog“ sem er 
skráningar hlutinn fyrir got þetta er saga 
sem er brotin niður í nokkur tösk. Eins er 
saga sem varðar color mapping sem hefur 
líka verið brotin niður í nokkur tösk og 
haldið var áfram með þá vinnu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Hvað var gott 
Eins og talað var um í síðustu framvinduskýrslu þá gerðist mikið í útliti á lausninni fyrir síðasta stöðufund.  
Bakendakerfið fór vel í gang í þessum spretti og fyrsta útgáfan af fréttakerfi sett inn í lausnina. 

Hvað fór úrskeiðis 
Miðað við upprunalega áætlun þá varð vinnan meiri en áætlað var þar sem upprunalega áætlunin fyrir 
sprettinn var 100 tímar en endaði í 120 tímum þannig að umfang sprettsins jókst. Skydrive sem notað var fyrir 
dagbókafærslur og burndown framsetningu er alls ekki nógu gott vinnutól. Það var ekki hægt að opna því  excel 
format mismunur gerir sorteringu erfiða ef ekki ómögulega og heildar vinnuumhverfið ekki nógu gott. 
Ákvörðum að fara aftur yfir í dropbox. Eyddum allt of mörgum klukkutímum að uppfæra burndown chart. 

Betrumbætur 
Dropbox í stað skydrive. Við þurfum að passa að skipta okkar verkþáttum betur niður á sögur til þess að lenda 
ekki í samantektavinnu seinna meir. Venja okkur á að loka skjölun líka í lok hvers vinnufundar. Þurfum að vera 
nákvæmari í áætlunum fyrir sprettina. 

 
 
 

 

.. 
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Sprettur 9 
Markmið þessarar viku var að laga útlit þ.e 
að bæta CSS og sniðmátin (layout) á 
síðunum og leggja áherslu á Admin hlutann. 
Á forsíðuna var bætt við lista yfir fjölda 
hunda pr land. Einnig var gagnagrunnurinn 
uppfærður vegna töflubreytinga. Gögn 
lagfærð og uppfærð fyrir breyttan 
gagnagrunn. Aðgangsstýringar fyrir 
Supervisior og ýmsar lagfæringar sem snúa 
að innskráningu og réttindum. Fréttakerfi 
útfært með Tinymce pakka til að birta 
WYSIWYG editor til að skrifa fréttir. 
 
Gengið var frá Controllerum og lista view 
með leit og afmörkunum (filteringu) einnig 
möguleika til að leiðrétta fréttir. 
 
Fyrstu drög að hönnun að því að geta lesið 
inn myndir í gagnagrunninn. Vinna fór í gang 
með að skoða betur hönnun á Edit Dog 
forminu til að gera aðgengilegra fyrir 
væntanlega notendur kerfisins. 
 

 

 

 

 
 

Hvað var gott 
Starfið hélt áfram af fullum krafti og mikið gerðist í bakhluta kerfisins samkvæmt áætlun. 
Farið yfir framvindu og dagbók. 

Hvað fór úrskeiðis 
Það gekk allt vel og áætlunin stóðst nokkuð vel í heildina fyrir sprettinn nokkrir dagar þar sem unnið var meira 
en gert ráð var fyrir en jafnaðis út í lokin. Þannig að það fór þremur tímum meira en áætlað var í upphafi 
spretts. 

Betrumbætur 
Engar sérstakar ráðstafanir þarf að gera varðandi þennan sprett, stefna á að halda sama hraða (velocity) í 
næstu sprettum. 
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Sprettur 10 
Stefnan að fara yfir og laga öll smáatriði sem 
upp komu með prófunum hjá hópmeðlimum 
og undirbúa kerfið fyrir notendaprófanir fyrir 
almenna notendur og administrator notendur. 
Laga betur admin login og Admin Register dog 
form einnig javascript , knocout – typeahead 
og validation í ýmsum formum lögðuð og 
endurbætt í framenda og bakenda kerfisins. 
 
Skýrslugerð unnið við að skjala aðferð við að 
importa gögnum og drög að kafla heitum fyrir 
lokaskýrslu sett upp. Drög að 
notendaprófunum sett upp með 
prófunartilvikun til að nota við gerð á 
endanlegum notendaprófunum fyrir almenna 
notendur og administrator notendur. 
Pælingum á logic við að lesa inn myndir haldið 
áfram í sprettinum en því var ekki lokið í 
sprettnum og verður haldið áfram við það í 
næsta spretti. Lausnin var sett upp á Internet 
Information server til að undirbúa fyrir 
notendaprófanir. 
 

 

 

 
 

Hvað var gott 
Það sem náðist að gera er að loka lausum endum í ýmsum smáatriðum í kóðanum og í útlits hönnuninni. Einnig 
er aðgagnskerfið orðið gott og virkar fínt. Byrjað var á að taka saman grunn að lokaskýrslunni og safna saman 
upplýsingum sem myndast hafa á ferlinu og henta beint í lokaskýrsluna. Lausnin testuð á Microsoft Internet 
Information Server fyrir notendaprófanir. 

Hvað fór úrskeiðis 
Allt gekk áfallalaust í þessum spretti og framvindan í góðu lagi. Einugis þremur tímum meira fór í sprettin en 
áætlað var. En ekki náðist að klára alla verkþætti sem færðir eru yfir í næsta sprett. 

Betrumbætur 
Engra sérstakra aðgerða er þörf hraðinn er í ágætu lagi. 
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Sprettur 11 
Ákveðið á verkefnafundi að negla niður 
útlitið í Edit dog forminu og gera 
notendavænna með auka  upplýsingum 
sem aðstoða notendur við skilning á 
hvernig og hvaða upplýsingar á að setja inn 
í kerfið. Hönnun útfærð á mockup formi 
sem síðan var forritað eftir þeirri forskrift. 
 
Gera þarf fréttakerfið notendavænna fyrir 
admin notendur til að viðhalda texta 
upplýsingum.  
 
Byrjað var á einum af flóknari hlutum 
kerfisins þ.e Testmate til að reikna út 
skyldleika hundanna. Byrjað var á að greina 
reikniformúlur og yfirfara aðferðarfræðina 
við þennan útreikning svo var settur upp 
sauðakóði til að átta sig á hvernig virknin 
eigi að vera og það rætt á verkefnafundi. 
Ýmsar CSS og HTML viðbætur fyrir útlitið 
var bætt við og lagað. 
 

 

 

 
 

Hvað var gott 
Bakendakerfi orðið gott og nánast komið í sitt endaleg form. Tesmate er komið vel af stað og búið að leggja 
línurnar með að hefja forritunina á fullu. Útlitið alltaf að verða betra og betra. 

Hvað fór úrskeiðis 
Ekki náðist að klára öll tösk miðað við upprunalega áætlun fyrir sprettin. Þar sem Testmate er flókið og þarfnast 
mikils undirbúnings þá þarf að flytja það yfir í næsta sprett.  Samt ekki talið þörf á að auka við áætlunina þar 
sem unnið var minna en áætlað var þ.e 105 tímar  en áætlunin var uppá 147 sem var frekar mikið. Ekki er um 
neina viðbót í áætlun í tímum en verkefni færð yfir í næsta sprett. 

Betrumbætur 
Passa að brjóta sögurnar meira niður og athuga lausan heildartima hópmeðlima. 
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Sprettur 12 
Megin áhersla sprettsins var að koma 
skyldleika útreikningum (Testmate) upp og 
var forritað inn megin logic á virkninni til að 
reikna út skyldleikann ásamt því að setja 
upp Controllera og view með hnappi til að 
setja útreikninga í gang út frá móður og 
faðir.  
Skjöl fyrir notendaprófanir gerðar bæði 
fyrir almenna notendur og administrator 
notendur. Kerfið er uppsett á Microsoft 
Internet Information Server þar sem 
notendur hafa aðgang að kerfinu og geta 
prófað miðað við prófunarferlið og tilvikin. 
Forritað voru nokkrar einingarprófanir 
(Unitest) til að prófa nokkrar einingar í 
kerfinu. Vinna við hönnun og finna leiðir til 
að setja upp audit logging í kerfið til að 
geta fylgst með breytingum á helstu 
stofngögnum sem notendur setja inn og 
breyta í kerfinu. 

 

 

 

 
 

Hvað var gott 
Forritun á Tesmate er komið vel á leið og núna hægt að gera skyldleika tékk í kerfinu. 
Allt var gert klárt fyrir notendaprófanir og almennir notendur byrjaðir á að prófakerfið samkvæmt 
prófunarlýsingum og athugasemdir byrjar að koma inn til hópmeðlima. 

Hvað fór úrskeiðis 
Allt gekk áfallalaust í þessum spretti og framvindan í  ágætu lagi. Testmate heldur áfram innan upprunalegrar 
áætlaðs tímafjölda. 

Betrumbætur 
Reyna að auka hraðann til að ná að klára það sem ekki hefur náðst í fyrri spretti. 
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Sprettur 13 
Í þessum spretti er lögð áhersla að 
klára undirbúning fyrir þriðja 
stöðufundinn. Notendarprófanir fóru í 
gang með raun notendum og skiluð 
þeir inn niðurstöðum úr prófununum. 
Útbúa notendahandbók fyrir admin 
notendur sem er þá undirbúningur 
fyrir lokaskýrsluna. 
 
Forritun við Testmate hélt áfram þar á 
meðal að bæta við logík til að keyra 
inbreeding test á forfeður og stefnan á 
að gera einingarprófanir fyrir 
Testmate. Vinna við gerð á kynningu 
fyrir stöðufundinn og ákveða sýningu 
á kerfinu og æfa kynningu. Skýrslugerð 
fyrir framvindu og annar 
undirbúningur fyrir þriðja stöðufund.  
Sett var upp Google Analytics til að 
fylgjast með umferðinni á síðunni þar 
sem notendaprófanir eru í gangi og 
gott að sjá hver notkunin er og hvaðan 
hún kemur. 
 

 

 

 
 

Hvað var gott 
Búið er að gera prófanir með almennum notendum í fimm löndum sem gengu mjög vel og bárust góðar 
athugasemdir frá þeim. 

Hvað fór úrskeiðis 
Meiri vinna fór í skýrslugerð i þessum sprett þannig að minna var um forritun en það er bara hluti af verkefninu 
þannig að ekkert hefur farið úr skorðum við það. 

Betrumbætur 
Fylgja eftir notendaprófunum með notendum þannig að þeir klári prófanir sem fyrst. 
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Sprettur 14 
Eftirfylgni við notendaprófanir hélt áfram 
og voru niðurstöður að berast jafnt og þétt í 
vikunni. 
 
Byrjað var á að koma upp formi á 
lokaskýrsluna og taka til það efni sem hefur 
myndast yfir tímabilið. 
Erum farinn að sjá fyrir endann á 
forrituninni enda keyrir kerfið mjög vel og 
notendaprófanir hafa komið vel út.  
 
Ýmsar smálagfæringar og unnið úr 
athugasemdum úr notendaprófunum. 
 
Það sem stóð eftir í þessum spretti var að 
ekki náðist að betrumbæta (refactora) 
kóðann fyrir Testmate þar sem ekki gafst 
tími fyrir það fyrir skiladag. 
 
Seinasta vikan fer í að ganga frá 
lokskýrslunni og fylgigögnum fyrir lokaskil 
ásamt prófunum á kerfinu. 
 
 

 

 

 
 

Hvað var gott 
Það er jákvætt hvað kerfið keyrir vel og kom vel út úr notendaprófunum. Kerfið keyrir vel á vefþjóninum sem 
settur var upp fyrir notendaprófanir. Prófunaraðilar almennt ánægðir með útkomuna á kerfinu. 

Hvað fór úrskeiðis 
Það var ekkert sem fór úrskeiðis, sumir prófunaraðilar voru seinir að skila inn niðurstöðum. 

Betrumbætur 
Engra sérstakra úrbóta þörf, öll verkefni í góðum farvegi. 
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Afurðir 
 Tilbúin vefsíða. 

 Notendaleiðbeiningar fyrir þá sem munu sjá um að viðhalda kerfinu. 

 Rekstrarhandbók fyrir þá sem koma til að að setja svona kerfi upp. 

Samantekt 
Þegar á heildina er litið gekk verkefnið mjög vel og náðum við að klára allt sem ákveðið var í upphafi 

og einnig nokkur atriði sem bættust við á leiðinni. Teymið var mjög samstillt og gekk mjög vel að 

skipta með sér verkum og var verkaskiptingin skýr strax í upphafi. 

Það sem kom okkur hvað mest á óvart var hve margar rangfærslur voru í Excel skjalinu þar sem öll 

upphafs gögnin voru og fór talsverður tími í að leiðrétta þessar villur. Einnig tókum við eftir því að á 

meðan vinnan við verkefnið stóð yfir að code first aðferðin gerði okkur erfitt  fyrir við 

gagnainnflutning og hefði database first sennilega verið einfaldari aðferð og gert breytingar á 

grunninum auðveldari á meðan vinnan við verkefnið fór fram. 

Þessi vinna var mjög lærdómsrík því það var tekið á öllum liðum sem þarf til að búa til notendavænt 

kerfi allt frá því að gera þarfagreiningu og í að skrifa notendaleiðbeiningar. Hópnum fannst þetta 

verkefni mjög áhugavert og skemmtilegt og ekki síst þar sem sambærilegt kerfi er ekki til og einnig 

var það mjög hvetjandi að vita til þess að kerfið fer í notkun og væntalegir notendur eru mjög 

spenntir í að geta byrjað að nota það. 

Yfirleitt gekk mjög vel að leysa úr þeim vandamálum sem komu upp í tengslum við forritunina og var 

hópurinn mjög virkur í að bera vandamálin upp hver við annan. Lokaútkoman er einstaklega 

aðlaðandi og notendavæn vefsíða sem við erum mjög ánægð með. 
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