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1 Inngangur

Við  innleiðingu  á  verkefnastjórnun  á  vinnsluáætlanadeild  Landsvirkjunar  kom  upp  sú

hugmynd að útbúa kerfi sem haldið gæti utan um verkefni og rakið til baka upplýsingar um

þau. Þessar upplýsingar innihalda meðal annars hversu langt er síðan tiltekið verkefni var

búið til, hversu langan tíma tók að leysa það og svo framvegis. 

Aðaltengiliður  minn  í  útfærslu  á  verkefninu  er  Kristján  Halldórsson  en  margar  af

grunnkröfunum eru komnar frá honum. Kristján var aðilinn sem ég leitaði til ef ég þurfti að

fræðast  meira  um  þróunarfræði  (e.  development  methodology)  eins  og  Kanban  eða

SCRUM.

Kristján gaf mér lýsingar á því hvernig hann hefur verið að leysa þau vandamál sem hafa

komið upp við stýringu á verkefnum innan deildarinnar.

ProjectMan varð því til sem lausn á þeim vandamálum sem  var áður ekki hægt að leysa

eða tilraun til betri lausnar á þeim vandamálum sem áður var flókið að leysa.

Kerfið verður líklega borið saman við verkefnastjórnunarkerfið Trello1 sem er aðgengilegt

á vefnum. Notandi stofnar þar aðgang og tekur þátt í  hóp (e. board). Hver hópur hefur

síðan einn eða fleiri  notendur og sinn eigin verkefnavegg. Á þessum verkefnavegg eru

verkefnin flokkuð niður á stöður sem hægt er að stofna að vild. Sjálfgefið er að stöðurnar

séu þrjár, "To Do", "Doing" og "Done". 

Öll verkefni sem skilgreind eru í Trello er hægt að skipta upp með gátlista (e. checklist),

áætla verklok og bæta við meðlim á verkefnið. 

Stór kostur við Trello er að kerfið og allt innihald þess er aðgengilegt á vefnum sem gerir

það í raun aðgengilegt hvar sem er. Kerfið er einfalt og þægilegt og þess vegna er auðvelt

að læra á virkni þess. Auk þess er saga verkefnisins birt, það er hver bjó til verkefnið á

1 https://trello.com/
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vegginn, hver bjó til gátlista og svo framvegis ásamt tímasetningu á því hvenær breytingin

átti sér stað.  Trello birtir einnig samantekt á virkni innan hvers veggs fyrir sig.

Gallinn við Trello er að kerfið býður ekki upp á skýrslur.

Stór kostur við ProjectMan er að það er aðgengilegt á innraneti (e. Local Area Network) og

hægt er að hafa takmarkanir á stöðum, það er að ákveðin staða megi einungis innihalda

ákveðinn fjölda verkefna. Auk þesss er hægt að merkja verkefni sem eru mikilvæg svo

hægt sé að ljúka þeim sem fyrst. Veggurinn er sveigjanlegur að því leyti að hann skiptist í

stöður og svokallað „backlog“. „Backlog“ eru þau verkefni sem ekki eru skráð á neinn

aðila innan hópsins og eru ekki í framkvæmd.

Í  ProjectMan  er  hægt  að  skrifa  út  skýrslur  en  þær  eru  þó  með  nokkuð  föstu  formi  í

núverandi  útgáfu.  Fjallað  er  um uppsetningu  á  skýrslu  og  virkni  hennar  í  næsta  kafla

þessarar skýrslu.

Gallinn er sá að ProjectMan er aðeins á uppsettum vefþjóni. Hægt er að opna á aðgang út

en til þess þyrfti að opna gátt á beini (e. router) en ekki verður farið nánar út í það í þessari

skýrslu.  Ekki  er  möguleiki  á  að  skipta  verkefni  upp í  gátlista  en kerfið  skráir  niður  í

gagnagrunninn hvenær verkefni færist milli staða.  ProjectMan býður ekki upp á að áætla

verklok.
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2 Virkni

ProjectMan er fyrst og fremst verkefnastjórnunarkerfi. Verkefnastjóri byrjar á því að fara

inn  á  vefslóðina  sem  hýsir  ProjectMan  og  skráir  sig  þar  inn  sem  stjórnandi  með

notendanafninu admin. Næstu skref eru að stofna hóp og aðra notendur. Það er eindregið

mælt með því að verkefnastjóri búa til notanda fyrir sjálfan sig í stað þess að nota alltaf

stjórnandann.

2.1 Stofna

Þegar búið er að stofna notendur kerfisins og hópinn/hópana, þá skal gefa þeim aðgang að

viðeigandi hóp með því að velja „Bæta við í hóp“.

Mynd 2.1 Valmynd sem býður upp á að stofna hluti í ProjectMan.

Á mynd 2.1 eru allskonar möguleikar á aðgerðum. Notandi smellir á þá aðgerð sem hann

vill framkvæma. Athugið þó að röðin á þessum aðgerðum getur skipt máli, til dæmis er
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ekki hægt að bæta notendum i hóp ef það engir notendur eru til í kerfinu og ekki er hægt að

stofna skýrslu nema einhver verkefni séu í lokastöðu (sú staða sem er lengst til hægri).

Gert er ráð fyrir að verkefni á vegg séu unnin frá stöðunni sem er lengst til vinstri og til

stöðunnar sem er lengst til hægri.

Fyrir flestar aðgerðir er beðið um að velja hóp fyrst.

2.1.1 Stofna hóp

Að stofna hóp er mjög einfalt eins og sést á mynd 2.2. Aðeins þarf að skilgreina nafn og 

smella síðan á „Stofna“.

Mynd 2.2 Viðmót fyrir stofnun hóps.

Athugið að ef hópurinn er til nú þegar í kerfinu þá hafnar kerfið beiðninni og biður 

notandann um að velja annað nafn.

2.1.2 Stofna flokka

Á mynd 2.3 er viðmótið sem notandinn sér eftir að hann hefur valið að stofna flokk og

valið fyrir hvaða hóp. 
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Mynd 2.3 Viðmót sem sést undir „Stofna flokka“.

Á mynd 2.3 er tekið dæmi með hópnum „Vinnsluáætlanir“. Hægra megin á myndinni eru

þeir flokkar sem eru nú þegar til fyrir þennan tiltekna hóp.

Vinstra  megin velur  notandi  nafn á flokk,  velur lit  fyrir  þann flokk og smellir  síðan á

„Stofna“. Kerfið sér um að gera litinn á letri flokksins hvítan ef liturinn er það dökkur að

svart letur er ógreinilegt. 

2.1.3 Stofna notendur/starfsmenn

Fylla skal út í alla reiti sem merktir eru með stjörnu. 

„Nafn“ sem skráð er í reitinn hér er það nafn sem kemur fram á verkefnum, bæði á vegg og

í skýrslum, og er það sá aðili sem vann verkið. „Notandanafn“ er það nafn sem nota skal

við innskráningu í kerfið.

Næst skal velja lykilorð. Það gæti vakið athygli að hægt sé að sleppa lykilorði en til þess að

hægt sé að sleppa því þá þarf að haka við auðkenningu innanhúss. 
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Mynd 2.4 Viðmót sem sést undir „Stofna notendur/starfsmenn“.

Kerfið gerir ekki sérstakar kröfur varðandi lykilorð, eins og lágmarkslengd og/eða hástaf

eða tölu í lykilorði. 

Hins vegar er gerð krafa um að nafn, notandanafn, lykilorð og tölvupóstur séu ekki lengri

en 250 stafir.
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2.1.4 Stofna skýrslu

Kerfið býður upp á að stofna skýrslu fyrir hvern sprett. Fjórir hlutir koma fram í

skýrslunni og eru þeir sem hér segir:

• Verkefni sem kláruðust í  síðasta spretti  sem eru þau verkefni sem eru í  „Done“

dálki. 

• Athugasemd  við  síðasta  sprett  (má  sleppa),  slegið  inn  af  notanda  við  stofnun

skýrslu og má ekki vera lengri en 2500 stafir.

• Verkefni í næsta spretti. Það eru þau verkefni sem eru nú þegar á vegg með aðra

stöðu en lokastöðu.

• Hvað  mætti  betur  fara/hvað  lærðist  í  síðasta  spretti  (e.  retrospective  field,  má

sleppa) slegið inn af notanda við stofnun skýrslu og má ekki vera lengra en 2500

stafir.
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Mynd 2.5 Viðmót sem sést undir „Stofna skýrslu“.

Hægt er að sleppa einstaka verkefnum í skýrslu með því að haka úr verkefninu sem skal 

sleppa.

Þegar búið er að smella á „Skrifa skýrslu“ opnast ný síða í vafranum sem birtir skýrsluna 

sjálfa. Gróf mynd af henni er birt í vafraglugga en með því að velja Ctrl+P á þeim glugga 

þá birtist skýrslan í réttri mynd.

8



Mynd 2.6 Skýrsla sem hefur verið skrifuð út úr ProjectMan.

Athugið að í Chrome vafranum er hægt að prenta út í PDF en þá er hægt að vista skýrsluna

í skrá eins og sjá má á mynd 2.6. Til þess að bakgrunnslitir sjáist þarf að vera hakað við 

"Background colors and images" undir Options.

Eftir að búið er að skrifa skýrsluna getur notandi breytt henni að vild þangað til að hún 

hefur náð sinni lokamynd. Þá skal smella á græna takkann, “Vista skýrslu”. Þegar það er 

gert skrifast skýrslan í gagnagrunninn og þau verkefni sem höfðu lokastöðu í síðasta spretti

eru ekki lengur birt á vegg. Eftir að skýrslan hefur verið vistuð er ekki hægt að breyta 

henni.

2.1.5 Stofna stöðu á verkefnum

Til þess að stofna stöðu á verkefnum þarf að taka fram nafn stöðu, hvar í röðinni hún á að

vera og hvort staðan eigi að hafa takmörkun.
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Mynd 2.7 Viðmót sem sést undir „Stofna stöðu á verkefnum“

Lægsta númer á röð staða er staðan sem er lengst til vinstri, upphafsstaða, og hæsta númer

er  staðan sem er  lengst  til  hægri,  það er  lokastaða.  Hægra megin  á  mynd  2.7 sést  að

upphafsstaðan fyrir  þennan hóp er „ToDo“ og lokastaðan er „Done“. Ef tvær eða fleiri

stöður  hafa  sama  númer  í  röðinni,  þá  raðast  þær  stöður  í  stafrófsröð.  Reiturinn

„Takmörkun“ á stöðu á við hversu mörg verkefni mega vera skilgreind á þeirri stöðu. Talan

0 er notuð ef staðan á ekki að hafa neina takmörkun.

Eftir  að  staða  hefur  verið  stofnuð  þá  er  henni  strax  bætt  við  listann  hægra  megin  á

viðeigandi stað í röðinni.

2.1.6 Stofna verkefni

Fylla þarf út það sem merkt er með stjörnu, það er titil verkefnis, möppu/staðsetningu og

velja viðeigandi flokk til þess að stofna verkefni. 

Í forminu er boðið upp á að velja framkvæmdaraðila og bæta verkefninu við vegg hópsins

við stofnun verkefnis. Þessi möguleiki er sjálfvalinn og framkvæmdaraðili er sá notandi

sem stofnar verkið nema því sé breytt í viðmóti. Ef það er óbreytt þá skal einnig velja stöðu

á vegg.

Ef það á ekki að velja framkvæmdaraðila og setja verkefnið strax á vegg þá skal velja

"Enginn notandi" í listanum undir „Notandi“. 
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Mynd 2.8 Viðmót sem sést undir "Stofna verkefni“

Litur hvers flokks fyrir sig kemur fram þegar listinn yfir flokka er skoðaður.

Ef  verkefni á  sér ekki neina ákveðna möppu eða staðsetningu, þá er ætlast  til  þess að

notandi skrifi það í dálkinn eða „Á ekki við“.

Verkefni innan sama hóps geta ekki haft sama titil. Ef titill verkefnis er nú þegar til fyrir

þann hóp í kerfinu þá skilar það villu með skilaboðunum "Verkefnið TITILL er nú þegar til

í kerfinu".
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2.2 Skoða

Undir „Skoða“ eru nokkrir valmöguleikar. Þeir eru „Prenta miða,“ „Skoða flokka“, „Skoða

hópa“, „Skoða skýrslur“, „Skoða vegg“ og „Skoða verkefni“.

Mynd 2.9 Möguleikarnir undir "Skoða".

Fyrir alla möguleika nema „Skoða hópa“ þarf fyrst að velja hóp.

2.2.1 Prenta miða

Þessi valmöguleiki er ætlaður þeim hópum sem hengja upp miða fyrir verkefni sín á vegg.

Á  hverjum  miða  kemur  fram  framkvæmdaraðili,  hvenær  verkefnið  var  stofnað  í

ProjectMan, titill, flokkur og staðsetning/mappa.

.
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Mynd 2.10 Viðmótið í Chrome vafra eftir að smellt hefur verið á „Prenta“.

Þegar búið er að velja hóp skal haka við verkefni sem á að prenta út og smella  svo á

„Prenta“. Þá opnast gluggi með verkefnum sem eru sniðin að A4 stærð. Eitt verkefni kemur

á hvern miða og á hvert A4 blað komast 6 miðar.

2.2.2 Skoða flokka

Hér birtast allir flokkar innan hóps í lista. Þeir birtast einnig undir „Stofna flokka“.

Mynd 2.11 Viðmótið undir „Skoða flokka“
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2.2.3 Skoða hópa

Hér birtast allir hópar sem eru skráðir í ProjectMan og allir meðlimir hvers hóps fyrir sig.

Mynd 2.12 Viðmótið undir „Skoða hópa“.

Fyrir hvern meðlim sem er birtur, þá er birt rautt x við hlið hans. Ef smellt er á rauða x-ið

þá er þeim meðlim eytt úr hópnum. Notandi er beðinn um staðfestingu áður en eyðing á sér

stað.
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2.2.4 Skoða skýrslur

Skýrslur  sem hafa  verið  skrifaðar  út  og  vistaðar  fyrir  hópinn  eru  birtar  undir  „Skoða

skýrslur“.  Skýrslurnar  birtast  í lista  og hægt er að smella  á einstaka skýrslur  og skoða

innihald þeirra.

Hér birtist einnig rautt x í uppi í hægra horninu á hverri skýrslu. Ef smellt er á rauða x-ið

þá er þeirri skýrslu eytt úr ProjectMan.  Notandi er beðinn um að staðfesta áður en eyðing á

sér stað.

Mynd 2.13  Skýrslur sem hafa verið vistaðar fyrir þennan hóp.

Eftir að skýrslu er eytt, þá fara verkefnin sem voru undir kaflanum „Verkefni sem kláruðust

í síðasta spretti“ í núverandi sprett undir lokastöðu. Þegar næsta skýrsla er gerð, þá er gert

ráð fyrir því að þessi verkefni eigi heima þar.
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2.2.5 Skoða vegg

Hér er hægt að skoða vegg hvers hóps fyrir sig. Hver meðlimur hópsins hefur sína röð á

veggnum sem er oft kölluð sundbraut (e. swimpath).  Þar getur hver meðlimur hópsins séð

þau verkefni þar sem hann er skráður framkvæmdaraðili.

Mynd 2.14  Veggur fyrir hópinn „Vinnsluáætlanir“

Á mynd 2.14 sést „Backlog“ vinstra megin og veggurinn hægra megin. Á veggnum má sjá

þrjú  nöfn  hópmeðlima.  Hægra  megin  við  hvert  nafn  er  sundbraut  sem tilheyrir  þeim

hópmeðlim.  Sundbraut  hvers  og  eins  inniheldur  stöður  hópsins  sem skilgreindar  eru  í

upphafi.  

Hér er hægt að færa verkefni úr „Backlog“ yfir á sundbraut framkvæmdaraðila og strax á

viðeigandi stöðu. Gert er ráð fyrir því að verkefni séu unnin frá vinstri til hægri. Tala sem

birtist í sviga við hliðina á nafni stöðunnar er takmörkun hennar. 

Kerfið býður upp á að hætta við að framkvæma verkefni en þá skal færa verkefnið úr

sundbraut og aftur til baka undir „Backlog“. 

Þau verkefni sem birtast undir „Backlog“ eru þau verkefni sem sá notandi sem er skráður

inn í kerfið hefur búið til. Hver meðlimur hefur því sinn eigin „Backlog“ dálk en getur
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dregið verkefni á hvaða framkvæmdaraðila sem er í hópnum og dregið hvaða verkefni sem

er aftur í „Backlog“. 

2.2.6 Skoða verkefni

Hér birtast öll þau verkefni sem hópurinn hefur búið til, óháð framkvæmd og hvort þau

hafi verið kláruð. Verkefni eru birt í lista og hægt er að smella á verkefni til þess að skoða

það nánar. 

Mynd 2.15 Verkefni sem hefur verið búið til í ProjectMan

Það sem birtist fyrir hvert verkefni er titill, hvenær það var búið til í ProjectMan, flokkur,

mappa/staðsetning og hvaða aðili bjó verkefnið til.
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3 Útfærsla

Kerfið er að mestu útfært í PHP ásamt JQuery, eftir HTML5 staðli. Þó eru ekki nýtt mörg

af þeim tólum sem HTML5 innleiðir. Útfærslan notast við PHP útgáfu 5.4.15. Ekki er mælt

með að nota eldri útgáfu af PHP á hýsingu.

Bakendi  er  skrifaður  í  PHP  og  gagnagrunnur  er  útfærður  í  SQLite.  Upphaflega  var

hugmynd um að útfæra gagnagrunninn fyrir SQL Server 2012 en vegna flækju á prófunum

og litlum færanleika (e. portability) var ákveðið að fyrsta útfærsla væri með SQLite.

SQLite er lítið gagnagrunnskerfi skrifað í forritunarmálinu C. Það er hraðvirkt og mjög

færanlegt  (e.  portable)  þar  sem það  notast  við  eina  skrá  á  hvern  gagnagrunn.  Skráin

inniheldur  gagnagrunninn  sjálfan  og  þess  vegna  eru  tengingar  við  hann  bundnar  við

skráaraðgerðir en ekki við tengingarlaug (e. connection pool). Fleiri en einn getur lesið

sama  gagnagrunninn  í  einu  en  ekki  skrifað  á  sama  tíma.  Forritari  þarf  ekki  að  hafa

áhyggjur af þessu við útfærslu, SQLite sér um að úthluta skrifréttindum á eins sanngjarnan

hátt og mögulegt er.2

Einnig eru notuð nokkur framendatól  sem öll  eru skrifuð í Javascript og CSS. Þau eru

Bootstrap, JQuery, JQueryUI og Colorpicker3, 

JQuery er tól sem skrifað er í Javascript en það einfaldar flóknar aðgerðir til muna. Algengt

er að notuð sé vefslóð (frá JQuery.com eða Google.com) til að ná í aðgerðir úr JQuery. Í

þessu verkefni var ákveðið að notast ekki við þá aðferð en dæmi eru um að eldveggir og

vafrar loki á þær tengingar. Útgáfa 2.0.3 af JQuery er aðgengileg beint á þeim vefþjóni sem

ProjectMan  er  hýstur  á  og  fylgir  núverandi  útgáfu  af  ProjectMan.  Ástæða  notkunar  á

JQuery er einfaldleiki og góðar forritunarvenjur eins og stutt föll, lokanir og fleira.

2 http://www.sqlite.org/isolation.html

3 http://www.eyecon.ro/colorpicker/
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Almennt séð er mikil áhersla lögð á einföld föll og að auðvelt sé að uppfæra kerfið, hvort

sem það er með viðbótum eða lagfæringum. Notandi á ekki að bíða lengi eftir samstilltri

beiðni  (e.  synchronous  request)  og  þess  vegna  þótti  við  hæfi  að  nota  ósamstillta  (e.

asynchronous) beiðni með svarkalli (e. callback). 

PHP notfærir sér PDO rekil (e. driver) til að tengjast við SQLite og notendur þurfa því að

hafa þá viðbót í PHP með því að sækja rekilinn eða virkja hann, eftir því sem á við þá

útgáfu af PHP hjá notanda. 

Athugið að kerfið virkar ekki rétt nema að Javascript sé virkt.

ProjectMan er þróað í tveimur stýrikerfum og er prófað á tveimur mismunandi vefþjónum,

Apache á Linux og IIS (Internet Information Services) á Windows. 

ProjectMan er ætlað fyrir  þróun á verkefnum innan veggja fyrirtækja. Fyrirtæki komast

alltaf inn á ProjectMan á sínu innraneti, jafnvel þó lokað sé fyrir notkun ytri vefja (að því

gefnu að vefþjónn sé uppi).

Einnig er boðið upp á auðkenningu innanhúss en hún hefur eingöngu verið prófuð á IIS

vefþjóni. Athugið að sú auðkenning er ekki örugg nema ProjectMan sé á IIS vefþjóni og

hann sé rétt stilltur á Windows auðkenningu.

Mikið er lagt upp úr því að vista lykilorð notenda á öruggan hátt í gagnagrunn. Þau eru öll

dulkóðuð með einstefnutætifallinu (e. one-way hash function) „crypt“4 í PHP. Hver notandi

hefur einstakt (e. unique) „salt“ á sitt lykilorð, það er engir tveir notendur hafa sama salt. 

PHP hefur  sjálfgefið  „md5“5 tætifall  til  þess  að  útvega  auðkenni  á  lotu  (e.  session).

Ákveðið var að nota frekar tætifallið „whirlpool“6 vegna öryggis. 

4 http://is1.php.net/manual/en/function.crypt.php

5 http://is1.php.net/manual/en/function.md5.php

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Whirlpool_(cryptography)

19



3.1 Gagnagrunnslýsing

Mynd 3.1 Töflu skýringarmynd.

Mynd 3.2 Töflu skýringarmynd.

Töfluskilgreiningar er að finna í viðauka A.
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4 Lokaorð

Það var fróðlegt og skemmtilegt að vinna þetta verkefni. Það er alltaf jákvætt að fá reynslu

af því að uppfylla kröfur notenda eða viðskiptavina. 

Í þessu verkefni kom það í ljós eins og í öðrum verkefnum sem ég hef unnið að, að kröfur

breytast. Verkefnið er ennþá í þróun og unnið verður að því að uppfylla fleiri kröfur frá

notendum kerfisins.

Hér eru nokkur atriði sem stefnt er að því að bæta í næstu útgáfu af ProjectMan. Athugið

að þessum atriðum er ekki raðað í neina ákveðina röð.

• Kerfið býður ekki upp á að breyta, aðeins að eyða. Bæta þyrfti við að hægt væri að
breyta lykilorði og öðrum upplýsingum um notendur.

• Eyðing á verkefnum, stöðum, hópum en þó háð ströngum skilyrðum.

• Undirflokkar fyrir verkefni, skipt upp í stigveldi með tréskipulagi.

• Undirverkefni, skipt upp í stigveldi með tréskipulagi.

• Skilgreining á lengd spretts býður upp á að gera gömul verkefni sjáanleg og hvort
það ætti ekki að fara drífa í að klára þau eða eyða þeim út.

• 5 algengustu aðgerðir innan kerfisins á forsíðu til að flýta fyrir notanda.

• Aðgangsstýra notendum og bjóða almennum notanda upp á mun einfaldara viðmót.

• Áætla verklok hvers verkefnis. Framhald af þessu gæti verið birt  í  „Burndown“
grafi.

• Útfæra hindranir á verkefni. Hindrun er þegar verkefni fer í bið og ekki er hægt að
framkvæma það fyrr en ákveðin skilyrði eru uppfyllt.

• Takmörkun  á  sundbrautum,  það  er  takmörkun  á  fjölda  verkefna  sem  hver
notandi/starfsmaður getur haft. Athuga skal að hér eru verkefni sem eru í lokastöðu
ekki talin með.

• Útfæra kerfið fyrir MS SQL Server og fleiri gagnagrunnskerfi.
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Viðauki A
Gagnagrunnsskilgreiningar eru hér fyrir neðan.

CREATE TABLE teams ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, 

logo VARCHAR(255) 

); 

CREATE TABLE users ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

username VARCHAR(255) NOT NULL, 

name VARCHAR(255) NOT NULL, 

password VARCHAR(255), 

access INTEGER NOT NULL, 

email VARCHAR(255), 

since INTEGER NOT NULL, 

ntlm INTEGER NOT NULL, 

enabled INTEGER NOT NULL, 

FOREIGN KEY(access) REFERENCES access(id), 

UNIQUE(username) ON CONFLICT ROLLBACK 

); 

CREATE TABLE members ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

userid INTEGER NOT NULL, 

team INTEGER NOT NULL, 

FOREIGN KEY(team) REFERENCES teams(id), 

FOREIGN KEY(userid) REFERENCES users(id), 

UNIQUE(userid,team) ON CONFLICT ROLLBACK 

); 

CREATE TABLE projects ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

datecreated INTEGER NOT NULL, 

useridcreated INTEGER NOT NULL, 

description TEXT, 

title VARCHAR(255) NOT NULL, 

folder TEXT, 

categoryid INTEGER NOT NULL, 

team INTEGER NOT NULL, 

FOREIGN KEY(useridcreated) REFERENCES users(id), 

FOREIGN KEY(categoryid) REFERENCES categories(id), 

FOREIGN KEY(team) REFERENCES team(id), 

UNIQUE(title,team) ON CONFLICT ROLLBACK 

); 
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CREATE TABLE assignments ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

userid INTEGER NOT NULL, 

projectid INTEGER NOT NULL, 

dateassigned INTEGER NOT NULL, 

datefinished INTEGER, 

important INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, 

state INTEGER NOT NULL, 

FOREIGN KEY(userid) REFERENCES users(id), 

FOREIGN KEY(projectid) REFERENCES projects(id), 

FOREIGN KEY(state) REFERENCES projectstates(id), 

UNIQUE(projectid) ON CONFLICT ROLLBACK 

); 

CREATE TABLE reports ( 

    id INTEGER PRIMARY KEY, 

    userid INTEGER NOT NULL, 

    teamid INTEGER NOT NULL, 

    datereport INTEGER NOT NULL, 

    comment TEXT, 

    retrospective TEXT, 

    FOREIGN KEY(userid) REFERENCES users(id), 

    FOREIGN KEY(teamid) REFERENCES teams(id) 

); 

CREATE TABLE reportfinishedassignments ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

assignmentid INTEGER NOT NULL, 

reportid INTEGER NOT NULL, 

comment TEXT, 

FOREIGN KEY(assignmentid) REFERENCES assignments(id), 

FOREIGN KEY(reportid) REFERENCES reports(id) 

); 

CREATE TABLE reportnextassignments ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

assignmentid INTEGER NOT NULL, 

reportid INTEGER NOT NULL, 

comment TEXT, 

FOREIGN KEY(assignmentid) REFERENCES assignments(id), 

FOREIGN KEY(reportid) REFERENCES reports(id) 

); 

CREATE TABLE categories ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

name VARCHAR(255) NOT NULL, 

team INTEGER NOT NULL, 

colorcode VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '#fff', 

FOREIGN KEY(team) REFERENCES teams(id), 

UNIQUE(name,team) ON CONFLICT ROLLBACK 

); 
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CREATE TABLE projectstates ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

name VARCHAR(255) NOT NULL, 

team INTEGER NOT NULL, 

stateorder INTEGER NOT NULL, 

restriction INTEGER, 

FOREIGN KEY(team) REFERENCES teams(id), 

UNIQUE(name,team) ON CONFLICT ROLLBACK 

); 

CREATE TABLE logprojectstates ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

projectid INTEGER NOT NULL, 

stateid INTEGER NOT NULL, 

datechanged INTEGER NOT NULL, 

FOREIGN KEY(stateid) REFERENCES projectstates(id), 

FOREIGN KEY(projectid) REFERENCES projects(id) 

); 

CREATE TABLE hashes ( 

userid INTEGER UNIQUE, 

hash VARCHAR(255) NOT NULL, 

FOREIGN KEY(userid) REFERENCES users(id) 

); 

CREATE TABLE groupoptions ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, 

menuOrder INTEGER NOT NULL 

); 

CREATE TABLE options ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, 

href VARCHAR(255) NOT NULL, 

menuOrder INTEGER NOT NULL, 

groupid VARCHAR(255) NOT NULL, 

FOREIGN KEY(groupid) REFERENCES groupoptions(id) 

); 

CREATE TABLE access ( 

id INTEGER PRIMARY KEY, 

access VARCHAR(255) NOT NULL 

);
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