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1. Inngangur 

Hér gefur að líta lokaskýrslu í verkefninu MQTT Gateway for BACnet sem hefur verið 

unnið sem lokaverkefni í Tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík af Guðmundi Rúnari 

Einarssyni og Þorsteini Sigurlaugssyni á tímabilinu 18. ágúst til 15. desember 2014.  

Hugmyndin að verkefninu kemur frá fyrirtækinu Rational Network ehf sem hefur haslað 

sér völl í þjónustu við gagnasöfnun, birtingu gagna og þjónustu við mælibúnað í stórum 

byggingum og bæjarfélögum víðs vegar um Evrópu. 

Markmið BS.c. verkefnisins er að opna fyrir aðgang á fyrirfram ákveðin gildi frá MQTT 

miðlara niður á BACnet búnað þannig að sá sem rekur kerfið geti gert notanda (sem 

getur verið persóna eða búnaður) kleift að fylgjast með og/eða breyta ákveðnum gildum 

á BACnet neti. Auk þess skal vera virkni til staðar til að fá upplýsingar um allan BACnet 

búnað á neti fyrir vefviðmót, og fyrir vistun, uppfærslu og eyðingu gagna í SQLite 

gagnagrunni sem heldur utan um skilgreindar breytur og það hvernig BACnet 

breyturnar varpast yfir í MQTT slóð. 

Í þessu BS.c. verkefni hafa verið forritaðir tveir biðlarar, þ.e. BACnet Client og MQTT 

Client, ásamt millilagi sem notar þjónustur þessara tveggja. Millilagið, sem er hjartað í 

verkefninu, inniheldur einnig poller til að fylgjast með uppfærslum á skilgreindum 

breytum og nauðsynleg föll til að mappa upp BACnet breytur fyrir vefviðmót og föll 

sem vefviðmót getur nýtt til að halda utan um gögn í gagnagrunni. 

Fyrir BACnet biðlarann var notast við kóðasafnið BACnet Stack 

(http://sourceforge.net/projects/bacnet/)  sem er forritað í C og notast við mikið af 

STATIC breytum sem gerðu þráðavinnslu frekar takmarkaða en er hinsvegar eina safnið 

í boði sem ekki kostar einhverjar milljónir. Mosquittopp safnið (www.mosquitto.org) 

var notað til að útfæra MQTT þjónusturnar og POCO safnið notað fyrir millilagið. 

Verkefninu telst nú formlega lokið og sýnir skýrslan vinnuferli verkefnisins og 

framvindu þess eins og hún lýsir sér i skjölun þess. Notast er við útdrátt úr skjöluninni 

til að einfalda lestur og gera upplýsingar skilvirkari. Fulla skjölun má finna á geisladisk 

sem fylgir verkefninu. 

 

http://sourceforge.net/projects/bacnet/
http://www.mosquitto.org/
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2. Verkefnislýsing 

Hugmyndin með þessu verkefni er að byggja MQTT biðlara ofan á BACnet biðlara til 

að koma skilaboðum um breytt gildi og aðra skilgreinda atburði til áskrifenda. 

Ennfremur, að gera þessum sömu áskrifendum kleift að senda skipanir niður í BACnet 

netið og breyta stýrigildum á búnaði þar. Haldið er utan um skilgreiningarnar á þeim 

breytum sem í boði eru í SQLite gagnagrunni og nauðsynleg gagnaföll sett upp til að 

sækja og taka við gögnum frá vefviðmóti. 

Þegar rætt er um notendur í þessu verkefni er ekkert síður átt við annan vélbúnað sem 

getur verið að nota þetta verkefni sem viðmót á BACnet kerfi. 

   Upplýsingar um ýmsa hluta kerfisins: 

 BACnet er samskiptastaðall sem hinir ýmsu framleiðendur stýribúnaðar hafa 

tekið upp til að einfalda stjórnun, og eftirlit stjórnbúnaðar, í kerfum sem eru 

samsett af margskonar búnaði frá mörgum framleiðendum. 

 Búnaðurinn þarf að uppfylla BACnet staðalinn og bjóða upp á þær þjónustur 

sem þar eru skilgreindar. Þar að auki er gerð krafa um að tækin geti skilað af 

sér þjónustu á því formi sem staðallinn skilgreinir og verða þá svokallaður 

“BACnet-compliant” vottaður búnaður. 

 MQTT er svokallaður “publish/subscribe” samskiptastaðall sem er hannaður 

til að nota við samskipti milli tækja þar sem bandbreidd er af skornum 

skammti og vinnslugeta þess búnaðar sem þarf að hafa samskipti við er lítil. 

MQTT er hægt að nota þannig að biðlarar af hinum ýmsu gerðum skrá sig 

fyrir tilkynningum á MQTT miðlara (server) sem svo tekur við skilaboðum 

frá MQTT biðlurum og sendir áfram til áskrifenda. 

 Á meðfylgjandi kerfismynd (Mynd 1) má sjá heildaruppbyggingu þess kerfis 

sem á að hanna og forrita. Sá hluti kerfisins sem verkefnið snýr að er 

innrammaður með rauðri punktalínu. 
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     Mynd 1 – Kerfismynd 
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3. Verkskipulag 

3.1 Aðferðafræði 

3.1.1 Scrum 

Við nýttum okkur Scrum aðferðafræðina til skipulagningar og utanumhalds.  

Samkvæmt Scrum voru búnar til sögur fyrir verkþætti sem síðan voru settar í 

verkefnalista (e. Product backlog) eftir mikilvægi og sögunum voru auk þess gefnir 

sögupunktar (e. Story points). 

Verkefnin voru skipulega valin úr listanum og sett í áætlanir fyrir spretti þar sem 

áætlaðar voru vinnustundir fyrir hvern verklið. 

 

3.1.2 Hlutverkaskipting 

Teymið tók sér hlutverk samkvæmt Scrum og auk þess var Þröstur Jónsson eigandi 

verkefnisins hafður með í hlutverki. 

- Hlutverkin voru eftirfarandi: 

    

Titill Nafn 

Eigandi verkefnis Þröstur Jónsson hjá Rational Network ehf. 

Scrum meistari Guðmundur Rúnar Einarsson 

Þróunarteymi Þorsteinn Sigurlaugsson og Guðmundur Rúnar 

Einarsson 

    
         Tafla 1 - Hlutverk 

 

 Eigandi verkefnis sá um forgangsröðun verkefna. Hann sér um búnað og 

hugbúnað fyrir teymið. 

 Scrum meistari sá um uppsetningu og uppfærslu á product-backlog og 

sprettum. Hann var auk þess í þróunarteyminu. 

 Þróunarteymið samanstóð af tveimur forriturum og þar af bætti annar þeirra 

líka við sig hlutverki Scrum meistara. 
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3.1.3 Sprettir 

Verkefninu var skipt upp í 11 spretti og var lengd þeirra áætluð eftir því sem henta 

þótti í hvert skipti, ýmist ein eða tvær vikur í senn. 

Fyrsti sprettur verkefnisins var notaður í undirbúning og nefnist 0. sprettur, eftir að 

honum lauk tók við bein vinna við hönnun og forritun kerfisins og nefnast þeir 

sprettir sem undir þá vinnu falla 1.-10. sprettur.  

 

3.1.4 Fundir 

 Skipulagsfundir spretta. 

o Þeir voru haldnir í upphafi hvers spretts. Þar voru sögur valdar, þær 

brotnar niður í verkefni og tími áætlaður á hvern verklið. 

 Yfirlitsfundir spretta. 

o Afrakstur spretts kynntur fyrir eiganda verkefnis og álit fengið 

varðandi framgang verkefnis. Gagnrýnisfundir voru haldnir í lok 

hvers yfirlitsfunds þar sem farið var yfir hvað gekk vel og hvað hefði 

getað gengið betur. 

o Farið var yfir heildar verkefnalista og uppfært eftir því sem þurfti. 

o Áhættugreining var uppfærð eftir því sem við átti. 

o Tímaskráningar yfirfarnar. 

o Skjölun fyrir sprett yfirfarin, verkefnalisti, brunarit o.fl. 

 

3.1.5 Skjölun 

Til að halda utan um skjölun var notast við Google Drive og þau forrit sem þar eru 

í boði. Með þeim hætti var það tryggt að teymismeðlimir hefðu alltaf jafnan 

aðgang að öllum skjölum. 
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4. Verkáætlun 

4.1 Kröfulisti 

 Tafla tvö sýnir kröfulista verkefnis. 

Forgangur Krafa Krafa  Lokið/Ólokið 

1 A 

Nota má Visual Studio við alla þróun en 

þó skal tekið tillit til þess að C++ kóðinn 

sé auðfluttur í KDevelop 4.6.0 til þróunar 

og viðhalds fyrir Linux. LOKIÐ 

2 A 

MQTT hliðið skal geta tengt breytur frá 

BACnet hlutum á öllum þeim BACnet 

tækjum sem sjást á viðkomandi neti með 

BACnet „who-is“ kalli. LOKIÐ 

3 A 

Uppsettar tengingar skulu geymdar í 

SQLite gagnagrunni. LOKIÐ 

4 A 

MQTT-gateway þjónninn skal geta lesið 

uppsetningar úr gagnagrunni þegar hann 

er ræstur. LOKIÐ 

5 A 

MQTT-gateway þjónninn skal birta 

(publish) viðkomandi breytur til MQTT-

miðlara (broker), þaðan sem breyturnar 

verða aðgengilegar frá MQTT 

áskrifendum (subscriber clients). LOKIÐ 

6 B 

Það skal vera hægt í MQTT 

uppsetningunni að tengjast BACnet-COV 

(Change Of Value) þannig að MQTT 

serverinn keyri sem BACnet-COV 

áskrifandi og gefur út (publish) 

breytingarnar sem verða í viðkomandi 

BACnet breytum. 

LOKIÐ ATH 

(Búum til 

okkar eigið 

COV í staðin 

fyrir það sem 

er í BACnet 

þar sem COV 

er ekki stutt á 

öllum BACnet 

búnaði.) 

7 B 

MQTT uppsetningin skal ráða við að 

tengja breytur frá öllum 54 skilgreindum 

BACnet hlutum skilgreindum í BACnet 

staðlinum, kafla 12 (ANSI/ASHRAE 

Standard 135-2012). Ef of mikið verk 

reynist að uppfylla þessa kröfu, skal 

forgangsraða þeim BACnet hlutum sem 

MQTT hliðið skal ráða við í samvinnu við 

Rational Network ehf. LOKIÐ 

 



Lokaverkefni - T404-LOKA  Háskólinn í Reykjavík 
  Haustönn 2014 
 

 10  

Forgangur Krafa Krafa  Lokið/Ólokið 

8 B 

Uppsetningarhlutinn skal innihalda 

BACnet-browser til að velja BACnet-

hluta-breytur sem skulu vera aðgengilegar 

frá MQTT sem „published“ breytur. 

LOKIÐ ATH 

(Búið er að 

forrita virkni 

fyrir vefviðmót 

til að kalla í, en 

verkkaupi er 

með sitt eigið 

vefviðmót sem 

verður notað) 

9 C 

Þróa skal setup-forrit til að auðvelda setup 

á „MQTT gateway for BACnet“ bæði 

fyrir Windows og Linux (Debian packet 

manager). 

  

 

 

ÓLOKIÐ 

10 C 

Millilagsskil á gögnum skuli vera 

"BACnet webservice" compatible 

 

CANCEL 
 

      Tafla 2 - Kröfulisti 

 

 

4.2 Verkefnalisti 

Í viðauka 6.1 má sjá heildarlista yfir öll verkefni sem unnin hafa verið (e. Product 

backlog). 

 

4.3 Skipulag spretta 

Í töflu 3 hér að neðan sést hvernig verkefnum var skipt niður á spretti. Lagt var upp 

með að geta sýnt  fram á virkni forritunarhluta eftir spretti þannig að hver sprettur 

endaði s.s. á sýnilegri vöru.  

Sprettur Dagsetning Upplýsingar 

0. sprettur 1. sept. - 6. sept. Setja upp umhverfi og ákveða verkskipulag. 

1. sprettur 7. sept. - 20. sept. 

Skýrslugerð.                                      

    Áhættugreining, framvinduyfirlit,     

    verkáætlun. 

Hefja kóðunarvinnu, setja upp  

    grunna, template, undirbúa prófanaumhverfi   

    o.fl. 

BACnet Client -> byrjun, geta sýnt fram á  

    grunntengingu við BACnet server. 
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Sprettur Dagsetning Upplýsingar 

2. sprettur 21. sept. – 4. okt. 

BACnet Client -> framhald og lok. 

    - Geta sýnt lokaafurð sem er fullvirkur  

       BACnet client sem getur tengst við  

       BACnet server og náð í allar þær  

       upplýsingar sem við á. 

3. sprettur 5. okt. - 11. okt. 

MQTT Client -> undirbúningur og byrjun á    

   kóðun á client. 

   - Geta sýnt fram á client sem getur sent  

      upplýsingar út á broker (miðlara). 

4. sprettur 12. okt. - 18. okt. 

MQTT Client -> framhald og lok. 

    - Geta sýnt fram á client sem er fullfær um   

       að senda út upplýsingar á broker og    

       getur gerst áskrifandi að MQTT-topic frá  

       broker. 

5. sprettur 19. okt. - 25. okt. 

Millilag á BACnet og MQTT. 

  - Stilla upp Rational Networks framework. 

  - Hanna gagnagrunn og setja hann upp. 

  - Hanna millilagið og ákveða útfærslu. 

6. sprettur 26. okt - 8. nóv 

Millilag á BACnet og MQTT. 

  - Geta sýnt fram á millilag (hlið) sem virkar   

     þannig að MQTT-client og BACnet Client  

     geti talað saman og notað MQTT-broker  

     til að senda og taka við upplýsingum skv.  

     forskrift úr gagnagrunni. 

  - Millilagið á að lesa og skrifa í gagnagrunn. 

7. sprettur 9. nóv. - 15. nóv. 

BACNet poller og MQTT publish. 

   - Poller les breytur af BACnet og athugar 

      hvort COV event hefur orðið. 

   - Publisha breytu á replyTopic ef COV event  

      hefur orðið. 

8. sprettur 16. nóv. - 22. nóv. 

Vefskil og SQL. 

   - Geta sent upplýsingar frá kerfinu út á  

      internetið með vefþjónustum. 

   - Geta sýnt fram á geymslu uppsetninga í  

      SQL. 

   - Skila upplýsingum á BACnet-Webservice  

      formi. 

9. sprettur 23. nóv. - 29. nóv. 
Undirbúningur og skil fyrir þriðja stöðufund. 

Vefskil og SQL - framhald. 

10. sprettur 30. nóv. - 13. des. 
Yfirlestur á kóða og prófanir. 

Lokaskýrsla. 

 

     Tafla 3 – Skipulag spretta 
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5. Áhættugreining 

Í viðauka 6.2 má finna áhættugreiningu fyrir verkefnið sem var stöðugt í uppfærslu eftir 

því sem við átti, bæði bættust við áður ófyrirséðar áhættur auk þess sem þær aðgerðir 

sem grípa þurfti til voru skráðar niður. 

 

6. Prófanir 

Verkefnið fór í gegnum grunnprófanir við vinnslu hvers hluta þess og kerfisprófanir 

fóru fram í lok verkefnavinnu. Kerfisprófanir fóru þannig fram að prófað var að senda 

og lesa gögn af 9 gagnatýpum á BACnet og mismunandi MQTT miðlarar notaðir. Einnig 

var sett upp blandað prófunarumhverfi þar sem til staðar voru virtual BACnet miðlarar 

og Rational Network Dingo miðlarar. 

Eftirfarandi prófanir voru framkvæmdar: 

 Álagspróf með síauknum fjölda polled breyta. 

 Álagspróf með síauknum fjölda subscribed breyta og samhliða aðgerða á þeim. 

 Áreiðanleikapróf gagna þar sem semaphores voru prófaðar sérstaklega. 

 Stöðugleiki forrits við mismunandi óvæntar skipanir á subscribed breytur. 

 Stöðugleiki forrits við missi á netsambandi og þar sem búnaður var tekinn af neti 

og settur aftur inn á net. 

Niðurstöður prófana voru þær að áreiðanleiki gagna var góður þar til fjöldi „polla“ var 

kominn yfir 4 á 10 sek. tímabili. Það reyndust þolmörk kerfisins þar sem ekki er hægt 

að keyra BACnet aðgerðir í samhliða þráðum vegna uppbyggingar BACnet Stack 

safnsins. 

Við missi á netsambandi komu villur eins og til var ætlast og eðlileg vinnsla hófst um 

leið og samband náðist við búnað aftur. 

Nokkrar lagfæringar voru gerðar á MQTT subscribe og publish aðgerðum til að bregðast 

við aftengingum við miðlara. 
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7. Hönnunarskýrsla 

7.1 Forritunarumhverfi 

 Öll forritun fór fram í Kdevelop (https://www.kdevelop.org) forritunarumhverfinu 

sem er það umhverfi sem áframhaldandi þróun forritsins og tenging við annað 

umhverfi Rational Network mun fara fram í.  

 í gagnagrunnsvinnslu var SQLiteStuido (http://sqlitestudio.pl) notað. SQLiteStudio 

er „open source“ forrit með allri nauðsynlegri virkni í uppsetningu á SQLite 

gagnagrunni, þar með talið stuðning við breytingar á töflum án þess að þurfi að 

eyða þeim og búa til nýjar handvirkt. 

7.2 Hugbúnaðarsöfn 

 POCO (http://pocoproject.org/) hugbúnaðarsafnið var notað fyrir 

millilagsforritunina. Rational Network notar það við sína hugbúnaðarþróun og það 

var sett sem krafa í verkefninu að stuðst yrði við þetta safn. POCO hefur mjög 

breiðan stuðning við margskonar forritun í C++ svo sem JSON stuðning, 

þráðavinnslu, skilaboð milli þráða, klasa factory ofl. 

 Fyrir BACnet biðlara hlutann var notast við BACnet Stack 

(http://bacnet.sourceforge.net/) safnið sem er eina „open source“ safnið fyrir 

BACnet í boði í dag. Það er frekar takmarkað að ýmsu leiti eins og stuðningi við 

hinar ýmsu gerðir af búnaði ofl. en það kemur ekki að sök í þessu verkefni þar sem 

BACnet Stack ræður við allar þær gagnatýpur sem BACnet búnaður skilar frá sér í 

„whois“ og „read properties“ aðgerðum og það er það eina sem þarf í þessu 

verkefni. Hins vegar er það frekar takmarkandi fyrir verkefnið að safnið er static C 

kóði sem gerir þráðavinnslu í millilagi mun línulegri í stað þess að vera samhliða 

keyrsla. Til eru önnur söfn en þau eru afar dýr (3-4 milljónir) og henta ekki Rational 

Network þar sem þar á bæ er lögð mikil áhersla á „object oriented“ hönnun sem 

þessi söfn virðast ekki bjóða uppá. 

 Fyrir MQTT hlutann er notast við Mosquittopp safnið sem er C++ útgáfan af 

Mosquitto safninu (http://mosquitto.org/). Afar þægilegt í notkun og býður upp á 

þægilega „command line clienta“ til að prófa á móti og MQTT „test server“ til að 

notast við (http://test.mosquitto.org) 

 

https://www.kdevelop.org/
http://sqlitestudio.pl/
http://pocoproject.org/
http://bacnet.sourceforge.net/
http://mosquitto.org/
http://test.mosquitto.org/
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7.3 Kerfislýsing 

 

Mynd 2 – Kerfismynd 

 

Kerfisuppbygginguna má sjá á mynd 2 þar sem sá hluti sem verkefnið snýr að er 

rammaður inn með rauðri punktalínu, byggist upp af þremur mismunandi þáttum 

auk sýnidæmis um vefsíðu til uppsetningar á kerfi og gagnagrunns sem heldur utan 

um stillingar. 

BACnet biðlari sér um samskipti við BACnet búnað á netinu. Þau köll sem hann 

þarf að höndla eru „whois broadcast“ sem skilar lista af öllum BACnet búnaði á 

netinu, „readprop“ kall á BACnet búnað sem skilar tilsvarandi gildum sem tilgreind 

eru í hverju kalli fyrir sig, og „writeprop“ skipun sem breytir gildi á BACnet búnaði. 

MQTT biðlari sér um að senda uppfærslu á gildum upp á MQTT miðlara og taka 

við uppfærslum á gildum frá MQTT miðlara sem skilgreindur er í gagnagrunni fyrir 

hvert og eitt gildi (Topic). 

Millilagið (Control Layer) heldur utan um samskipti milli þessara laga og sér um 

að skilgreina hvenær á að keyra hvaða aðgerð skv. skilgreiningu í gagnagrunni. 

Einnig sér það um að skila skilgreiningu upp í vefviðmót og taka við skilgreiningum 

frá vefviðmóti og skrifa í gagnagrunn. 

Gagnagrunnur heldur utan um skilgreindar breytur og skilgreindar aðgerðir fyrir 

hverja skilgreinda BACnet breytu fyrir sig. 

 

 

http://mosquitto.org/
http://test.mosquitto.org/
http://test.mosquitto.org/
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7.4 Gagnagrunnur 

Gagnagrunnur er SQLite grunnur hannaður með tilliti til gagnagrunns frá Rational 

Network og styðst við töflur sem í honum eru fyrir í ýmsum fyrirspurnum. Sá hluti sem 

hannaður var og settur upp fyrir þetta verkefni snýr að því að geyma þær skilgreiningar 

sem þarf til að millilag viti hvenær á að framkvæma hvaða aðgerð og í hvaða samhengi. 

 

 

8. Rekstrarhandbók 

8.1 Uppsetning 

8.1.1 Búnaður 

 MQTT gateway for BACnet þarf að keyrast á Linux tölvu sem er á sama neti 

og sá BACnet búnaður sem kerfið á að þjónusta.  

8.1.2 Uppsetning hugbúnaðar 

Nota má þýddan kóða beint án frekari viðbóta með því að setja MQTT2BACnet 

keyrsluskrána, .so skrárnar og gagnagrunninn (m2b.db) sem fylgir kerfinu í 

sömu möppu og tryggja að eldveggur sé með opið fyrir þau port sem nota skal 

fyrir BACnet samskipti annarsvegar og MQTT samskipti hinsvegar. MQTT 

notar port 1883 að öllu jöfnu en er ekki bundið við það. 

Hægt er að setja inn stillingar í gagnagrunninn beint án þess að útfæra 

vefviðmót með SQLite skipunum og er þá sett inn í töfluna „mqtt2bacnet“ með 

eftirfarandi fyrirspurn:  

INSERT INTO mqtt2bacnet 

VALUES( NULL 

,<MQTT Broker path> 

,<Topic> 

,NULL <Reply Topic auto set to %Topic%/reply> 

,<retain> 0,1 

,1883 <MQTT port> 

, <poll> 0,1 

, <publish> 0,1 

, <subscribe> 0,1 
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, <COV value> real 

, <Poll interval> seconds 

,NULL <Name of network auto set to net1> 

,<BACnet Device instance> 

,<BACnet Object type> 

,NULL <Object name auto inserted> 

,<BACnet Object instance> 

,<BACnet property> 

,NULL <Property name auto inserted> 

,<BACnet write priority> 0-16 

,<BACnet valueIndex> 

,NULL <BACnet value tag auto inserted> 

,NULL <BACnet value tag name auto inserted> 

,0 <value, optional>); 

Ef setja á upp vefviðmót skal notast við fallið „getDataForWeb();“ sem skilar 

datatýpunni „map<int32, mapValues>“ þar sem mapValues er struct sem svarar 

beint til uppbyggingarinnar á töflunni „mqtt2bacnet“ fyrir utan einn auka 

parameter sem segir til um hvort færslan sé ýmist; í gagnagrunni „1“, á neti „2“ 

eða bæði „3“. Fallið les þá skilgreindar breytur í gagnagrunni og þær sem í boði 

eru á neti og skilar hverri breytu í mapValues struct. 

 Þegar unnið er með breytur í vefviðmóti skal nota föllin: 

 deleteDataFromDb(mapValue) til að eyða færslu 

 writeValueDataToDb(mapValue) til að bæta við færslu 

 updateDataToDb(mapValue) til að uppfæra færslu 

 initDataFromDb() fá allar færslur úr gagnagrunni 

 getValueFromDb(int id) til að fá eina færslu úr grunni 

Öll þessi föll eru útfærð í RN_MQTT2BACnet/src/LboWebInterface.cpp 

Eftir uppsetningu og uppkeyrslu virkar kerfið þannig að það býr til áskriftir á 

þau topic sem skilgreind eru sem „subscribe“ í gagnagrunni og þegar uppfærsla 

kemur á viðkomandi topic er hún skrifuð niður á tilheyrandi BACnet breytu. Ef 

uppfærslan er hinsvegar ‚getValue‘ er núverandi gildi lesið upp af BACnet 

breytu og gefið út (published) á replyTopic. 
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Fyrir hverja breytu sem er skilgreind með 1 í polled í gagnagrunni er gildi hennar 

lesið upp á ákveðnum tímafresti skilgreint í interval gildi í gagnagrunni og ef 

breyting á henni miðað við skráð gildi er meiri en COV þeirrar breytu þá er gildið 

sent út á replyTopic. 

 

8.1.3 Þjónustuaðilar 

 Þjónustuaðilar gætu nýtt sér kerfið til að búa til viðmót fyrir húsfélög, bæjarfélög 

og aðra á þann hátt sem hentar best hverju verkefni hvort sem það er vefsíða eða 

annar miðill. Þjónustuaðilinn þyrfti að hafa sömu upplýsingar og listaðar eru upp 

fyrir almennan notanda til að geta sett upp viðeigandi viðmót. 
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9. Framvinda 

Verkefninu var skipt upp í 10 spretti og hér er farið yfir framvindu hvers spretts. Fyrir 

hvern sprett er byrjað á að sýna samantekt á áætluðum vinnustundum og unnum 

vinnustundum. Þar á eftir sést verkáætlun spretts í töflu með áætluðum vinnustundum á 

hvern verkþátt, þá er sýnt brunagraf fyrir sprettinn og að lokum samantekt á því hvernig 

gekk við vinnuna.  

   Brunagröf sýna unnar vinnustundir hjá teyminu fyrir hvern dag, merkt inn á graf sem 

grænar súlur. Blá lína sýnir áætlaðan bruna við verkefnavinnu og rauð lína sýnir hvernig 

raunverulegur bruni var, þ.e. hvernig tókst til við að vinna niður verkefnalistann. 

 

9.1 Sprettur 0 

1. september – 6. september 2014 

Áætlaðar vinnustundir:  42 tímar alls, 21 tími á mann. 

Unnar vinnustundir:  46 tímar alls, 23 tímar á mann. 

Sprettur 0 var nýttur til undirbúnings fyrir verkefnið og þar sem teymið var enn í 

startholunum með skjölun og úrvinnslu á þeim tíma þá fylgir ekki brunarit með honum. 

Undirbúningur fór vel af stað, það var fundað með verkkaupa annars vegar um ýmislegt 

til að koma verkefninu af stað og svo með leiðbeinanda frá HR hins vegar til að koma á 

tengslum og fá hugmyndir fyrir skjölun o.fl. Þar að auki fór tími í að setja upp 

þróunarumhverfið og gera klárt fyrir forritun kerfisins. 

Forgangur Saga Nánar 
Áætlaðar 

vinnustundir 

1 
Startup fundur með 

verkkaupa 

Koma teymi inn í verkefnið og undirbúa 

startup fasann 
6 

2 Setja upp KDevelop 
Setja upp KDevelop á vélum 

teymismeðlima 
10 

3 Setja upp project 

Setja upp project frá Rational Networks 

á vélum teymismeðlima til að nýta sem 

grunn í verkefnisvinnu 

6 

4 
Compila Poco 

framework 

Downloada, builda og compila Poco 

íhlutasafninu með viðbótum frá Rational 

Networks á vélum teymismeðlima 

16 

5 
Fundur með 

leiðbeinanda 

Fyrsti fundur með leiðbeinanda frá HR 

Stefáni Frey Stefánssyni 
4 

    ALLS 42 

     Tafla 4  - Verkefnalisti spretts 0 
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9.2 Sprettur 1 

7. september – 20. september 2014 

Áætlaðar vinnustundir:  81 tími alls, 40,5 tímar á mann. 

Unnar vinnustundir:  73 tímar alls, 36,5 tímar á mann. 

Hér var verið að koma sér af stað með forritun og læra á BACnet kerfið, hefja skjölun 

og setja niður áætlanir. Tími fór í skýrsluskrif og stöðufund auk funda með verkkaupa. 

Töluverður tími var settur í uppsetningu einingaprófana en þar sem þær reyndust 

flóknari en gert hafði verið ráð fyrir og lítil von virtist á lausn þá var ákveðið að fresta 

frekari vinnu við þær. Forritun á fyrsta hluta af BACnet biðlara reyndist líka flóknari en 

gert hafði verið ráð fyrir og því var það verkefni framlengt yfir í næsta sprett auk þess 

sem bætt var við áætlaðan tíma fyrir verkefnið sem sést greinilega í brunariti á mynd 3 

þar sem línan fyrir bruna stígur upp frá áætluðum bruna í lok spretts. 

 

Forgangur Saga Nánar 
Áætlaðar 

vinnustundir 

1 Fyrstu skil 
Skýrsluvinna og gagnasöfnun fyrir 

fyrstu skil 
8 

2 Fundur með Verkkaupa 

Fundur með verkkaupa til að koma 

BACnet forritun af stað og staðfesta 

að rétt aðferðafræði sé notuð í 

samræmi við verkefnislýsingu og 

sýn verkkaupa 

8 

3 Unit Test 

Vinna við að finna hentug unit test 

framework og fá þau til að virka með 

verkefni 

20 

4 Vinna skýrsluskrif 
Skrifa skýrslu upp og setja upp í 

Word fyrir skil 
5 

5 Áhættugreining verkefnis Vinna við áhættugreiningu 5 

6 Verkáætlun Vinna við verkáætlun 3 

7 Framvinduáætlun Vinna við Framvinduætlun 5 

9 Keyra BACnet Server 

Setja upp BACnet demo server sem 

teymismeðlimir geta notað til að 

forrita á móti 

3 

10 Læra á BACnet/Poco 

Fá dýpri skilining á Poco 

íhlutasafninu og hvernig það nýtist 

til að búa til BACnet client sem 

passar þessu verkefni 

8 

11 Fyrsti BACnet hluti 
Forrita fyrsta BACnet hlutann á móti 

BACnet server 
8 

12 Stöðufundur Undirbúningur og fundur 8 

    ALLS 81 

Tafla 5 - Verkefnalisti 1 
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Mynd 3 - Brunarit 1 

 

Punktar frá gagnrýnisfundi eftir sprett: 

 Sögupunktar voru greinilega vanmetnir, það þarf að brjóta sögurnar  

betur niður og áætla fleiri punkta á hverja sögu. 

 Við þurfum að meta baklandið betur og sjá betur út hvernig við getum nýtt 

okkur aðstoð frá verkkaupa. 

 Uppsetning einingaprófana reyndist flóknari en við gerðum ráð fyrir og 

reynsla af þeim innan fyrirtækisins er lítil. 

 Skjölun var ábótavant og við þurfum að taka okkur á í þeim málum. 

 Skilningur á BACnet-kerfinu og hönnun þess er ekki kominn eins langt og 

við hefðum viljað á þessum tímapunkti. Við þurfum að nota næstu tvær vikur 

vel í að leita okkur aðstoðar og rýna betur í staðalinn. 

 Við erum búnir að leggja meiri tíma í verkið heldur en áætlað var og stefnir 

allt  í að við gerum það áfram. 

 Veikindi í teymi höfðu mikil áhrif á afköstin á þessum sprett. 3 dagar hjá 

hvorum teymismeðlim fyrir sig. 
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9.3 Sprettur 2 

21. september – 4. október 2014 

Áætlaðar vinnustundir:  88 tímar alls, 44 tímar á mann. 

Unnar vinnustundir:  96 tímar alls, 48 tímar á mann. 

Lagður var meiri tími í þennan sprett en lagt var upp með en þó náðust markmið hans 

ekki að fullu. Um miðbik sprettsins fór BACnet biðlara forritun að dragast á langinn og 

partur af henni færðist yfir í næsta sprett. Teymið áttaði sig á því að lagt hafði verið af 

stað í forritun án þess að kynna sér nógu vel staðla og almenna virkni BACnet en margar 

vinnustundir voru þó lagðar í verkið og með því náðist að lágmarka skaðann. 

 

Forgangur Saga Nánar 
Áætlaðar 

vinnustundir 

1 
Lesa 
forritunarstaðal 
sprettur 2 

Kynna sér hvaða hlutar 
forritunarstaðals eiga við í spretti 

4 

2 
Búa til template út 
frá forritunarstaðli 

Einfalda tilbúning nýrra skráa með því 
að búa til template 

5 

3 

Setja upp umhverfi 
í kdevelop betur og 
laga að þörfum 
verkefnis sprett 2 

Setja upp library, makeskrá og skjala 
uppbyggingu fyrir sprett 

4 

4 
Gera útdrátt úr 
forritunarstaðli 

Gera stytta útgáfu af 
forritunarstaðlinum til að einfalda 
notkun á honum 

5 

5 Unit Test 
Tengja Unit test framwork við 
verkefnið og mismunadi library 

10 

6 
Senda whois og 
taka við svari frá 
neti 

Senda BACnet whois til að mappa 
hvaða búnaður er í boði á netinu 

20 

7 
Read properties frá 
bacnet server sem 
svarar whois 

Lesa hvaða breytur eru í boði á 
hverjum búnaði fyrir sig 

10 

9 

Read propertis frá 
öllum bacnet 
serverum sem 
svara whois í einu 
(bacepics) 

Mappa net og lesa upp allar breytur 
sem í boði eru í einni aðgerð 

20 

10 
Read property eitt 
skilgreint property 
value 

Lesa eitt gildi úr 
device.object.property.value 

10 

    ALLS 88 

Tafla 6  - Verkefnalisti 2 
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Mynd 4 - Brunarit 2 

 

Punktar frá gagnrýnisfundi eftir sprett: 

 Þekking á BACnet kerfinu er orðin betri. 

 Við erum fyrst núna að átta okkur á hvernig BACnet Protocol Stack library 

og framework geta nýst okkur sem best. 

 Við áttum 2 góða stöðufundi með verkkaupa þar sem var betur skilgreint 

hvernig gögnum verður skilað og t.d. að þau verði gerð BACnet WebService 

compatible. 

 Við hefðum þurft að gefa okkur betri tíma í að lesa okkur til um staðla og 

virkni  og í að prófa hluti í demo-umhverfi áður en farið var í að forrita. 

 Teymið setti margar vinnustundir í sprettinn og hélt sig vel að verki. 

 Við þurfum að passa að halda leiðbeinanda betur upplýstum um gang mála. 
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9.4 Sprettur 3 

5. október – 11. október 2014 

Áætlaðar vinnustundir:  45 tímar alls, 22,5 tímar á mann. 

Unnar vinnustundir:  32 tímar alls, 16 tímar á mann. 

Vinna við verkliði gekk mjög vel og þrátt fyrir veikindi o.fl. tafir frá vinnu þá náðust 

markmið sprettsins. Í þessum spretti var hafist handa við undirbúning fyrir forritun á 

MQTT biðlara og teymið sá fram á að klára vinnu við hann í næsta spretti á einni viku 

í stað tveggja eins og áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Þannig að verkáætlun var uppfærð 

samkvæmt því og ákveðið var að setja auka viku í forritun á millilagi sem kæmi síðar 

og talið var líklegt að þyrfti auka tíma. Auk þess náðist að klára þá verkliði sem færðir 

höfðu verið frá næsta spretti á undan. 

Forgangur Saga Nánar 
Áætlaðar 

vinnustundir 

1 
Fundir og skjölun fyrir 
sprett 

Gagnrýnifundur, skipulagning 
spretts, tímaskráningar og 
uppfærslur á burndown chart 

4 

2 Get object list 
Fá lista af Objects frá einu 
device sem svarar whois 

5 

3 Get property list 
Fá lista af Properties fyrir eitt 
object 

2 

4 Get value 
Lesa gildi úr 
device.object.property.value 

2 

5 Set value 
Skrifa gildi í 
device.object.property.value 

2 

6 Setja upp MQTT broker 
Setja upp MQTT broker á vél 
eða virtual vél til að nota við 
prófanir og kynningar 

4 

7 

Setja upp umhverfi í 
kdevelop betur og laga 
að þörfum verkefnis 
sprett 3 

Setja upp library, makeskrá og 
skjala uppbyggingu fyrir sprett 

4 

9 
Finna hentug library fyrir 
MQTT 

Leita að C++ library sem er vel 
prófað og þægilegt í notkun 

6 

10 
Setja upp Demo MQTT 
client 

Setja upp open source client til 
að skilja betur virkni í MQTT og 
staðfesta virkni á okkar client 

2 

11 
Lesa forritunarstaðal 
sprettur 3 

Kynna sér hvaða hlutar 
forritunarstaðals eiga við í 
spretti 

4 

12 Fá skilning á MQTT 
Leika aðeins með server og 
client og lesa manual um library 

10 

    ALLS 45 

     Tafla 7 - Verkefnalisti 3 
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Mynd 5 - Brunarit 3 

 

Punktar frá gagnrýnisfundi eftir sprett: 

 Það fór svolítilll tími í veikindi o.fl. hjá fjölskyldumeðlimum. 

 Það gekk hratt og vel að ná skilningi á MQTT og skilja mosquitto-library. 

 Það gekk vel að komast af stað með forritun í MQTT, jafnvel svo vel að við 

treystum okkur til að klára þá forritun á einni viku í stað tveggja. 

 Við ákváðum að nýta það svigrúm sem gott gengi gefur okkur í forritun á 

millilagi. 

 Við erum ekki sáttir við útfærslu á kóða í BACnet-client og þurfum að gefa 

okkur tíma í að útfæra hann betur. 

 Við þurfum að vera duglegri við að fylla út í sprettbruna jafnóðum eftir hvern 

vinnudag. 
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9.5 Sprettur 4 

12. október – 18. október 2014 

Áætlaðar vinnustundir:  44 tímar alls, 22 tímar á mann. 

Unnar vinnustundir:  62 tímar  alls, 31 tími á mann. 

Allir verkliðir sprettsins kláruðust og áfangamarkmið náðist, sem var að sýna fram á 

MQTT biðlara sem væri fullfær um að senda og taka við upplýsingum til og frá broker 

úti á internetinu. Við miðbik spretts sjást tafir á vinnu í brunariti á mynd 6 sem komu til 

vegna ófyrirséðrar flækju við forritun en það var leyst með auknu vinnuframlagi. 

Á þessum tímapunkti var teymið farið að verða öruggara með að verkefnið kæmi til með 

að skila nýtilegri vöru. 

Forgangur Saga Nánar 
Áætlaðar 

vinnustundir 

1 
Fundir og skjölun fyrir 
sprett 

Gagnrýnifundur, skipulagning 
spretts, tímaskráningar og 
uppfærslur á burndown chart 

4 

2 
Publisha topic á MQTT-
broker 

Forrita client sem getur publisha 
breytingu á topic 

4 

3 
Subscriba á topic á 
MQTT-broker 

Forrita client sem getur 
subcribað á topic og birt 
breytinga á því á skjá 

4 

4 
Taka við publish beiðni 
frá millilagi 

Taka við beiðni frá millilagi um 
að senda uppfærslu á topic 

4 

5 
Taka við subscribe 
beiðni frá millilagi 

Setja upp return gildi þannig að 
hægt sé að nota þau til 
villumeldinga í millilagi 

2 

6 
Senda villumeldingu til 
millilags 

Setja upp return gildi þannig að 
hægt sé að nota þau til 
villumeldinga í millilagi 

3 

7 
Senda breytingar á 
subscribed topics til 
millilags 

Skila breytingu á subscribed 
topic til millilags 

4 

9 
Write property niður á 
bacnet object value fyrir 
breytt gildi frá notanda 

Skrifa breytingu á topic niður á 
viðkomandi búnað 

5 

10 
Lagfæra kóða í bacnet 
hluta mtt að hjúpa C 
kóða í C++ 

Hjúpa C kóða betur þannig að 
við séum einungis að kalla í C++ 
föll í millilagi 

4 

11 
Stöðufundur 2 
skýrsluvinna 

Gera góða kynningu og 
stöðuskýrlu 

6 

12 
Setja upp umhverfi í 
kdevelop og laga að 
þörfum sprett 4 

Setja upp library, makeskrá og 
skjala uppbyggingu fyrir sprett 

4 

    ALLS 44 

     Tafla 8  - Verkefnalisti 4 
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Mynd 6 - Brunarit 4 

 

Punktar frá gagnrýnisfundi eftir sprett: 

 Það gekk vel og flest markmið vikunnar náðust. 

 Við náðum áfangamarkmiði sprettsins miðað við verkáætlun. 

 Það gekk betur að halda utan um skráningar og skjölun.Við erum farnir að 

verða öruggir um að verkefnið komi til með að skila nýtilegri vöru. 
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9.6 Sprettur 5 

19. október – 25. október 2014 

Áætlaðar vinnustundir:  46 tímar alls, 23 tímar á mann. 

Unnar vinnustundir:  69 tímar alls, 34,5 tímar á mann. 

Mikill tími fór í undirbúning og skjalavinnslu fyrir stöðufund 2 og skýrir það að mestu 

þær auka vinnustundir sem fóru í sprettinn fram yfir áætlaðan tíma. Vinna við verkefnið 

sjálft gekk vel og hér var verið að hanna millilag, hanna gagnagrunn, lesa 

forritunarstaðla og kynna sér POCO-framework sem notað yrði við forritun í 

framhaldinu. 

Forgangur Saga Nánar 
Áætlaðar 

vinnustundir 

1 
Undirbúningur fyrir 
stöðufund 2 

Setja upp kynningu og æfa 
hana. Klára skýrslu með 
skýringum 

6 

2 
Fá RN_framework til að 
builda 

Tengja poco library við project í 
kdevelop og fá framework sem 
millilag notar til að builda svo 
hægt sé að byrja á forritun 

10 

3 
Hanna Sqlite 
gagnagrunn 

Skilgreina gagnagrunn, töflur, fk 
ofl. 

5 

4 Stöðufundur 2. Halda stöðufund 2 4 

5 
Setja upp Sqlite 
gagnagrunn 

Setja upp gagnagrunn skv 
skilgreiningu 

5 

6 
Hanna millilag og 
ákveða útfærslu 

Hanna milllagið og ákveða 
hvaða þjónustur eiga að vera í 
boði og hvaða gögn þurfa að 
fara hvert 

10 

7 Lesa forritunarstaðla 
Kynna sér hvaða hlutar 
forritunarstaðals eiga við í spretti 

2 

9 
Kynna okkur Poco-
library 

Skoða poco library og 
documentation fyrir það 

4 

    ALLS 46 

Tafla 9  - Verkefnalisti 5 
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Mynd 7 - Brunarit 5 

Punktar frá gagnrýnisfundi eftir sprett: 

 Þrátt fyrir að mikill tími hafi farið í undirbúning fyrir stöðufund 2 þá gekk 

vinnan við verkefnið vel. 

 Hönnun og uppsetning á gagnagrunni gekk vel og fór fram úr áætlun. 

 Skjölunin gekk vel. 

 Stöðufundur gekk vel og þar er kominn góður grunnur að lokasýningu. 
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9.7 Sprettur 6 

26. október – 8. nóvember 2014 

Áætlaðar vinnustundir:  81 tími alls, 40,5 tímar á mann. 

Unnar vinnustundir:  114 tímar alls, 57 tímar á mann. 

Teymið vann mikið að lausnum í sameiningu og nýtti sér „peer-progamming“ meira en 

í fyrri sprettum og gaf það góða raun. POCO-framework forritun reyndist flókin í byrjun 

og tafði það framvindu fljótlega. Hér náðist fyrsta tenging á milli BACnet og MQTT 

sem var stór áfangi. Þrátt fyrir mikla vinnu teymismeðlima þá fluttist svolítið af vinnu 

yfir í næsta sprett, auk þess sem áætlaður var meiri tími á suma verkliði sem fluttust yfir. 

Forgangur Saga Nánar Áætlaðar 

vinnustundir 

1 
Fundir og skjölun fyrir 
sprett 

Gagnrýnifundur, skipulagning 
spretts, tímaskráningar og 
uppfærslur á burndown chart 

4 

2 Fundur með Dánjal 
Fundur um útfærslu á BACnet-
webservice 

2 

3 
Kynna okkur BACnet-
webservice 

Kynna okkur BACnet-
webservice 

2 

4 
Kynna okkur 
forritunarstaðal og 
POCO-library 

Kynna okkur forritunarstaðal og 
POCO-library 

4 

5 
Setja upp 
gagnagrunnstengingu 

Tengjast SQlite gagnagrunni í 
millilagi 

4 

6 
Setja upp BACnet layer í 
millilagi 

Setja upp BACnet layer í 
millilagi 

6 

7 

Skrifa millilag sem 
skilgreinir hvenær á að 
senda Mqtt breytu yfir í 
Mqtt client 

Lesa í millilagi hvaða breytum á 
að publisha/subcribe í MQTT 
client 

16 

9 
Setja upp MQTT layer í 
millilagi 

Setja upp MQTT layer í millilagi 6 

10 
Koma Mqtt breytum upp í 
Mqtt layer 

Lesa breytur úr gagnagrunni og 
skila upp í MQTT client 

10 

11 Forrita startup keyrslu 

Keyra upp þjónustur og starta 
MQTT og BACnet layer 
samkvæmt skilgreiningum í 
gagnagrunni 

8 

12 BACnet poller 

Forrita BACnet poller sem les 
gögn með ákveðnu interval af 
BACnet eins og skilgreint er í 
gagnagrunni 

10 

13 
Framkvæma aðgerðir við 
event frá poller 

Framkvæma aðgerðir við event 
frá poller 

4 

14 
Taka við breytingu á 
subcribed event 

Millilag skilar Bacnet aðgerðum 
niður í BACnet CLient skv 
möppun í gagnagrunni og 
events frá MQTT Client 

5 

    ALLS 81 

Tafla 10 - Verkefnalisti 6 
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Mynd 8 - Brunarit 6 

 

Punktar frá gagnrýnisfundi eftir sprett: 

 Við notuðum peer-programming meira en áður og fannst það skila góðum 

árangri. 

 Það fór mun meiri tími í að komast af stað í POCO-framework en upphaflega 

var áætlað og það hafði áhrif á sprettbruna. 

 Það var mjög stór áfangi að ná fyrstu tengingu á milli BACnet og MQTT og 

nú getum við skrifað frá MQTT niður á BACnet vandræðalaust. 

 Það er töluvert af sögupunktum sem sitja eftir óunnir eftir sprettinn og koma 

til með að flytjast yfir í næsta sprett og þar með hafa áhrif á skipulagið. 
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9.8 Sprettur 7 

9. nóvember – 15. nóvember 2014 

Áætlaðar vinnustundir:  44 tímar alls, 22 tímar á mann. 

Unnar vinnustundir:  67 tímar alls, 33,5 tímar á mann. 

Allir verkliðir kláruðust ásamt þeim sem höfðu flust yfir frá fyrri spretti. Einhver verk 

drógust á langinn vegna flækju við forritun en þá var lagður meiri tími í verkið á móti 

til að ná markmiðum sprettsins. 

Á þessum tímapunkti var búið að uppfylla allar nema eina A-kröfu og teymið sá fram á 

að kára hana ásamt öllum B- og C-kröfum fyrir utan setup-forrit í næsta spretti. 

Forgangur Saga Nánar 
Áætlaðar 

vinnustundir 

1 
Fundir og skjölun fyrir 
sprett 

Gagnrýnifundur, skipulagning 
spretts, tímaskráningar og 
uppfærslur á burndown chart 

4 

2 
Setja upp BACnet 
layer í millilagi 
(FRAMHALD) 

Setja upp BACnet layer í millilagi 2 

3 
Setja upp MQTT layer 
í millilagi 
(FRAMHALD) 

Setja upp MQTT layer í millilagi 2 

4 
Lesa MQTT-topic upp 
úr SET 

Lesa út frá ID hvaða topic þráður á 
að nota 

2 

5 Gera timer fyrir poller 

Gera timer sem setur gildi inn í 
seconds breytu og kallar á fall sem 
athugar hvað á að polla á þeim 
tíma 

4 

6 
Halda utan um þræði, 
sér ThreadPool 

Búa til POCO:Threadpool 2 

7 
Laga publish fall fyrir 
SET 

Laga MQTT-publish fall til að taka 
við topicWithID 

2 

9 
Laga ReadProp að 
TopicWithID 

Laga BACnet ReadProp fall til að 
taka við topicWithID 

2 

10 
Starta actonPolled 
fyrir hvert topic 

Fall sem kallað er í á sekúndu 
fresti og ákveður hvaða poll-
þráðum á að starta og startar þeim 

6 

11 
Kynna okkur 
forritunarstaðla og 
POCO-library 

Kynna okkur forritunarstaðla og 
POCO-library 

4 

12 
Publisha topic á 
MQTT-broker 

Skila upplýsingum frá BACnet upp 
á broker ef gildi hefur breyst 

6 

13 
Skrifa nýtt gildi í SET - 
nota semaphores 

Uppfæra SET af topicWithID 8 

    ALLS 44 

    Tafla 11  - Verkefnalisti 7 
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Mynd 9 - Brunarit 7 

 

 

Punktar frá gagnrýnisfundi eftir sprett: 

 Fyrir utan vandræði með readprop-hluta þá gekk vinna við verkefni vel. Við 

náðum að klára alla sögupunkta ásamt þeim sem bæst höfðu við frá næsta 

spretti á undan. 

 Við erum búnir að uppfylla allar nema eina af A-kröfunum og sjáum fram á 

að klára hana og allar B- og C-kröfur fyrir utan setup-forrit í næsta spretti. 
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9.9 Sprettur 8 

16. nóvember – 22. nóvember 2014 

Áætlaðar vinnustundir:  48 tímar alls, 24 tímar á mann. 

Unnar vinnustundir:  71 tími alls, 35,5 tímar á mann. 

Hér lenti teymið í sínum verstu töfum og erfiðleikum sem upp komu við vinnu að 

verkefninu. Þegar kom að vinnu við vefskil þá kom í ljós að það þurfti að hafa stærri 

útgáfu af POCO-framework og eftir margar stundir af tilraunum við uppsetningu kom í 

ljós að skipta þurfti um aðra tölvuna sem þýddi nýja uppsetningu á 

forritunarumhverfinu. Þegar vinna var að komast eitthvað af stað þá var sprettinum lokið 

og þrátt fyrir að teymið hafi bætt á sig aukatímum þá varð mjög mikið af verkliðum eftir 

sem færðust yfir í næsta sprett. Það var ljóst á þessum tímapunkti að ekki mætti mikið 

bregða út af og það þyrfti að halda sig vel að verki til að verkefnið sjálft gengi 

almennilega upp. 

Forgangur Saga Nánar 
Áætlaðar 

vinnustundir 

1 
Fundir og skjölun fyrir 
sprett 

Gagnrýnifundur, skipulagning 
spretts, tímaskráningar og 
uppfærslur á burndown chart 

4 

2 

Gera admin kleift að 
skilgreina Mqtt breytur 
í vefskilum út frá 
JSON streng 

Vef viðmót þarf að geta skilað 
config í millilag 

4 

3 
Lesa skilgreiningar 
upp úr gagnagrunni 

Lesa skilgreiningar fyrir config-
vefviðmót upp úr gagnagrunni 

4 

4 
Fá whois svar fyrir 
vefskil 

Fá whois svar fyrir vefskil 4 

5 
Setja svör frá whois 
og gagnagrunni í 
JSON-streng 

Setja svör frá whois og 
gagnagrunni í JSON-streng 

4 

6 Fá readprop í JSON Fá readprop í JSON 2 

7 
Bæta readprop í tré í 
vefsíðu 

Bæta readprop í tré í vefsíðu 4 

9 
Skrifa skilgreiningar í 
gagnagrunn 

Skrifa skilgreiningar í gagnagrunn 4 

10 
Skrifa query fyrir 
readconfig 

Skrifa query/view fyrir readconfig 2 

11 
Vinna í þráðavinnslu 
og loka þráðum 
réttum 

Loka þráðum rétt á réttum tíma 
miðað við flæði 

4 

12 
Skrifa query og 
triggers fyrir 
writeconfig 

Skrifa query og triggers fyrir 
writeconfig 

2 

13 Vinna við vefsíðu Setja upp tré og aðgerðir 6 

14 
Setja upp samskipti 
fyrir web-service 

Setja upp samskipti fyrir web-
service 

4 

    ALLS 48 
Tafla 12  - Verkefnalisti 8 
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Mynd 10 - Brunarit 8 

 

 

Punktar frá gagnrýnisfundi eftir sprett: 

 Uppsetning á viðbótum við POCO-framework fyrir vefskil gekk mjög illa og 

tafði mikið fyrir vinnu.  

 Það þurfti að skipta um tölvu og setja aftur upp allt vinnuumhverfi á 64-bita 

tölvu í stað 32-bita til að fá POCO-framework til að virka. 

 Það er því ljóst að það má lítið út af bregða næstu þrjár vikurnar ef verkefnið 

á að ganga almennilega upp. Vefskilin færast því aftur um eina viku og minni 

tími gefst í debugging og yfirferð á kóða.  Það er þvi afar mkilvægt að 

skipulagið sé gott þessar vikur og óvæntar uppákomur geta orðið okkur 

dýrkeyptar. Búið er að bregðast við þessu með því að fá frí frá vinnu einhverja 

daga. 

 En þar sem önnur vélin virkaði hjá okkur nýttum við tímann líka aðeins í 

debugging í vikunni til að vinna okkur í haginn þótt það hafi ekki verið tiltekið 

í sprettinum þegar hann var settur upp. 
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9.10  Sprettur 9 

23. nóvember – 29. nóvember 2014 

Áætlaðar vinnustundir:  56 tímar alls, 28 tímar á mann. 

Unnar vinnustundir:  78 tímar alls, 39 tímar á mann. 

Þessi sprettur var síðasti kóðunarspretturinn og það sást greinilega að komin var þreyta 

í teymið, enda búið að vinna mikið og leggja mikið á sig við verkefnið. Samvinna gekk 

þó vel eins og allan tímann þrátt fyrir þreytu. Hér var verið að leggja lokahönd á kerfið 

og verkliðir drógust aðeins á langinn bæði vegna þess að það þurfti að endurhugsa sumar 

útfærslur og jafnvel endurhanna frá grunni því þær hentuðu ekki þegar á reyndi.  

Allir verkliðir kláruðust með mikilli vinnu og markmið sprettsins náðust. 

 
Forgangur 

 
Saga 

 
Nánar 

Áætlaðar 
vinnustundir 

1 Gera admin kleift að 
skilgreina Mqtt breytur í 
vefskilum út frá JSON 
streng 

 
Vef viðmót þarf að geta 
skilað config í millilag 

 
4 

2 Setja svör frá whois og 
gagnagrunni í JSON-streng 

Setja svör frá whois og 
gagnagrunni í JSON-streng 

 
4 

3 Fá readprop í JSON Fá readprop í JSON 2 

4 Bæta readprop í tré í 
vefsíðu 

Bæta readprop í tré í 
vefsíðu 

4 

5 Skrifa skilgreiningar í 
gagnagrunn 

Skrifa skilgreiningar í 
gagnagrunn 

4 

6 Skrifa query og triggers fyrir 
writeconfig 

Skrifa query og triggers fyrir 
writeconfig 

 
2 

7 Vinna við vefsíðu Setja upp tré og aðgerðir 6 

9 Setja upp samskipti fyrir 
web-service 

Setja upp samskipti fyrir 
web-service 

4 

 
10 

Fundir og skjölun fyrir sprett Gagnrýnifundur, 
skipulagning spretts, 
tímaskráningar og 
uppfærslur á burndown 
chart 

4 

11 Skýrslur og skjölun fyrir 3. 
skil 

Taka saman efni og setja í 
skýrslur 

6 

12 Notendahandbók Notendahandbók fyrir kerfið 4 

13 Rekstrarhandbók Rekstrarhandbók fyrir kerfið 4 

14 Hönnunarskýrsla Hönnunarskýrsla fyrir 
verkefnið 

4 

 
15 

 
Laga ReadProp gagnaskil 
fyrir webconfig 

Laga Readprop þannig að 
það sá auðveldara að ná í 
gögn fyrir device property 
listann út úr gangapakka 

 
4 

  ALLS 56 

Tafla 13  - Verkefnalisti 9 
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Mynd 11 - Brunarit 9 

 

Punktar frá gagnrýnisfundi eftir sprett: 

 Þessi sprettur bar það með sér að vera síðasti kóðunarspretturinn og teygðist 

svolítið á verkefnum en allt kláraðist þó fyrir rest eftir nokkrar smá 

hönnunarbreytingar og ákvarðanir. 

 Hönnun á gagnagrunni var aðeins of metnaðarfull í upphafi og til að gera 

utanumhald gagna meðfærilegra var hann endurhannaður og endaði í einni 

töflu sem styðst við nokkur constraint og triggera, auk gagna úr bacnet töflu. 

 Farið er að bera á þreytu í hópnum en samvinnan gengur vel. 
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9.11  Sprettur 10 

30. nóvember – 13. desember 2014 

Áætlaðar vinnustundir:  97 tímar alls, 48,5 tímar á mann. 

Unnar vinnustundir:  146 tímar alls, 73 tímar á mann. 

Síðasti spretturinn fór að miklu leyti í skýrsluvinnu, undirbúning fyrir stöðufund og 

vinnu við lokaskýrslu. Að öðru leyti var verið að vinna að prófunum, kommentum á 

kóða og villuköstun. Allir verkliðir sprettsins kláruðust og hér hafði öllum markmiðum 

verkefnisins verið náð. 

Forgangur Saga Nánar 
Áætlaðar 

vinnustundir 

1 Stöðufundur 3 Halda stöðufund 3 4 

2 
Stöðufundur 3 
skýrsluvinna 

Gera góða kynningu og 
stöðuskýrlu 

10 

3 
Prófanir og villukastanir í 
millilagi 

Prófa millilags kóða og 
grípa og kasta villum þar 
sem þarf 

8 

4 
Prófanir og villukastanir í 
mqtt kóða 

Prófa mqtt kóða og grípa 
og kasta villum þar sem 
þarf 

6 

5 
Prófanir og villukastanir í 
bacnet Kóða 

Prófa bacnet kóða og 
grípa og kasta villum þar 
sem þarf 

6 

6 Prófanir á heildarkerfi Prófa kerfi í heild sinni 20 

7 Setja saman lokaskýrslu 

Setja upp efni fyrir 
lokaskýrslu, láta prenta 
hana út og setja í 
ábyrgðarpóst 

30 

9 Kommenta kóða 
Fara yfir komment og 
skjölun í kóða 

6 

10 Taka til í kóða 
Fara yfir kóða og taka út 
óþarfa komment og debug 
kóða 

4 

11 Mæla resourca 
Mæla resourca sem forrit 
tekur til sín og ath hvort 
hægt er að besta kóðann 

3 

    ALLS 97 

Tafla 14  - Verkefnalisti 10 
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Mynd 12 - Brunarit 10 

 

Punktar frá gagnrýnisfundi eftir sprett: 

 Lokaspretturinn var ánægjulegur þar sem öllum markmiðum verkefnis hefur 

verið náð. 

 Meiri tími fór í undirbúning fyrir stöðufundinn en upphaflega var áætlað sem 

skýrir lítinn bruna í byrjun spretts 

 Forrit var bætt mikið í prófunum og þeir resorsar sem það notar minnkuðu til 

muna við yfirferð og greiningu auk þess sem áreiðanleiki þess bættist mikið með 

villuköstunum og betri útfærslum eftir prófanir. 

 Búið er að undirbúa tösku með búnaði fyrir sýningu og setja upp glærusýningu 

að mestu leiti. 
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10. Samantekt 

Verkefnið var afar krefjandi að mörgu leiti og á mörkum þess að vera of stórt fyrir 

tveggja manna teymi sem sýnir sig vel í þeim vinnutímum sem teymismeðlimir setja í 

verkefnið hvor um sig. Það var ljóst strax í upphafi og því mikið lagt upp úr skipulagi 

og góðri mætingu sem skilaði sér í mögrum unnum tímum og verkefni sem skilað er á 

áætlun. 

Við skipulagningu og rekstur verkefnisins var notast við SCRUM aðferðarfræðina sem 

teymið hafði haldbæra reynslu af úr náminu og nýttist vel í að halda utan um og hafa 

yfirlit yfir gang verkþátta og heildarstöðu verkefnis hverju sinni. Sérstaklega kom það 

vinnulag sér vel að hluta hvern sprett niður í sem flesta verkþætti á skipulagsfundi 

þannig að hver sprettur væri vel afmarkaður og markmið hans skýr. Þetta skilaði sér í 

hnitmiðuðum vinnubrögðum og því að aldrei kom kafli í verkefnavinnunni þar sem ekki 

var alveg ljóst hvað væri næsta skref og hvað hver meðlimur um sig ætti að vera að 

vinna að. 

Teymis meðlimir fengu aðstöðu hjá Rational Network og aðgang að kóða þeirra til 

viðmiðunar en voru að öðru leiti sjálfstæðir að öllu leiti með vinnu og búnað. 

Kröfur verkefnis voru þær að forritað væri í C++ og notast við Kdevelop 

þróunarumhverfið sem teymið hafði enga reynslu af, en reyndist afar gott 

forritunarumhverfi, og verður mjög líklega notað meira af verkefnisaðilum í framtíðinni 

enda frítt „open source“ forrit. 

Helstu þröskuldarnir voru að verkefnið krafðist þess að teymismeðlimir kynntust 

stöðlum og forritasöfnum sem þeir höfðu aldrei unnið með áður. Það fór því drjúgur 

tími í að skilja hvernig mætti leysa kröfur verkefnisins með þeim tólum sem í boði eru 

og samkvæmt þeim stöðlum sem hver verkefnishluti þurfti að uppfylla. Þar nýttist vel 

að hafa í náminu þurft að koma sér inn í hin ýmsu forritunarmál og tól á stuttum tíma í 

hinum ýmsu fögum og verkefnum. 

Það sem stendur uppúr eftir verkefnið er sú reynsla að hafa skipulagt stórt verkefni og 

hlutað niður verkefnisþættina án þess að hafa í raun mikla innsýn í hvern verkþátt fyrir 

sig í byrjun. Með því að vinna skipulega og halda sig við áætlunina og hafa alltaf skýr 

markmið á hverjum tímapunkti í verkefnavinnunni hefur unnist vel úr öllum brekkum 
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sem upp hafa komið. Einnig höfum við fengið innsýn í BACnet og MQTT staðlana auk 

þess sem reynslan í að vinna með POCO safnið verður verðmæt í verkefnum 

framtíðarinnar. Safnið er þar að auki mjög öflugt og leysir með stuttum kóða mörg 

algeng verkefni í forritun. 
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11. Viðaukar 

11.1 Verkefnalisti 

Forgangur   Nánar Sögupunktar Sprettur nr. 

1 

Startup fundur með 

verkkaupa 

Koma teymi inn í verkefnið og 

undirbúa startup fasann 6 0 

2 

Setja upp 

KDevelop 

Setja upp KDevelop á vélum 

teymismeðlima 10 0 

3 Setja upp project 

Setja upp project frá Rational 

Networks á vélum 

teymismeðlima til að nýta sem 

grunn í verkefnisvinnu 6 0 

4 

Compila Poco 

framework 

Downloada, builda og compila 

Poco íhlutasafninu með 

viðbótum frá Rational 

Networks á vélum 

teymismeðlima 16 0 

5 

Fundur með 

leiðbeinanda 

Fyrsti fundur með leiðbeinanda 

frá HR Stefáni Frey 

Stefánssyni 4 0 

 ALLS  42  

6 Fyrstu skil 

Skýrsluvinna og gagnasöfnun 

fyrir fyrstu skil 8 1 

7 

Fundur með 

Verkkaupa 

Fundur með verkkaupa til að 

koma BACnet forritun af stað 

og staðfesta að rétt 

aðferðafræði sé notuð í 

samræmi við verkefnislýsingu 

og sýn verkkaupa 8 1 

8 Unit Test 

Vinna við að finna hentug unit 

test framework og fá þau til að 

virka með verkefni 20 1 

9 Vinna skýrsluskrif 

Skrifa skýrslu upp og setja upp 

í Word fyrir skil 5 1 

10 Verkáætlun Vinna við verkáætlun 3 1 

11 Framvinduáætlun Vinna við Framvinduætlun 5 1 

12 

Keyra BACnet 

Server 

Setja upp BACnet demo server 

sem teymismeðlimir geta notað 

til að forrita á móti 3 1 

13 

Læra á 

BACnet/Poco 

Fá dýpri skilining á Poco 

íhlutasafninu og hvernig það 

nýtist til að búa til BACnet 

client sem passar þessu 

verkefni 8 1 

14 

Fyrsti BACnet 

hluti 

Forrita fyrsta BACnet íhlutinn 

á móti BACnet server 8 1 

15 Stöðufundur Undirbúningur og fundur 8 1 

 ALLS  76  
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Forgangur   Nánar Sögupunktar Sprettur nr. 

16 

Lesa 

forritunarstaðal 

sprettur 2 

Kynna sér hvaða hlutar 

forritunarstaðals eiga við í 

spretti 4  2 

17 

Búa til template út 

frá forritunarstaðli 

Einfalda tilbúning nýrra skráa 

með því að búa til template 5  2 

18 

Setja upp umhverfi 

í kdevelop betur og 

laga að þörfum 

verkefnis sprett 2 

Setja upp library, makeskrá og 

skjala uppbyggingu fyrir sprett 4  2 

19 

Gera úrdrátt úr 

forritunarstaðli 

Gera stytta útgáfu af 

forritunarstaðlinum til að 

einfalda notkun á honum 5  2 

20 Unit Test 

Tengja Unit test framwork við 

verkefnið og mismunadi library 10  2 

21 

Senda whois og 

taka við svari frá 

neti 

Senda BACnet whois til að 

mappa hvaða búnaður er í boði 

á netinu 20  2 

22 

Read properties frá 

bacnet server sem 

svarar whois 

Lesa hvaða breytur eru í boði á 

hverjum búnaði fyrir sig 10  2 

23 

Read propertis frá 

öllum bacnet 

serverum sem 

svara whois í einu 

( bacepics ) 

Mappa net og lesa upp allar 

breytur sem í boði eru í einni 

aðgerð 20  2 

24 

Read property eitt 

skilgreint property 

value 

Lesa eitt gildi úr 

device.object.property.value 10 2 

 ALLS  88  

25 

Fundir og skjölun 

fyrir sprett 

Gagnrýnifundur, skipulagning 

spretts, tímaskráningar og 

uppfærslur á burndown chart 4  3 

26 Get object list 

Fá lista af Objects frá einu 

device sem svarar whois 5  3 

27 Get property list 

Fá lista af Properties fyrir eitt 

object 2  3 

28 Get value 

Lesa gildi úr 

device.object.property.value 2  3 

29 Set value 

skrifa gildi í 

device.object.property.value 2  3 

30 

Setja upp MQTT 

broker 

Setja upp MQTT broker á vél 

eða virtual vél til að nota við 

prófanir og kynningar 4  3 
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Forgangur   Nánar Sögupunktar Sprettur nr. 

31 

Setja upp umhverfi 

í kdevelop betur og 

laga að þörfum 

verkefnis sprett 3 

Setja upp library, makeskrá og 

skjala uppbyggingu fyrir sprett 4 3 

32 

Finna hentug 

library fyrir MQTT 

Leita að C++ library sem er vel 

prófað og þægilegt í notkun 6  3 

33 

Setja upp Demo 

MQTT client 

setja upp open source client til 

að skilja betur virkni í MQTT 

og staðfesta virkni á okkar 

client 2  3 

34 

Lesa 

forritunarstaðal 

sprettur 3 

Kynna sér hvaða hlutar 

forritunarstaðals eiga við í 

spretti 4  3 

35 

Fá skilning á 

MQTT 

Leika aðeins með server og 

client og lesa manual um 

library 10 3 

 ALLS  45  

36 

Fundir og skjölun 

fyrir sprett 

Gagnrýnifundur, skipulagning 

spretts, tímaskráningar og 

uppfærslur á burndown chart 4  4 

37 

Publisha topic á 

MQTT-broker 

Forrita client sem getur 

publisha breytingu á topic 4  4 

38 

Subscriba á topic á 

MQTT-broker 

Forrita client sem getur 

subcribað á topic og birt 

breytinga á því á skjá 4  4 

39 

Taka við publish 

beiðni frá millilagi 

Taka við beiðni frá millilagi 

um að senda uppfærslu á topic 4  4 

40 

Taka við subscribe 

beiðni frá millilagi 

Setja upp return gildi þannig að 

hægt sé að nota þau til 

villumeldinga í millilagi 2  4 

41 

Senda 

villumeldingu til 

millilags 

Setja upp return gildi þannig að 

hægt sé að nota þau til 

villumeldinga í millilagi 3  4 

42 

Senda breytingar á 

subscribed topics 

til millilags 

Skila breytingu á subscribed 

topic til millilags 8  4 

43 

Write property 

niður á bacnet 

object value fyrir 

breytt gildi frá 

notanda 

Skrifa breytingu á topic niður á 

viðkomandi búnað 5  4 

24 

Lagfæra kóða í 

bacnet hluta mtt að 

hjúpa C kóða í 

C++ 

Hjúpa C kóða betur þannig að 

við séum einungis að kalla í 

C++ föll í millilagi 4  4 

44 

Stöðufundur 2 

skýrsluvinna 

Gera góða kynningu og 

stöðuskýrlu 6  4 

45 

Setja upp umhverfi 

í kdevelop og laga 

að þörfum sprett 4 

Setja upp library, makeskrá og 

skjala uppbyggingu fyrir sprett 4 4 

 ALLS  48  
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Forgangur   Nánar Sögupunktar Sprettur nr. 

46 

Undirbúningur 

fyrir stöðufund 2 

Setja upp kynningu og æfa 

hana. Klára skýrslu með 

skýringum 6  5 

47 

Fá RN_framework 

til að builda 

Tengja poco library við project 

í kdevelop og fá framework 

sem millilag notar til að builda 

svo hægt sé að byrja á forritun 10  5 

48 

Hanna Sqlite 

gagnagrunn 

Skilgreina gagnagrunn, töflur, 

fk ofl 5  5 

49 Stöðufundur 2. Halda stöðufund 2 4  5 

50 

Setja upp Sqlite 

gagnagrunn 

Setja upp gagnagrunn skv 

skilgreiningu 5  5 

51 

Hanna millilag og 

ákveða útfærslu 

Hanna milllagið og ákveða 

hvaða þjónustur eiga að vera í 

boði og hvaða gögn þurfa að 

fara hvert 10  5 

52 

Lesa 

forritunarstaðla 

Kynna sér hvaða hlutar 

forritunarstaðals eiga við í 

spretti 2  5 

53 

Kynna okkur 

Poco-library 

Skoða poco library og 

documentation fyrir það 4 5 

 ALLS  46  

54 

Fundir og skjölun 

fyrir sprett 

Gagnrýnifundur, skipulagning 

spretts, tímaskráningar og 

uppfærslur á burndown chart 4  6 

55 Fundur með Dánjal 

Fundur um útfærslu á BACnet-

webservice 2  6 

56 

Kynna okkur 

BACnet-

webservice 

Kynna okkur BACnet-

webservice 2  6 

57 

Kynna okkur 

forritunarstaðal og 

POCO-library 

Kynna okkur forritunarstaðal 

og POCO-library 4  6 

58 

Setja upp 

gagnagrunnstengin

gu 

Tengjast SQlite gagnagrunni í 

millilagi 4  6 

59 

Setja upp BACnet 

layer í millilagi 

Setja upp BACnet layer í 

millilagi 6 6  

60 

Skrifa millilag sem 

skilgreinir hvenær 

á að senda Mqtt 

breytu yfir í Mqtt 

client 

Lesa í millilagi hvaða breytum 

á að publisha/subcribe í MQTT 

client 16  6 

61 

Setja upp MQTT 

layer í millilagi 

Setja upp MQTT layer í 

millilagi 6  6 

62 

koma Mqtt 

breytum upp í 

Mqtt layer 

Lesa breytur úr gagnagrunni og 

skila upp í MQTT client 10  6 
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Forgangur   Nánar Sögupunktar Sprettur nr. 

63 

Forrita startup 

keyrslu 

Keyra upp þjónustur og starta 

MQTT og BACnet layer 

samkvæmt skilgreiningum í 

gagnagrunni 8  6 

64 BACnet poller 

Forrita BACnet poller sem les 

gögn með ákveðnu interval af 

BACnet eins og skilgreint er í 

gagnagrunni 10  6 

65 

Framkvæma 

aðgerðir við event 

frá poller 

Framkvæma aðgerðir við event 

frá poller 4  6 

66 

Taka við breytingu 

á subcribed event 

Millilag skilar Bacnet 

aðgerðum niður í BACnet 

CLient skv möppun í 

gagnagrunni og events frá 

MQTT Client 5 6 

 ALLS  81  

67 

Fundir og skjölun 

fyrir sprett 

Gagnrýnifundur, skipulagning 

spretts, tímaskráningar og 

uppfærslur á burndown chart 4  7 

68 

Setja upp BACnet 

layer í millilagi 

(FRAMHALD) 

Setja upp BACnet layer í 

millilagi 2  7 

69 

Setja upp MQTT 

layer í millilagi 

(FRAMHALD) 

Setja upp MQTT layer í 

millilagi 2  7 

70 

Lesa MQTT-topic 

upp úr SET 

Lesa út frá ID hvaða topic 

þráður á að nota 2  7 

71 

Gera timer fyrir 

poller 

Gera timer sem setur gildi inn í 

seconds breytu og kallar á fall 

sem athugar hvað á að polla á 

þeim tíma 4  7 

72 

Halda utan um 

þræði, sér 

ThreadPool Búa til POCO::Threadpool 2  7 

73 

Laga publish fall 

fyrir SET 

Laga MQTT-publish fall til að 

taka við topicWithID 2   7  

74 

Laga ReadProp að 

TopicWithID 

Laga BACnet ReadProp fall til 

að taka við topicWithID 2  7 

75 

Starta actonPolled 

fyrir hvert topic 

Fall sem kallað er í á sekúndu 

fresti og ákveður hvaða poll-

þráðum á að starta og startar 

þeim 6  7 

76 

Kynna okkur 

forritunarstaðla og 

POCO-library 

Kynna okkur forritunarstaðla 

og POCO-library 4  7 

77 

Publisha topic á 

MQTT-broker 

Skila upplýsingum frá BACnet 

upp á broker ef gildi hefur 

breyst 6  7 

78 

Skrifa nýtt gildi í 

SET - nota 

semaphores Uppfæra SET af topicWithID 8 7 

 ALLS  44  
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Forgangur   Nánar Sögupunktar Sprettur nr. 

79 

Fundir og skjölun 

fyrir sprett 

Gagnrýnifundur, skipulagning 

spretts, tímaskráningar og 

uppfærslur á burndown chart 4  8 

80 

Gera admin kleift 

að skilgreina Mqtt 

breytur í vefskilum 

út frá JSON streng 

Vef viðmót þarf að geta skilað 

config í millilag 4  8 

81 

Lesa skilgreiningar 

upp úr 

gagnagrunni 

Lesa skilgreiningar fyrir 

config-vefviðmót upp úr 

gagnagrunni 4  8 

82 

Fá whois svar fyrir 

vefskil Fá whois svar fyrir vefskil 4  8 

83 

Setja svör frá 

whois og 

gagnagrunni í 

JSON-streng 

Setja svör frá whois og 

gagnagrunni í JSON-streng 4  8 

84 

Fá readprop í 

JSON Fá readprop í JSON 2  8 

85 

Bæta readprop í tré 

í vefsíðu Bæta readprop í tré í vefsíðu 4  8 

86 

Skrifa 

skilgreiningar í 

gagnagrunn 

Skrifa skilgreiningar í 

gagnagrunn 4  8 

87 

Skrifa query fyrir 

readconfig 

Skrifa query/view fyrir 

readconfig 2  8 

91 

Vinna í 

þráðavinnslu og 

loka þráðum 

réttum 

Loka þráðum rétt á réttum tíma 

miðað við flæði 4  8 

88 

Skrifa query og 

triggers fyrir 

writeconfig 

Skrifa query og triggers fyrir 

writeconfig 2  8 

89 Vinna við vefsíðu Setja upp tré og aðgerðir 6  8 

90 

Setja upp 

samskipti fyrir 

web-service 

Setja upp samskipti fyrir web-

service 4 8 

 ALLS  48  

80 

Gera admin kleift 

að skilgreina Mqtt 

breytur í vefskilum 

út frá JSON streng 

Vef viðmót þarf að geta skilað 

config í millilag 4  9 

83 

Setja svör frá 

whois og 

gagnagrunni í 

JSON-streng 

Setja svör frá whois og 

gagnagrunni í JSON-streng 4  9 

84 

Fá readprop í 

JSON Fá readprop í JSON 2  9 

85 

Bæta readprop í tré 

í vefsíðu Bæta readprop í tré í vefsíðu 4  9 

86 

Skrifa 

skilgreiningar í 

gagnagrunn 

Skrifa skilgreiningar í 

gagnagrunn 4  9 
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Forgangur   Nánar Sögupunktar Sprettur nr. 

88 

Skrifa query og 

triggers fyrir 

writeconfig 

Skrifa query og triggers fyrir 

writeconfig 2  9 

89 Vinna við vefsíðu Setja upp tré og aðgerðir 6  9 

90 

Setja upp 

samskipti fyrir 

web-service 

Setja upp samskipti fyrir web-

service 4  9 

92 

Fundir og skjölun 

fyrir sprett 

Gagnrýnifundur, skipulagning 

spretts, tímaskráningar og 

uppfærslur á burndown chart 4  9 

93 

Skýrslur og 

skjölun fyrir 3. skil 

Taka saman efni og setja í 

skýrslur 6  9 

94 Notendahandbók Notendahandbók fyrir kerfið 4  9 

95 Rekstrarhandbók Rekstrarhandbók fyrir kerfið 4  9 

96 Hönnunarskýrsla 

Hönnunarskýrsla fyrir 

verkefnið 4  9 

97 

Laga ReadProp 

gagnaskil fyrir 

webconfig 

Laga Readprop þannig að það 

sá auðveldara að ná í gögn fyrir 

device property listann út úr 

gangapakka 4 9 

 ALLS  56  

98 Stöðufundur 3 Halda stöðufund 3 4 10 

99 

Stöðufundur 3 

skýrsluvinna 

Gera góða kynningu og 

stöðuskýrlu 10 10 

100 

Prófanir og 

villukastanir í 

millilagi 

prófa millilags kóða og grípa 

og kasta villum þar sem þarf 6 10 

100 

Prófanir og 

villukastanir í mqtt 

kóða 

prófa mqtt kóða og grípa og 

kasta villum þar sem þarf 6 10 

100 

Prófanir og 

villukastanir í 

bacnet Kóða 

prófa bacnet kóða og grípa og 

kasta villum þar sem þarf 6 10 

101 

Prófanir á 

heildarkerfi Prófa kerfi í heild sinni 20 10 

102 

Setja saman 

lokaskýrslu 

Setja upp efni fyrir lokaskýrslu, 

láta prenta hana út og setja í 

ábyrgðarpóst 30 10 

103 Kommenta kóða 

fara yfir komment og skjölun í 

kóða 6 10 

104 Taka til í kóða 

fara yfir kóða og taka út óþarfa 

komment og debug kóða 4 10 

105 Mæla resourca 

mæla resourca sem forrit tekur 

til sín og ath hvort hægt er að 

besta kóðann 3 10 

 ALLS  97 
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11.2 Áhættugreining 

  

Forgangur Áhætta 
Líkur á 

áhættu (1-5) 

Áhrif af 

áhættu (1-5) 

Margf. af 

líkum og 

áhrifum 

Aðgerðir til að draga 

úr líkum á áhættu 

Aðgerðir til að 

lágmarka skaðann af 

áhættu 

Framkv. 

aðgerðir 
Ábyrgðarmaður 

1 

Vegna vandamála við 

uppsetningu 

frameworks fyrir 

vefskil er orðinn litill 

tími aflögu fyrir 

frávik og uppákomur 

á síðustu 3 vikunum 

3 4 12 

Gera ráð fyrir að þurfa 

að fá aukið svigrúm hjá 

vinnuveitendum. 

Skipuleggja spretti 

mjög vel með tilliti til 

forgangs og áhrifa á 

loka útkomu verkefnis 

Forgangsraða þannig 

að það hafi sem minnst 

áhrif á lokaútkomu 

verkefnis 

Þorsteinn fékk 

einn dag í frí 

Guðmundur, 

Þorsteinn 

2 

Tími við prófanir er 

vanáætlaður ásamt 

þeim tíma sem fer í 

lagfæringar á vöru. 

3 2 6 

Gera ráð fyrir nægum 

tíma í prófanir og 

lagfæringar í áætlunum 

Sjá á gagnrýnisfundum 

spretta hvort nægur 

tími hafi verið 

áætlaður í síðasta 

spretti 

  Þorsteinn 

3 

Viðbætur við 

,,product backlog" og 

breytingar á sögum. 

Auknar kröfur frá 

kaupanda. 

2 3 6 

Gera góða verk- og 

tímaáætlun í byrjun í 

samráði við kaupanda 

Gera eiganda verkefnis 

grein fyrir því að 

teymi sjái ekki fram á 

að geta bætt við 

kröfum eins verk- og 

tímaáætlun ætti að 

sýna fram á 

  Guðmundur 

4 

Forritun á Mqtt client 

er flóknari en ráð var 

fyrir gert 

3 2 6 

Kynna okkur vel þau 

library og 

skilgreiningar sem í 

boði eru og nýta alla þá 

aðstoð og tilbúinn kóða 

sem í boði er 

Forgangsraða sögum 

þannig að þær 

mikilvægustu verði 

ofan á og skera fitu af 

verkefni þar sem hægt 

er 

  
Guðmundur, 

Þorsteinn 
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Forgangur Áhætta 
Líkur á 

áhættu (1-5) 

Áhrif af 

áhættu (1-5) 

Margf. af 

líkum og 

áhrifum 

Aðgerðir til að draga 

úr líkum á áhættu 

Aðgerðir til að 

lágmarka skaðann af 

áhættu 

Framkv. 

aðgerðir 
Ábyrgðarmaður 

5 

Forritun á BACnet 

client er flóknari en 

ráð var fyrir gert 

3 2 6 

Leita aðstoðar í 

Rational Networks og 

kynna okkur vel þau 

library og staðla sem 

eiga við verkefnið 

Endurmeta spretti og 

forgang krafna til að 

vinna sem markvissast 

að þeim þáttum sem 

verkefnið veltur á en 

eyða ekki of miklum 

tíma í þá hluta sem 

ekki eru nauðsynlegir 

fyrir framgang 

verkefnis. Einnig í 

boði skv verkkaupa að 

setja inn "fake" gögn 

og þróa bara Mqtt 

lagið og millilagið ef 

þessi verkhluti verður 

of tímafrekur 

  
Guðmundur, 

Þorsteinn 

6 

Meðlimur teymis 

hættir í verkefninu og 

finna þarf nýjan aðila 

í hans stað. 

1 5 5 

Stefna að góðum 

vinnuanda og að ekki sé 

of mikið álag í sprettum 

Reyna að finna 

einhvern í teymið og 

koma honum hratt inn 

í verkið 

  Teymi 

7 

Prófanir á afurð sem 

framkvæmdar eru við 

raunverulegar 

aðstæður munu leiða í 

ljós vankanta sem 

ekki sáust við fyrstu 

prófanir. 

2 2 4 

Vanda til verka við 

gerð prófana til að 

minnka líkur á 

vandræðum síðar 

Leggja áherslu á 

lagfæringar áður en 

lengra er haldið með 

verkefnið 

  Þorsteinn 

8 

forritun á millilagi er 

flóknari en ráð var 

fyrir gert 

2 2 4 

Fá aðstoð frá RN og 

skilgreina vel hvað 

millilag þarf að gera 

Forgangsraða sögum 

þannig að þær 

mikilvægustu verði 

ofan á og skera fitu af 

verkefni þar sem hægt 

er 

þurftum að 

bæta við einni 

viku til að 

klára millilag 

Guðmundur, 

Þorsteinn 
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Forgangur Áhætta 
Líkur á 

áhættu (1-5) 

Áhrif af 

áhættu (1-5) 

Margf. af 

líkum og 

áhrifum 

Aðgerðir til að draga 

úr líkum á áhættu 

Aðgerðir til að 

lágmarka skaðann af 

áhættu 

Framkv. 

aðgerðir 
Ábyrgðarmaður 

9 

Það reynist of mikið 

verk að tengja allar 

54 breytur sem 

skilgreindar eru í 

BACnet-staðli yfir í 

MQTT 

3 1 3 

Áætla nægan tíma í 

tengingar á milli 

BACnet og MQTT, og 

undirbúa verkið vel 

Forgangsröðun á 

tengingu breyta gerð í 

samvinnu við 

verkkaupa 

  Þorsteinn 

10 

Meðlimur teymis 

veikist/forfallast og 

getur ekki sinnt vinnu 

sinni í einhvern tíma 

3 1 3 

Stefna að heilbrigðu 

líferni og passa að álag 

sé ekki of mikið 

Reyna að vinna upp 

tapaðan tíma án þess 

þó að álag verði of 

mikið 

  Teymi 

11 

Teymið er óreynt og 

er að vinna að sínu 

fyrsta verkefni með 

Scrum aðferð 

3 1 3 

Kynna sér vel aðferðir 

Scrum og reyna að læra 

af mistökum úr 

undangengnum 

sprettum 

Gera betur í 

framhaldinu eftir að 

hafa kafað í það hvað 

vantaði upp á 

  Guðmundur 

12 

Hraði teymis er van-

/ofáætlaður þar sem 

engin reynsla er fyrir 

afköstum teymisins 

3 1 3 

Halda gott bókhald um 

þróunarhraða og 

uppfæra áætlaðan hraða 

eins og til er ætlast í 

Scrum 

Áætla hraðann betur í 

framhaldinu 

höfum þurft að 

færa á milli 

spretta og 

enduráætla 

Guðmundur 

13 

Eldgos eða önnur 

náttúruvá sem ylli því 

að meðlimir þyrftu að 

sinna útköllum í 

björgunarsveitum og 

öðrum 

samfélagsskyldum 

1 2 2 

Meta þörfina í hvert 

sinn og taka einungis 

þau útköll og verkefni 

sem nauðsynlega 

þarfnast framlags okkar 

Sinna verkefninu sem 

mest meðfram 

samfélagsskyldum. og 

reyna að vinna upp 

tapaðan tíma með 

samningum við 

vinnuveitendur eða 

annað 

  Teymi 

14 

Heimilisaðstæður 

krefjast aukinnar 

viðveru heimavið 

vegna veikinda eða 

annara vandamála 

1 2 2 

Sinna heimili og 

fjölskyldu vel í lausum 

tíma og setja upp 

vinnutíma við verkefni 

í sátt við fjölskyldu 

Reyna að vinna upp 

tapaðan tíma án þess 

þó að álag verði of 

mikið 

Höfum þurft 

að vinna upp 

tapaðan tíma 

vegna veikinda 

Teymi 
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Forgangur Áhætta 
Líkur á 

áhættu (1-5) 

Áhrif af 

áhættu (1-5) 

Margf. af 

líkum og 

áhrifum 

Aðgerðir til að draga 

úr líkum á áhættu 

Aðgerðir til að 

lágmarka skaðann af 

áhættu 

Framkv. 

aðgerðir 
Ábyrgðarmaður 

15 

Aðstæður í vinnu 

krefjast aukinnar 

viðveru 

1 2 2 

Gera vinnuveitanda 

grein fyrir mikilvægi 

verkefnis fyrir okkur og 

reyna að koma 

verkefnum í vinnu sem 

stangast á við 

lokaverkenið á 

samstarfsmenn þar sem 

hægt er 

Semja við 

vinnuveitanda um 

tilskökun á vinnutíma 

á móti til að vinna upp 

tapaðan tíma í verkefni 

Þorsteinn 

hefur fengið 

amk 3 daga í 

frí þegar þurft 

hefur 

Teymi 

16 

Unit testing tekur 

meiri tíma og hentar 

illa þeim libraries sem 

verið er að vinna með 

2 1 2 

Reyna að nota þekkt 

framework og tengja 

við project 

Meta það hversu 

mikinn tíma við erum 

tilbúnir að leggja í að 

útfæra unit test 

framwork og hvort það 

sé þess virði fyrir 

verkefni 

Tekin var 

ákvörðun um 

að styðjast 

ekki við unit 

testing 

Þorsteinn 

17 

Meiri tími fer í 

hjúpun á C-kóða 

heldur en gert var ráð 

fyrir 

2 1 2 
Skoða hverng Rational 

Networks hjúpar kóða 

Blanda saman C-kóða 

við C++ kóða þar sem 

þarf 

Bacnet hluti 

ber aðeins 

keim af þessu 

Guðmundur, 

Þorsteinn 

18 
Hrun á tölvu 

teymismeðlims 
1 1 1 

Taka afrit af verkefni 

reglulega (git) 

Fara strax í að kaupa 

nauðsynlegan búnað til 

að skipta út eða taka í 

notkun annan búnað 

sem gæti verið til 

staðar og setja aftur 

upp hugbúnað til að 

komast sem fyrst á rétt 

spor. 

Báðir 

hópmeðlimir 

búnir að þurfa 

að skipta um 

tölvur í 

nóvember. tók 

bara 

kvöldstund i 

hvort skipti að 

fá búnað upp í 

keyrslu aftur 

Þorsteinn 

 


