
 

 

 

 

 

 

 

Framvinduyfirlit 
Rental Inspection for Annata Dynamics RENT on Windows 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halldór Vilhjálmsson 

Sindri Már Sigfússon 

Sverrir Snævar Jónsson 

  



1 Framvinduyfirlit 
Verkefnið var skipt upp í sex spretti. Sprettunum var skipt upp eftir dögum sem yrði unnið á. 

Misræmið sem á sér milli fjórða og fimmta spretts er sökum þess að hópurinn var í prófum og 

páskafríi á tímabilinu 28.3.2014 – 11.4.2014.  Sprettir innihalda ekki vinnu sem fór í eftirvinnslu fyrir 

lokaskýrslu. 

Sprettur  dagar unnir tímabil lengd í dögum unnir tímar 

0 12 18.1.2014 18 99 

1 9 7.2.2014 – 19.2.2014 12 97,5 

2 10 20.2.2014 – 5.3.2014 11 120 

3 9 6.3.2014 – 18.3.2014 12 126,5 

4 8 20.3.2014 – 28.3.2014 8 109 

5 9 11.4.2014 – 26.4.2014 15 187 

6 9 28.4.2014 – 8.5.2014 11 180 

Heild 66  87 919 

  

1.1 Sprettur 0 
Núllti sprettur fór í undirbúning á verkefninu farið var á nokkra fundi með tengilið okkar í Annata, 

Kristinni Jóhannssyni. Fundirnir fóru í það að undirbúa okkur fyrir að vinna í starfsumhverfi Annata, fá 

tölvur, aðgang að forritum og aðgang að húsnæði. Byrjað var að koma upp tímaskráningarskjali, finna 

efni í backlog ( m.a. heimsókn upp í Brimborg). Mikill hluti af þessum spretti fór í að gera frumtýpu og 

skipulagningu.   

Alls var unnið í 99 klukkustundir í þessum sprett.  

1.2 Sprettur 1.  

1.2.1 Sprint burndown  

1.2.1.1 Rit útskýrt 

Hér má sjá Sprint burndown rit fyrir sprett 1. Á Y-ásnum má sjá tölur frá 0 – 60, þessar tölur eru 

klukkutímar. X-ásinn inniheldur dagsetningar, bláu súlurnar sem rísa frá X-ásnum tákna unna 

klukkutíma á þeirri dagsetningu. Appelsínugula svæðið endurspeglar hversu mikið af verkefnum (e. 

Tasks) er eftir í sprettinum. Hvert og eitt verkefni fær gildi í klukkustundum og þegar verkefni eru 

leyst þá minkar appalsínugula svæðið. Bláa línan sem er í 45° halla frá vinstri til hægri er viðmið 

hvernig appelsínugula svæðið ætti að minka ef vinnuálag er jafnt og enginn vandamál koma upp. 

 



 

1.2.2 Yfirlit sprets 
Unnið var í frumtýpu(e. mockups) í fyrstu viku spretts sem fór ekki í backloginn. Færri tímar eru í 

burndown chart vegna þess. Hér er chartið svolítið þrepað, þar sem virðist vera svolítið verkstopp frá 

7. – 11. Febrúar skýrist vegna undirbúnings fyrir stöðufund eitt sem var haldinn 10 febrúar. Unnið var 

samtals í 98 klukkustundir í fyrsta sprett. 

1.2.3 Sprint Retrospective  
Byrjunin á sprettinum gekk mjög vel, uppsetning á TFS og gerð á projectinu gekk vel fyrir sig. 

Hinsvegar þegar við byrjuðum á smáforritinu og fórum að senda kóða inn í TFS samþáttunina kom 

upp vandamál. TFS sendi alltaf Jspro skrá með sér sem er skrá sem geymir staðsetningar á skjölum 

innan verkefnisins. Vandamálið var það að skráin sem kom gerði kröfu um að það þyrfti að hlaða inn 

skrám sem voru ekki til staðar í verkefninu. Sem gerði það að verkum að Visual Studio fór stanslaust 

að leita að skránum á fullu og þróunnarumhverfið hætti keyrslu.  
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1.3 Sprettur 2. 

1.3.1 Sprint burndown  

 

 

1.3.2 Yfirlit spretts 
Mikið var um undirbúningsvinnu, rannsóknarvinnu og öðrum þáttum sem tók ófyrirsjáanlegan tíma frá 

okkur. Mikil framför náðist þó í sprettinum þar sem að náðist að keyra gögn frá AX kerfinu og birta í 

smáforritinu. Forsíðan fór einnig að taka á sig mynd. Unnið var í 120 klukkustundir í öðrum sprettt. 

1.3.3 Sprint Retrospective  
Teymis meðlimir voru full lengi í rannsóknarvinnu í einu sem skilaði sér ekki í miklum kóða. Því var 

ákveðið að í næsta spretti skyldi verkefnin (e. task) sem tengd væru rannsóknarvinnu aðeins stimplað 

á þá sem væru að fara útfæra eitthvað ákveðið verkefni, einnig ætti rannsóknartíminn að vera mun 

styttri.  
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1.4 Sprettur 3.  

1.4.1 Sprint burndown  

 

 

1.4.2 Yfirlit spretts 
Á þriðja spretti komu inn sögur og verkefni (e. task) tengt CSS og HTML. Einnig bættum við inn sögu 14. 

mars þar sem við fengum allir sitthvort verkefnið.  En sökum þess hvað mikið af verkefnuðum kláruðust 

þann dag er ekki hægt að sjá það á ritinu. Það má segja að í þessum spretti hafi verkefnið fyrst komist 

á flug þar sem lítil sem engin undirbúningsvinna hafi farið inn í sprettinn og meðlimir hafi einungis verið 

að forrita sem og undirbúa sig fyrir stöðufund tvö sem útskýrir alla þá tíma sem unnir voru 17 mars.  

Unnið var í 126 klukkustundir í þriðja sprett 

1.4.3 Sprint Retrospective  
Teymis meðlimir hafa sjálfkrafa komið sér í þá stöðu að vera sérfræðingar á sumum sviðum en veikir á 

öðrum. Hér var tekin ákvörðun um að taka fundi og fyrirlestra þar sem hópameðlimir kenna hvor 

öðrum á þá hluta verkefnis sem þeir eru veikir í. Vandamál tengt þessu hafa komið upp þar sem 

vanþekking hópameðlima á ákveðnum sviðum hafa valdið því að þeir geta ekki afkastað miklu eða eru 

fastir og bíða eftir að aðrir hópameðlimir klári sín verkefni. 
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1.5 Sprettur 4. 

Sprint burndown

 

 

1.5.1 Yfirlit spretts 
Í þessum spretti voru mörg verkefni (e. task) sett fyrir enda voru teymismeðlimir bjartsýnir á að ná 

miklum hluta af þeirri virkni sem smáforritið átti að gera í þessum spretti. Spretturinn gekk mjög vel 

enda meðlimir vel kunnugir kóðanum og virkni hans. Mikið af nýrri virkni komu inn og mikið af 

hönnunarákvörðunum sem þurfti að taka. Hér var byrjað á allri HTML canvas vinnu og ásamt því að 

allar undirsíður voru búnar til. Eins og sjá má er árangur mun nærri eftirsóttum árangri (bláa línan) 

heldur en hafði verið í fyrri sprettum. Sennilega er það út af því að hópameðlimir hafa meiri tilfiningu 

fyrir því hversu mikið þeir eru megnugir um að framkvæma í hverjum sprett og hvað hver verkefni eiga 

að fá margar klukkustundir úthlutað á sig. Unnið var samtals 109 klukkustundir í sprett fjögur. 

1.5.2 Sprint Retrospective 
Spretturinn gekk vel fyrir utan það að einn hópmeðlimur uppfyllti ekki tímaskyldu. Skv. áhættumati var 

gert ráð fyrir því að þetta gæti gerst og voru viðbrögð við því að teymismeðlimur vinni upp tímana á 

næstu sprettum 
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1.6 Sprettur 5. 

1.6.1 Sprint burndown 

 

 

1.6.2 Yfirlit spretts 
Prófatörn og páskafrí náðu frá enda seinasta spretts fram að byrjun fimmta spretts. Unnir vinnutímar 

á sprettinum fór samt langt yfir venjubundna 42 tíma á mann.  Spretturinn einkenndist af því að laga 

og breyta til virkni sem áður hafði verið gerð. Lentum meðal annars í vandræðum með staðbundna 

gangnagruninn sem gerði það að verkum að einn meðlimur var fastur í að lagfæra samskipti 

smáforritsins og local database. Því var heldur minna um það að búa til nýja virkni heldur en annars 

hefði verið. Mikið var samt um lagfæringar og fíniseringar.  Í sprett fimm vorur samtals unnir 187 tímar. 

1.6.3 Sprint Retrospective 
Í raun ekki mikið sem við höfðum getað gert betur hérna. Mikið af þeim vandamálum sem við lentum 

í voru vegna tengingar við bakendakerfið. Það gerði það að verkum að við þurftum að fá aukna aðstoð 

frá starfsfólki Annata sem hafði þegar mikið á sinni könnu. 
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1.7 Sprettur 6. 

1.7.1 Sprint burndown 

 

 

1.7.2 Yfirlit spretts 
Í sjötta og seinasta sprettinum var einblínt á að laga sem flestar villur og taka út allan óþarfa kóða. Við 

ákváðum að hafa einungis fjórar sögur svo hægt værí að bæta við verkefnum (e. task) til að laga villur 

og virkni sem teymismeðlimir uppgötvuðu á meðan þeir voru að lagfæra eitthvað annað. Með því að 

hafa sprint backloginn „lifandi“ náðum við að fækka villum og gera kóðann auðlesanlegri á markvissan 

hátt. Eftir sprettinn var Rental Inspector smáforritið tilbúið til sýningar. Alls voru unnir 180 tímar í sprett 

6. 

1.7.3 Sprint Retrospective 
Allir teymismeðlimir voru sammála því að spretturinn gekk nokkuð vel að undanskyldum vandamálum 

tengd AX þjónustunni. Teymismeðlimir voru sammála því að þeir hefði ekki getað aðhafst öðruvísi til 

þess að fyrirbyggja vandamál tengd AX.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

28.4.2014 29.4.2014 30.4.2014 1.5.2014 2.5.2014 5.5.2014 6.5.2014 7.5.2014 8.5.2014

Sprint 6 Burndown Chart

Stöðufundur 3 



 

1.8 Heildarbrennsla 

 

Hér má sjá heildarbrennslu verkefnisins, súlurnar sýna tíma í klukkustunum. Eins og sjá má á 

appelsínugula svæðinu, sem er svæðið sem sýnir hversu mikið í tíma hópurinn átti eftir, þá erum við 

undir viðmiðunarlínuni mest allan tímann. Þegar lýður á lok verkefnisins fara sprettirnir að lengjast í 

klukkustundum og viðmiðurnarlínuni náð.  

Upphaflega gerði hópurinn ráð fyrir því að verkefnið myndi taka á bilinu 900 til 1100 tíma. Alls fóru 

919 tímar í þróun verkefnisins að undanskyldnum tíma sem fór í gerð lokaskýrslu og fleiri gögnum 

sem skilað var. Reiknað er með að heildartími verkefnisins sé um 1060 klukkustundir ef sá tími er 

reiknaður með. 
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