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Áhættugreining
Í eftirfarandi töflu eru þeir helstu þættir sem við teljum að geti aftrað okkur í vinnslu verkefnisins, 
raðað eftir alvarleika og líkum. Taflan er ekki endanleg og mun verða endurskoðuð reglulega.

Áhætta Hvernig er hægt að 
lágmarka áhættuna

Hvernig er hægt að 
lágmarka skaðann

Líkur Alvarleiki Ábyrgðarmaður

Búnaður skilar 
ekki réttum 
upplýsingum

Vera vel undirbúnir og 
hafa lesið vel um búnað 
og staðla sem unnið er 
með

Fá aðstoð hjá M&M 
eða afla sjálfir 
upplýsinga um 
búnaðinn. Í versta 
tilfelli nota annan 
búnað

 3 5 Heimir

Þróunarvél bilar Fara vel með vélarnar og 
halda þeim við

Hafa backup af öllum 
kóða og öðru sem 
viðkemur þróun

2 5 Heimir

Uppsetning á 
prufubúnaði 
klikkar

Halda mönnum við efnið 
og ýta á eftir að búnaður 
verði settur upp

Vera með annan búnað 
til vara, til dæmis okkar 
eigin búnað

2 4 Heimir

Prufubúnaður 
bilar

Láta kerfisstjóra Men & 
Mice alfarið sjá um 
búnaðinn og fikta ekki 
sjálfir

Vera með annan búnað 
til vara, til dæmis 
búnað sem við eigum 
sjálfir

2 2 Logi

Krísa hjá M&M, 
lítill tími gefst til 
aðstoðar

Vera sjálfstæðir frá byrjun 
og ekki treysta um of á 
aðstoð Men & Mice

Vinna sjálfstætt frá 
byrjun og vera búnir að 
afla upplýsinga um 
búnað og staðla

1 4 Logi

SC þjónusta 
liggur niðri

Fylgjast vel með stöðunni 
þannig að hægt sé að 
bregðast fljótt við og hafa 
backup af kóða annars 
staðar

Hafa backup af kóða 
alltaf til taks og ef 
vandamál kemur upp, 
geta fært kóðann yfir á 
aðra þjónustu

1 4 Logi

Vandamál við 
uppsetningu á CI 
þjónustu

Lesa allar leiðbeiningar 
vel áður en farið er af stað 
í uppsetningu. Hafa 
greiðan aðgang að 
kerfisstjóra sem sér um 
vélina

Hafa einhvern reyndan 
til taks til að aðstoða ef 
á þarf að halda

3 1 Logi

CI tölva bilar Vera ekki að fikta meira 
en þarf í vélinni og láta 
hana ekki vinna fleiri verk 
en nauðsynlegt er

Hafa backup af kóða og 
öðru mikilvægu annars 
staðar

1 2 Heimir

Jira bilar Hafa lítið “load” á vélinni Halda einnig utan um 
vinnuna með öðrum 
hætti

1 1 Heimir



Vandamál sem hafa komið upp

Jira bilar

Tölva í eigu Men & Mice sem hýsir Jira vélina bilaði fyrir nokkrum vikum. Reynt hefur verið að gera 
við hana án árangurs og hún hefur því verið gagnslaus og ekkert uppfærð síðan. Þar sem að langt er 
liðið á verkefnið og við vitum nákvæmlega hvaða verkefni eru eftir þá þurfum við ekki jafn mikið á 
þessu að halda og látum nægja að uppfæra tímadagbók.

Jenkins

Uppsetningin á Jenkins CI server var flóknari en í fyrstu var talið. Reyndar var uppsetningin það flókin 
að með hjálp starfsmanns Men & Mice tókst samt ekki að koma honum í gang. Ákveðið var því að 
eyða ekki meiri tíma í að reyna að koma Jenkins upp. Ætlum við þess í stað að skrifa litla scriptu sem 
sér um fyrir okkur að sækja kóða frá github og keyra test á honum.

Setja upp prófunarumhverfi á þróunarvélum

Pytddmon fann ekki kóðann sem hann átti að keyra testin á en eftir smá rannsóknarvinnu þá fundum 
við leið til að tengja pytddmon við kóðann.

Búnaður skilar ekki réttum upplýsingum

Við forritun og prófun á búnaði komumst við að því að ekki öll tækin voru að skila sömu svörum. Haft 
var samband við Sigga (tengilið hjá Men & Mice) og hann kom vandamálinu áfram til kerfisstjóra. 
Ekki hefur enn verið leyst úr vandamálinu en í staðinn var unnið að öðrum hlutum á meðan og höfum 
við ákveðið að reyna að vinna okkur fram hjá vandamálinu.

Uppsetning á búnaði klikkar

Eftir að búnaðurinn var ekki að skila réttum upplýsingum var farið í að kanna vandamálið og líklegasta 
skýring okkar á vandamálinu er sú að búnaðurinn hafi ekki verið rétt settur upp frá byrjun. Það er 
hinsvegar ekki að valda neinum alvarlegum truflunum á verkefninu og því höfum við ákveðið að skoða 
aðrar leiðir til að fá sömu upplýsingar frá öllum tækjum.

Vandamál við uppsetningu á CI þjónustu

Við uppsetningu á Jenkins CI þjónustunni komu upp alls kyns vandamál og reyndist það ekki vera 
nærri því eins auðvelt og búist var við í byrjun. Það var því ákveðið að eyða ekki meiri tíma í að koma 
Jenkins í gang heldur að skrifa okkar eigin CI þjónustu sem er komið langt á veg en þó ekki enn komin 
í notkun.



Hvað má læra af vándamálum

Of miklum tíma var eytt í að fá Jenkins CI serverinn upp. Þeim tíma hefði betur verið varið í að finna 
einfaldari leið til að leysa vandamálið sem Jenkins átti að leysa og byrja frekar á verkefninu sjálfu í stað 
þess að fá ákveðin tól til að virka.

Við ætlum ekki að binda okkur við ákveðin tól nema að vera vissir um að þau séu einföld í uppsetningu 
og auðveldi vinnuna fyrir okkur.

Varðandi prófunarumhverfið þá er lítið hægt að gera til að forðast vandamál sem skapast af 
vanþekkingu. Eina sem hugsanlega lágmarkar skaða af þannig vandamálum er að lesa sig vel til áður 
en hafist er handa og reyna að nýta þekkingu starfsmanna Men & Mice.
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