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0 Formáli 
Verkefni þetta var unnið í tengslum við BS.c. lokaverkefni okkar í Hugbúnaðarverkfræði og 

Tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík haustið 2015. Verkefnið var unnið fyrir Veðurstofu 

Íslands og er ætlað fyrir starfsmenn fyrirtækisins sem vinna fyrir athugana- og tæknisvið 

(AOT). Verkefnið fólst í því að hanna nýjan gagnagrunn sem tæki við af níu öðrum 

gagnagrunnum og útbúa einfalda og notendavæna heimasíðu.  

 

Í skýrslunni er er farið yfir hvað kerfið Trausti gengur út á, hvaða þróunarumhverfi var notast 

við, hvernig framvinda verkefnisins var eftir hvern sprett, verkskipulag sem notast var við og 

rýnt er í verkáætlunina. Einnig verður farið yfir prófanir sem gerðar voru á kerfinu og að lokum 

er útskýrt hvað þarf til að setja kerfið upp frá byrjun og þar til hægt er að nota það.  

 

Skýrsluna unnu fjórir nemendur við Háskólann í Reykjavík. Þau Bjarni Kristján Leifsson BSc 

Hugbúnaðarverkfræði, Davíð Snæhólm Baldursson BSc Tölvunarfr. m/ viðskiptafræði, Hafrún 

Sigurðardóttir BSc  Tölvunarfræði og Sonja Steinarsdóttir BSc  Tölvunarfræði.  
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1 Inngangur 
Á Veðurstofu Íslands eru stundaðar mælingar á flestu sem viðkemur veðri, vatni, skýjum, 

jöklum, eldgosum, gastegundum í andrúmslofti og fleira. Allar þessar mælingar eru gerðar 

með ýmsum tækjum og tólum. Öll tæki og tól þurfa viðhald og eftirlit til þess að virka sem 

skyldi. Í dag eru nokkur teymi innan Veðurstofunnar sem halda þessum tækjum gangandi. Eins 

og á svo mörgum vinnustöðum er kominn tími til að endurnýja þessa vinnuferla.  

 

Ef bilun kemur upp í tæki þá fer vinnuhópur á stöðina þar sem tækið er með fjölbreyttan 

viðgerðarbúnað, meðal annars verkfæri, tölvu og blað. Á blaðið skráir vinnuhópurinn vandlega 

hvað var gert í viðhaldsferðinni. Þegar til baka er komið er unnið úr upplýsingunum og búin til 

skýrsla. Annar starfmaður innan Veðurstofunnar tekur við skýrslunni og skráir inn 

upplýsingarnar um hvað hafi verið gert í ferðinni beint inn í Microsoft Access gagnagrunn.  

 

Markmiðið með verkefni þessu er að leysa af gamla verkferla með því að búa til notendavænt 

umhverfi sem starfsmenn veðurstofunnar geta notað sem verkfæri við eftirlit og viðgerðir á 

mælum og skynjurum sem veðurstofan á.  

 

Verkefnið var unnið fyrir Athugana- og tæknisvið hjá Veðurstofu Íslands.  Verkefnið gengur út 

á að hanna bak- og framenda fyrir mælirekstrarkerfi sem heldur utan um allar mælistöðvar, 

mælitæki sem og skynjara sem Veðurstofan rekur.  

 

Kerfið ber nafnið Trausti og er miðlæg upplýsingasíða sem geymir allar upplýsingar um rekstur 

og viðhald tækja og veðurstöðva um allt land. Trausti veitir starfsfólki nauðsynlegar 

upplýsingar um öll mælitæki og veðurstöðvar sem Veðurstofan á. Ólíkt núverandi lausn sem 

er á nokkrum litlum gagnagrunnum, sem aðeins eru aðgengilegir innanhúss í nokkrum tölvum, 

þá er Trausti aðgengilegur á vafra í hvaða nettengda tæki sem er. 
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2 Trausti 

2.1 Hvað er Trausti 

Trausti er mælirekstrarkerfi fyrir Veðurstofu íslands.  Veðurstofan sér um fjöldan allan af 

mælingum sem við koma veðri, vatni, jarðskjálftum, eldgosum og mörgu öðru. Allar þessar 

mælingar eru mældar með ýmsum gerðum af tækjum og skynjurum.  

 

Gögnin sem koma út úr þessum tækjum eru vel skráð og geymd, en upplýsingarnar um tækin 

sjálf og breytingar á tækjabúnaði hefur verið ábótavant hjá Veðurstofunni, eingöngu vegna 

þess að það skorti lausn sem gæti tekið á öllum þessum fjölbreyttu mælingum. Mælitækin eru 

misjöfn, þegar að það fannst kerfi sem hentaði einhverjum hluta af mælitækjarekstrinum þá 

hentaði það ekki fyrir annað tæki. Margar lausnir hafa verið prófaðar af Veðurstofunni en 

engin hefur virkað fyrir allan þann fjölbreytta tækjabúnað sem til er.    

 

Kerfið sem hefur verið hannað á að geta séð um alla þætti sem kemur að rekstri mælitækja í 

öllum deildum innan Veðurstofunnar, en þar eru nokkur teymi sem hafa sérhæft sig í 

mismunandi mælingum.  

 

Til útskýringar er hér eitt dæmi. 

Oft kemur svokallað hik í veðurgögnin. Þá sýna gögn frá hitamæli snögglega óeðlilega hækkun 

á hita á ákveðnum mæli, þá eru mælarnir sem eru honum næstir skoðaðir og ef þeir mælar 

sýna ekki svipaða hækkun á hitastigi eru nokkrir hlutir sem geta verið að; forrit hafi bilað, 

snúrur að skemmast , bilaður mælir eða að það hafi nýlega verið skipt um mæli sem mælir 

öðruvísi og hefur ekki verið kvarðaður rétt í forriti. Með Trausta er auðveldlega hægt að fletta 

upp hvenær stöðin var síðast heimsótt og hvað var gert og bregðast fljótt við með viðeigandi 

viðgerð. Þessar upplýsingar verða að vera aðgengilegar, og það er eitt af því sem Trausti á að 

sjá um. 

 

Verkefnið snýst því um að skrásetja allar upplýsingar um stöðvar, mælitæki, eftirlit og viðhald. 

Lagt var upp með að hafa viðmótið auðvelt í notkun og hefur teymið eftir bestu getu reynt að 

halda því sem einföldustu, en auðvitað eru alltaf einhver flækjustig við skráningu þessarar 

tegunda af gögnum.  

 

Þegar fyrst var byrjað á verkefninu var ákveðið að vinna bara með mælitæki og stöðvar sem 

sáu um veðurmælingar og gekk mjög vel. Þegar verkefnið var vel á veg komið kom starfsmaður 

veðurstofunnar með hugmynd að breytingu á gagnagrunninum. Þetta var víðtæk breyting 

sem breytti öllu verkefninu.  
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Þarna stóð teymið frammi fyrir ákvörðun sem þurfti að taka fljótt. Ákveðið var að breyta um 

stefnu, upphaflega kerfið átti aðeins að sjá um veðurmæla og stöðvar en eftir þessar 

breytingar getur kerfið séð um öll mælitæki, hvort sem þau mæla veður, jarðskjálfta, 

vatnavexti, skýjahæð eða gasmengun. Það væri alveg sama hvaða tæki væri keypt það myndi 

passa fyrir þetta kerfi.  

2.2 Notendur 
Notendur kerfisins eru starfsmenn Veðurstofu Íslands á nokkrum sviðum innan fyritækisins, 

flest allir notendur eru með háskólamenntun og vel að sér í tækniþekkingu.  

2.2.1 Ferli fyrir notendur og stjórnanda 
Ferli fyrir notanda: Notandi þarf að geta skoðað fyrri breytingar og aðgerðir á stöðvum og 

tækjum. Einnig þarf hann að geta skráð eftirlitsferð á stöð, prófanir og kvarðanir á hinum ýmsu 

tækjum og tólum.  

 

Ferli fyrir stjórnanda: Stjórnandi þarf að geta bætt við stöðvum og tækjum. Hann þarf að geta 

nálgast nauðsynlegar upplýsingar frá eftirlitsferðum, geta auðveldlega séð hvar tæki er 

staðsett og hvort það sé í viðgerð, notkun eða jafnvel afskráð og þar með talið ónýtt.  

 

Notkun: Notkunin gæti verið hvar sem er. Inni á veðurstöð eða í bílum Veðurstofunnar út á 

landi eða hvar sem starfsmaðurinn er staðsettur. Bílar veðurstofunnar eru búnir nettengingu 

og því þarf kerfið að vera aðgengilegt í vafra. 

2.3 Útfærsla Trausta 
Hér að neðan (sjá mynd 1), er hægt að sjá mynd af því hvernig samskipti með kerfinu eiga að 

virka. Starfsmaður Veðurstofunnar fer og lagar mælitæki og skráir strax hjá sér þá vinnu sem 

átti sér stað. Annar starfsmaður sem er er innan Veðurstofunnar getur strax nálgast 

upplýsingarnar og unnið úr þeim. 

Mynd 1. 

 

Sérfræðingur í 

mælitækjarekstri

sem skráir beint í tölvu 

eða spjaldtölvu 

á meðan ferðin er ekki 

eftir á.

Upplýsingar strax 

aðgengilegar 

fyrir starfsfólk 

veðurstofunnar
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3 Verkskipulag 

3.1 Aðferðafræði teymis 
Teymið notast við Agile Scrum aðferðina til að áætla spretti og Kanban til að takmarka þau 

verkefni sem voru í gangi í hverjum sprett fyrir sig. Teymið komst að þeirri niðurstöðu að 

hentugast væri að hafa ekki fleiri en fjögur verkefni í gangi í hvert sinn, til að tryggja að enginn 

úr teyminu kæmi til með að vera fastur of lengi á sama verkefni.  Hér að neðan er 

skýringarmynd sem sýnir Agile Scrum ferlið. (sjá mynd 2) 

 

Mynd 2. 

 
 

 

Í upphafi verkefnisins var notast við para forritun (e. peer programming). Daglegir fundir voru 

haldnir til að taka stöðuna á hverju verkefni, ekki var gert ráð fyrir að hver fundur tæki meira 

en 15 mínútur. Þar sem ekki var hægt að áætla að teymið væri á sama stað á sama tíma, þá 

fóru þeir fundir fram í gegnum Facebook, en hópurinn var með lokaða síðu sem notuð var 

sem samskiptamiðill.  

 

Niðurstöður þeirra funda gáfu betri yfirsýn á hver staða hvers og eins var, hvað hefði verið 

gert í gær og hvað væri fyrirhugað í framhaldinu, með þessu var verið að tryggja að hvert og 

eitt verkefni tæki ekki meiri tíma en nauðsynlegt hefði verið. Einnig voru vikulegir fundir 

haldnir eftir þörfum með leiðbeinanda til að skerpa á stefnu teymisins. Teymið gaf sér fastan 

tíma í hverri viku til að hittast og ræða þróun verkefnisins og fór sá fundur fram í Skjálfta sem 

er fundaraðstaða í húsakynnum Veðurstofu Íslands.   
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Hver sprettur var tvær vikur eða 14 dagar. Í upphaf spretts var haldin Sprint Planning fundur 

og á þeim fundi var farið yfir hvað sett hafði verið inn í sprettinn og hvert þema hans var.  

Þegar búið var að taka saman allar sögur og áætla sögupunkta á hverja þeirra, var gróft mat 

að verkefnið í heild sinni væru um tíu sprettir. C kröfurnar voru tímafrekastar. Teymið áætlaði 

að klára fimm spretti. 

3.1.1 Scrum hlutverk teymis 

Þróunarteymið skipaði Bjarni Kristján Leifsson, Davíð Snæhólm Baldursson, Hafrún 

Sigurðardóttir og Sonja Steinarsdóttir. Hlutverk innan teymisins skiptust þannig að Sonja 

Steinarsdóttir var Product Owner og Hafrún Sigurðardóttir var Scrum Master.  

 

Product Owner bar ábyrgð á því að skilgreina hvað kerfið átti að gera, forgangsraða 

notendasögum og samþykkja eða hafna útfærslum eftir hvern sprett. Scrum Master bar 

ábyrgð á verkefnastjórnun innan teymisins, stjórnaði athöfnum og sá um að fylgt var Scrum 

ferlinu. Hann passaði einnig upp á að teymið gæti unnið óhindrað. Teymið bar sameiginlega 

ábyrgð á því að verkefnið væri vel unnið og að loka afurðin væri til sóma.  

3.1.2 Sprint Planning 

Í upphafi hvers spretts voru haldnir Sprint Planning fundir. Á þeim fundum ákváðu Scrum 

Master, ásamt Product Owner og þróunarteyminu, hvert markmið komandi spretts væri. 

Hvaða sögur af Product Backlog yrðu teknar fyrir og voru þær síðan brotnar niður í verkefni 

(e. task). Tímaramminn fyrir þennan fund voru tvær klukkustundir. 

 

Product Owner ákvað hvaða sögur fóru yfir á Sprint Backlog, en þó gat teymið komið með 

sínar hugmyndir. Teymið sprengdi síðan hverja sögu yfir í verkefni og áætlaði klukkustundir 

fyrir hvert verkefni. Product Owner gat alltaf sett nýjar sögur á Product Backlog og áætlað 

hversu mikinn forgang sú saga fékk, einnig áætlaði hann sögupunkta fyrir hana.  

 

Það var á ábyrgð teymisins að setja ekki of mikið inn í sprettinn, það þurftu allir meðlimir að 

vera sammála um að verkefnin sem sett voru á Sprint Backlog, væru ekki of mörg og allir 

þurftu að vera sammála um að þeir teldu að verkefnin myndu klárast.   

3.1.3 Sprint Retrospective Meeting 

Sprint Retrosptective fundurinn var loka atburðurinn í hverjum spretti, en hann var haldinn 

eftir Sprint Planning fundinn. Scrum Master leiddi fundinn og hafði teymið það markmið að 

svara þrem spurningum, en þær voru eftirfarandi, hvernig gekk spretturinn, hvað fór vel og 

hvað mátti bæta. Þessum spurningum var svarað með umræðum, þar sem hver og einn 

meðlimur fékk orðið og sagði sína skoðun. 

3.2 Aðstaða 

Gert var ráð fyrir að meðlimir teymisins mættu í húsakynni Veðurstofu Íslands þar sem 

hópurinn hafði aðstöðu. Vinnutíminn var ekki fastur í upphafi en teymið hafði gert tímaáætlun 
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fyrir hvern og einn dag sem unnið var eftir. Þó var áætlað var að vinna allan daginn síðustu 

þrjár vikurnar.  Þeir meðlimir teymisins sem ekki sáu sér fært að mæta, unnu að heiman og 

fengu úthlutuð verkefni, en öll verkefnin (e. task) voru sett upp á síðu hópsins á Trello.com og 

tóku þeir þátt í umræðum á Facebook síðu hópsins. 

3.3 Rýmisáætlun 

Í upphafi settist hópurinn niður og fór yfir hvaða dagar hentuðu best fyrir hópinn að hittast 

og vinna í verkefninu. Sett var upp tafla (sjá töflu 1) með vinnustundum teymis þar sem allir 

skráðu hvenær þeir ætluðu að mæta og hve lengi. Sú ákvörðun gaf okkur 172 klukkustundir í 

vinnuframlag fyrir hvern sprett.  

 

Reiknað var með að Sprint Planning og Retrospective myndi taka sitthvora tvo tímana, sem 

gaf okkur þá 168 tíma fyrir aðra vinnu í sprettinum. Síðustu þrjár vikurnar var hins vegar gert 

ráð fyrir að hver teymismeðlimur ynni í það minnsta 8 klukkustundir á dag sem gaf aukið 

svigrúm fyrir fleiri sögur. 

 
Tafla 1. 

Teymi Mánud. Þriðjud. Miðvikud. Fimmtud. Föstud. Laugard. Sunnud. 

Bjarni 5 6 5 6 0 0 0 

Davíð 5 8 5 0 6 0 0 

Hafrún 5 5 6 0 0 4 0 

Sonja 6 4 6 0 0 4 0 

Alls 21 23 22 6 6 8 0 
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4 Þróunarumhverfi og tækni 
Eftirfarandi tækni og tæki voru notuð við gerð þessa kerfis. 
 

 Þróunarumhverfið var Sublime Text 2 fyrir allan Javascript kóða, HTML og CSS. 

DbSchema var notað til að hanna gagnagrunninn og PGadmin fyrir gagnagrunninn. 

Postman var notað til að prófa vefþjónusturnar. 

 PostgreSQL var notað undir gagnagrunninn. 

 Fyrir útgáfustjórnun var Git notað á local vélum og Github til að geyma allan kóðann. 

 Kerfið keyrir á NodeJS, Express, AngularJS Frameworks fyrir lógík, HTML5 og 

CSS/LESS fyrir útlit. 

 Fyrir sjálfkrafa vöktun á kóða var Nodemon notað. 

 Swagger fyrir skjölun á APA. 

 Google Drive var notað til að halda utan um öll skjöl sem viðkomu gerð kerfisins. 

 Trello var notað til að halda utan um kröfulistann og Sprint Backlog. 

4.1 Tæki notuð til þróunnar 

 

 Acer Aspire 5750G með 8GB í minni, Intel Core i5-2410M örgjörva og Ubuntu 15.05 

64 bita stýrikerfi. 

 MacBook Pro með 10GB í minni, Intel Core i5 og OS X Yosemite 10.10.5 64 bita 

stýrikerfi. 

 Lenovo Z500 Touch með 8GB í minni, Intel Core i7 3632QM og Windows 10 

Education 64 bita stýrikerfi. 

 MacBook Pro með 16GB í minni, Intel Core i7 og OS X El Capitan 10.11.1 64 bita 

stýrikerfi. 

4.2 Skjölun 

Google Drive var notað til að halda utan alla skjölun og skýrslur sem tengdust þessu verkefni. 

Skýrslur voru unnar meðfram verkefninu og endurskoðaðar fyrir hver skil ásamt því að bæta 

við nýjum upplýsingum.  

4.2.1 Framvinduskýrsla 

Eftir hvern sprett var skrifuð framvinduskýrsla um hvernig hefði gengið í sprettinum, hvað var 

klárað í honum, hver framvinda verkefnisins var á þeim tíma og farið yfir tíma allra meðlima 

teymisins. Framvinduskýrsluna er að finna í kafla 7. 

4.2.2 Rekstrarhandbók 

Í rekstrarhandbókinni er að finna nákvæmar upplýsingar um hvernig eigi að setja upp kerfið 

frá grunni ásamt því að keyra það upp. Rekstrarhandbókin er send með lokaskýrslu þessari 

sem sér skýrsla. 
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4.2.3 Verkskipulag 

Verkskipulag er samningur milli meðlima teymisins um hvernig verklagi við þetta verkefni var 

háttað. Verkskipulagið var samkomulag um hlutverks hvers og eins í teyminu ásamt því 

hvernig var staðið að hverjum spretti. Verkskipulagið er að finna í kafla 3.  

4.2.4 Verkáætlun 

Verkáætlun er kröfulisti sem kallaður er Product Backlog sem var gerður fyrir verkefnið. Sögur 

af kröfulista voru færðar á Sprint Backlog í upphafi hvers spretts og merktar kláraðar þegar 

teymið kláraði vinnu við þær. Hver saga fékk punkta sem gaf til kynna hve mikill tími átti að 

fara í hverja sögu, út frá þeim voru sprettir áætlaðir. Verkáætlun er að finna í kafla 5. 

4.2.5 Lokaskýrsla 

Lokaskýrslan inniheldur allar skýrslur sem komu útúr þessu verkefni og er hluti af afurð 

verkefnisins. 

4.2.6 Áhættugreining 

Áhættugreining inniheldur alla þá þætti sem gátu komið upp á meðan á verkefninu stóð og 

gæti hafa tafið það. Áhættugreining var lifandi skjal sem var bætt í reglulega eftir þörfum. Þar 

er útlistað líkum á að ákveðin atriði gætu gerst og hvaða meðlimur væri ábyrgur fyrir að leysa 

úr þeim ef þau myndu gerast. Áhættugreininguna er að finna í kafla 5.2.  
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5 Verkáætlun 
Áætluð skil fyrir lokaverkefnið var 15. desember 2015. Þá hafði hópurinn haft 16 og hálfa viku 

til að vinna verkefnið. Staðan í kröfulistanum og áhættugreiningunni hér að neðan miðast við 

að hópurinn hefur lokið vinnu í verkefninu. 

5.1 Kröfulisti 
Hér að neðan í töflu 2 má sjá allar þær kröfur sem voru útfærðar. Í töflu 3 eru þær kröfur sem 

ekki verða útfærðar og í töflu 4 er að sjá kröfur sem ekki áttu lengur við verkefnið. Kröfulistinn 

var í stanslausri endurskoðun á meðan á verkefninu stóð. Má rekja það til þess að Product 

Owner og teymið höfðu ekki nægilega þekkingu í upphafi verkefnis til að útfæra fullkominn 

Product Backlog. 

 

Teymið útfærði fleiri kröfur en upphaflega var gert ráð fyrir, má rekja það til þess að þegar 

saga var útfærð, þá var hún yfirleitt útfærð fyrir bæði stjórnanda og notanda. Ásamt því að 

þegar ákveðnar sögur voru útfærðar þá var óhjákvæmilegt að útfæra þær öðruvísi en að þær 

næðu yfir fleiri en eina sögu. Sem dæmi um þetta er hægt að nefna þegar útfæra átti að hægt 

væri að breyta upplýsingum, þá samkvæmt Product Backlog var það ein saga fyrir hvern reit, 

en auðveldara var að útfæra alla reiti í einu.   
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Tafla 2. 

Notendasögur Staða Forgangur 

Sem notandi get ég skráð mig inn í kerfið til að ég sé innskráður Lokið A 

Sem notandi get ég verið viss um að lykilorðið mitt sé dulkóðað til 
að enginn komist yfir lykilorðið mitt 

Lokið A 

Sem stjórnandi get ég bætt við notendum til að til séu notendur í 
kerfinu / sem notandi get ég skráð mig inn í kerfið 

Lokið A 

Sem stjórnandi get ég skráð starfmann sem "hættur" án þess að 
tapa upplýsingum sem hann hefur sett inn til að allar upplýsingar 
séu réttar í kerfinu 

Lokið A 

Sem notandi get ég skráð mig út úr kerfinu til að ég sé ekki skráður 
inn 

Lokið A 

Error tékka innskráningu Lokið A 

Sem notandi get ég óskað eftir nýju lykilorði hafi ég gleymt því til 
að geta unnið með kerfið 

Lokið A 

Sem notandi get ég bætt við tæki í gagnagrunninn til að tækjaeign 
sé rétt skráð 

Lokið A 

Sem stjórnandi get ég breytt lykilorði mínu og annarra notanda til 
að allir geti notað kerfið þrátt fyrir týnt lykilorð 

Lokið A 

Sem notandi get ég séð lista yfir öll tæki Lokið A 

Sem notandi get ég bætt við tækjum í gagnagrunninn til að 
tækjaeign sé rétt skráð 

Lokið A 

Setja upp gagnagrunn Lokið  A 

Sem notandi get ég séð lista af stöðvum Lokið A 

Sem stjórnandi get ég bætt við stöð til að stöðin sé til Lokið  A 

Sem notandi get ég séð lista af spásvæðum Lokið A 

Sem notandi get ég séð lista af umsjónaraðilum Lokið A 

Sem notandi get ég séð lista af landslögum Lokið A 

Sem notandi get ég séð lista af eigendum stöðva Lokið A 

Sem notandi get ég séð lista af eiganda gagna Lokið A 

Sem notandi get ég séð lista af tegund stöðva Lokið A 

Sem notandi get ég séð lista af stöðu stöðva Lokið A 

Sem notandi get ég séð lista af umhverfi stöðva Lokið A 

Sem notandi get ég breytt stöð til að stöðin sé rétt skráð Lokið A 

Sem notandi get eg breytt tæki til að tæki sé rétt skráð Lokið A 

Setja upp gagnagrunn eins og Tryggvi vill Lokið A 

Sem notandi get ég séð hver eigandi tækis og stöðvar er til geta 
haft samband við þann aðila sem við á 

Lokið  B 

Sem notandi get ég skoðað sögur notenda innan kerfis til að geta 
rakið vinnu viðkomandi vegna öryggis ef eitthvað hafi misfarist og 
ber að athuga að eitthverju leiti. 

Lokið  B 

Sem notandi get ég séð upplýsingar um aðstöðu tækis og stöð til að 
geti vitað fyrirfram út í hvað er verið að fara og hvaða búnað ber að 
hafa meðferðis 

Lokið B 
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Sem notandi get ég merkt við tæki sem þarfnast viðhalds til að hafa 
yfirsýn á tækjum og tólum í kerfinu, með þessari yfirsýn er hægt að 
tryggja betri verkferla og stuðla að öruggari umhverfi 

Lokið B 

Sem notandi get ég fengið GPS staðsetningu innan kerfis til að 
einfalda þarfir á öðrum til að skrá eða skoða 

Lokið C 

Sem stjórnandi get ég bætt við network til að network sé til Lokið A 

Sem notandi get ég séð lista af network Lokið A 

Sem stjórnandi get ég bætt við svæði til að svæði sé til Lokið A 

Sem notandi get ég séð lista af svæðum Lokið A 

Sem stjórnandi get ég bætt við aflgjafa til að aflgjafi sé til Lokið A 

Sem notandi get ég sé lista af aflgjafa Lokið A 

Sem notandi get ég bætt við spásvæði Lokið A 

Sem notandi get ég bætt við umsjónaraðila Lokið A 

Sem notandi get ég bætt við landslagi Lokið A 

Sem notandi get ég bætt við eiganda stöðva Lokið A 

Sem notandi get ég bætt við eiganda Lokið A 

Sem notandi get ég bætt við tegund ad stöð Lokið A 

Sem notandi get ég bætt við stöðu á stöð Lokið A 

Sem notandi get ég bætt við umhverfi stöðva Lokið A 

Sem stjórnandi get ég séð staðsetningu tækja s.s í viðgerð, við 
mælistöð, í lagi en ekki í notkun til að auðvelda hvar tækin eru 
staðsett 

Lokið A 

Sem stjórnandi get ég eytt tæki til að tækjaskrá sé rétt (inactive) Lokið A 

Sem stjórnandi get ég eytt stöð (inactive) til að stöðin sé ekki 
lengur til 

Lokið A 

Sem notandi get ég bætt við upplysingum um stöð til að það sé 
hægt að skoða nánari upplýsingar um stöð og hennar ferli. 

Lokið A 

Sem notandi get ég sett inn upplýsingar um tæki til að upplýsingar 
um tækið séu réttar 

Lokið A 

Sem notandi get ég breytt upplýsingum um tæki til að tækin séu 
rétt 

Lokið A 

Sem notandi get ég skráð eftirlitsferð til að hægt sé að halda utan 
um allar eftirlitsferðir 

Lokið A 

Sem notandi get ég geta tengst kerfi úr síma, spjaldtölvu eða annað 
til að tryggja sveigjanleika við noktun á kerfis 

Lokið C 

Setja inn myndir fyrir notendur/stöðvar/tæki Lokið  

Sem notandi get ég leitað af hlutum, upplýsingum og öðru efni til 
að geta fundið upplýsingar, sem gefa mér yfirlit yfir vinnu umhverfi 

Lokið C 

Sem notandi get ég skoðað ítarlega hverjar þær upplýsingar sem 
um ræðir. (hvar, hvenær og afhverju) til að vera með yfirsýn á þeim 
hlutum sem krefst aðhalds og geta rakið sögu þess til að vitja 
nánari upplýsinga (sagan) 

Lokið C 
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Tafla 3. 

Notendasögur Staða Forgangur 

Sem notandi get ég fengið upplýsingar # vikum fram í tíma um 
hvað þarf að viðhalda til að gefa yfirsýn á verkefni sem eru 
framundan, leiða til betri nýtingu á þeim ferðum sem farið er í 
vitjanir.  

Í vinnslu C 

Sem notandi get ég fengið hjálp við að rata um, með leiðsögn um 
kerfi til að efla notkun á kerfinu.  

Í vinnslu C 

Sem notandi get ég uppfært/breytt eftirlitsferð til að hægt sé að 
halda utan um allar eftirlitsferðir 

Í vinnslu C 

 
 

Tafla 4. 

Notendasögur Staða Staða 

Sem notandi get ég fengið upplýsingar um bilanir til að 
stytta tilkynningartíma milli manna  

Á ekki við C 

Sem notandi get ég sett tilkynningu sem allir sjá til að koma 
áríðandi tilkynningum sem ber að hafa í huga 

Á ekki við C 

Sem notandi get ég skipulagt vinnu fyrir daginn til að fá 
sjáanlegt skjal sem hægt er að hafa meðferðis. 

Á ekki við C 

Sem notandi get ég sent póst innan kerfis Á ekki við C 

Sem notandi get ég spjallað við aðra notendur á rauntíma til 
að auka aðgengi að notendum á rauntíma 

Á ekki við C 

Sem notandi get ég merkt annan notanda við upplýsingar til 
að fá nánari upplýsingar 

Á ekki við C 

 

  



Lokaskýrsla 
 

18 

 

5.2 Áhættugreining 
Áhættugreininguna er að finna hér að neðan í töflu 5. Áhættugreiningin var uppfærð reglulega 

yfir verkefnið. Fyrir neðan töfluna er farið betur yfir hvern lið fyrir sig. Í töflu 6 er hægt að sjá 

hvernig skala var notast við. Fyrir neðan töflu 6 er hver áhætta greind og útskýrð ítarlega.  

 

Tafla 5. 

Númer  Nafn Ábyrgð Líkur Alvarleiki  Áhættustuðull 

1 Missum netsamband á vinnustað Sonja 5 5 25 

2 Vinnuaðstæður breytast snögglega Bjarni 5 3 15 

3 Rangt tímamat á sögum og verkliðum Hafrún 5 3 15 

4 Önnur verkefnaskil Davíð 5 3 15 

5 Lítil reynsla að vinna með scrum 
aðferðinni 

Hafrún 4 3 12 

6 Veikindi hópameðlima eða fjölskyldu Hafrún 4 3 12 

7 Léleg mæting hópameðlima Davíð 3 3 9 

8 Verkaskipting óskýr Bjarni 2 4 8 

9 Samskipti við væntanlega notendur Sonja 2 3 6 

10 Aðgangur að nauðsynlegum upplýsingum Sonja 1 3 3 

 

 

Tafla 6. 

Líkur Alvarleiki 

1 = Mjög ólíklegt 1 = Engin vandamál 

2 = Ólíklegt 2 = Lítið vandamál 

3 = Líklegt 3 = Vandamál 

4 = Frekar líklegt 4 = Frekar mikið vandamál 

5 = Mjög líklegt 5 = Mjög mikið vandamál 
 

 

1. Missum netsamband á vinnustað 

Lýsing:  Netsamband á gestaneti fellur niður. 
Viðbrögð: Tryggja netsamband með snúrum og fá aukin aðgang að þráðlausu neti. 
Ábyrgðaraðili : Sonja Steinarsdóttir. 
Staða:  Þetta vandamál kom til sögunnar í upphafi en var leyst á fyrsta mánuðinum með 
auknum möguleikum í að ná  góðu netsambandi. 
Unnið var að lausn: 27. ágúst til 31. ágúst var unnið að lausn. 
Leyst: 1.september 2015 

Líkur: 5 

Alvarleiki: 5 
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2. Vinnuaðstæður breytast snögglega 

Lýsing: Vinnuaðstæður breytast snöggt á vinnustað 

Viðbrögð: Aðlagast breytingum 

Ábyrgðaraðili: Bjarni 
Staða:  Þetta vandamál kom upp þegar það fannst myglusveppur á efstu hæð hússins, 
spásalur Veðurstofunnar var því fluttur í skrifstofurýmið sem teymið hafði og var það flutt í 
annað rými. 
Unnið var að lausn: 20. október til 21. október stóðu flutningar á milli skrifstofa yfir.  
Leyst: 21. október 2015 

Líkur: 5 

Alvarleiki: 3 
 

3. Rangt tímamat á sögum og verkliðum 

Lýsing: Metum afkastagetu of mikla 

Viðbrögð: Breyta fjölda sögupunkta inn á hvern sprett 
Ábyrgðaraðili: Hafrún 

Staða: Það kom fyrir að við náðum ekki að klára, yfirleitt kom eitthvað upp á, verkefnaskil 
eða annað. Það var unnið upp í næsta spretti. 
Unnið var að lausn: Unnið var að lausn yfir allt tímabilið. 
Líkur: 5 

Alvarleiki: 3 
 

4. Önnur verkefnaskil 
Lýsing: Aðrir áfangar trufla vinnu við lokaverkefnið 

Viðbrögð: Vera meðvituð um hvað er framundan og allt teymið ákvað í byrjun að 
lokaverkefnið gengi fram fyrir önnur verkefnaskil. 
Ábyrgðaraðili: Davíð 

Staða: Allir sammála alla önnina um að lokaverkefnið gengi fyrir öðrum verkefnum.  Ekki 
skráð sérstaklega hvort og þá hvernig það var leyst.  
Líkur: 5 

Alvarleiki: 3 
 

5. Lítil reynsla að vinna með Scrum aðferðinni 
Lýsing: Þar sem teymið var frekar reynslulítil í upphafi til að taka heilt verkefni og klára það 
þá vissi  teymið að líklega myndu verða einhverjir hnökrar á því. 
Viðbrögð: Aðlagast breyttum vinnuaðferðum, og leggja metnað í að læra að vinna eftir 
þessu verkskipulagi. 
Ábyrgðaraðili: Hafrún 

Staða:  Hafrún var Scrum Master teymisins og hafði yfirsýn yfir að góðu verkskipulagi væri 
farið eftir. Engin vandamál. 
Líkur: 4 

Alvarleiki: 3 
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6. Veikindi hópameðlima 

Lýsing: Ef nemandi eða fjölskyldumeðlimur veikist. 
Viðbrögð: Aðstoða meðliminn með verkefnin sín, og mögulega færa þá einhverja 
sögupunkta yfir á næsta sprett. 
Ábyrgðaraðili: Hafrún 

Staða:  Engin teljanleg vandræði. 
Líkur: 4 

Alvarleiki: 3 
 

7. Léleg mæting hópameðlima 

Lýsing: Teymismeðlimur hættir að mæta eða hafa ekki samband. 
Viðbrögð: Ræða málin innan hópsins, ef það dugar ekki biðja leiðbeinanda um aðstoð við að 
finna út úr vandamáli. 
Ábyrgðaraðili: Davíð 

Staða: Mæting hefur haldist að mestu eins og áætlað var. 
Líkur: 3 

Alvarleiki: 3 
 

8. Verkaskipting óskýr 
Lýsing: Ef verkaskipting virðist vera óskýr þá þarf að ræða það innan hópsins. 
Viðbrögð: Ræða á vikulegum fundum stöðu verkefna og hjálpa til ef einhver er í 
vandræðum. 
Ábyrgðaraðili: Bjarni 
Staða: Verkefnakipting hefur að mestu leyti verið skýr. 
Líkur: 2 

Alvarleiki: 4 
 

9. Samskipti við væntanlega notendur reynast erfið 

Lýsing: Erfitt er að ná í þá sem munu nota kerfið. Fyrir prófanir og fá álit. 
Viðbrögð: Tala við yfirmann (Óðinn) og ná betri tengingu inn í hópinn. 
Ábyrgðaraðili: Sonja 

Staða: Ekki hefur verið vandamál að ná tali af þeim sem hefur þurft. 
Líkur: 2 

Alvarleiki: 3 
 
10. Aðgangur að nauðsynlegum upplýsingum fæst ekki 
Lýsing: Þar sem verkefnið er sérhæft verður að vera gott aðgengi að starfsmönnum 
Veðurstofunnar til að túlka upplýsingar rétt sem okkur eru gefnar. 
Viðbrögð: Hafa samband við Óðinn sem mun leysa þetta vandamál. Annaðhvort að útskýra 
fyrir teyminu eða finna starfsmann sem getur það. 
Ábyrgðaraðili: Sonja 

Staða: Ekki hefur verið vandamál að fá nauðsynlega upplýsingar, hefur teymið þurft að leita 
til yfirmanns og það hefur leyst málin. 
Líkur: 1 

Alvarleiki: 3 
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5.3 Skipulag spretta 
Við upphaf skipulagningu sprettanna var gert ráð fyrir að hver sprettur yrði tvær vikur eða tíu 

virkir dagar í vinnu. Þetta skipulag hélst yfir allt tímabilið að frátöldum einum sprett sem var 

lengdur um tvær vikur og varð hann að fjögurra vikna sprett. Orsakaðist þetta vegna mikillar 

verkefnavinnu síðustu vikurnar í skólanum og vegna prófatímabils. 

 

 Sprettur 0: Undirbúningur, tímabilið 20. ágúst - 15. september. 

o Þema spretts 0 var undirbúningsvinna. Að undirbúa allt sem undirbúa þurfti til 

að hægt væri að hefjast handa án vandræða. 

 Sprettur 1: Grunnvirkni, tímabilið 16. september - 29. september. 

o Þema spretts 1 var grunnvirkni fyrst og fremst.  

 Sprettur 2: Gagnagrunnur, tímabilið 30. september - 13. október. 

o Þema sprettsins var gagnagrunnur og meiri grunnvirkni. Þemað var í beinu 

framhaldi við þema sprettsins á undan.  

 Sprettur 3: Auka virkni, tímabilið 14. október - 27. október. 

o Þema sprettsins var að fara frá grunnvirkni yfir í meiri almennilegri virkni.  

 Sprettur 4: Tæki og stöðvar, tímabilið 28. október - 24. nóvember. 

o Þema sprettsins var að auka og laga alla virkni sem tengdist tækjum og 

stöðvum.  

 Sprettur 5: Leit, tenging og eftirlit, tímabilið 25. nóvember - 8. desember. 

o Þema sprettsins var að útfæra tengingu á milli tækja og stöðva, útfæra eftirlit 

og leit, ásamt því að laga til í kóðunum. 
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6 Prófanir 

6.1 Notendaprófanir 

Í hönnunarferli á vefsíðu er ráðlagt að notendaprófa vefinn til þess að komast betur að því 

hversu einfaldur hann er í notkun. Notendaprófanir eru gerðar með einstaklingum sem eru 

væntanlegir notendur kerfisins.  

6.1.1 Framkvæmd 

Það eru til nokkrar útgáfur af notendaprófunum en ákveðið var að nota aðferð þar sem einföld 

verkefni voru lögð fyrir væntanlegan notenda. Skráð var hvernig honum gekk og hversu 

miklum tíma hann eyddi í hvert atriði.  Þetta var gert til þess að sjá hvað mætti betur fara. 

 

Rætt var við nokkra starfsmenn og valin handa þeim verkefni sem tengdust væntanlegri 

notkun þeirra á  vefnum. Notendaprófanir gengu vel og sá teymið ýmislegt sem mátti lagfæra 

og gat nýtt það við áframhaldandi vinnu. 

6.1.2 Niðurstöður fyrstu notendaprófana 

Niðurstöður prófana sýndu betur þurfti að  vinna í útliti kerfisins til þess að gera það 

skiljanlegra á nokkrum stöðum, t.d með því að færa flipa og takka. Á heildina litið fannst þeim 

sem prófuðu kerfið það vera notendavænt og sýndi mikla möguleika. 

 

Þeir sem prófuðu kerfið, lentu í örlitlum vandræðum þegar kom að því að skrá notanda vegna 

þess að þeim fannst ekki nógu góður greinamunur á milli notanda og tengiliðs. Einnig fannst 

þeim vantar upp á viðgjöf (e.feedback), hvort að aðgerðir hafi tekist eða ekki, og var bætt úr 

því. Notendaprófunin fór vel fram og upplifunin var almennt góð hjá þeim sem prufuðu kerfið.  

 

Bakgrunnsupplýsingar notanda 1: 
Baldur Bergsson, Landfræðingur, fæddur árið 1991. Tölvukunnátta góð. 
 
Bakgrunnsupplýsingar notanda 2: 
Óðinn Þórarinsson, Framkvæmdastóri AOT, fæddur árið 1963. Tölvukunnátta góð. 
  
Bakgrunnsupplýsingar notanda 3: 
Hermann Arngrímsson, Vélaverkfræðingur, fæddur árið 1981. Tölvukunnátta góð. 
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Prófun notanda 1. 

Nr:  Verkefni Tími Athugasemdir 
1 Skráðu þig inn með notendanafninu Admin og 

lykilorðinu Admin 
4 sek. Auðvelt 

2 Finndu þitt heimasvæði og breyttu þínu 
símanúmeri 

8 sek. Auðvelt 

3 Bættu við nýju tæki og bættu einnig við það 
raðnúmeri 

34 sek. Auðvelt 

4 Bættu við nýjum notanda 18 sek. Vantar skýrari mun á 
notanda og tengilið 

5 Finndu Bjarna samstarfsmann þinn og breyttu hans 
símanúmeri 

8 sek. Auðvelt 

6 Bættu við nýrri mælistöð 34 sek. Auðvelt 

7 Skráðu eftirlitsferð á stöðina á Keflavíkurflugvelli 58 sek. Auðvelt 

 
Prófun notanda 2. 

Nr:  Verkefni Tími Athugasemdir 
1 Skráðu þig inn með notendanafninu Admin og 

lykilorðinu Admin 
5 sek. Auðvelt 

2 Finndu þitt heimasvæði og breyttu þínu 
símanúmeri 

14 sek. Auðvelt 

3 Bættu við nýju tæki og bættu einnig við það 
raðnúmeri 

1.04 sek. Nokkuð auðvelt 

4 Bættu við nýjum notanda 22 sek. Vantar skýrari mun á 
notanda og tengilið 

5 Finndu Bjarna samstarfsmann þinn og breyttu hans 
símanúmeri 

6 sek. Auðvelt 

6 Bættu við nýrri mælistöð 42 sek. Auðvelt 

7 Skráðu eftirlitsferð á stöðina á Keflavíkurflugvelli 58 sek. Auðvelt 

 
Prófun notanda 3. 

Nr:  Verkefni Tími Athugasemdir 
1 Skráðu þig inn með notendanafninu Admin og 

lykilorðinu Admin 
3 sek. Auðvelt 

2 Finndu þitt heimasvæði og breyttu þínu 
símanúmeri 

10 sek. Auðvelt 

3 Bættu við nýju tæki og bættu einnig við það 
raðnúmeri 

42 sek. Vantar skýrari mun á 
Producer og eiganda 

4 Bættu við nýjum notanda 14 sek. Vantar skýrari mun á 
notanda og tengilið 

5 Finndu Bjarna samstarfsmann þinn og breyttu hans 
símanúmeri 

3 sek. Auðvelt 

6 Bættu við nýrri mælistöð 35 sek. Auðvelt 

7 Skráðu eftirlitsferð á stöðina á Keflavíkurflugvelli 40 sek. Auðvelt 
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7 Framvinduyfirlit 
Í þessum kafla verður farið yfir framvindu verkefnisins frá upphafi og þar til fimmti og síðasti 

spretturinn var kláraður. Tekinn verður hver sprettur fyrir sig og hann greindur ítarlega, þ.e.a.s 

hvert þema sprettsins var og hvernig skipulagi fyrir komandi sprett var háttað. Einnig er farið 

í það hvernig framvindan í sprettinum var, hvað var gert, hvernig það gekk og hvað hefði mátt 

betur fara. Í lokin á hverjum sprett eru tímar hvers teymismeðlims greindir og skrá hversu 

miklum tíma hver og einn eyddi í forritun, skjölun, fundi og hönnun.   

7.1 Yfirlit spretta 

 

7.1.1 Sprettur 0 

Tímabilið fyrir sprett 0 var frá 24. ágúst til 15. september.  

7.1.1.1 Þema 

Þema þessa spretts var undirbúningur, meirihlutinn af áætluðum tíma hópsins fór í að 

undirbúa sig og verkefnið og gera það tilbúið svo að þegar sprettur 1 hæfist, þá væri hægt að 

byrja á fullum krafti í forritun og ekkert myndi tefja framgang verkefnisins. 

7.1.1.2 Sprint planning 

Í upphafi sprettsins var sest niður og ákvörðun tekin hvaða tól hópurinn vildi nota til að útfæra 

verkefnið. Verkefnalýsing frá Veðurstofunni gerði þá kröfu að notaður yrði PostgreSQL 

gagnagrunnur en gaf hópnum annars frjálsar hendur.  

 

Ákveðið var að nota NodeJS fyrir bakendavinnslu og Angularjs fyrir framendann. Taldi 

hópurinn það, að nota javascript fyrir bæði bakenda og framenda, vera kost því teymið gæti 

þá einbeitt sér að einu forritunarmáli. Einnig væri auðveldara fyrir hópmeðlimi að vinna í bæði 

framenda og bakenda án þess að þurfa að eyða tíma í að kynna sér nýtt forritunarmál.  

7.1.1.3 Framvinda spretts 

Vikan 24. til 30. ágúst var notuð í að fá aðgang að gagnagrunninum sem verkefnið átti að taka 

við af, ásamt því að setja upp þróunarumhverfið.  Einnig var aðstaðan sem hópurinn fékk hjá 

Veðurstofunni tekin í gegn og breytt svo hún hentaði betur hópnum. 

 

Fyrsta vikan í september fór í að rífa gamla gagnagrunninn niður og hanna nýjan sem kerfið 

átti að keyra á.  Byrjaði sú vinna örlítið brösulega þar sem finna þurfti starfsmenn sem notuðu 

gagnagrunninn og fá þá til að útskýra hvað sumar töflurnar í grunninum væru að geyma. Eftir 

að það var komið á hreint gekk sú vinna vel og óhætt er að segja að 90% af hönnun 

gagnagrunnsins hafi verið vel á veg komin og hægt var að byrja vinna með hann.  

 



Lokaskýrsla 
 

25 

 

Meðfram hönnuninni á gagnagrunninum var grind fyrir verkefnið sett upp á Github. Ásamt 

því var sett upp Grunt, sem er javascript task runner, til að auðvelda og flýta fyrir þróun með 

að keyra “repetitive” aðgerðir sjálfkrafa. Einnig var búin til package.json skrá sem innihélt alla 

pakka sem verkefnið þarfnaðist, svo hægt væri að setja þá upp með einfaldri skipun í 

skipunarglugga (e. Terminal). Það tryggði að allir hópmeðlimir hefðu sömu uppsetningu og 

kom í veg fyrir árekstra vegna mismunandi útgáfna af pökkum. 

 

Síðasta vikan í þessum spretti fór í að útbúa notendasögur og undirbúning fyrir fyrsta 

stöðufund með leiðbeinanda og prófdómara. Notendasögunum var úthlutað sögupunktum 

með skipulags póker (e. Poker planning), ásamt því að skipta þeim uppí A, B og C kröfur. Út 

frá því var búin til kröfulisti ásamt verklagslýsingu. 

7.1.1.4 Sprint Retrospective 

Það sem heppnaðist vel í þessum spretti var að samskipti innan hópsins voru góð. 

Skipulagningin var að verða þannig að það ætti ekki mikið að tefja teymið og flest var að verða 

tilbúið. Það sem mátti bæta var tímaskráning hópsins, hún var ekki nógu ítarleg svo hún var 

endurskipulögð og nýtt tímaskráningaskjal búið til sem var tekið í notkun 14. september. 

 

Ekki var hægt að segja mikið fleira um þennann part af vinnunni þar sem þetta var aðallega 

undirbúningsvinna og skjölun sem hafði gengið vel. Teymið var spennt að byrja fyrsta sprett 

og sjá verkefnið verða að veruleika.  

7.1.1.5 Tímar 

Sprettur 0 varð lengri en gert var ráð fyrir eða tæpar 4 vikur. Hægt var að skrifa stóran hluta 

ef aukatímunum í þessum spretti á að teymið var ákaft í að byrja af krafti og að koma 

verkefninu af stað. Tímar teymis eru í töflu 7 hér að neðan. 

 

Tafla 7. 

Teymi Heildartímar í klst 

Bjarni 155 

Davíð 137 

Hafrún 123 

Sonja 130 

Samtals 545 
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7.1.2 Sprettur 1 

Tímabilið fyrir sprett 1 var frá 16. september til 29. september.  

Sögurnar sem settar voru inn á Sprint Backlog má sjá í töflu 8. Allar sögurnar voru útfærðar 

nema tvær, en þær fluttust yfir á sprett 2. Einnig var útfærð saga sem merkt er feitletruð í 

töflu 8 en hún hafði ekki verið á Sprint Backlog. Sú saga var útfærð um leið og sagan, „Sem 

stjórnandi get ég bætt við notendum til að til séu notendur í kerfinu/sem notandi get ég skráð 

mig inn í kerfið“, var útfærð.  

 

Tafla 8. 

Nr. Notendasögur Staða Forgangur 

1 Sem notandi get ég skráð mig inn í kerfið til að ég sé 

innskráður 

Lokið A 

3 Sem notandi get ég verið viss um að lykilorðið mitt sé 

dulkóðað ti að enginn komist yfir lykilorðið mitt 

Lokið A 

4 Sem stjórnandi get ég bætt við notendum til að til séu 

notendur í kerfinu/sem notandi get ég skráð mig inn í kerfið 

Lokið A 

19 Sem stjórnandi get ég skráð starfmann sem "hættur" án 

þess að tapa upplýsingum sem hann hefur sett inn til að 

allar upplýsingar séu réttar í kerfinu 

Lokið A 

2 Sem notandi get ég skráð mig út úr kerfinu til að ég sé ekki 

skráður inn 

Lokið A 

5 Villuprófa innskráningu Lokið A 

7 Sem notandi get ég óskað eftir nýju lykilorði hafi ég gleymt 

því til að geta unnið með kerfið 

Lokið A 

8 Sem notandi get ég bætt við tæki í gagnagrunninn til að 

tækjaeign sé rétt skráð 

Í vinnslu A 

6 Sem stjórnandi get ég breytt lykilorði mínu og annarra 

notanda til að allir geti notað kerfið þrátt fyrir týnt lykilorð 

Í vinnslu A 

 

7.1.2.1 Þema 

Þemað í sprett 1 var grunnvirkni. Sögurnar sem valdar voru fyrir sprettinn snérust allar um 

grunnvirkni í kerfinu eins og að bæta við innskráningu, skrá sig út, beiðni um nýtt lykilorð, 

bæta við tæki og að stjórnandi gæti breytt lykilorði.  

7.1.2.2 Sprint planning 

Þegar spretturinn var skipulagður var ákveðið að notast við paraforritun (e. peer 

programming), ásamt því að vinna hverja sögu fyrir sig alla leið í gegnum kerfið eða alveg frá 

bakenda og alla leið upp í útlitið. Þetta var ákveðið svo teymið fengi betri skilning á hvernig 

kerfið virkaði í heild sinni. Taldi teymið að það myndi borga sig þegar líða tæki á verkefnið. 

Teymið skipti sér svo í tvennt og valdi sér sögur til að klára. 
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7.1.2.3 Framvinda spretts. 

Í upphafi spretts var lærdómskúrfan nokkuð brött, en þegar á leið og skilningur kom ásamt 

betri kunnáttu á Javascript fór jókst hraði teymsins hægt og rólega. Mjög vel gekk að útfæra 

sögurnar og almennt var teymið ánægt með framvinduna. 

 

Í seinni part sprettsins kom í ljós vandamál varðandi gagnagrunninn. Í byrjun spretts 0 var 

ákveðið að búa til töflur í gagnagrunninum þegar þeirra yrði þörf en þegar á hólminn var 

komið þá reyndist það afskaplega illa ígrundað þar sem það hafði það í för með sér að ef 

hóparnir voru að vinna með sömu töflur þá gat verið misræmi í uppsetningu á töflunum hjá 

hópunum.  Þetta vandamál hægði verulega á teyminu og urðu tvær sögur eftir í sprettinum 

sem fluttust yfir á næsta sprett. 

7.1.2.4 Sprint Retrospective 

Það sem gekk vel í sprettinum, var að spretturinn gekk vel að mestu leyti. Þegar teymið komst 

á skrið þá kláruðust sögur hratt og örugglega. Paraforritunin var talin hafa heppnast vel og 

halda átti henni áfram eftir þörfum. Þrír af meðlimum hópsins fannst hún hafa hjálpað þeim 

að komast betur inn í verkefnið og treystu sér betur til þess að klára sögur eins síns liðs. 

 

Það sem bæta mátti var að hópmeðlimir hefðu nægt öryggi og sjálfstraust til að taka að sér 

sögu og klára hana upp á sitt einsdæmi og vera ekki háð því að annar meðlimur væri með 

þeim. Einnig var hugsunin með að búa til töflur í gagnagrunninum þegar þeirra yrði þörf, ekki 

nógu vel úthugsuð og ákveðið var að bæta úr því svo allir væru að vinna við sömu aðstæður 

þegar kæmi að grunninum.  

7.1.2.5 Tímar 

Eins og sjá má á Sprint Burndown ritinu (sjá rit 1) fór spretturinn hægt af stað á meðan teymið 

var að koma sér inn í verkefnið og einnig spilaði inn í að allir meðlimir teymisins voru með stór 

verkefnaskil í öðrum áföngum sem átti að skila í sömu viku. Tafla 9 sýnir heildartíma á hvern 

teymismeðlim og tafla 10 sýnir hvernig tímaskiptingin var. 
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Rit 1. 

 
 

 
Tafla 9. 

Teymi Heildartímar í klst 

Bjarni 59 

Davíð 31 

Hafrún 22,3 

Sonja 18,2 

Samtals 130,5 

 
 

Tafla 10. 

Verkhluti Bjarni Davíð Hafrún Sonja 

Forritun 52 22.9 13.3 6.8 

Skjölun/Skýrslur 7 8 9 9.5 

Fundir 0 0 0 1.9 

Kynning 0 0 0 0 
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7.1.3 Sprettur 2 

Tímabilið fyrir sprett 2 var frá 30. september til 13. október.  

Sögurnar sem settar voru inn á Sprint Backlog má sjá í töflu 11.  Allar sögurnar voru útfærðar 

nema tvær, en þær fluttust yfir á sprett 2. Það voru einnig settar sögur inn á Sprint Backlog 

sem ekki var að finna á Product Backlog. Þær sögur er að finna í töflu 11 og hafa ekki númer. 

Ástæðan fyrir þessum sögum var sú að ekki var hægt að útfæra söguna „Sem stjórnandi get 

ég bætt við stöð til að stöðin sé til“ nema vera búin að útfæra þessar sögur fyrst. En við gerð 

Product Backlogs hafði teymið ekki gert sér grein fyrir því.  

 

Tafla 11. 

Nr.  Notendasögur Staða Forgangur 

7 Sem notandi get ég óskað eftir nýju lykilorði hafi ég gleymt 

því til að geta unnið með kerfið 

Lokið A 

10 Sem notandi get ég séð lista yfir öll tæki Lokið A 

8 Sem notandi get ég bætt við tæki í gagnagrunninn til að 

tækjaeign sé rétt skráð 

Í vinnslu A 

12 Setja upp gagnagrunn Lokið A 

11 Sem notandi get ég séð lista af stöðvum Lokið A 

9 Sem stjórnandi get ég bætt við stöð til að stöðin sé til Í vinnslu A 

 Sem notandi get ég séð lista af spásvæðum Lokið A 

 Sem notandi get ég séð lista af umsjónar aðilum Lokið A 

 Sem notandi get ég séð lista af landslagi Lokið A 

 Sem notandi get ég séð lista af eiganda stöðvar Lokið A 

 Sem notandi get ég séð lista af eiganda Lokið A 

 Sem notandi get ég séð lista af tegund stöðva Lokið A 

 Sem notandi get ég séð lista af stöðu stöðvar Lokið A 

 Sem notandi get ég séð lista af umhverfi stöðvar Lokið A 

 

7.1.3.1 Þema 

Þema spretts tvö var gagnagrunnur og grunnvirkni. Þemað var í beinu framhaldi af þema frá 

sprett 1. Haldið var áfram með sögur sem ekki höfðu klárast í spretti eitt ásamt því að velja 

fleiri sögur sem innihéldu grunnvirkni. Einnig var gagnagrunnurinn tekinn í gegn svo allir væru 

að vinna með sömu forsendur varðandi gagnagrunninn.  

7.1.3.2 Sprint Planning 

Ákveðið var að setja upp gagnagrunninn með öllum töflunum tilbúnum til að allir væru að 

vinna með sama gagnagrunn. Einnig var ákveðið að halda áfram með paraforritun (e. peer 

programming) ef einhver hefði talið sig þurfa hjálp með söguna sína. Farið var yfir 

verkefnastöðu í öðrum áföngum og athugað hvort hún myndi tefja teymið. Einnig var ákveðið 
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að halda áfram að vinna hverja sögu alla leið, hver meðlimur myndi klára öll verkefni sem 

tengdust sögunni, þ.e.a.s vefþjónustu, factory, controller og view. 

7.1.3.3 Framvinda spretts 

Fyrstu tveir dagar sprettsins fóru í að setja upp gagnagrunninn með öllum töflunum. Einnig 

var búið til forrit sem tekur afrit af töflunum og annað forrit sem hlóð þeim aftur upp í tóman 

gagnagrunn. Gerði þetta teyminu kleift að eiga afrit af gagnagrunninum með upplýsingum 

sem auðvelt var að setja upp og byrja að nota. 

 

Eftir að gagnagrunnurinn var kominn í lag var vefþjónustum sem komnar voru fyrir breytt til 

að passa við gagnagrunninn. Gekk sú vinna ágætlega, teymið náði að klára allar sögur nema 

eina. Teymið skilaði fleiri tímum af sér þennan sprett en áætlað var, þar sem endurhönnunin 

á gagnagrunninum tók lengri tíma en gert var ráð fyrir. Einnig hægði paraforritunin aðeins á 

teyminu. 

7.1.3.4 Sprint Retrospective 

Það sem gekk vel í sprettinum var að allir meðlimir teymisins gátu unnið sjálfstætt í 

verkefninu, teymið hafi unnið vel saman og samskiptim voru góð. Það sem bæta mátti var að 

vera duglegri að mæta öll á sama tíma upp í Veðurstofu, sýna meira frumkvæði og að vera 

duglegri að fylla út Sprint Backlog. 

7.1.3.5 Tímar 

Eins og sjá má á Sprint Burndown ritinu (sjá rit 2) þá gekk sprettur 2 ágætlega. Áætlanir stóðust 

að stærstum hluta og teymið var farið að þekkja betur verkhraðann hjá sér.  Tafla 12 sýnir 

heildartíma á hvern teymismeðlim og tafla 13 sýnir hvernig tímarnir skiptust niður. 

 

Rit 2. 
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Tafla 12. 

Teymi Heildartímar í klst 

Bjarni 97 

Davíð 48,5 

Hafrún 60 

Sonja 47,8 

Samtals 253,3 

 
Tafla 13. 

Verkhluti Bjarni Davíð Hafrún Sonja 

Forritun 97 45 50 34,7 

Skjölun/Skýrslur 0 0 3 5 

Fundir 0 3,5 7 8 

Kynning 0 0 0 0 
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7.1.4 Sprettur 3 

Tímabilið fyrir sprett 3 var frá 14. október til 27. október.   

Í sprett 3 voru allar sögurnar nema tvær útfærðar. Að auki voru sögur sem sjá má í riti 3, sem 

ekki hafa númer en það eru sögur sem ekki voru fyrir á Product Backlog. Þær sögur varð að 

útfæra til þess að getað haldið áfram með söguna „að bæta inn stöð“. Að auki voru eftirfarandi 

sögur sem merkar eru feitletraðar útfærðar, en þær voru ekki á Sprint Backlog. Ástæðan fyrir 

því var sú að þegar sagan „að bæta við stöð“ var útfærð, þá var hagkvæmast að láta þessar 

sögur fylgja með.  

Rit 3. 

Nr.  Notendasögur Staða Forgangur 

13 Sem notandi get ég breytt stöð til að stöðin sé rétt skráð Í vinnslu A 

14 Sem notandi get eg breytt tæki til að tæki sé rétt skráð Í vinnslu A 

15 Setja upp gagnagrunn eins og Tryggvi vill Lokið A 

9 Sem stjórnandi get ég bætt við stöð til að stöðin sé til Lokið A 

8 Sem notandi get ég bætt við tæki í gagnagrunninn til að 

tækjaeign sé rétt skráð 

Lokið A 

21 Sem notandi get ég séð hver eigandi tækis og stöðvar er til 

geta haft samband við þann aðila sem við á 

Lokið B 

22 Sem notandi get ég skoðað sögur notenda innan kerfis til 

að geta rakið vinnu viðkomandi vegna öryggis ef eitthvað 

hafi misfarist og ber að athuga að eitthverju leiti. 

Lokið B 

23 Sem notandi get ég séð upplýsingar um aðstöðu tækis og 

stöð til að geta vitað fyrirfram út í hvað er verið að fara og 

hvaða búnað ber að hafa meðferðis 

Lokið B 

24 Sem notandi get ég merkt við tæki sem þarfnast viðhalds 

til að hafa yfirsýn á tækjum og tólum í kerfinu, með þessari 

yfirsýn er hægt að tryggja betri verkferla og stuðla að 

öruggari umhverfi 

Lokið B 

35 

 

Sem notandi get ég fengið GPS staðsetningu innan kerfis 

til að einfalda þarfir hjá öðrum til að skrá eða skoða 

Lokið C 

 Sem stjórnandi get ég bætt við neti til að neti sé til Lokið A 

 Sem notandi get ég séð lista af neti Lokið A 

 Sem stjórnandi get ég bætt við svæði til að svæði sé til Lokið A 

 Sem notandi get ég séð lista af svæðum Lokið A 

 Sem stjórnandi get ég bætt við aflgjafa til að aflgjafi sé til Lokið A 

 Sem notandi get ég sé lista af aflgjöfum Lokið A 

 Sem notandi get ég bætt við spásvæði Lokið A 

 Sem notandi get ég bætt við umsjónarmanni Lokið A 

 Sem notandi get ég bætt við landslagi Lokið A 

 Sem notandi get ég bætt við eiganda stöðva Lokið A 
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 Sem notandi get ég bætt við eiganda Lokið A 

 Sem notandi get ég bætt við tegund stöðva Lokið A 

 Sem notandi get ég bætt við stöðu stöðva Lokið A 

 Sem notandi get ég bætt við umhverfi stöðva Lokið A 

18 Sem stjórnandi get ég séð staðsetningu tækja s.s í viðgerð, 

við mælistöð, í lagi en ekki í notkun til að auðvelda hvar 

tækin eru staðsett 

Lokið A 

 

 

7.1.4.1 Þema 

Þema spretts þrjú var að auka fídusa ofan á grunnvirknina sem var komin. Einnig var 

gagnagrunnurinn tekinn fyrir og hannaður aftur, að beiðni Veðurstofunnar, til að geta tekið 

við fleiri tækjum en bara veðurmælum. 

7.1.4.2 Sprint Planning 

Valdar voru sögur sem voru næsta skref á eftir grunnvirkninni sem var komin, til að koma 

verkefninu á næsta stig. Einnig var sett áhersla á að byrja útlitshönnun fyrir síðuna. 

7.1.4.3 Framvinda spretts 

Teymið byrjaði sprettinn af krafti og kláraði hverja söguna á fætur annarri og leit út á tímabili 

að sögurnar fyrir sprettinn myndu klárast áður en spretturinn yrði hálfnaður. Þegar 

spretturinn var hálfnaður, bað Tryggvi Hjörvar, starfsmaður AOT deildar, um fund þar sem 

hann lagði til að gagnagrunnurinn yrði endurhannaður svo hægt væri að halda utan um fleiri 

tæki en bara veðurmæla í honum.  

 

Eftir að teymið hafði hugsað málið og farið yfir hvað það myndi taka langan tíma, ákvað teymið 

að taka áskoruninni og setti þá sögu á Sprint Backlog fyrir þann sprett. Sú endurhönnun tók 

töluverðan tíma þar sem gera þurfti ráð fyrir mörgum tækjum sem öll höfðu sína eiginleika. 

Einnig fór mikill tími í að breyta öllum vefþjónustum í samræmi við nýja gagnagrunninn. 

7.1.4.4 Sprint Retrospective 

Það sem gekk vel í þessum spretti var hvað allir voru komnir á gott skrið, vinnubrögðin 

sjálfstæð og góður hraði var á teyminu. Það sem betur mátti fara var að vera duglegri að setja 

breytingar inn á Github, láta aðra vita af breytingum og vera með betri prófanir. 

7.1.4.5 Tímar 

Eins og sjá má á Sprint Burndown ritinu (sjá rit 4) þá gekk sprettur 3 ekki nægilega vel. Tvær 

sögur voru töluvert tímafrekari en gert hafði verið ráð fyrir og fóru þær sögur yfir á næsta 

sprett ásamt því að önnur verkefnaskil settu strik í reikninginn undir lokin.  Tafla 14 sýnir 

heildartíma á hvern teymismeðlim og tafla 15 sýnir hvernig tímarnir skiptust niður. 

 
Rit 4. 
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Tafla 14. 

Teymi Heildartímar í klst 

Bjarni 63,5 

Davíð 47,9 

Hafrún 75 

Sonja 57,3 

Samtals 243,7 

 
Tafla 15. 

Verkhluti Bjarni Davíð Hafrún Sonja 

Forritun 57,5 28,3 50 41 

Skjölun/Skýrslur 0 11,5 19 10 

Fundir 0 0 0 0 

Kynning 6 8 6 6 
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7.1.5 Sprettur 4  

Tímabilið fyrir sprett 4 var frá 28. október til 24. nóvember.  

Sprettur 4 gekk mjög vel og voru allar sögurnar útfærðar sem áætlað var að úrfæra eins og sjá 

má í töflu 16. 

 

Tafla 16. 

Nr.  Notendasögur Staða Forgangur 

13 Sem notandi get ég breytt stöð til að stöðin sé rétt skráð Lokið A 

14 Sem notandi get eg breytt tæki til að tæki sé rétt skráð Lokið A 

16 Sem stjórnandi get ég eytt tæki til að tækjaskrá sé rétt 

(óvirkt) 

Lokið A 

17 Sem stjórnandi get ég eytt stöð (inactive) til að stöðin sé 

ekki lengur til 

Lokið A 

25 Sem notandi get ég bætt við upplýsingum um stöð til að 

hægt sé að skoða nánari upplýsingar um stöð og hennar 

ferli. 

Lokið A 

26 Sem notandi get ég sett inn upplýsingar um tæki til að 

upplýsingar um tækið séu réttar 

Lokið A 

27 Sem notandi get ég breytt upplýsingum um tæki til að 

tækin séu rétt 

Lokið A 

 

7.1.5.1 Þema 

Þema sprettsins var tæki og stöðvar ásamt því að klára alla grunnvirknina sem var nauðsynleg 

eftir að gagnagrunninum var breytt. Einnig var ákveðið að hafa sprettinn lengri þar sem 

prófatíð var að skella á. 

7.1.5.2 Sprint planning 

Ákveðið var að setja allar A kröfur sem eftir voru á Product backlog í Sprint Backlog. Þar sem 

allir meðlimir teymisins voru að byrja í prófum var ákveðið að hafa ekki fasta vinnutíma,  

heldur ákvað hver og einn hversu mikið hann gat unnið í þessum sprett og hvenær. 

7.1.5.3 Framvinda spretts. 

Teymið fór hægt af stað þar sem teymið sat upptekið við prófalestur. Einnig hitti svo 

óheppilega á að tveir meðlimir teymisins fengu öll sín próf á seinni hluta 

prófatímabilsins.  Eftir að prófum lauk var farið af stað aftur á fullum krafti og náðist að klára 

allar sögurnar í sprettinum. Segja má að lokaprófin hafi sett strik í reikninginn en þegar upp 

var staðið náðust markmið sprettsins. 
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7.1.5.4 Sprint Retrospective 

Það sem gekk vel var að góð samvinna varð til þess að spretturinn kláraðist. Það sem betur 

mátti fara, var að ekki fannst tími til að sinna verkefninu sem skyldi í upphafi spretts, en skrifa 

má það á mikil verkefnaskil í lok annar og svo prófalestri. 

7.1.5.5 Tímar 

Eins og sjá má á Sprint burndown ritinu (sjá rit 5) fór spretturinn hægt af stað á meðan teymið 

var að koma sér inn í verkefnið en einnig spilaði inn í að allir meðlimir teymisins voru með stór 

verkefni í öðrum áföngum sem átti að skila í sömu viku. Tafla 17 sýnir heildartíma á hvern 

teymismeðlim og tafla 18 sýnir hvernig tímarnir skiptust niður. 

 

Rit 5. 

 
 
 

Tafla 17. 

Teymi Heildartímar í klst 

Bjarni 0 

Davíð 38,5 

Hafrún 40 

Sonja 9 

Samtals 87,5 

 

 
Tafla 18. 

Verkhluti Bjarni Davíð Hafrún Sonja 

Forritun 0 37 39 0 

Skjölun/Skýrslur 0 1,5 1 9 
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7.1.6 Sprettur 5 

Tímabilið fyrir sprett 5 var frá 25. nóvember til 8. desember.  

Sprettur 5 gekk ágætlega eins og sjá má í töflu 19. Þar voru þrjár sögur sem var ákveðið að 

leggja til hliðar þar sem teymið gat ekki fullvissað sig um að ná að klára fyrir áætlaðan 

skilafrest.  

 

Tafla 19. 

Nr.  Notendasögur Staða Forgangur 

19 Sem notandi get ég skráð eftirlitsferð til að hægt sé að halda 

utan um allar eftirlitsferðir 

Lokið A 

32 Sem notandi get ég tengst kerfi úr síma, spjaldtölvu eða 

öðru til að tryggja sveigjanleika við noktun á kerfis 

Lokið C 

28 Setja inn myndir fyrir notendur/stöðvar/tæki Lokið C 

29 Sem notandi get ég leitað af hlutum, upplýsingum og öðru 

efni til að geta fundið upplýsingar sem gefa mér yfirlit yfir 

vinnu umhverfi 

Lokið C 

30 Sem notandi get ég skoðað ítarlegar hverjar þær 

upplýsingar sem um ræðir (hvar, hvenær og afhverju) til að 

vera með yfirsýn á þeim hlutum sem krefjast aðhalds og 

geta rakið sögu þeirra til að vitja nánari upplýsinga (sagan) 

Lokið C 

31 Sem notandi get ég fengið upplýsingar # vikum fram í tíman 

um hverju þarf að viðhalda til að gefa yfirsýn á verkefni sem 

eru framundan, leiða til betri nýtingu á þeim vitjunum sem 

farnar eru.  

Í vinnslu C 

33 Sem notandi get ég fengið hjálp við að rata um kerfið, með 

leiðsögn til að efla notkun á kerfinu og gera notanda 

meðvitaðari um möguleika kerfisins 

Í vinnslu C 

20 Sem notandi get ég uppfært/breytt eftirlitsferð til að hægt 

sé að halda utan um allar eftirlitsferðir 

Í vinnslu A 

 

7.1.6.1 Þema 

Þema sprettsins var að klára auka fídusa eins og Audit gagnagrunn sem heldur utan allar 

breytingar sem gerðar eru á Trausta, varnir gegn SQL injection ásamt því að halda áfram með 

sögur af Product Backlog.  

7.1.6.2 Sprint planning 

Þar sem þetta var síðasti spretturinn þar sem hægt var að útfæra meiri virkni í kerfið (e. 

feature freeze), var ákveðið að klára eins mikið af Product Backlog og hægt var ásamt því að 

setja upp Audit server, SQL injection vörn og leitarvél. 
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7.1.6.3 Framvinda spretts. 

Spretturinn gekk mjög vel og lögðu allir sitt á vogaskálirnar til að klára sem mest. Allar A og B 

kröfurnar náðust og hluti af C kröfunum. Einnig tókst að setja upp Audit Server og sett var upp 

SQL injection vörn. Allar kröfur nema ein voru útfærðar.  

7.1.6.4 Sprint Retrospective 

Það sem vel gekk í þessum spretti var að allir unnu sjálfstætt að sínum verkefnum. Hvert 

verkefni af fætur öðru var leyst og á tímabili leit út fyrir að allar sögurnar í sprettinum yrðu 

kláraðar. Það sem betur mátti fara í þessum spretti voru smávægileg atriði eins og að merkja 

þegar sögur voru kláraðar.  

7.1.6.5 Tímar 

Eins og sjá má á riti 6, þá gekk spretturinn vel þegar á heildina var litið. Hér að neðan í töflu 

20 má sjá tímafjölda á hvern meðlim og í töflu 21 er að finna verkskiptingu teymisins.  

 

Rit 6. 

 
 

Tafla 20. 

Teymi Heildartímar í klst 

Bjarni 88 

Davíð 89 

Hafrún 124 

Sonja 121 

Samtals 422 
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Tafla 21. 

Verkhluti Bjarni Davíð Hafrún Sonja 

Forritun 33.5 75 73 76 

Skjölun/Skýrslur 56 12 49 40 

Fundir / Kynning 2 3 2 5 

 

7.2 Brunarit 

Hér er hægt að sjá mynd af brunariti (e. Release Burndown) að verkefni loknu (sjá rit 7). Þar 

kemur vel í ljós að teymið náði aðeins einu sinni að útfæra allar sögurnar og í lokin voru enn 

sögur sem ekki náðist að útfæra. En það kom ekki að sök og skilaði teymið góðu kerfi af sér. 

 

Rit 7. 

 
 

  

130,5

253,3
243,7

87,5

422

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5

Á
æ

tl
að

ir
 s

ö
gu

p
u

n
kt

ar

Sprettir

Brunarit

Unnir tímar Sögupunktar áætlun Sögupunktar sem eru eftir



Lokaskýrsla 
 

40 

 

7.3 Verklok 

Síðasta vikan í verkefninu fór að mestu leyti í að betrum bæta allt sem hafði verið gert. Kóðinn 

var allur lagaður til og gerður einfaldari. Vefþjónustunni var læst og settar á aðgangsstýringar. 

Skrifaðar voru prófanir til að prófa kóðann, útlitið gert enn notendavænna og litlir gallar í 

kerfinu lagaðir. Teymið var sátt að geta afhent gott kerfi til Veðurstofunnar. 

 

7.4 Heildar tímar 

Unnir heildartímar hvers teymismeðlims í lok verkefni má sjá í töflu 22. Við upphaf verkefnis 

var gert ráð fyrir að hver teymis meðlimur myndi skila af sér á bilinu 350 til 400 klst. Teymið 

skilaði því tilsettum tímafjölda og gott betur en það.  

 
Tafla 22.  

Teymi Heildartímar í klst 

Bjarni 555 

Davíð 455 

Hafrún 543 

Sonja 490 

Samtals 2043 

 

Sundurliðun unnina tíma eftir verkþáttum má sjá í kökuriti 1. Þar sést að mesta vinnan fór í 

forritun á kerfinu. Einnig fór töluverður tími í skýrslugerðir og minnstur tími fór í fundi og 

kynningar.   

 
Kökurit 1. 

 
 

Sundurliðun tíma alls

Forritun Fundir / kynning Skýrslur
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Sundurliðun á verkþáttum á hvern meðlim má sjá í riti 8. Mjög jöfn skipting er á verkþáttum 

á milli teymismeðlima. Lagt var upp með í upphafi verkefnisins að skiptingin yrði jöfn og hélst 

það vel yfir allann tímann. 

 

Rit 8. 
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9 Framtíðarsýn 
Kerfið er á þeim stað að það er klárt til sérhæfðar þróunar fyrir hverja deild innan 

Veðurstofunnar. Í miðjum spretti þrjú breyttist verkefnið og var sú stefna tekin að útfæra 

kerfið fyrir öll mælitæki en ekki aðeins fyrir veðurmæla, fyrir vikið varð til betra kerfi og því 

meiri líkur á að það verði í þróun áfram.  

 

Það virkar allt í kerfinu, en það þarf að útfæra sérstök útlit fyrir hvert svið fyrir sig, með hverju 

sviði innan Veðurstofunnar, á teymið við að til verði sérstakt útlit (e.view), fyrir þær aðgerðir 

sem yrðu í mestri notkun. Þar sem að gagnagrunnurinn er “fljótandi” þá tekur hann við öllum 

mælitækum, það er ekkert sem hann ræður ekki við. Samkvæmt nýjustu fréttum frá 

Veðurstofunni mun kerfið fara í frekari þróun.  
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10 Lokaorð 
Þegar horft er til baka hefur teymið bætt við sig gríðarlega mikilli þekkingu. Flestir 

teymismeðlimir lögðu af stað í verkefnið með litla sem enga kunnáttu á vefþjónustum, 

takmarkaða kunnáttu á vefforritun og hafði litla sem enga reynslu af því að smíða svona stórt 

kerfi frá grunni. Lærdómskúrfan var brött til að byrja með, en staðan í dag er þannig að hver 

og einn teymismeðlimur er í stakk búinn fyrir flest allt sem kemur að vefþjónustum og 

vefforritun ásamt því að vera reynslunni ríkari. 

 

Það var margt sem gekk vel. Það sem kemur fyrst í huga hópsins er hópavinnan. Það er ekki 

sjálfgefið að geta unnið í 16 vikur samfellt án teljandi árekstra.  Allir meðlimir voru ávallt í 

stakk búnir að aðstoða þann sem aðstoð vantaði. Einnig má nefna að það gekk vel að læra á 

allt forritunarumhverfið og á þau tæki og tól sem notast var við.   

 

Það eru nokkrir hlutir sem teymið er sammála um að hefði mátt fara betur. Það fyrsta er 

kunnátta við að byrja verkefni af þessari stærðargráðu, og þá aðallega að gera réttar 

notendasögur. Réttar notendasögur í upphafi verkefnis hefðu auðveldað verkefnið til muna. 

Teymið lenti í því að vera með margar sögur sem hefðu í raun átt að vera aðeins ein 

saga.  Einnig hefði hönnunin á gagnagrunninum þurft að eiga sér stað alveg í upphafi. 

 

Við í þróunarteyminu viljum nýta tækifærið og þakka leiðbeinandanum okkar, honum Stefáni 

Frey Stefánssyni, prófdómaranum okkar, Torfa Leifssyni og Hallgrími Arnaldssyni fyrir góðar 

og haldbærar leiðbendingar í gegnum verkefnið. Teymið mun taka þessar leiðbeiningar með 

sér út í atvinnulífið og verðum við ykkur ævinlega þakklát. Einnig viljum við þakka Veðurstofu 

Íslands fyrir þetta góða tækifæri og einstaklega hlýjar móttökur. 
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11 Heimildir 
https://www.mountaingoatsoftware.com/uploads/blog/ScrumMediumLabelled.png 

 

  

https://www.mountaingoatsoftware.com/uploads/blog/ScrumMediumLabelled.png
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12 Viðauki 
Í viðauka þessum er hægt að sjá ýmislegt sem hefur verið gert í hönnuninni á Trausta. Má þar 

nefna nafnasamkeppni, logo gerð og yfirlitsmynd yfir gagnagrunn. 

 

Nafnasamkeppni 
Þar sem ekki var komið nafn á kerfið, var ákveðið að halda nafnasamkeppni innan 
fyrirtækisins. Starfsfólk Veðurstofunnar gat sent inn uppástungur að nafni fyrir kerfið. Margar 
góðar uppástungur bárust og að lokum var haldin kosning úr innsendum hugmyndum. 
Niðurstaðan úr kosningunni varð sú að nafnið Trausti fékk flest atkvæði þannig að nýja kerfið 
mun bera nafnið Trausti. Þess má geta að Trausti er nafnið sem hópurinn sendi inn.  
 

  

Logo fyrir Trausta 
Hannað var logo fyrir Trausta af einu meðlimi teymisins og er það mjög lýsandi fyrir það hvað 
vefurinn verður notaður fyrir. Logoið er til í svörtu og hvítu.  
 

 
Yfirlitsmynd gagnagrunns 
 

Hér má sjá mynd af endurhönnuðum gagnagrunni. Taflan, sem ber heitið Item, er í raun 
tækjataflan. Þar er hægt að hafa “fljótandi tæki” þar sem hvert tæki getur átt misjafna 
eiginleika, allt eftir því hvað hentar hverju sinni. Ekki er þörf á því að öll tæki séu með eins 
eiginleika. En með þessari hönnun er hægt að nýta kerfið fyrir fleiri tæki en bara þau sem 
tengjast veðurmælingum. Þetta var gert í samráði við Tryggva, sem er nýi Product owner svo 
hægt sé að samnýta þennan gagnagrunn fyrir öll tæki, alveg sama hvort þau séu fyrir 
jarðskjálftamælingar, vatnamælingar eða loftmælingar. 
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