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1 Inngangur 

Mörg fyrirtæki í framleiðslu standa frammi fyrir því vandamáli að gæðaeftirlit fer fram að stórum hluta á 

pappír. Það að halda úti framleiðslu með gæðaeftirlit á pappír vindur fljótt upp á sig sökum þess að erfitt er 

að fletta upp gögnum. Rekjanleiki verður mjög torsóttur, setja þarf mikla vinnu í að taka út tölfræði yfir 

gæði framleiðslu. 

Fyrirtæki getur verið að framleiða vörur sem alþjóðlegt fyrirtæki er leyfishafi á, t.d. gosdrykk. Þá geta þeir 

átt von á að leyfishafinn sendi þeim fyrirspurn um gögn á gæðaeftirliti tengt sérstakri lotu. Dæmi eru um  

fyrirtæki sem framleiða alþjóðlegt vörumerki þar sem það hefur tekið allt að tvo daga að vinna upplýsingar 

upp úr skjölum sem skila þarf til leyfishafa. 

Advania er í dag að vinna í því að innleiða gæðaeftirlit sem er innbyggt inn í Microsoft Dynamics AX, hér 

eftir kallað DAX, hjá þeim framleiðslufyrirtækjum sem þeir þjónusta. Kallast það eftirlit gæðapantanir og 

vilja þau geta skráð öll gögn sem tengjast þeim gæðapöntunum inn í DAX af framleiðslugólfinu. 

Unnið fyrir: 
● Advania 

Tengiliður hjá fyrirtæki: 
● Már Grétar Pálsson, mar.gretar.palsson@advania.is  

● Elin M. Lýðsdóttir, elin.margret.lydsdottir@advania.is 

Unnið af: 
● Bjarki Hraunfjörð Kristinsson, bjarkik12@ru.is 

● Magnús Kristinsson, magnusk12@ru.is  

● Randver Pálmi Gyðuson, randver10@ru.is 

● Geir Ingi Sigurðsson, geir13@ru.is  

● Tryggvi Þór Tryggvason, tryggvi13@ru.is  

Leiðbeinandi: 
● Haukur Kristinsson, haukur@hauxi.is  

1.1 Um Advania 

Advania býður fjölbreyttar lausnir og þjónustu, sem svara kröfum og þörfum liðlega sjö þúsund 

viðskiptavina í atvinnulífinu. Lausnaframboð Advania spannar upplýsingatækni frá A til Ö og viðskiptavinir 

geta sótt þangað samþætta heildarþjónustu, allt á einn stað. Og þá gildir einu hvort um er að ræða 

hugbúnað, vélbúnað, ráðgjöf eða rekstrarþjónustu. 
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1.2 Verkefnið 

Tilgangur verkefnisins var að gera framleiðslufyrirtækjum kleift að skrá gæðapantanir í DAX beint af 

framleiðslustað og koma á tengingu við nettengd mælitæki. 

Verkefninu var skipt niður í greiningu, hönnun og útfærslu á eftirfarandi liðum: 

● Nettengdum mælitækjum 

● DAX millilagi 

● Vefsíðu 

 

Í upphafi skoðuðum við heildarmyndina (þ.e. hver lokaafurðin ætti að vera - samspil ólíkra tækja og 

þjónusta), gerðum notendasögur, áhættugreiningu ofl. Síðan greindum við hvern lið nánar og 

forgangsröðuðum þeim í samráði við tengilið Advania. 

Advania útvegaði meðlimum hóps tölvur, IoT tæki, hugbúnað og annað sem þurfti fyrir verkefnið. 

1.2.1 IoT 

Framleiðendur eins og t.d. Microsoft eru að leggja töluverða áherslu á „Internet of Things“ (IoT). IoT eru öll 

tæki sem tengjast internetinu. Hér verður lögð áhersla á IoT tæki sem geta skilað af sér mælingum, svo 

sem hita, þyngd og þrýsting, á einfaldan hátt. Mikið úrval af IoT umhverfum er í boði á markaðnum, helstu 

merkin eru t.d. Particle IO, Arduino, Raspberry PI og Galileo.  

Fyrsta skrefið var að bera saman IoT umhverfi og velja eitt, eða fleiri umhverfi fyrir þetta verkefni. 

Markmiðið var að velja umhverfi sem býður upp á tæki sem eru: 

● ódýr 

● örugg 

● auðvelt að stjórna (forrita) 

● með mikið úrval skynjara 

 

Þetta fól bæði í sér upplýsingaöflun um getu tækja og prófanir á þeim. Tengiliður Advania fór yfir þessar 

niðurstöður og ákvað endanlegt val á tæki/tækni. Einnig greindum við öryggismál og völdum leið í 

tengslum við samskipti við DAX og vefsíðu. 

1.2.2 Dynamics AX 

Advania veitti þátttakendum aðgang að Azure skýinu, þar settum við upp DAX. Við fengum aðstoð frá 

Advania til að stilla af „Gæðapantanir“ og bjuggum til viðbót sem gerir kleift að lesa upplýsingar frá IoT 

tækjum inn í gæðapantanir. Við smíðuðum viðbót við núverandi gagnamódel Í DAX, nýjar skjámyndir og 

lógík fyrir þær og einnig vefþjónustulag ofan á DAX sem gerði okkur kleypt að lesa frá gögnum 

þaðan.Smíða þurfti töflur, skjámyndir, klasa og vefþjónustur í DAX. Útbúnar voru þjónustur sem lesa beint 

frá IoT tækjum og vefþjónustur sem opna fyrir aðgang að DAX gæðapöntunum utanfrá, t.d. fyrir skráningu 

í gæðapöntun frá snjalltæki. Þessar vefþjónustur voru opnaðar út á internetið eftir öruggum leiðum. DAX 

getur haldið utan um og tengst mismunandi IoT tækjum. Á hverja gæðapöntun er hægt að skrá eitt eða 

fleiri IoT tæki. Innan úr DAX biðlara er hægt að lesa mælingar frá IoT tækjum og skrá mælingu inn í 

gæðapöntun. 

1.2.3 Snjalltækjamiðuð Veflausn 

Við smíðuðum vefsíðu sem vinnur með DAX gæðapantanir og mælingar frá IoT tækjum. Vefsíðan tengist 

DAX vefþjónustum og birtir lista af virkum gæðapöntunum. Notandi velur gæðapöntun og fær þá upp þær 

mælingar sem í boði eru fyrir viðkomandi gæðapöntun. Hvert skref í gæðapöntun getur verið mæling frá 
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einu IoT tæki, handskráning upplýsinga eða velja atriði úr fellivalmynd. Niðurstöður eru skráðar í valda 

gæðapöntun gegnum DAX vefþjónustur. Vefsíðan notar örugga staðla í samskiptum sínum við DAX og 

IoT tækin. 

2. Aðferðarfræði og tækni 

2.1 Verklag 

Verkefnið var að mestu leyti unnið innanhúss hjá Advania. Reglulegir fundir voru með tengiliðum hjá 

Advania og notast var við Scrum aðferðarfræði með tveggja vikna sprettum.  

2.1.1 Scrum hlutverk 

● Product owner: Már Grétar Pálsson 

● Scrum master: Magnús Hraunfjörð Kristinsson 

● Þróunarteymi: Bjarki Hraunfjörð Kristinsson, Geir Ingi Sigurðsson, Magnús Hraunfjörð Kristinsson, 

Randver Pálmi Gyðuson og Tryggvi Þór Tryggvason 

2.1.2 Scrum fundir 

● Tvisvar í viku hittist allur hópurinn og fór yfir hvað gert var milli funda.  

● Retrospective voru fundir haldnir í lok hvers spretts, þar var rætt hvað gekk vel og hvað mátti 

bæta. 

● Sprettir voru skipulagðir í upphafi hvers spretts og sögum skipt niður í minni verkþætti. 

2.1.3 Sprettir skipulag 

Áætlaður vinnutími var 32 tímar á sprett fyrir hvern hópmeðlim, sem gerir 1440 tíma samtals.  

Við fórum töluvert fram yfir það og enduðum með rúmlega 1800 tíma í heildina. Í Tafla 1 má sjá 

uppsetningu spretta. 

 

Sprettir Dagsetningar 
Daga-
fjöldi 

Tímafjöldi 
hóps 

Tímar á 
mann 

Sprettur 1 22.01.16 - 04.02.16 14 160 32 

Sprettur 2 05.02.16 - 18.02.16 14 160 32 

Sprettur 3 19.02.16 - 03.03.16 14 160 32 

Sprettur 4 04.03.16 - 17.03.16 14 160 32 

Sprettur 5 18.03.16 - 31.03.16 14 160 32 

Sprettur 6 01.04.16 - 14.04.16 14 160 32 

Sprettur 7 15.04.16 - 28.04.16 14 160 32 

Sprettur 8 29.04.16 - 12.05.16 14 160 32 

Sprettur 9 13.05.16 - 26.05.16 14 160 32 

Alls 22.01.16 - 26.05.16 126 1440 288 

Tafla 1 
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Tímaskráning fór fram í skjali á Google Docs þar sem tiltekið var einnig við hvaða verkþátt var unnið.  

Með hverjum sprett má svo sjá hversu mikill tími fór í hvern verkþátt og vinnuframlag einstaklinga innan 

hópsins. 

Við héldum okkur við fasta vinnutíma á þriðjudögum frá kl 16 og laugardögum frá kl 09, sem og annan 
hvern fimmtudag frá 16, en fimmtudagsfundirnir voru retrospective og sprint planning fundir. Frá 
prófalokum var unnið í verkefninu flesta daga. 

2.2 Prófanir 

Við tókum prófununum mjög alvarlega og fór talsverður tími í þær sem hjálpaði okkur gríðarlega mikið við 

að finna villur og laga margt sem var að. Prófanir þessar skiptust í einingaprófanir og notendaprófanir. 

2.2.1 Einingaprófanir  

Við framkvæmdum einingaprófanir á vefsíðuhluta verkefnisins, en ekki aðra hluta kóðans, það er að segja 
Dynamics AX og Particle kóðann. Sjá nánar kafla 5.1. 

2.2.2 Notendaprófanir 

Við fengum fulltrúa framleiðslufyrirtækis sem hefur reynslu af bæði Dynamics Ax og gæðaeftirliti til þess 

að taka notendaprófanir fyrir okkur. Sjá kafla 5.2. 

2.3 Samstæðustjórnun 

Ein af skýjaþjónustum sem Microsoft býður upp á og við nýttum okkur, er „Visual Studio Online“.  Þar er 

mögulegt að halda utan um allt sem snýr að hugbúnaðarverkefni, svo sem, sögulista, verkþætti, kóða, 

Scrum ferli, útgáfustsjórnun, samstæðustjórnun, ofl.  

Visual Studio Online býður upp á tvennskonar samtæðustjórnunar staðla, Git og TFS, við völdum að nota 

Git enda höfðum við allir unnið með það áður. 

Það gekk heilt yfir ágætlega, en lentum þó í nokkrum minni háttar atvikum sem við leystum fljótlega og 

lærðum af. 

2.3.1 Sjálfvirkt samþættingarferli   

Visual Studio Online býður upp á sjálfvirkt samþættingarferli (e. Continious Integration) sem við nýttum 

okkur í verkefninu. Í hvert skipti sem ný útgáfa er gefin út er lausnin byggð og einingaprófanir keyrðar. Ef 

báðar aðgerðir keyra eðlilega án þess að villur komi upp er útgáfan sett í ferli sem endar með því að 

vefsíðan (https://dax.hrloka.advania.is) uppfærist sjálfkrafa í nýjustu útgáfu. Þetta er gert með því að afrita 

skránar inná sýndarþjóninn í Azure sem hýsir vefsíðuna.  

2.4 Vinnuaðstaða 

Advania útvegaði vinnuaðstöðu fyrir alla vinnu og fundi. Hluti verkefnisins var þó unninn í fjarvinnslu þar 

sem einn hópmeðlimur býr á Vopnafirði.  

2.5 Þróunarumhverfi 

Þróun fór fram í þremur mismunandi tólum eins og sjá má á Mynd 1, og tákna grænu kassarnir þá hluta 

sem við smíðuðum.  

 

https://dax.hrloka.advania.is/
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Mynd 1 

2.5.1 Þróunartól 

Notast var við Visual Studio Enterprise 2015 við þróun vefsíðunnar. Allur DAX kóðinn var skrifaður í 

þróunarumhverfi sem DAX býður upp á. Particle IO kóðinn var skrifaður í þróunarumhverfi sem er í 

Particle skýinu. 

2.5.2 Skýþjónusta 

Advania úthlutaði okkur aðgang að Azure skýi þar sem við gátum rekið sýndarvélar. Þar keyrðum við tvær 

vélar sem hýstu annars vegar innskráningarumhverfi, og hinsvegar Dynamics AX umhverfið. 

3. Hönnun og útfærsla 

3.1 Kerfishönnun 

Við upphaf verkefnisins höfðum við ekki neitt tilbúið umhverfi til að vinna í. Við þurftum því að sjá um allar 

tæknilegar útfærslur á umhverfinu. Í þessu fólst meðal annars uppsetning á eftirfarandi: 

- Stofnun sýndarvéla inn í Azure 

- Active Directory (AD) – innri auðkenning notenda  

- Internet Information Services (IIS) – vefþjónn 

- Active Directory Federation Services (ADFS) – ytri auðkenning notenda 

- Dynamics AX (DAX) – viðskiptahugbúnaður 

- SQL Server – Gagnagrunns þjónusta 
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Talsverður tími fór í greiningu, uppsetningu og lagfæringar við uppsetningu umhverfisins í gegnum allt 

verkefnið. Öll vandamál sem komu upp voru leyst af okkur. 

3.1.1 Upprunalega hönnun  

Upprunalega var áætlunin að hanna Universal Windows Platform app. Slíkt forrit virkar á öllum nýlegri 

Windows útgáfum. Til stóð að notast við kerfishögun sem Microsoft ofl. aðilar höfðu notað áður fyrir örugg 

samskipti við DAX gegnum internetið. Þessa högun má sjá á Mynd 2 hér fyrir neðan. Gert var ráð fyrir því 

að Azure Service Bus væri notaður við innskráningu og að millilag, svokölluð WCF-þjónusta, væri smíðuð 

milli DAX og IIS þjóns. Einnig að gögn frá IoT tækjum væru aðgengileg í Azure skýinu.  Þessi högun átti 

að tryggja hámarks öryggi við innskráningu og notkun. 

Nánari útskýringar á innskráningar og gagnaflæði: 

● 1 og 2. App-ið sendir innskráningu til ADFS (í gegnum https). Fær til baka Token A (SAML) sem 

er ekki dulkóðað en er signed 

● 3. Appið sendið SAML token-ið til ACS í Azure 

● 4. ACS staðfestir að notandinn hafi réttindi til að kalla á Service Bus, og sendir svo til bara Token 

B (Single Web Token) 

● 5. Appið sendir bæði token A+B ásamt fyrirspurninni til DAX til Service Bus. Við það notast upp 

Token B (er bara einnota) 

● 6 og 7. Service Bus sendir Token A ásamt fyrirspurn til IIS þjóns sem fer svo áfram til AOS sem 

auðkennir notandann með Token A 

● 8, 9 og 10. Svarið við fyrirspurninni berst til baka frá AOS gegnum IIS, svo Service Bus og að 

lokum til appsins 

● IoT tækið tengist við Particle IO skýið og sendir straum af gögnum þangað. Hægt er að gera 

tengingu úr Service Bus við skýið. Þar af leiðandi er hægt að biðja um lestur af IoT tækinu úr 

appinu án þess að tengjast því beint 

 

 
Mynd 2 
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3.1.2 Endanleg hönnun 

Endanleg kerfismynd, sem sjá má á Mynd 3 sýnir uppsetningu í umhverfi viðskiptavinar. Þessi uppsetning 

er útfærð miðað við hámarks öryggi á netkerfi viðskiptavinar. Mikilvægt er að aðskilja IIS þjónustu frá 

öðrum þjónustum á innraneti með því að hafa hana á hlutlausu neti, svokölluðu DMZ.  

Þróunarumhverfið sem við unnum með er einfaldara, en það samanstendur af tveimur vélum á innraneti.  

 

 
Mynd 3 

3.2 Snjalltækjamiðuð veflausn 

Vefsíðan er skrifuð í C#, ASP.NET, Javascript og CSS. Öll gögn fyrir síðuna koma frá DAX vefþjónustu og 

Particle API. Síðan aðlagar sig vel að stærð skjásins sem birtir hana og var hönnuð aðallega með 

spjaldtölvur í huga. Til að einfalda notkun síðunnar er leiðistika efst á öllum síðum. Leiðistika þessi hefur 

meðal annars að geyma línu með sexhyrningum sem sýna staðsetningu notandans hverju sinni og getur 

hann smellt á þá merktu til fara til baka á síðunni.  
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3.2.1 Markmið 

Í byrjun stóð til að smíða app fyrir stýrikerfi að eigin vali, og völdum við Windows stýrikerfið, þannig að allt 

sem tengdist appinu yrði frá Microsoft.  

Eftir að við lentum í erfiðleikum með auðkenningu var tekin sú ákvörðun í samráði við verkkaupann, 

Advania, að smíða frekar vefsíðu sem yrði aðgengileg fyrir öll stýrikerfi en þó hönnuð sérstaklega með 

spjaldtölvur í huga. 

3.2.2 Vefsíða 

Innskráning á vefsíðuna fer gegnum ADFS þjón og talar hún svo við DAX yfir HTTPS. Frá DAX sækir hún 

öll gögn sem birt eru á síðunni. Allar upplýsingar um IoT tækin eru einnig geymd í DAX en vefsíðan sækir 

sjálf mælingar frá IoT tækjunum frá Particle API yfir HTTPS. 

Vefsíðan birtir lista af opnum gæðapöntunum og hægt er að skrá mælingar sem hafa verið skilgreindar í 

DAX. Einnig er hægt að skoða niðurstöður fyrri mælinga. 

3.2.2 Gröf 

Á vefsíðunni má finna lista yfir öll þau IoT mælitæki sem skilgreind eru í DAX og er sér undirsíða með grafi 

fyrir hvert tæki. Aðeins er teiknaður rauntímalestur á gröfin, og ekki er hægt að sækja gildi aftur í tímann. 

Fyrir þau tæki sem hafa einhverja stjórnunarmöguleika birtast svo takkar fyrir neðan grafið fyrir hverja 

aðgerð sem er í boði.  

3.2.3 Flæðirit skjámynda 

Flæðirit síðunnar sést á Mynd 4. 

 
Mynd 4 
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Þegar farið er á síðuna fær notandinn upp ADFS auðkenningarsíðu.  

 
Mynd 5 

Frá innskráningu færist notandi beint á lista af gæðapöntunum. Á þeirri skjámynd hefur notandi tvo 

valmöguleika, hann getur smellt á hlekk í leiðistikunni sem heitir „Gröf“ en hann birtir lista af IoT 

mælitækjum sem eru í boði.  

 
Mynd 6 

Einnig er hægt að smella á gæðapöntun úr listanum og færist notandi þá yfir á valmynd með lista af 

mælingum sem sú gæðapöntun inniheldur.  

 
Mynd 7 

Sé smellt á mælingu færist notandinn á síðu til að skrá mælingar. Sú síða inniheldur innsláttarreit til að 

skrá niðurstöður og undir því breytilegan fjölda takka. Sá fjöldi fer eftir aðstæðum en þó mun alltaf vera 

takki til að skrá mælingu.  

 
Mynd 8 

Ef til eru fyrri mælingar fyrir þessa mælingu þá birtist takki til að skoða þær.  
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Sé IoT tæki tengt við þessa mælingu bætast tveir takkar við. Þá verður hægt að smella á „Skoða graf“ 

takkann til að skoða rauntímamælingu og smella á „Lesa frá IoT tæki“ takkann til að lesa mælingu beint frá 

tækinu í innsláttarreitinn. Ef smellt á „Skrá Mælingu“ takkann mun notandinn færast til baka í lista af 

mælingum og birta honum skilaboð um hvort skráning hafi tekist eða ekki. 

3.3 Viðbætur í DAX 

Í DAX skrifuðum við millilag milli vefsíðunnar og gæðapantananna, sem er tilbúin kerfiseining í DAX.  

Á meðal þess sem við gerðum var að skrifa þá klasa sem við þurfum á að halda, bæta við töflum og 

breyta nokkrum kerfistöflum. 

3.3.1 Markmið 

Helsta markmiðið með breytingunum og viðbótunum sem við skrifuðum í DAX var að notandi geti skráð og 

viðhaldið upplýsingum um IoT tæki í DAX. Notandi átti að geta lesið frá IoT tækjum inn í niðurstöður 

gæðapantananna. Einnig þurfti DAX að bjóða upp á millilag til að þjónusta veflausnina.  

3.3.2 Hönnun 

Leitast var við að gera aðeins nauðsynlegar breytingar á grunnvirkni DAX og hafa tengingar við IoT tækin 

laustengd stöðluðum DAX einingum.  Þessi hönnun auðveldar uppsetningu lausnarinnar í öðrum DAX 

kerfum. Millilagið gerir vefsíðunni kleift að sækja og skrifa gögn fyrir gæðapantanir. 

3.3.2.1 Töflur 

Á Mynd 9 má sjá helstu töflurnar sem snerta okkar verkefni. Þær töflur sem eru merktar (sys) eru 

staðlaðar DAX töflur.  Þær sem byrja á PIO eru töflur sem við smíðuðum til að halda utan um Particle IoT 

tækin og þær aðgerðir sem hægt er að framkvæma á þeim, þ.e. breytur sem hægt er að lesa og föll sem 

hægt er að keyra. PIO er skammstöfun á Particle IO. Feitletruð falla- og dálkanöfn er það sem við bættum 

inn. Línur á myndinn sýna hvaða dálkar tengja töflurnar saman.  

Það eru nokkrar aðrar undirtöflur sem tengjast verkefninu óbeint. Til að einfalda myndina var þeim sleppt. 

 

 
Mynd 9 
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3.3.2.2 Klasarit 

Á Mynd 10 sjást helstu klasarnir sem við skrifuðum. QualityOrderServiceClass er klasinn sem við gerum 

aðgengilegan gegnum vefþjónustu, hann hefur að geyma mest alla virkni, en notast líka við virkni frá 

töfluföllum. Hinir klasarnir eru módel klasar sem tengjast töflum á Mynd 9. 

 

3.4 Particle IO 

Byrjað var á að skoða nokkrar tegundir af IoT tækjum og meta hvaða tæki myndu best nýtast í verkefninu. 

Skýrslu, með upplýsingum um IoT tækin ásamt kostum og göllum, var skilað til Advania. Particle IO var 

valið í samráði við Product Owner. Particle IO bíður upp á einfalda og örugga leið við að tengja ný tæki, 

góðan API og IDE. 

3.4.1 Markmið 

Samskipt við IoT tækin urðu að vera einföld, örugg og geta tengst við þráðlaust net. Tækin þurftu að geta 

skilað rauntíma upplýsingum inn í ský framleiðanda og áfram inn í önnur umhverfi ef þess væri þörf. 

Mynd 10 
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3.4.2 Hönnun 

Sett voru upp þrjú IoT tæki með mismunandi skynjurum sem skila gögnum inn í Particle IO skýið. Í Particle 

IO er kóði frá okkur sem skilgreinir virkni tækjanna. Á Mynd 11 má sjá yfirlitsmynd af Particle IO útfærslu 

okkar. 

 
Mynd 11 

3.4.3 Útfærsla IoT tækja 

Við tengdum skynjara við IoT tækin og forrituðum virkni þeirra í Particle IO IDE viðmótinu. Sett voru upp 

þrjú IoT tæki, hvert á sinn einstaka hátt. Eitt tækið er með hitamæli og skjá og skilar af sér álestri í gráðum 

á selsíus. Annað tækið er með hátalara og hreyfiskynjara. Það tæki skilar af sér álestri af hreyfiskynjara og 

spilar stutt lag ef hreyfingar verður vart. Einnig sendir það viðburð í Particle IO skýið ef það verður vart við 

hreyfingu. Þriðja tækið er með ljósmæli, díóðu og mótor. Það tæki skilar af sér álestri af ljósmæli. 

Mögulegt er að slökkva og kveikja á díóðu. Það hlustar einnig eftir ákveðnum viðburði frá tæki tvö og 

kveikir á díóðunni ef hans verður vart. Auk þess er hægt að hreyfa arm á tæki þrjú með því að snúa 

mótornum um ákveðnar gráður.   

4. Framvinduyfirlit 

4.1 Undirbúningur 

Hluti hópsins hitti Má Grétar Pálsson hjá Advania og ákveðið var að sameina tvö af þremur verkefnum 

sem voru upphaflega í boði frá fyrirtækinu. Strax í kjölfarið hittist allur hópurinn og ræddi hvað þyrfti að 

gera. Fórum svo að kynna okkur hina ýmsu þætti sem tengdust verkefninu. 

4.2 Sögulisti 

Haldið var utan um Scrum sögulista (e. Backlog), í Visual Studio Online. Þar voru svo sögur einnig teknar 

inn í spretti og þær brotnar upp í verkþætti, (e. Tasks).   

4.2.1 Upphaflegur sögulisti 

Á fyrsta fundi settumst við niður og skrifuðum sögur fyrir verkefnið í heild sinni og bjuggum til sögulista. 

Þegar leið á verkefnið varð ljóst sögulisti okkar var ófullnægjandi og tók hann töluverðum breytingum á 

meðan á verkefninu stóð. Upphaflega sögulistann má sjá í viðauka 7.1. 
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4.2.2 Endanlegur sögulisti 

Endanlegur sögulisti er töluvert ítarlegri heldur en sá upphaflegi. Nokkrar sögur komust aldrei í sprett og 

var hætt við þær, en þær voru flokkaðar í forgang B eða C . Endanlega sögulistann má sjá í viðauka 7.2 

4.3 Sprettir 

Sprettir voru níu talsins og fylgir hér á eftir útlistun á markmiðum sem við settum okkur fyrir þá, sögum 

sem teknar voru inn í spretti og retrospective eftir þá.  

4.3.1 Sprettur 1 

4.3.1.1 Markmið  

● Komast af stað með tæknilegt umhverfi 

● Kynna sér forritunarumhverfi; DAX, IoT, VisualStudio 

● Útbúa skjölun; verklagslýsing, drög að hönnunarskýrslu 

4.3.1.2 Sögupunktar 

 

ID Saga Sögupunktar Staða 

39 Skrifa hönnunarskýrslu 16 Samþykkt 

14 Skrifa notendasögur 30 Lokið 

3 Skrifa áhættugreiningu 4 Lokið 

38 Skrifa tímaskráningarskjal 2 Lokið 

37 Skrifa readme.md 1 Lokið 

58 Skrifa verklagslýsingu 4 Lokið 

35 Skrifa lyfturæðu 2 Lokið 

36 Skrifa verkefnalýsingu 4 Lokið 

16 Setja upp sýndarvél í Azure skýinu með Dynamics AX 4 Lokið 

70 Undirbúa og skoða Azure ADFS authentication 4 Lokið 

64 Kynning 5.feb 4 Lokið 

Tafla 2 

4.3.1.3 Retrospective 

Í fyrsta sprett tókum við inn 75 sögupunkta og unnum í þeim í 202 vinnustundir. Lærðum aðeins inn á 

sögupunkta á móti vinnutíma. Einnig bættum við inn sögum þegar leið á sprettinn sem og fjarlægðum 

sögur sem við ákváðum að taka fyrir seinna. Allar sögurnar tengdust skýrslugerð og lukum við nánast 

öllum sögunum. Það voru þó þrír verkþættir eftir sem við færðum yfir í Sprett 2. 
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Lang mest af okkar vinnu fór fram á fyrirfram ákveðnum vinnudögum, þriðjudögum og laugardögum, en 

minna var um einstaklingsvinnu í þessum sprett, það mun breytast þegar við förum að forrita. 

 

Við byrjuðum að vinna í sprettinum of seint inná visualstudio.com og gögnin eru því aðeins brengluð eftir 

því. Tímaskráningar voru ekki fyrsta flokks í þessum sprett en munum taka á því í næsta sprett. Azure 

uppsetningahlutinn gekk ekki jafnvel og við höfðum vonast til, og mun því hugsanlega hafa áhrif á næsta 

sprett. 

4.3.1.4 Brunarit og tímaskráning 

 
Mynd 12 

 
Mynd 13 

4.3.2 Sprettur 2 

4.3.2.1 Markmið 

● Undirbúningur fyrir fyrsta stöðufund.  

● Gera skýrslu skilhæfa 

● Gera kynningu fyrir stöðufund 

● Byrja að forrita eftir stöðufund 
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● Azure authentication 

● IoT greining 

● Klára 88 sögupunkta 

● Áætlun lágmark 150 vinnustundir 

4.3.2.2 Sögupunktar 

 

ID Saga Sögupunktar Staða 

81 WCF - Þjónusta sem er milliliður í samskiptum 16 Í vinnslu 

15 App - sem notandi vil ég get skráð mig á öruggan hátt inn í appið 16 Í vinnslu 

77 DAX - Prufuvefþjónusta 16 Lokið 

73 Kynning fyrir stöðufund 1 8 Lokið 

39 Skrifa Hönnunarskýrslu 16 Lokið 

24 IoT - skoða tæki 16 Í vinnslu 

23 Azure - authentication ferli fyrir handtölvu app í Azure 30 Lokið 

Tafla 3 

4.3.2.3 Retrospective 

Azure uppsetningahlutinn kláraðist tiltölulega snemma og var því hægt að hefja forritunarvinnu, enda var 

hann að miklu leiti unninn í fyrsta sprett. 

Ætlunin var að klára 88 sögupunkta í þessum sprett, en það gekk ekki alveg eftir. Við lentum í smá 

hnökrum, flytja þurfti þrjár sögur á næsta sprett, þó eru þær langt komnar. 

Lang mest af okkar vinnu fór fram á fyrirfram ákveðnum vinnudögum, semsagt þriðjudaga, laugardaga og 

fimmtudaga í húsakynnum Advania við Guðrúnartún. 

Einstaklingsvinna fór aðeins að skila sér og eigum við von á að hún komi bara til með aukast þar sem við 

erum byrjaðir að forrita.  

Sem fyrr fór sprint planning af stað á laugardegi en ekki á fimmtudegi eins og við komum til með að gera 

hér eftir, og því fór brunaritið aðeins of seint af stað, þetta hefur verið lagað og erum við nú með sprint 

retrospective og planning fundi á fimmtudögum, sem eru dagarnir sem spretturinn byrjar á. 

Tímaskráning hefur verið betri í þessum sprett en í fyrsta sprett, sem eru góðar fréttir. 
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4.3.2.4 Brunarit og tímaskráning 

 
Mynd 14 

 
Mynd 15 

4.3.3 Sprettur 3 

4.3.3.1 Markmið 

● IoT greining - Skila til Advania 

● Skila 160-170 vinnustundum 

● Klára 88 sögupunkta, sögur brotnar niður í 136 vinnustundir + slaki 

● Fá samskipti í lag frá Appi - WCF - DAX 

● Birta lista af gæðapöntunum í appi 
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4.3.3.2 Sögupunktar 

ID Saga Sögupunktar Staða 

81 WCF - Þjónusta sem er milliliður í samskiptum 16 Í vinnslu 

15 App - sem notandi vil ég get skráð mig á öruggan hátt inn í appið 16 Í vinnslu 

79 App - Mocka gögn og prufa virkni 16 Í vinnslu 

94 DAX - Greina töflur og klasa sem á að vinna með 8 Í vinnslu 

28 IoT - Azure - Particle.io - koma mælingum frá IoT í Azure vef 16 Lokið 

24 IoT - skoða tæki 16 Í vinnslu 

Tafla 4 

4.3.3.3 Retrospective 

Við vorum ekki nógu duglegir að uppfæra stöður á sögum/verkum jafnóðum í þessum sprett. Reynum að 

gera betur næst. Tókum inn sögur (79) frá seinasta sprett, sem er í raun ekki hægt að byrja á fyrr en token 

samskipti (81) og app (15) eru komin lengra. Sögur 81 og 15 fara áfram inn í næsta sprett. Saga 79 var 

endurskilgreind og fer hún einnig inn í næsta sprett 

Saga 94, ekki var byrjað á þessu, þar sem þess var ekki þörft - þessi saga verður tekin inn þegar 81 og 15 

er lokið. 

Saga 28 þetta gekk ágætlega, eftir er að skjala betur niðurstöður, en það fellur undir sögu 24. Móttakandi 

skýrslunnar, hann Már Grétar er erlendis til 14.3.2016. Þessi saga fer áfram inn í næsta sprett. 

Unnið var í öllum sögum (nema 94) í þessum sprett. Við þurfum eflaust að passa betur upp á þann fókus 

sem við höfum á hverjum tíma, þ.e. að vinna í einu verki og klára það. En þetta er að hluta til af því að 

token samskipti eru ekki komin á og við ennþá að þreifa fyrir okkur. App forritun er komin af stað, nokkrar 

skjámyndir, en ekki hægt að tala við DAX ennþá (vantar token samskiptin). Appið birtir lista af mock-uðum 

gæðapöntunum, þ.e. eins og við höldum að DAX API muni líta út. 

IoT þreifingar gengu ágætlega og það lítur út fyrir að best sé að nota particle.io API til að fá mælingar frá 

tækjum - þ.e. ekki fara gegnum AZURE. 

Markmiðið var að klára WCF þjónustuna, en það náðist ekki. 

Skiluðum samtals 156 vinnustundum, sem er ásættanlegt vinnuframlag, sem skiptist nokkuð jafnt milli  
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4.3.3.4 Brunarit og tímaskráning 

 
Mynd 16 

 
Mynd 17 

4.3.4 Sprettur 4 

4.3.4.1 Markmið 

● Klára WCF þjónustu 

● Klára 68 sögupunkta, erum langt komnir sögu 81 og þ.a.l. 15 

● Byrja á DAX forritun - samskipti við IoT og skjala 

● Release á virkni frá appi upp í DAX. Pressa að koma með sýningarhæfa útgáfu af appi fyrir 

kynningu hjá Advania 1. Apríl 
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4.3.4.2 Sögupunktar  

ID Saga Sögupunktar Staða 

81 WCF - Þjónusta sem er milliliður í samskiptum 16 Í vinnslu 

79 App - Mocka gögn og prufa virkni 16 Í vinnslu 

109 IoT - Skjala virkni með particle io 4 Lokið 

99 DAX - Skrá mælingu frá IoT tæki 16 Lokið 

117 App - sem skrásetjari vil ég geta unnið með ákveðna gæðapöntun ... 16 Lokið 

131 Stöðufundur II undirbúningur 4 Lokið 

Tafla 5 

4.3.4.3 Retrospective 

Búið að gera grunn virkni inni í DAX til að lesa frá IoT tæki. 

Sögu 131 var bætt inn, þar sem undirbúa þarf stöðufund II. 

Backlog var endurskipulagður, töluverðar breytingar. 

Áhættugreining uppfærð (saga 81), vegna þess að ákveðið var að fara aðrar leiðir með app/forrit/vefsíðu. 

Lentum á vegg með Azure token samskipti og urðum að skoða og velja aðrar leiðir. Ekki krafa frá product 

owner að lausnin sé app - frekar en mobile vefsíða. 

Saga 79 endurskipulögð og verður tekin inn í sprett 5. 

Saga 81 - WCF þjónusta verður ekki notuð með vefsíðulausn. 

BurndownChart - byrjaði vel, lentum á vegg með WCF þjónustu og ekkert gengur. Þegar ákveðið var að 

fara vefsíðuleiðina, þá kom sýnilegur árangur í ljós. 

Kláruðum 40 sögupunkta og skiluðum af okkur 205 vinnustundum. 

4.3.4.4 Brunarit og tímaskráning 

 
Mynd 18 
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Mynd 19 

4.3.5 Sprettur 5 

4.3.5.1 Markmið 

● Releasable product fyrir DAX kynningu 1. Apríl 

● Endurskrifa vefsíðu með https samskiptum 

● Bæta Unit Test-um inn í vefsíðukóða 

● Bæta inn IoT tengingu í vefsíðu 

● Yfirfara DAX kóða með BestPractices að leiðarljósi 

● Klára 64 sögupunkta og 136 tíma (slaki upp á 24 tíma) 

4.3.5.2 Sögupunktar  

ID Saga Sögupunktar Staða 

15 App - sem notandi vil ég get skráð mig á öruggan hátt inn í appið 16 Lokið 

79 App - Unit test 16 Í vinnslu 

13 App - sem skrásetjari vil ég geta lesið af IoT tæki mælingar sem þau 
gerðu 

8 Lokið 
 

95 DAX - Vefþjónusta sem skilar öllum virkum gæðapöntunum 8 Lokið 

26 DAX - Gæðapöntun, viðbætur vegna IoT 16 Lokið 

144 IoT - bæta við Particle tækjum með virkni 4 Lokið 

Tafla 6 

4.3.5.3 Retrospective 

Sögu 144 bætt við, til að geta sýnt meira á DAX fundi 1.4.2016 - þessu verki var lokið í sprettinum. Með 

þessu fóru sögupunktar úr 64 í 68 og áætlaðir tímar úr 136 í 144. 

Vinnan fór fram óreglulega í þessum sprett. Þ.e.a.s. enginn laugardagsvinnudagur var um páskana og því 

var aðeins meira unnið sem einstaklingar.  

Eftir að við hættum við að nota WCF þjónustu og App í síðasta sprett hefur gengið frekar hratt fyrir sig að 

setja upp vefsíðu með allri virkni sem við komum til með að þurfa. 

Erum ekki fastir á neinu stórvægilegu, þó svo að við séum í smávægilegum vandræðum með að skila 

réttum notanda frá appi upp í Dynamics Ax, þá eru samskiptin samt sem áður til staðar.(Áhætta númer tíu) 
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IoT hlutinn gengur mjög vel og getum við í raun gert meira heldur en við ætluðum okkur upphaflega í Dax, 

þar með talið að stjórna mælitækjum beint úr Dax . 

Við endurhönnuðum og hugsuðum síðuna upp á nýtt með það í huga að geta gert einingaprufanir og 

viðhaldleika, þannig að við erum í ágætis málum þar. Við komust þó ekki eins langt með 

einingaprufanirnar eins og við ætluðum vegna ýma mál svo sem anna í öðrum fögum(áhætta fjögur í 

áhættugreiningu), veikinda og hátíðarhalda. Flytjum því sögu 79 með yfir í næsta sprett. 

4.3.5.4 Brunarit og tímaskráning 

 
Mynd 20 

 
Mynd 21 

4.3.6 Sprettur 6 

4.3.6.1 Markmið 

● Klára 52 sögupunkta - 96 tímar skráðir - slaki uppá 44-64 tíma 

● Vera búnir að mocka grunn fyrir unit test 

● Vera búnir að unit testa allar aðgerðir 

● Skila 140-160 klukkustunda vinnu 

● Erum með sveigjanleika í sögupunktum ef eitthvað kemur upp 
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4.3.6.2 Sögupunktar 

ID Saga Sögupunktar Staða 

146 App & Dax - Ná að senda ADFS authentication yfir í DAX 16 Lokið 

79 App - Unit test 16 Lokið 

97 DAX - Vefþjónusta sem tekur á móti mælingu frá Appi 16 Lokið 

26 App - Athuga hvort input er innan leyfilegra marka 4 Lokið 

Tafla 7 

4.3.6.3 Retrospective 

Í fyrsta skipti lukum við öllum sögum í sprettinum, enda tókum við minna af sögupunktum inn heldur en við 

höfum verið að gera.  

Vinnuframlag er aðeins undir mörkum og stafar það aðallega af prófum hjá Tryggva og því að Maggi hefur 

viljandi slakað aðeins, enda með lang flesta tíma af okkur öllum. Við hinir hefðum átt að vinna aðeins 

meira til að dekka þessa tíma hjá Magga og Tryggva. 

Öllum mikilvægustu virkniþáttunum hefur verið náð. Við endurhönnuðum vefforritið og skrifuðum það aftur 

með það í huga að hægt sé að prófa virknina og að kóðinn fylgi góðum forritunarvenjum. Búið er að skrifa 

einingapróf fyrir meirihluta verkefnisins. Ýmis samstæðustjórnunarvandamál voru einnig leyst, allar óþarfa 

aukaskrár fjarlægðar. 

 

Það sem er fyrir stafni núna er að taka betur á villumeðhöndlun,laga útlit og bæta upplýsingaflæði til 

notandans, þ.e.a.s. birta upplýsingar um hvort mæling hafi tekist o.s.frv. Einnig notendaprófanir með Drífu. 

Einnig þurfum við að fara að skila almennt svona 30% meiri vinnu í sprettunum til þess að ná okkur í 300-

350 tíma vinnuframlag. 
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4.3.6.4 Brunarit og tímaskráning 

 
Mynd 22 

 
Mynd 23 

 

4.3.7 Sprettur 7 

4.3.7.1 Markmið 

● Gera vefsíðuna hæfa til að notendaprófa og framkvæma prófanir 

● Laga útlit 

● Refactora kóða DAX megin 

● Feedback eftir aðgerð(senda mælingu) 

● Bæta við villumeðhöndlun 

● 68 sögupunktar skráðir - 172 áætlaðir vinnutímar 

● Skila 200 tímum af vinnu 
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4.3.7.2 Sögupunktar 

ID Saga Sögupunktar Staða 

133 App - Endurhanna útlit 16 Í vinnslu 

79 App - Unit test 16 Í vinnslu 

134 App - Document and refactor 8 Í vinnslu 

159 App - Villumeðhöndlun 8 Í vinnslu 

158 App - Feedback eftir submit 4 Í vinnslu 

157 Notendaprófanir 8 Í vinnslu 

Tafla 8 

4.3.7.3 Retrospective 

Aftur tókst okkur að ljúka öllum sögum, enda skiluðum við 267 vinnustundum, sem er 67 yfir markmiði. 

Allir skila rúmum tímafjölda í sprettinum og unnum við frekar mikið út fyrir sögur. Reyndar ætlum við að 

bæta við flestar sögurnar aðeins af verkefnum fyrir næsta sprett og flytja þær með, frekar en að búa til 

sögur með keimlíkri lýsingu. 

Reiknum með að endanlegt útlit sé komið á WebApp-ið. Drífa sem framkvæmdi notendaprófanir var 

ánægð með það. 

Unit test eru orðin nokkuð umfangsmikil og ná núna ca. 60-70% af kóða - service reference er að draga 

okkur niður. 

Bættum við virkni í verkefnið sem gleymdist að búa til sögur fyrir og því sést illa í Scrum umhverfinu hvað 

við vorum að gera. Þetta er að hluta vegna þess að tveir aðilar voru í prófum í byrjum spretts og héldum 

við að vegna minna vinnuframlags frá þeim á því tímabili og svo auknu vinnuframlagi í seinni hluta 

sprettsins myndi þetta koma út í svipuðum tímafjölda. Það var ekki nógu góð áætlun auks þess sem allir 

hinir meðlimir bætu mikið í.  

Lokuðum áhættum níu (á ekki lengur við) og tíu. 
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4.3.7.4 Brunarit og tímaskráning 

 
Mynd 24 

 
Mynd 25 

4.3.8 Sprettur 8 

4.3.8.1 Markmið 

● Code freeze í miðjum sprettinum 

● Klára að skrifa Graf partinn á Appinu 

● Lagfæra það sem fór ekki vel í notendaprófunum 

● Framkvæma nýjar notendaprófanir 

● Byrja á lokaskýrslu 

● Byrja á notendahandbók 

● Halda áfram með kerfishandbók 

● Klára 80 sögupunkta - 156 vinnustundir - 44 í slaka 

● Skila 200+ vinnustundum 
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4.3.8.2 Sögupunktar 

ID Saga Sögupunktar Staða 

170 DAX - Refactor and document 16 Lokið 

79 App - Unit test 16 Lokið 

134 App - Document and refactor 8 Lokið 

159 App - Villumeðhöndlun 8 Lokið 

137 Skrifa lokaskýrslu 16 Í vinnslu 

157 Notendaprófanir 8 Lokið 

154 App - fá inn rauntímalestur í línurit inni í web app 8 Lokið 

196 CI - Innleiða Continuous Integration ferli 8 Lokið 

Tafla 9 

4.3.8.3 Retrospective 

Þessi sprettur byrjaði vel, allar sögur voru komnar vel á veg og verkefnið var að taka á sig lokamynd 

þangað til að stöðufundi var flýtt. Þetta olli því að við náðum ekki að klára ýmis atriði svo sem 

villumeðhöndlun, einingaprófanir og endurskipulagningu kóða fyrir stöðufund. Við gleymdum að gera ráð 

fyrir kynningu í sprettinum.  

Rétt fyrir kynningu kom svo villa á vefsíðunni sem tók heila helgi að laga. Gekk vel að setja inn nýja virkni 

fyrir vefsíðuna þ.e. að gera gröf fyrir rauntíma lestur af IoT tækjum.  

Markmiðið var að skila yfir 200 vinnustundum og fórum við vel yfir það með 473 tíma unna. 

Ekki náðist að loka sprettinum fyrir miðnætti, og þess vegna er brunaritið ekki alveg rétt. 
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4.3.8.4 Brunarit og tímaskráning 

 
Mynd 26 

 
Mynd 27 

4.3.9 Sprettur 9 

4.3.9.1 Markmið 

● Undirbúa kynningu 

● Klára lokaskýrslu og skila henni 
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4.4 Áhættur 

Áhættur í verkefninu voru endurmetnar í byrjun hvers sprett. Gott var að gera sér grein fyrir þessum 

áhættum jafnóðum því að taka þurfti á nokkrum þeirra í verkefninu. 

 

Líkur(L) Alvarleiki(A) Áhættustig(ÁS) 

Nr Áhætta L A ÁS Ráðstafanir Staða Ábyrgðaraðili 

1 Tölvur hópsins bila 1 10 10 Athuga hvort Advania hefur 
bakið á okkur 

Óleyst Allir 

2 Fáum ekki IoT tæki 2 10 20 Vinnum bara með tæki 
sem við getum fengið 

Leyst 
25.1.2016 

Bjarki 

3 Leyfismál fyrir Azure 
og Dax 

7 7 49 Athuga hvort Advania 
borgar fyrir leyfi á kerfum 

Leyst 
26.1.2016 

Magnús 

4 Verkefnaskil í öðrum 
áföngum 

3 3 9 Skipuleggja spretti útfrá 
þeim.  

Leyst 
20.1.2016 

Magnús 

5 Getum ekki loggað 
inn á virtual vél 

1 10 10 Setja upp Dax locally Óleyst Allir 

6 Skýja flækjustig 8 3 24 Gott bakland hjá Advania Leyst 
8.2.2016 

Magnús, Bjarki 

7 Getum ekki tengst 
skýþjónustu 

1 10 10 Mocka gögn sem app þarf 
að nota 

Óleyst Geir 

8 Azure DNS nafn og 
skilríki 

10 10 100 Aðstoð frá Advania og MS 
við að leysa 

Leyst 
8.2.2016 

Magnús 
Bjarki 

9 WCF service og 
samskipti 

10 10 100 Greina kóðadæmi frá MS 
Hætt að nota WCF 

Leyst 
19.3.2016 

Randver 
Bjarki 

10 HTTPS samskipti 
vefapps 

5 6 30 Worst case - keyra Http 
Https samskipti komin á 

Leyst 
3.4.2016 

Randver 
 

Tafla 10 

 

Áhætta númer eitt 

● Ef tölvur hópsins bila, þá munum við athuga hvort Advania geti ekki útvegað okkur lánsvélar. 

Áhætta númer tvö 

● Ef að IoT tækin sem okkur langar að vinna með fást ekki á landinu og eru með of langan 

afhendingartíma að utan verðum við að nota bara það sem Bjarki á. 

Áhætta númer þrjú 

● Advania borgar leyfi fyrir virtual vél á Azure skýinu með öllu uppsettu sem við þurfum. 

Áhætta númer fjögur 
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● Þar sem Randver og Bjarki eru ekki í öðrum áföngum og Magnús er bara í einum öðrum þá mun 

þetta ekki sennilega ekki vera vandamál. 

Áhætta númer fimm 

● Eigum eftir að skoða hvernig best er að leysa þetta vandamál. Uppitími á Azure skýinu ætti að 

vera um 99.X% svo að við höfum litlar sem engar áhyggjur af þessu atriði. 

Áhætta númer sex 

● Hér verðum við að nýta okkur það vel að vera með tvo starfsmenn Advania í hópnum sem geta 

leitað til sérfræðinga á hverju sviði. 

● Ef ekki tekst að koma á samskiptum á þann hátt sem stefnt er að. Þ.e. með token authentication, 

munu samskipti fara hefðbundna leið gegnum gataðan eldvegg. 

Áhætta númer sjö 

● Skrifum unit test sem nota mock gögn og getum þá unnið áfram í appi án þess að vera með 

tengingu við ský. 

Áhætta númer átta 

● Í raun sama og áhætta sex. 

Áhætta númer níu 

● Erfiðlega gengur að koma upp þessu millilagi sem býr til relay í service bus. Höfum dæmi frá MS 

til að skoða. 

● Ef við komumst ekki áfram með WCF þjónustu fyrir 7.3.2016, munum við leita eftir aðstoð hjá 

MS/Advania við að komast áfram. 

● Ef ekkert gengur með WCF/Azure authentication fyrir 12.03.2016 þá förum við gegnum eldvegg. 

● Mjög erfiðlega hefur gengið að koma á token samskiptum milli app og Azure. Það virðist vera 

ósamræmi í þessum Microsoft stack sem við völdum og ákváðum að fylgja. Þ.e. .NET5.0 fyrir 

mobile applications er ekki með stuðning við þær aðgerðir sem nauðsynlegt er að nota í app til að 

tala við basicHttp þjónustu. Þetta er þekkt mál og leiðrétting ekki væntanleg í bráð. Við munum 

gefa þessu ca. viku í viðbót (til 19.3.2016), og ef það gengur ekki, munum við alfarið hætta við að 

nota Azure Service Bus sem millilið. 

● Til að hafa eitthvað (app/forrit/vefsíðu) til að tala við DAX vefþjónustur, var ákveðið að gata 

eldvegg og smíða vefsíðu sem talar við við HTTP vefþjónustur DAX megin. Samkvæmt 

ProductOwner, þá er ekki krafa um “app” - bara forrit/app/vefsíða sem virkar vel á spjaldtölvu og 

getur talað við DAX. 

● Ef að 19.03.2016 verður ekki komin samskiptaleið milli apps gegnum servicebus yfir í DAX þá 

verður vefsíðan lokaafurð verkefnisins. 

● Þessi áhætta á ekki lengur við - hætt við að fara þessa leið. 

Áhætta númer tíu 

● Erum í vandræðum með að senda ADFS user gegnum app upp í DAX. Ef það leysist ekki fyrir 3. 

apríl munum við opna support ticket hjá Microsoft. 

● Búið að leysa. 
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5. Prófanir 

5.1 Einingaprófanir 

Mikil áhersla var lögð á einingaprófanir fyrir vefsíðuna og notuðum við til þess Moq Framework og Visual 

Studio Test Tools.  

Við erum með 73% af kóðanum einingaprófaðan í vefsíðuhluta verkefnisins. Um 65% af þeim blokkum 

sem eru ekki prófaðar er þjónustu tilvísunar(e. Service Reference) kóði frá Dynamics AX. 

Þar sem Advania ráðlagði okkur að einingaprófa ekki Dynamics AX kóðann þá ákváðum við að setja okkur 

ekki inn í það ferli.  

5.2 Notendaprófanir 

Við framkvæmdum tvívegis notendaprófanir. Í bæði skiptin vorum við langt komnir með vefinn. Prófanirnar 

voru framkvæmdar af aðilum sem hafa reynslu af þvi að vinna með Dynamics AX og vissu hvaða tilgangi 

vefurinn þjónaði.  

Fyrir seinni prófunina vorum við búnir að lagfæra mest allt sem var sett út á í fyrri prófun, en gengu þær 

báðar heilt yfir vel fyrir sig. 

5.3 Niðurstöður prófana 

Einingaprófanir hjálpuðu okkur mikið við útfærslu á sumum aðgerðum, ef við myndum gera sambærilegt 

verkefni á næstunni erum við allir sammála um að það væri mjög gott að byrja á einingaprófunum. 

Notendaprófanir nýttust líka vel og hefði mátt framkvæma þær fyrr til að fá utanaðkomandi sýn á högun 

kerfisins. 

Skjölun úr notendaprófununum má finna í viðauka, 7.3.  

6. Lokaorð 

6.1 Lærdómur 

Það var margt sem við lærðum á þessu verkefni. Til að mynda kom okkur á óvart hversu flókið og 

tímafrekt var að koma upp sýndarumhverfinu. Í upphafi var erfitt að skipuleggja verkefnaskiptingu fyrir svo 

marga hópmeðlimi en það skánaði eftir því sem leið á verkefnið. Það að vinna í Scrum af alvöru í lengri 

tíma kenndi okkur margt um betri verkferla og hvernig er gott að haga háttum þegar unnið er eftir þeirri 

aðferðafræði. 

Gildi prófana kom okkur virkilega á óvart. Þó svo okkur hafi verið sagt frá því í skólanum var betra að sjá 

það í verki. Það er virkilega áhugavert hvernig hægt er að nýta prófanir við þróun á stærri hugbúnaði. 

Sömu sögu má segja um sjálfvirka samþættingu sem sparaði okkur ómældan tíma við uppfærslu kerfisins 

í raunumhverfi. 

6.2 Framhald verkefnisins 

Advania er strax farið að sjá kosti þess að nota IoT mæla hjá framleiðslufyrirtækjum, til dæmis er 

brugghús áhugasamt um að koma upp IoT mælum til þess að bruggmeistarar geti fylgst með mælum 

heiman frá sér. Þá sérstaklega að geta skoðað á símanum sínum línurit yfir mælingu síðustu 

klukkutímana. Sú viðbót við okkar vöru er einföld í framkvæmd.  
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Að sama skapi voru hugmyndir um að auðvelda úttekt á gögnum úr gæðapöntunum, til að geta séð línurit 

um stöðu síðustu mælinga, sem er einnig hægt að bæta við okkar lausn. 

7. Viðaukar 

7.1 Upphaflegur sögulisti 

ID Title State Priority Effort 

81 Azure - Prufu þjónusta til að taka móti kalli frá Appi New 1 16 

79 App - Prufu kall á Azure þjón New 1 16 

93 DAX - Tengja við Azure Service Bus New 1 30 

15 App - sem notandi vil ég get skráð mig á öruggan hátt inn í appið New 1 16 

19 App - sem skrásetjari vil ég getað valið gæðapöntun úr þeim sem eru 

boði 

New 1 8 

17 App - sem skrásetjari vil ég geta skrifað inn athuganir New 1 4 

26 DAX - Gæðapöntun, viðbætur vegna IoT New 1 30 

20 App - sem skrásetjari vil ég getað valið ákveðna aðgerð/mælingu 

innan ákveðinnar gæðapöntun 

New 1 4 

77 DAX - Prufuvefþjónusta New 1 16 

25 DAX - IoT mælitæki New 1 30 

22 DAX - Stilla af gæðapantanir inni í DAX með mismunandi mælingum New 1 2 

73 Kynning fyrir stöðufund 1 Approved 1 8 

27 DAX - Vefþjónustur fyrir App - API New 1 100 

24 IoT - skoða tæki New 1 16 

94 DAX - Greina töflur og klasa sem vinna á með New 1 8 

39 Skrifa Hönnunarskýrslu Approved 1 16 

23 Azure - authentication ferli fyrir handtölvu app í Azure Committed 1 30 

70 Azure - undirbúa og skoða Azure ADFS authentication New 2 4 

28 IoT - Azure - Particle.io - koma mælingum frá IoT síðu í Azure vef New 2 16 

13 App - sem skrásetjari vil ég geta lesið af IoT tæki mælingar sem þau 

gerðu 

New 2 8 

30 App - sem skrásetjari vil ég geta vistað það sem ég var búin að skrá 

og haldið áfram seinna með ákveðna gæðapöntun 

New 3 60 

31 App - sem notandi vil ég geta tengt app-ið þeim aðilum sem ég ætla 

að taka við gæðapöntunum frá 

New 3 16 

59 App - Sem notandi vil ég geta skipt um tungumál New 3 8 

Tafla 11 

7.2 Endanlegur sögulisti 

ID Saga Sögupunktar Staða 

2 Skrifa lyfturæðu 8 Lokið 

3 Skrifa áhættugreiningu 4 Lokið 

13 App - sem skrásetjari vil ég geta lesið af IoT tæki mælingar sem þau gerðu 8 Lokið 

https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/81
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/79
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/93
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/15
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/19
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/17
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/26
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/20
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/77
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/25
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/22
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/73
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/27
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/24
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/94
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/39
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/23
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/70
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/28
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/13
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/30
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/31
https://hrlokaverkefni.visualstudio.com/DefaultCollection/Lokaverkefni/_workitems/edit/59
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=JfmbX1laF3NmF3_chdrp3KTFbcEEyFwGBC1VaC_kZqndKQPB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0y
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=DLueGBeZSYxa07UYPaPH8lcIbAvfNFn34PGy7WLbKBfdKQPB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0z
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=39hxBp4xJjJ-yVbXmf3M4MWWDwckp007o-u3UUk9IQzdKQPB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xMw..
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14 Skrifa notendasögur 30 Lokið 

15 App - sem notandi vil ég get skráð mig á öruggan hátt inn í appið 16 Lokið 

16 Azure - Setja upp sýndarvél í Azure skýinu með Dynamics AX 4 Lokið 

17 App - sem skrásetjari vil ég geta skrifað inn athuganir 4  

19 App - sem skrásetjari vil ég getað valið gæðapöntun úr þeim sem eru boði 8 Lokið 

20 App - sem skrásetjari vil ég getað valið ákveðna aðgerð/mælingu innan 

ákveðinnar gæðapöntun 

4 Lokið 

21 Skrifa verkefnalýsingu 1 Lokið 

22 DAX - Stilla af gæðapantanir inni í DAX með mismunandi mælingum 2 Lokið 

23 Azure - authentication ferli fyrir handtölvu app í Azure 30 Lokið 

24 IoT - skoða tæki 16 Lokið 

25 DAX - IoT mælitæki 30 Lokið 

26 DAX - Gæðapöntun, viðbætur vegna IoT 16 Lokið 

27 DAX - Vefþjónustur fyrir App - API 100 Lokið 

28 IoT - Azure - Particle.io - koma mælingum frá IoT síðu í Azure vef 16 Lokið 

30 App - sem skrásetjari vil ég geta vistað það sem ég var búin að skrá og 

haldið áfram seinna með ákveðna gæðapöntun 

60  

31 App - sem notandi vil ég geta tengt app-ið þeim aðilum sem ég ætla að 

taka við gæðapöntunum frá 

16  

36 Skrifa Verkefnalýsingu 4 Lokið 

37 Skrifa Readme.md 1 Lokið 

38 Skrifa tímaskráningarskjal 2 Lokið 

39 Skrifa Hönnunarskýrslu 16 Lokið 

58 Skrifa verklagslýsingu 4 Lokið 

59 App - Sem notandi vil ég geta skipt um tungumál 8  

64 Kynning fyrir 5.feb 4 Lokið 

70 Azure - undirbúa og skoða Azure ADFS authentication 4 Lokið 

73 Kynning fyrir stöðufund 1 8 Lokið 

77 DAX - Prufuvefþjónusta 16 Lokið 

79 App - UnitTest 16 Lokið 

81 WCF - Þjónusta sem er milliliður í samskiptum 16 Lokið 

93 DAX - Tengja við Azure Service Bus 30 Lokið 

94 DAX - Greina töflur og klasa sem vinna á með 8 Lokið 

95 DAX - Vefþjónusta sem skilar öllum virkum gæðapöntunum 8 Lokið 

96 DAX - Vefþjónusta sem skilar lista af mælingum fyrir ákveðna gæðapöntun 16 Lokið 

97 DAX - Vefþjónusta sem tekur á móti mælingu frá Appi 16 Lokið 

99 DAX - Skrá mælingu frá IoT tæki 16 Lokið 

109 IoT - Skjala virkni með particle io 4 Lokið 

117 App - sem skrásetjari vil ég geta unnið með ákveðna gæðapöntun eftir að 

hafa fengið í hendurnar lista af gæðapöntunum 

16 Lokið 

123 Basic HTTP DAX þjónustur  Lokið 

124 Vefsíða - Talar við Dax með basic HTTP 8 Lokið 

125 DAX - Expose-a basic HTTP þjónustu fyrir vefsíðu 8 Lokið 
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131 Stöðfundur II undirbúningur 4 Lokið 

133 App - Endurhanna útlit 8 Lokið 

134 App - Document and refactor 8 Lokið 

135 App - ath hvort input sé innan leyfilegra marka 4 Lokið 

136 App - validate á gæðapöntun 8  

137 Skrifa lokaskýrslu 16 Lokið 

144 IoT - bæta við Particle tækjum með virkni 4 Lokið 

146 App & Dax - Ná að senda áfram ADFS authentication yfir í DAX 16 Lokið 

154 App - fá inn rauntímainnlestur í línurit inni í web app 8 Lokið 

157 Notendaprófanir 8 Lokið 

158 App - Feedback eftir submit 8 Lokið 

159 App - Villumeðhöndlun 8 Lokið 

170 DAX - Refactor and document 16 Lokið 

196 CI - Innleiða Continuous Integration ferli 8 

 

Lokið 

Tafla 12 

 

 

7.3 Niðurstöður notendaprófana 

7.3.1 Notendapróf I 

Verkefni DAX IoT  

Undirverkefni Notendaprófanir 

Dagsetning 26.4.2016 

Framkvæmt af Drífa Þórarinsdóttir 

 

Próf Athugasemd Niðurstaða 

Notandi getur opnað „public“ 

vefsvæði fyrir skráningu 

gæðapantana 

https://dax.hrloka.advania.ishtt

ps://dax.hrloka.advania.is 

https://dax.hrloka.advania.is/ OK 

Notandi getur skráð (loggað) sig 

inn með notanda 

„contoso\mobile2“ sem er 

notandi með lágmarks réttindi. 

 OK 

Fyrsta skjámynd (listi af virkum 

gæðapöntunum) 
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https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=z5EqxW1wCmUFILLWrOZhuSdYqeOIfY4Tuh1EybMN09Y2jAXB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xMzU.
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=NJyZqjB1Ai1sVo78ElyyRq8WbkScK9bst-cuXwPCf302jAXB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xMzY.
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=SuTbPH7Inhdwy9n_rPg1L7R7kqpvsYD4hcWIZKxH3o02jAXB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xMzc.
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=0jp96lsmay05LexQjRykyDOxxbMrnVG8RRDkH38Xl2Q2jAXB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xNDQ.
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=fhdH0nyRLYCshohLnW1BSdxxr3f6b6Ap5zcAP-Htblo2jAXB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xNDY.
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=LBWXe2Jfdog6TR5w3WQubw4M4GsDLyWLhj0Kjt9JAqc2jAXB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xNTQ.
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=x9h3USQKqKXa745hruUReEgijCJdgrZ7LUNx3NLQcL42jAXB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xNTc.
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=jGOKcZYlXh_SUMzbPbSNdqDf63pdW4ah9K-DV5FWCnc2jAXB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xNTg.
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=_Vbz_FDsznueglwR4-oEbhCcDeKQRPUKJANMew5Ksns2jAXB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xNTk.
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=QwAJ6m2qmySGt5ry5KsOLWEoJcNLDIwTNETTysIW3-Y2jAXB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xNzA.
https://outlook.office365.com/owa/redir.aspx?REF=oo4j0Kf3quxhKweNmmAPszuR5rDrKPUYS3_MVxA0VFY2jAXB_HTTCAFodHRwczovL2hybG9rYXZlcmtlZm5pLnZpc3VhbHN0dWRpby5jb20vd2ViL3dpLmFzcHg_cGNndWlkPTBmZjkyY2MwLWRlYjEtNGM1NC04Yjg0LWMwMzllNWMyYTJjMyZpZD0xOTY.
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Notandi sér lista af virkum 

gæðapöntunum (bera saman 

við gæðapantanir í DAX) 

 OK 

Gæðapantanir með aðra stöðu 

en „open“ sjást ekki í lista 

 OK 

Notandi getur breytt röðun lista 

(af gæðapöntunum), raðað 

upp/niður eftir öllum svæðum 

sem eru í lista 

 OK 

Notandi getur breytt fjölda lína 

sem sjást á skjá (sjálfgefið er 25 

línur) 

 OK 

Notandi getur flett milli 

blaðsíðna með „Fyrri“, 1..n, 

„Næsta“ 

 OK 

Notandi getur leitað í lista eftir 

hvaða atriði sem er 

ATH þó högun ef þegar er búið 

að takmarka fjölda við t.d. 5 

atriði á síðu, er leitað í öllum 

lista. 

Þetta er eðlileg högun 

Og ekki er notast við Wildchar – 

sem er eðlileg virkni, þar sem 

leitað er líka í miðjum streng 

 

OK 

Önnur skjámynd – línur 

gæðapöntunar 

  

Notandi getur valið (smellt á 

gæðapöntun) og fær þá upp 

lista með mælingum sem 

framkvæma á fyrir valda 

gæðapöntun. 

Bera saman við DAX og 

staðfesta að réttar línur 

(mælingar) komi fram 

 OK 

Notandi getur breytt röðun lista 

(af mælingum), raðað 

upp/niður eftir öllum svæðum 

sem eru í lista 

 OK 

Notandi getur breytt fjölda lína 

sem sjást á skjá (sjálfgefið er 25 

línur) 

Engin gæðapöntun með nógu 

mörgum mælingum  

Líklega OK 
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Notandi getur flett milli 

blaðsíðna með „Fyrri“, 1..n, 

„Næsta“ 

Engin gæðapöntun með nógu 

mörgum mælingum  

Líklega OK 

Notandi getur leitað í lista eftir 

hvaða atriði sem er 

 OK 

Notandi sér fjölda mælinga sem 

skráðar hafa verið áður á þessa 

mælingu. 

 OK 

Notandi sér fjölda mælinga 

uppfærast eftir skráningu. 

 OK 

Notandi getur farið til baka í 

lista af gæðapöntunum með 

Back og Icon uppi 

 OK 

Þriðja skjámynd – skrá 

mælingu 

  

Notandi getur valið (smellt á 

mælingu) og þá opnast 

skráningarskjámynd fyrir valda 

mælingu 

 OK 

Takinn „lesa frá IoT tæki“ takki 

sést aðeins ef að IoT mælitæki 

er skráð í DAX 

 OK 

Notandi getur skráð mælingu Notandi gerði athusemd við að 

hægt sé að skrá mælingu, án 

þess að hafa slegið inn 

gildi/valið úr option lista. 

Skoða hvort koma eigi með ath 

eða banna það. 

OK 

Tveir notendur (frá mismunandi 

tækjum) geta skráð niðurstöðu 

á sömu gæðapöntun/mælingu á 

sama tíma 

Bárum saman færslur og þær 

komu réttar, hvor með sínum 

notanda skráðum. 

OK 

Skráðar niðustöður í WebApp 

skila sér inn í DAX og 

„validation“ er keyrt á línur 

Já línur innan viðmiðunarmarka 

eru merktar „pass“ í DAX 

OK 

Notandi getur ekki skráð 

niðurstöðu á gæðapöntun sem 

lokað er á meðan hann er með 

hana opna í WebApp 

ATH kemur upp í WebApp um 

að ekki hafi tekist að skrá 

niðurstöðu. 

OK 
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DAX – notandi sem skráður er 

með færslu í DAX, er sami 

notandi og var skráður inn í 

WebApp.  

Notandi contoso\mobile2 skráði 

sig inn í WebApp. Sami notandi 

var skráður á færslur í DAX. 

OK 

Option mæling – notandi getur 

valið gildi í felli lista (staðfesta 

að það sé sama og í DAX) 

Listinn of lítill – rugland fyrir 

notanda, takki heldur ekki á 

sama stað/stærð og öðrum 

skjámyndum. 

Það á eftir að laga þessa 

skjámynd til 

OK 

Option mæling – skráð gildi í 

WebApp skilar sér inn í DAX. 

Prufa að velja mismunandi gildi 

og staðfesta að þau komi 

jafnóðum inn í DAX 

 OK 

Fraction mæling – notandi getur 

slegið inn heiltölu og skráð. 

Mæling skilar sér í DAX 

 OK 

 

Fraction mæling – notandi getur 

slegið inn kommutölu – t.d. 

„27.34“ Mæling skilar sér í DAX. 

 

Mæling skilar sér í DAX, en 

mæling er 0 (núll) í DAX 

ATH hér er alltaf notast við 

punkt – notandi gerði líka 

athugasemd við það. 

Villa 

Fraction mæling – notandi getur 

slegið inn mínustölu t.d. -4 

(mínus fjórir) Mæling skilar sér í 

DAX 

 OK 

Fraction mæling – mæling frá 

IoT tæki. 

Notandi getur ýtt á „lesa frá IoT 

tæki“ og niðurstaða skilar sér í 

reitinn 

 OK 

Integer mæling: notandi getur 

ekki skráð inn kommutölu 

Ath þó ef að slegið er inn „89.“ 

Eða .78“ – báðar þessar 

mælingar skila sér sem 0 í DAX 

Eflaust sama villa og með 

Fraction 

Villa 

Integer mæling : notandi getur 

skráð mælingu. Mæling skilar 

sér í DAX 

 OK 
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Integer mæling : notandi getur 

lesið frá IoT tæki 

Engin IoT tæki skráð með 

Integer mælingu 

Þarf að setja upp gögn fyrir 

þessa mælingu 

Líklega OK 

Integer mæling : notandi getur 

slegið inn mínustölu – t.d. -4 og 

það skilar sér inn í DAX 

  

Notandi getur farið til baka í 

lista af mælingum með Back og 

Icon uppi 

 OK 

DAX   

Notandi getur „Validate-að“ 

gæðapöntun með skráningum 

frá WebApp 

 OK 

 

 

Aðrar athugasemdir frá notanda: 

Bæta inn fyrirspurn á – skoða eldri mælingar fyrir gæðapöntun (í skjámynd tvö og þrjú) 

Staðfestingargluggi – hafa hann inni í tops 5 sec (er núna í 30 sec) 

Breyta útliti (þriðja skjámynd „skráningarmynd“) – taka út haus-listann og hafa bara „basic“ 

gagnaskráningu 

Bæta inn svæði í fyrstu skjámynd – gögn sem tengjast uppruna, setja inn tengdar upplýsingar, 

framleiðsluno, innkaupapöntun no, osfrv. 

Það ætti ekki að vera hægt, eða koma upp „warning“ ef notandi ýtir beint á „skrá mælingu“ án 

þess að velja gildi áður 

Bæta inn á skjámynd tvö upplýsingum um valda gæðapöntun 

Bæta inn á skjámynd þrjú upplýsingum um gæðapöntun og mælingu. 

7.3.2 Notendapróf II 

Verkefni DAX IoT  

Undirverkefni Notendaprófanir 

Dagsetning 03.05.2016 

Framkvæmt af Drífa Þórarinsdóttir 

Notandahópur Skráningaraðili sem notar WebApp 

 

Próf Athugasemd Niðurstaða 

Notandi getur opnað „public“ 

vefsvæði fyrir skráningu 

gæðapantana 

https://dax.hrloka.advania.ishtt

ps://dax.hrloka.advania.is 

https://dax.hrloka.advania.is/ ok 

 

https://dax.hrloka.advania.is/
https://dax.hrloka.advania.is/
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Notandi getur skráð (loggað) sig 

inn með notanda 

„contoso\mobile2“ sem er 

notandi með lágmarks réttindi. 

 ok 

Fyrsta skjámynd (listi af virkum 

gæðapöntunum) 

  

Notandi sér lista af virkum 

gæðapöntunum (bera saman 

við gæðapantanir í DAX) 

 ok 

Gæðapantanir með aðra stöðu 

en „open“ sjást ekki í lista 

 ok 

Notandi getur breytt röðun lista 

(af gæðapöntunum), raðað 

upp/niður eftir öllum svæðum 

sem eru í lista 

 ok 

Notandi getur breytt fjölda lína 

sem sjást á skjá (sjálfgefið er 25 

línur) 

 ok 

Notandi getur flett milli 

blaðsíðna með „Fyrri“, 1..n, 

„Næsta“ 

 ok 

Notandi getur leitað í lista eftir 

hvaða atriði sem er 

ATH þó högun ef þegar er búið 

að takmarka fjölda við t.d. 5 

atriði á síðu, er leitað í öllum 

lista. 

Þetta er eðlileg högun 

Og ekki er notast við Wildchar – 

sem er eðlileg virkni, þar sem 

leitað er líka í miðjum streng 

 

ok 

Önnur skjámynd – línur 

gæðapöntunar 

  

Notandi getur valið (smellt á 

gæðapöntun) og fær þá upp 

lista með mælingum sem 

framkvæma á fyrir valda 

gæðapöntun. 

Bera saman við DAX og 

staðfesta að réttar línur 

(mælingar) komi fram 

 ok 
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Notandi getur breytt röðun lista 

(af mælingum), raðað 

upp/niður eftir öllum svæðum 

sem eru í lista 

 ok 

Notandi getur breytt fjölda lína 

sem sjást á skjá (sjálfgefið er 25 

línur) 

 Engin gæðapöntun með nógu 

mörgum mælingum  

Notandi getur flett milli 

blaðsíðna með „Fyrri“, 1..n, 

„Næsta“ 

 Engin gæðapöntun með nógu 

mörgum mælingum  

Notandi getur leitað í lista eftir 

hvaða atriði sem er 

 ok 

Notandi sér fjölda mælinga sem 

skráðar hafa verið áður á þessa 

mælingu. 

 ok 

Notandi sér fjölda mælinga 

uppfærast eftir skráningu. 

 ok 

Notandi getur farið til baka í 

lista af gæðapöntunum með 

Back og Icon uppi 

 ok 

Þriðja skjámynd – skrá 

mælingu 

  

Notandi getur valið (smellt á 

mælingu) og þá opnast 

skráningarskjámynd fyrir valda 

mælingu 

 ok 

Takinn „lesa frá IoT tæki“ takki 

sést aðeins ef að IoT mælitæki 

er skráð í DAX 

 ok 

Takinn „Skoða graf“ takki sést 

aðeins ef að IoT mælitæki er 

skráð í DAX 

 ok 

Notandi getur skráð mælingu  

. 
ENTER les frá IoT tæki - þarf að 

skoða hegðun 

(slá inn gildi ýta á ENT - les frá 

IoT) 

Tveir notendur (frá mismunandi 

tækjum) geta skráð niðurstöðu 

á sömu gæðapöntun/mælingu á 

sama tíma 

 ok 
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Skráðar niðustöður í WebApp 

skila sér inn í DAX og 

„validation“ er keyrt á línur 

Já línur innan viðmiðunarmarka 

eru merktar „pass“ í DAX 

ok 

Notandi getur ekki skráð 

niðurstöðu á gæðapöntun sem 

lokað er á meðan hann er með 

hana opna í WebApp 

ATH kemur upp í WebApp um 

að ekki hafi tekist að skrá 

niðurstöðu. 

ok 

DAX – notandi sem skráður er 

með færslu í DAX, er sami 

notandi og var skráður inn í 

WebApp.  

Notandi contoso\mobile skráði 

sig inn í WebApp. Sami notandi 

var skráður á færslur í DAX. 

ok 

Option mæling – notandi getur 

valið gildi í felli lista (staðfesta 

að það sé sama og í DAX) 

 ok 

Option mæling – skráð gildi í 

WebApp skilar sér inn í DAX. 

Prufa að velja mismunandi gildi 

og staðfesta að þau komi 

jafnóðum inn í DAX 

 ok 

Fraction mæling – notandi getur 

slegið inn heiltölu og skráð. 

Mæling skilar sér í DAX 

 ok 

Fraction mæling – notandi getur 

slegið inn kommutölu – t.d. 

„27.34“ Mæling skilar sér í DAX. 

 

Mæling skilar sér í DAX, en 

mæling er 0 (núll) í DAX 

ATH hér er alltaf notast við 

punkt – notandi gerði líka 

athugasemd við það. 

ok 

Fraction mæling – notandi getur 

slegið inn mínustölu t.d. -4 

(mínus fjórir) Mæling skilar sér í 

DAX 

 ekki hægt að slá inn mínus gildi 

þarf að laga 

Fraction mæling – mæling frá 

IoT tæki. 

Notandi getur ýtt á „lesa frá IoT 

tæki“ og niðurstaða skilar sér í 

reitinn 

 ok 

Integer mæling: notandi getur 

ekki skráð inn kommutölu 

Ath þó ef að slegið er inn „89.“ 

Eða .78“ – báðar þessar 

mælingar skila sér sem 0 í DAX 

Eflaust sama villa og með 

Fraction 

ok 
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Integer mæling : notandi getur 

skráð mælingu. Mæling skilar 

sér í DAX 

 ok 

Integer mæling : notandi getur 

lesið frá IoT tæki 

Engin IoT tæki skráð með 

Integer mælingu 

Þarf að setja upp gögn fyrir 

þessa mælingu 

 

Integer mæling : notandi getur 

slegið inn mínustölu – t.d. -4 og 

það skilar sér inn í DAX 

 ok 

Notandi getur farið til baka í 

lista af mælingum með Back og 

Icon uppi 

 ok 

Fjórða skjámynd - eldri 

skráningar 

  

Notandi getur valið “Skoða fyrri 

mælingar” (í 

skráningarskjámynd) og þá 

opnast listi með eldri mælingum 

Hvað ef engar færslur eru til? ok 

Notandi getur breytt röðun lista 

(af eldri mælingum), raðað 

upp/niður eftir öllum svæðum 

sem eru í lista 

 ok 

Fjöldi eldri mælinga stemmir við 

það sem skráð er í DAX 

 ok 

Upplýsingar á skjá stemma við 

það sem skráð er í DAX 

 ok 

Notandi kemst til baka í 

skráningarskjámynd með því að 

ýta á “skrá mælingu” 

 ok 

Gröf   

Þegar notandi ýtir á “gröf” 

hægra megin uppi, þá kemur 

upp listi með mælitækjum og 

variables sem skráð eru í DAX 

Þessi listi á að stemma við það 

sem skráð er í DAX 

ok 

Þegar notandi velur eina línu, 

opnast ný skjámynd með grafi 

sem byrjar að teiknast í 

rauntíma 

 ok 
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Takkar fyrir neðan graf stemma 

við “functions” sem skráð eru á 

mælitæki inni í DAX 

 ok 

Hægt er að ýta á takka og línurit 

breytist til samræmis (ef við á) 

 ok 

DAX   

Notandi getur „Validate-að“ 

gæðapöntun með skráningum 

frá WebApp 

 ok 

 

Aðrar athugasemdir frá notanda: 

listi stemmir ekki alveg við haus (allir listar) 

Skráningarsjámynd - laga há/lágstafi samræma (á tökkum) og tool tip 

Back - fer ekki til baka í lista… 

Laga ENTER virkni 
 


