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INNGANGUR
Þessi skýrsla er hluti af BSc lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskóla Reykjavíkur. Verkefnið
var unnið fyrir stoðtækjafyrirtækið Össur en Össur er leiðandi afl á heimsvísu þegar kemur
að stoðtækjum. Össur var stofnað á Íslandi árið 1971 og er í dag alþjóðlegt fyrirtæki sem
hannar og framleiðir stoðtæki, spelkur og stuðningsvörur með það að markmiði að bæta
hreyfanleika fólks með tækni, rannsóknum og nýsköpun.
Í þessu verkefni var það hlutverk nemenda að útfæra tölvuviðmótslausn fyrir deild innan
Össur sem heitir Research & Development Feet.
Heiti verkefnisins er “Carbon Fiber Lay-Up Generator”.

1. VERKLÝSING
1.1 Þátttakendur og markmið
Nemendur
Eftirfarandi nemendur eru meðlimir teymisins sem unnu að þessu lokaverkefni:
●
●
●
●
●

Jónas Arnþór Guðmundsson
Kristján Jóel Kristjánsson
Leifur Viktor Guðmundsson
Sigurður Aðalsteinn Þorgeirsson
Sigurjón Magnús Kevinsson

Verkkaupi
Össur – R&D Feet (research & development)
Tengiliðir verkkaupa
●
●

Ragnar Örn Gunnarsson, rogunnarsson@ossur.com
Karl Gíslason, kagislason@ossur.com

Markmið verkefnisins
Markmið verkefnisins var að búa til forrit sem myndi auðvelda hönnunarferli og hjálpa R&D
sérfræðingum við framleiðslu á nýjum gervifótum.
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1.2 Almenn lýsing
Aðalmarkmið verkefnisins var að búa til forrit sem birtir 2D hliðarmynd af koltrefjagervifæti á
meðan að hönnun á gervifæti stendur yfir.
Koltrefjagervifætur eru búnir til með því að líma saman örþunn koltrefjalög ofan á hvert
annað utan um grunnmót. Þar sem þarfir notenda þessara fóta eru mismunandi þurfa
eiginleikar gervifótanna einnig að vera mismunandi. 50 kg kvenmaður þarf til dæmis öðruvísi
fót heldur en 120 kg karlmaður. Eiginleikar fótanna eru ákvarðaðir eftir lengd og staðsetningu
hvers koltrefjalags sem leggst ofan á hvert annað utan um mótið en þessar lengdir og
staðsetningar ráða þykkt og sveigjanleika fótarins en þykktin ræður mestu um eiginleika
hvers fótar.

Mynd 1: Efri t.v. grunnmót. Mynd 2: Efri t.h. samanþjappaðar koltrefjamottur. Mynd 3: Neðri t.v útskorin
framleiðsla af mottum. Mynd 4: Neðri t.h. fullunnin koltrefjafótur.
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1.3 Hönnunarferlið
Fram að þessu verkefni hafði verkkaupi haft takmarkaðar upplýsingar um útlit og þykkt fótar
sem verið var að búa til á meðan á hönnun stóð yfir.
Hönnun á koltrefjafótum fer þannig fram (15.12.2016) að hönnuðir setja inn uppskrift í Excel
skjal þar sem fram koma upplýsingar um lengd, staðsetningu og fjölda koltrefjalaga fyrir
hvern fót. Þetta Excel skjal umbreytir þessum upplýsingum yfir í vélamál sem inniheldur
þykkt og endanlega lögun fótarins sem er svo notað til þess að framleiða fótinn. Hins vegar
gefur þessi uppskrift sem sett er inn í Excel ekki neina myndræna sýn af fætinum heldur
sýnir hana á eins konar súluriti og er ómögulegt að gera sér grein fyrir endanlegri lögun
fótarins.

Mynd 5: Dæmi um súlurit sem hönnuðir sjá í Excel

Til þess að vita hvernig fullmótaður fótur eftir nýrri uppskrift komi til með að líta út þarf
verkkaupi að setja fótinn í framleiðslu og skoða fótinn að framleiðslu lokinni. Við skoðun á
fætinum getur komið í ljós að það hafi verið hnökrar í uppskriftinni og því þarf að ráðast í að
breyta uppskriftinni og setja annan fót í framleiðslu, meta hvernig sá fótur kemur út og svo
framvegis.

1.4 Okkar breytingar á hönnunarferlinu
Þetta ferli sem lýst er hér fyrir ofan er augljóslega seinlegt og tefur framleiðslu á nýjum
fótum. Eins og áður sagði var okkar markmið í þessu verkefni að búa til forrit sem teiknar
upp 2D hliðarmynd af fæti sem verið er að hanna áður en hann er sendur í framleiðslu svo
ekki þurfi að margframleiða sama fótinn þar til hann er orðinn eins og hann á að vera og þar
af leiðandi stytta hönnunarferlið gríðarlega. Myndin sem forritið teiknar á að vera í réttum
hlutföllum en eins og áður kom fram er þykkt fótanna eitt af aðalatriðunum í hönnun þeirra.
5
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Með því að fá myndræna sýn af fæti á meðan á hönnun stendur yfir auðveldar það
hönnuðunum til muna að stýra endanlegri lögun hans.
Jafnframt var markmið verkefnisins að búa til notendavænt viðmót til þess að slá inn
uppskriftina af fætinum. Ásamt því að búa til gagnagrunn sem myndi halda utan um
uppskriftir af gervifætum.

1.5 Eignaréttur verkefnisins
Teymið fékk þetta verkefni úthlutað fyrir lokaverkefni í Háskólanum í Reykjavík og var það
unnið fyrir hönd Össur en skólinn yfirfór skýrslur og gaf einkunn fyrir verkefnið.
Össur á afurðina sem varð til að verkefni loknu.
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2. VERKSKIPULAG
2.1 Aðferðafræði
Teymið notaðist við Scrum aðferðafræðina til að halda utan um framgang verkefnisins.
Hópurinn hafði ekki reynslu af því að vinna svona stórt verkefni með Scrum en þekkti þó til
aðferðafræðinnar úr náminu.
2.1.1 Scrum hlutverk
●

Verkkaupi (e. product owner) hafði yfirumsjón yfir verkefninu ásamt því að vera
tengiliður fyrirtækisins.
○ Karl Gíslason, kagislason@ossur.com
○ Ragnar Örn Gunnarsson, rogunnarsson@ossur.com

●

Verkefnastjóri (e. scrum master) hafði yfirumsjón yfir verkefninu ásamt verkkaupa.
Hann sá einnig um Scrum ferlið, umsjón með fundum, tímaskráningum, sprettum og
bar ábyrgð á því að útvega því sem þurfti til að verkefnið gæti gengið sem best.
○ Sigurður Aðalsteinn Þorgeirsson

●

Þróunarteymi (e. development team) þeir sem sáu um vinnuna við verkefnið sjálft.
○ Jónas Arnþór Guðmundsson
○ Kristján Jóel Kristjánsson
○ Leifur Viktor Guðmundsson
○ Sigurður Aðalsteinn Þorgeirsson
○ Sigurjón Magnús Kevinsson

2.1.2 Þarfagreining og kröfulisti
Við þarfagreiningu var unnið í því að lista þær kröfur sem teymið og verkkaupi kröfðust af
verkefninu. Teymið átti tvo fundi með tengiliðunum í Össur til að finna og bæta við þær kröfur
sem teymið var þá þegar komið með á lista. Kröfur verkkaupans voru hinsvegar mjög
víðtækar og þurfti því teymið að nýta reynslu sína í hugbúnaðarhönnun til að brjóta þær
niður í smærri kröfur sem hægt væri að vinna í.
Kröfurnar voru svo yfirfærðar í notendasögur og þeim skipt niður í mismunandi forganga, því
hærri sem forgangurinn var því ríkari áhersla var lögð á að klára þær sögur áður en farið var
í næsta forgangsflokk.
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2.1.3 Sprettir
Eins og venjan er í Scrum var verkefninu skipt niður í spretti. Ákveðið var að skipta því í 9
spretti. Fyrstu 6 sprettirnir yrðu tveggja vikna langir. Þá tæki við prófatímabil þar sem hlé yrði
gert á verkefninu og eftir prófin myndu taka við 3 viku langir sprettir.

Tafla 1: Yfirlit spretta

2.1.4 Fundir
●

“Daglegir” Scrum fundir ( e. daily Scrum)
○ Voru haldnir þegar að teymið kom saman og var þá farið yfir síðasta vinnudag
og komandi verkefni dagsins.

●

Skipulagsfundir spretta (e. sprint planning)
○ Í upphafi hvers spretts tók teymið fund og fór yfir stöðu verkefnisins útfrá
kröfulistanum / notendasögunum. Á þessum fundum var ákveðið hvaða
notendasögur ætti að taka fyrir í næsta spretti. Þeim sögum var svo skipt
niður í smærri verkþætti og áætlaðir klukkutímar á hvern verkþátt fyrir sig.

●

Baksýnisspegillinn (e. retrospective)
○ Eftir hvern sprett var teymið með fund þar sem farið var yfir hvað gekk vel og
hvað gekk illa í síðasta sprett.

●

Óformlegir fundir með tengiliðum verkkaupa, þeim Ragnari og Karli voru haldnir á
fimmtudögum. Á þriðjudögum hitti teymið Stefán leiðbeinanda verkefnisins.
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2.1.5 Brunarit
Teymið notaði brunarit (e. burndown chart) til þess að fylgjast með framgangi hvers spretts
og verkefninu í heild. Í fyrstu tveim sprettunum var brunarit útbúið út frá sögupunktum en því
var breytt í þriðja sprett og voru brunaritin eftir það útbúinn eftir klukkutímum.

2.2 Rýmisáætlun
Út frá notendasögunum spilaði teymið Scrum póker, markmiðið með Scrum póker var að
komast að sameiginlegri niðurstöðu innan teymisins hversu umfangsmikil hver saga væri,
með tilliti til tíma og flækjustigs. Með því að spila Scrum póker var hægt að áætla
þróunarhraða og heildartíma á verkefninu.
Miðað við stærð verkefnisins og tímaáætlun mátum við að lengd spretta yrði tvær vikur fram
að prófatímabili og viku langir eftir próf. Fyrstu tvær vikurnar fóru í það að kynna sér
verkefnið, búa til kröfulista og undirbúning. Frá 3. viku og út 12. viku var gert ráð fyrir 20 klst
á viku á hvern meðlim. Eftir það tæki við prófatörn þar sem lítið yrði gert í verkefninu. Eftir
próf og fram að skilum yrði hins vegar bætt verulega í og var þá áætlað að hver meðlimur
tæki 6-8 tíma á dag, 5 daga vikunnar.
Miðað við þessar áætlanir var áætlaður heildartími sem færi í verkefnið um 1450-1600 tímar.
Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur

Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur

09:15

Mæting í Össur

09:20

Unnið saman

10:05

Mæting í HR

Unnið saman

11:05

Unnið saman

Unnið saman

12:20

matur

matur

matur

matur

matur

13:05

Unnið saman

Unnið saman

13:55

Unnið saman

Unnið saman

14:00

Unnið saman

Unnið saman

14:45

Unnið saman

Unnið saman

14:55

Unnið saman

Unnið saman

15:40

Unnið saman

Unnið saman

15:45

Unnið saman

Unnið saman

16:15

Fundur með
Stefáni

Tafla 2: Yfirlit dagskipulags
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Til þess að auðvelda teyminu að uppfylla áætlaða tíma var ákveðið að festa 2 daga í viku
þar sem teymið myndi hittast. Tafla 2 sýnir þá tíma sem teymið festi niður. Fyrir utan þessa
tíma var gert ráð fyrir að eitthvað yrði hisst fyrir utan setta tíma sem og hver og einn myndi
vinna í verkefninu einsamall eftir því sem hentaði.

2.3 Skjölun
Haldið var utan um alla skjölun eins og skýrslur, notendasögur, áhættugreiningu, brunarit og
fleira í möppu á Google Drive sem allir teymismeðlimir höfðu aðgang að. Einnig stofnuðu allir
meðlimir aðgang að Slack sem hjálpaði til við að halda utan um verkþætti sem voru í gangi
hverju sinni í sprettunum.

2.4 Aðstaða
Teymið fékk aðstöðu í húsnæði Össur. Sú aðstaða bauð upp á vinnuborð í afmörkuðu rými
sem teymið hafði aðgang að á vinnutíma. Ákveðið var að hittast þar á hverjum fimmtudegi.
Fyrir utan fimmtudagana hittist teymið að mestu í HR í byrjun en eftir því sem á leið var æ
erfiðara að fá góða aðstöðu í HR og þar sem Össur bauð bara upp á aðstöðu á vinnutíma þá
bauðst einn meðlimur hópsins til að hýsa hópinn heima hjá sér. Í síðustu sprettunum eyddi
teymið mestum tíma sínum þar en þar var komið upp aðstöðu svo meðlimir gætu til að
mynda notað tvo tölvuskjái sem kom sér vel.
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3. KRÖFULISTI / NOTENDASÖGUR
3.1 Grunnkröfur verkefnisins
●

●

●
●
●
●

Búa til forrit sem birtir myndræna sýn í 2D af því hvernig gervifótur lítur út (hliðar sjón)
út frá innsláttar tölum sem hafa verið settar inn í forritið. Þessar tölur eru fjöldi, lengd
og staðsetning koltrefjalaga sem leggjast utan um grunnmót. Hægt á að vera að
teikna myndina út frá x og y hnitum mótsins.
Nota þýðanda (e. parser) sem sækir lögun grunnmóts frá SolidWorks. Hvert
grunnmót hefur textaskrá með x og y hnitum fyrir línur og kúrvur sem þýðandinn þarf
að geta lesið til þess að geta teiknað upp grunnmótið.
Umbreyta upplýsingum sem slegnar eru inn í forritið yfir á vélamál sem forritið skilar
frá sér í textaskrá. Þessi textaskrá er svo send á vél sem býr til fótinn.
Hanna vefviðmót þar sem hægt er að slá inn upplýsingar um fjölda, staðsetningu og
lengd koltrefjalaga utan um grunnmót sem birtir svo mynd af fætinum í rauntíma.
Búa til gagnagrunn sem geymir allar upplýsingar um mót og hönnun fyrir
gervifæturna.
Búa til vefviðmót sem heldur utan um gagnagrunn fyrir tilbúnar uppskriftir.

3.2 Sögur
Punktarnir að ofan eru grunnkröfur verkefnisins sem verkkaupi setti fram í upphafi. Út frá
þessum punktum gerði teymið 37 notendasögur, ákveðið var hins vegar þegar líða fór á
verkefnið að hætta við 6 þeirra. Það voru því eftir 31 sögur sem voru listaðar niður og
forgangsraðaðar eftir mikilvægi. Þær mikilvægustu voru skráðar sem A sögur, B sögur voru
miðlungs mikilvægar og C sögur voru með minnsta mikilvægið. Alls voru 15 A sögur og
kláruðust 14 þeirra, sú sem ekki var kláruð var að tengja verkefnið við gagnagrunn Össur.
Um 30% af B og C sögunum kláruðust en eins og áður sagði var minni áhersla lögð á þær
og meira kapp lagt á að klára A sögurnar. Eftirfarandi tafla sýnir dreifingu á sögunum.

Tafla 3: Yfirlit notendasaga

Hægt er að sjá ítarlegri útlistun á notendasögunum á meðfylgjandi usb kubb. Þar má meðal
annars sjá lýsingu á hverri sögu, og hvað hver saga fékk marga sögupunkta. Alls voru
sögurnar 352 sögupunktar.
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4. ÁHÆTTUGREINING
Eitt af fyrstu verkefnum teymisins var að framkvæma áhættugreiningu fyrir verkefnið. Eftir að
búið var að útbúa kröfulista héldu teymismeðlimir fund þar sem farið var yfir helstu
áhættuþætti og þeir vegnir og metnir. Hver áhætta fékk stig 1-5 eftir líkindum og sömuleiðis
stig 1-5 eftir alvarleika. Út frá margfeldi líkinda og alvarleika var reiknaður áhættustuðull
hverrar áhættu fyrir sig og í kjölfarið var áhættunum forgangsraðað eftir áhættustuðli.

Nr.
1

Áhættuþáttur

Líkindi

Vinnuálag í öðrum áföngum

4

Alvarleiki
4

Áhættustuðull
16

Lýsing: Allir meðlimir hópsins eru í fullu námi og þar af leiðandi verður það óhjákvæmilegt að
á einhverjum tímapunkti muni það gerast að vinnu álag frá öðrum áföngum muni hafa áhrif á
afköst í einhverjum sprettum.
Ráðstafanir: Hver og einn meðlimur mun þurfa að skipuleggja sig eftir bestu getu til að sinna
öllum sínum skyldum. Einnig mun teymið hafa 2 fasta daga til að byrja með sem eingöngu
verða notaðir í verkefnið.
Ábyrgð: Jónas.
Atvik: 1
 0.10.16-15.10.16
Þessa viku var mjög mikið álag frá öðrum áföngum sem kom svolítið niður á
afköstum í verkefninu. Talsvert álag hefur verið mest alla önnina, en þessa vikuna
hefur það sést einna mest og er búist við að talsvert álag verði áfram út önnina.
Atvik: 03.11.16-07.11.16
Lokaskil í mörgum áföngum voru á þessu tímabili sem að komu talsvert niður á vinnu
við lokaverkefnið.
Nr.
2

Áhættuþáttur

Líkindi

Lesa inn IGES skrá frá SolidWorks

3

Alvarleiki
5

Áhættustuðull
15

Lýsing: IGES er staðall sem notaður er til þess að senda tækniupplýsingar um myndir, þetta
er eitthvað sem að enginn í hópnum hefur reynslu af og gæti því reynst erfitt.
Ráðstafanir: Kynna okkur þennan staðal snemma og leita hjálpar ef að það reynist mjög
flókið.
Ábyrgð: Jónas.
Atvik: 2
 2.10.16
Byrjað að vinna i parser til að lesa inn IGES skrár og gekk það framar vonum.
26.10.16
Parserinn svo gott sem tilbúinn og þessi áhætta því nánast útilokuð á þessu stigi.
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Nr.
3

Áhættuþáttur

Líkindi

Vandamál með að teikna fótinn

2

Alvarleiki
5

Áhættustuðull
10

Lýsing: Ekki tekst að teikna mynd af fætinum, of flókið í framkvæmd eða ekki nægur tími eða
reynsla til að ná að klára það.
Ráðstafanir: Byrja vinnu í að teikna fótinn snemma og passa að láta þetta ekki til hliðar ef að
við verðum stopp í þessu.
Ábyrgð: Leifur.
Atvik: 2
 3.09.16
Hérna náðist stórt skref í að teikna fótinn og minnkar þannig þessi áhætta umtalsvert.
03.10.16
Okkur tókst að teikna fótinn nokkurn veginn á þann hátt sem að við stefndum að,
þannig að þessi áhætta er svo gott sem útilokuð sem verður að teljast mjög stórt
skref.
22.10.16
Risa stórt skref tekið afturábak þegar að við fengum nýtt mót sem að var með fullt af
jaðartilvikum sem að við höfðum ekki gert ráð fyrir.
26.10.16
Gekk mjög vel að laga það sem vantaði upp á til þess að geta teiknað á nýju mótin.
Nr.

Áhættuþáttur

Líkindi

Alvarleiki

Áhættustuðull

4

Vandamál með tíma áætlun

5

2

10

Lýsing: Það eru góðar líkur á því að við mistúlkum flækjustig verkefnis og gefum okkur allt of
stuttan tíma, til dæmis fyrir einhver ákveðin verkefni í sprettum.
Ráðstafanir: Hætta við eða setja minna tíma í það sem hefur lægri forgang ef við sjáum fram
á vesen með tíma. Skipuleggja okkur vel. Fylgjast með á daglegum scrum fundum hvernig
staðan er.
Ábyrgð: Sigurður.
Atvik: 2
 9.11.16
Gáfum okkur að það væru um 3 vikur eftir sem við höfðum til þess að klára verkefnið
en fengum að vita á fundi að einungis vika væri eftir til þess að klára helstu atriði.

Nr.
5

Áhættuþáttur

Líkindi

Alvarleiki

Áhættustuðull

5

2

10

Bilun tækjabúnaðar

Lýsing: Ef upp kemur bilun á búnaði hjá hópmeðlimi mun sá sami ekki geta unnið á
hefðbundinn hátt.
Ráðstafanir: Hafa til taks auka vélbúnað og ekki hafa kóða og gögn á einni tölvu.
Ábyrgð: Leifur.
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Nr.

Áhættuþáttur

Líkindi

Alvarleiki

Áhættustuðull

6

Vandamál með þróunarumhverfi

2

3

6

Lýsing: Vandamál með að læra inn á ný þróunarumhverfi, eða að setja þau upp hjá
einhverjum meðlim teymisins.
Ráðstafanir: Reyna að notast sem mest við eitthvað sem að við erum vanir eða þekkjum til
svo að ekki þurfti að læra á nýja hluti.
Ábyrgð: Sigurjón.
Atvik: 01.11.16
Vandamál með stofnun á aðgangi hjá Azure, veldur töfum á innleiðingu Azure í
verkefnið talsvert.
01.12.16
Visual Studio að kvarta undan mismunandi pökkum sem verkefnið stólar á, enduðum
á því að skrifa stóran part upp aftur.

Nr.

Áhættuþáttur

Líkindi

Alvarleiki

Áhættustuðull

7

Vandamál með gagnagrunn

5

1

5

Lýsing: Tengja á okkar verkefni við gagnagrunn sem að fyrirtækið heldur úti og getur orðið
vesen með að tengjast þeim gagnagrunni.
Ráðstafanir: Reyna að fá aðstoð innanhúss hjá Össur ef það koma upp stór vandamál með
tengingu við gagnagrunn.
Ábyrgð: Kristján.
Atvik: 2
 1.09.16
Hittum tæknimann frá Össur sem að ætlar að hjálpa okkur með allar
gagnagrunnspælingar.
Atvik: 05.12.16
Fengum tæknimann hjá Össur til þess að líta á vandamál tengdu Azure (sem að
leystist).
Nr.

Áhættuþáttur

Líkindi

Alvarleiki

Áhættustuðull

8

Stuðningur frá verkkaupa

5

1

5

Lýsing: Mikið getur verið að gera hjá tengiliðum frá fyrirtækinu. Þá getur verkefni eins og
okkar verið sett í annað sæti.
Ráðstafanir: Fá fastan tíma með tengiliðum og reyna að vinna allavega einn dag í viku í
Össur.
Ábyrgð: Sigurður.
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Nr.
9

Áhættuþáttur

Líkindi

Ósætti eða deilur innan teymis

1

Alvarleiki

Áhættustuðull

5

5

Lýsing: Oft getur myndast ágreiningur milli manna og ekki eru menn alltaf sammála um hvað
leið er best að fara.
Ráðstafanir: Allir meðlimir teymisins séu með sín hlutverk á hreinu og passa að leysa allan
ágreining strax svo hann vindi ekki upp á sig og verði óleysanlegur.
Ábyrgð: Leifur.
Nr.
10

Áhættuþáttur

Líkindi

Fjarvistir hópameðlima af fundum

5

Alvarleiki
1

Áhættustuðull
5

Lýsing: Það getur verið erfitt að finna tíma fyrir alla 5 hópa meðlimi til að hittast á fundum
með leiðbeinanda eða fyrirtæki. Meðlimir eru í mismunandi áföngum, vinnum, eru með
fjölskyldu og börn o.s.frv.
Ráðstöfun: Upplýsa þá sem að ekki komust á fund um hvað fór fram, annað hvort þegar að
hópurinn hittist næst eða með skilaboðum á netinu.
Ábyrgð: Jónas.
Nr.

Áhættuþáttur

11

Veikindi hópmeðlima/barna

Líkindi
5

Alvarleiki
1

Áhættustuðull
5

Lýsing: Það er alltaf hætt á því að fólk verið fyrir veikindum og því ágætar líkur á því að
þegar vetur gengur í garð að meðlimir teymisins geta orðið veikir.
Ráðstafanir: Meðlimir teymisins ætla að borða hollan mat og passa að þeir fái nægan svefn
til þess að minnka líkurnar á veikindum. Einnig er mikilvægt að þvo sér um hendurnar
reglulega. Ef til þess kemur að meðlimur teymisins finni fyrir einkennum er hann
vinsamlegast beðin um að vinna heiman frá til að setja ekki aðra meðlimi teymisins í hættu.
Ábyrgð: Sigurður.
Atvik: 6
 .09.16
Veikindi hjá barni sem að gerði það að verkum að meðlimur komst ekki upp í Össur
þennan dag.
18.10.16
Veikindi hjá meðlimi.
22.10.16
Veikindi hjá barni meðlims.
02.11.16
Veikindi hjá meðlimi.
02.12.16
Veikindi hjá barni meðlims.
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Nr.
12

Áhættuþáttur

Líkindi

Alvarleiki

Áhættustuðull

4

1

4

Vandræði með samstæðustjórnun
(github, jenkins)

Lýsing: Góð samstæðustjórnun er lykill, skortur á henni getur valdið töf á þróun. Líkur eru á
því að þegar tveir eða fleiri teymismeðlimir gera breytingar á sama tíma á sömu skránni
verða árekstrar sem þarf að leysa.
Ráðstafanir: Sjá til þess að allir séu með sitt hlutverk á hreinu og kunni á kerfin sem notuð
eru.
Ábyrgð: Kristján Jóel.
Atvik: ---Mis mikil reynsla var af því að nota Git innan hópsins og voru því smávægilegir
hnökrar í því til að byrja með.
Nr.

Áhættuþáttur

Líkindi

Alvarleiki

13

Vandamál með útfærslu á Scrum

2

2

Áhættustuðull
4

Lýsing: Þó svo að teymismeðlimir séu allir kunnugir Scrum þá hafa þeir ekki unnið með það í
svona stóru verkefni.
Ráðstafanir: Lesa sig meira til og prófa okkar plan í núllta sprett. Tala við leiðbeinanda. Alltaf
hægt að gera betur í næsta sprett.
Ábyrgð: Sigurður.
Atvik: 1
 5.09.16
Hérna rann það upp fyrir okkur að það var alls ekki þægilegt og jafnvel ekki rétt að
áætla sprettinn í sögupunktum og breyttum við því og áætluðum næsta sprett því í
klukkustundum, sem reyndist mikið þægilegra.
Nr.

Áhættuþáttur

Líkindi

Alvarleiki

14

Vandamál með aðgengi að
gögnum frá Össur

1

3

Áhættustuðull
3

Lýsing: Þar sem nemendur voru varaðir við því að vera ekki í forgangi hjá fyrirtækjunum sem
þeir vinna fyrir í þessum lokaverkefnum gætum við fengið nauðsynleg gögn seint.
Ráðstafanir: Mynda gott samband við verkkaupa. Minna reglulega á sig ef gögn berast ekki
á tilsettum tíma.
Ábyrgð: Sigurjón.
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Nr.

Áhættuþáttur

Líkindi

Alvarleiki

15

Vandamál með aðstöðu

1

2

Áhættustuðull
2

Lýsing: Aðrir gætu verið að vinna þar sem við höfum aðstöðu í Össur og öll borð eða allar
stofur geta verið fullar í HR.
Ráðstafanir: Getum notað heimili teymismeðlima.
Ábyrgð: Leifur.
Atvik: 08.11.16
Aðstaða sem við höfðum fengið frá Össur var ekki lengur í boði fyrir okkur og þurftum
í staðinn að panta fundarherbergi fyrir hvert skipti sem við fórum í Össur að vinna.
01.12.16 - 04.12.16
Aðstaðan í Össur lokar snemma á daginn og er ekki opin yfir helgi, þurfum að leita í
aðra aðstöðu ef við ætlum að vinna utan skrifstofutíma.
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5. HÖNNUN
5.1 Þróunarumhverfi
Í þessum kafla er farið yfir þau þróunarumhverfi og tól sem teymið notaði við gerð
verkefnisins. Þróunarumhverfin voru ákvörðuð út frá reynslu okkar úr náminu. Auðveldast
var að leita í þau tól sem við höfðum áður unnið með. Össur hafði þó líka sínar óskir og til að
mynda notuðum við Microsoft Azure sem var gert að þeirra ósk.

Mynd 6: Yfirlitsmynd

5.1.1 Canvas/HTML5
Canvas í HTML5 gaf teyminu kost á því að teikna línur sem tilheyra bæði grunnmóti og
koltrefjalögum sem lagt er á mótið. Canvas er einfalt að útfæra og gerði verkefninu kleift að
birta myndina á rauntíma. Minni áhersla er lögð á útlit en meiri á hraða og var Canvas þar af
leiðandi tilvalið verkfæri.

5.1.2 AngularJS
Javascript umhverfi fyrir einnar síðu viðmótshönnun hentaði einstaklega vel við þetta
verkefni. Hægt var að vinna með breytur teikniforritsins á skilvirkan og auðveldan hátt sem
hraðaði vinnslu síðunnar þar sem allt talar saman.

5.1.3 ASP.NET Core / Microsoft Azure
ASP.NET Core var notað sem bakendi til þess að tala við kerfi Össurs og gagnagrunninn.
Hugmyndin var að nota sama kerfi og er notað í Össur til að einfalda innleiðingu þess. Össur
hefur verið að notast við Microsoft Azure til að halda utan um bæði gögn og kóða. Þess
vegna lá beinast við að nota Microsoft umhverfi til að sjá um kerfið.
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5.1.4 Entity Framework í ASP.NET Core og SQL
Teymið þurfti venslaðan gagnagrunn til þess að halda utan um uppskriftir svo hægt væri að
ná í og vinna með eldri uppskriftir. Entity Framework í ASP.NET Core býr til venslaðan
gagnagrunn út frá þeim klösum sem halda utan um einingar í uppskrift og kemur þeim fyrir í
töflum í SQL gagnagrunni.

5.1.5 Gulp
Gulp sér um að gera ákveðna verkþætti sjálfvirka í hönnuninni og þar af leiðandi auðvelda
þróunarferlið. Gulp til að mynda hjálpaði til við að halda utan framendann sem var skrifaður í
Javascript og HTML/CSS sem var svo geymt í mörgum skjölum og möppum. Með Gulp var
hægt að keyra í gang verkþætti sem sjá meðal annars um að pakka saman, villu hreinsa og
sjá til þess að ákveðnum reglum í forritun sé fylgt.
5.1.6 Git
Git bauð upp á útgáfustjórnun. Allur kóði var geymdur á Bitbucket síðunni sem útfærir Git.
Þetta var gert svo allur kóði væri aðgengilegur hverjum meðlimi verkefsins. Bitbucket varð
fyrir valinu svo hægt væri að hafa verkefnið á læstu svæði.

5.1.7 Jenkins
Teymið vildi vera með samfelldan afhendingarþjón (e. continuous integration) sem notaður
væri til þess að fara í gegnum hverja breytingu þegar ýtt (e. push) var á Git. Ákveðið var að
nota Jenkins til þess að sjá um þetta. Jenkins virkar þannig að hann fær tilkynningu um
breytingar og sækir kóðann af Bitbucket vefsvæðinu, setur því næst upp forritið og fer í
gegnum þau próf sem búið var að hanna. Að því loknu er algengast að nýjum breytingunum
er komið fyrir á afhendingarstað.

5.2 Hönnun á viðmóti
Í samráði við verkkaupa var ákveðið hverju ætti að halda og hverju ætti að breyta svo
einfaldast væri að innleiða nýja kerfið.
Við hönnun á viðmótinu vildum við viðhalda svipuðu formi og hönnuðurnir hjá Össur voru að
vinna með svo stökkið yfir í nýtt forrit væri sem þægilegast. Verkferlið hjá þeim hefur verið að
setja uppskriftirnar í Excel þar sem innsláttargluggar eru í láréttri línu. Tekið var sérstaklega
tillit til þeirrar framsetningu, ásamt því að viðhalda áðveðnum verkferlum þegar uppskrift er
lesin inn.
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Mynd 7: Fyrstu frumgerðir; til vinstri: innskráningarsíða, miðja: val um að skoða eldri uppskrift, hægri:
upphafsinnsláttur fyrir nýjan fót.

Mynd 8: Reynt var að líkja eftir Excel viðmótinu, þar sem innsláttur á lengd koltrefjalaga er frá vinstri til
hægri í láréttri línu, fyrir neðan innsláttinn birtist svo myndin.

Mynd 9: Excel skjalið sem hönnuðir nota fyrir innslátt á lengd koltrefjalaga.
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6. PRÓFANIR
Teymið ákvað að vera með einingaprófanir í þessu verkefni. Notaðar voru einingaprófanir á
bæði framenda og bakenda.
Einingarpróf fyrir bakendann voru framkvæmd með Xunit og voru þau að ná um það bil 81%
af kóða umfangi (e. code coverage).
Einingarpróf fyrir framendann voru framkvæmd með Jasmine og Karma. Lögð var áhersla á
að einingarprófa mikilvægustu föllin og þá parta sem þótti mikilvægast að prófa, ekki þótti
mikilvægt að prófa til dæmis tilkynningarglugga (e. pop up window) og mjög einföld föll og
dregur það talsvert úr heildar umfangi kóðaprófana en það endaði í kringum 65%.

Mynd 10: Niðurstöður úr einingaprófunum á framenda
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7. FRAMVINDA
___________________________________________________________________
7.1 Núllti sprettur (17.ág - 31.ág)

Unnir tímar / áætlun: 57 klst / --- klst.
Núllti sprettur snérist um undirbúning fyrir verkefnið, það þurfti að skipuleggja og ákveða
næstu mánuði fram að skilum og því voru skýrslugerðir og skjölun í hávegum höfð í þessum
sprett.
7.1.1 Uppgjör núllta spretts
Hvað fór vel.
Allar kröfur voru kláraðar nema að setja upp öll þau forrit sem teymið ætlaði að notast við.
Snemma kom í ljós að ekki yrði byrjað að forrita fyrr en í seinnihluta 1. spretts þannig það
var látið mæta afgangi og fókusinn settur á að klára skýrslur og undirbúa kynningu.
Hvað hefði mátt fara betur.
Skipulag á vinnutímum hefði mátt vera betra, skipta ítarlegar niður verkum á hvern
teymismeðlim til þess að hver og einn viti sitt hlutverk sem og annarra teymismeðlima.
Einnig voru allir sammála um að meðlimir þurfa að huga að því að mæta stundvíslega þegar
búið var að ákveða tíma sem að allir höfðu samþykkt.
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___________________________________________________________________
7.2 Fyrsti sprettur (1.sept - 14.sept)

Unnir tímar / áætlun: 194 klst / 144 klst.
Fyrsti sprettur fór í að klára það sem átti að skila fyrir fyrsta stöðufund og að undirbúa
kynningu sem haldin var á fundinum. Kláraðar voru frumgerðir á viðmótinu sem unnin hafði
verið í samstarfi við verkkaupa og þær sýndar á stöðufundinum. Einnig var komið upp
nokkrum þróunarumhverfum sem teymið hafði valið að nota við gerð verkefnisins og í
framhaldi af því kynntu meðlimir sér þau umhverfi vel.
Ákveðið var að taka brunaritið líka vel í gegn fyrir stöðufundinn, ekki voru upplýsingarnar að
koma nægilega vel fram á fyrsta brunariti líkt og Stefán leiðbeinandi benti á og vantaði þar til
dæmis einingar á ásana.
7.2.1 Uppgjör fyrsta spretts
Hvað fór vel.
Aðalmálið í þessum sprett var að skila góðri afurð fyrir stöðufund og gera góða kynningu,
það þótti takast ágætlega vel upp.
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Hvað hefði mátt fara betur.
Kynningin hefði mátt ganga betur en var gott vegnesti og æfing fyrir framhaldið að vera búnir
að halda eina slíka og vakti vitund meðal meðlima að æfa hana betur fyrir næstu kynningu.

___________________________________________________________________
7.3 Annar sprettur (15.sept - 28.sept)

Unnir tímar / áætlun: 142 klst / 181 klst.
Spretturinn hófst sama dag og fyrsti stöðufundurinn átti sér stað. Tekin var ákvörðun um að
byrja á framendanum til þess að koma teyminu af stað í verkefninu. Haldinn var fundur með
tveimur starfsmönnum hjá Össur og farið var yfir verkefnið og hvar það stæði. Þeir komu
með ýmsa nytsamlega punkta og bentu á viðbætur við það sem var þegar komið. Eftir
þennan fund fengum við allir á tilfinninguna að viðmótið væri mun stærra en upphaflega var
haldið og leit út fyrir að það færi hugsanlega mun meiri vinna í það.
Fyrri hlutinn fór meira og minna í uppsetningu á Angular, Git og Jenkins. Komið var upp
grunni sem sér um að villuleita, byggja upp og þjappa saman. Vel uppbyggður grunnur
sparar talsverðan tíma þegar lengra er komið inn í svona verkefni.
Eftir fyrsta sprett áttaði teymið sig á því að þægilegra væri að útbúa brunarit eftir
klukkustundum frekar en sögupunktum svo það var ákváðeð að frá öðrum spretti yrðu
brunaritin sett fram í klukkustundum.
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7.3.1 Uppgjör annars spretts
Hvað fór vel.
Stórt skref var tekið með því að ná að teikna upp grunnmót sem hópurinn var mjög ánægður
með. Góður lærdómur skapaðist sem kom að góðum notum í komandi sprettum því þarna
lærðu meðlimir vel inn á styrkleika hvors annars.

Mynd 11: Ein af fyrstu tilraunum að teikna upp grunnmót.

Hvað hefði mátt fara betur.
Teymið var að skila vinnustundum þegar allir hittust saman en var ekki að því utan þess
tíma. Í núllta og fyrsta sprett fór miklu meira í undirbúningsvinnu sem gekk í rauninni ekki
öðruvísi nema að allur hópurinn myndi hittast saman. Í þessum sprett vorum við hinsvegar
með meira og minna bara verkefni sem snéru að forritun. Tekin var því ákvörðun um að
skipta niður verkum betur svo hver og einn gæti unnið sjálfstætt.
Brjóta þarf hvern sprett betur niður þegar hann er settur upp, brjóta verkefni niður í smærri
verkþætti sem auðveldara er að áætla tíma á sem og býður upp á þægilegri vinnu.
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___________________________________________________________________
7.4 Þriðji sprettur (29.sept - 12.okt)

Unnir tímar / áætlun: 132 klst / 160 klst.
Sprettur þrjú fór af stað með Scrum fundi uppi í Össur þar sem að byrjað var á að loka spretti
2 og svo var ákveðið hvað ætti að taka fyrir í sprett 3.
Ákveðið var að halda áfram með það sem að ekki kláraðist í sprett 2 og bæta við verkefnum
í framhaldi af því sem gert var í sprett 2.
Aðaláherslan í sprettinum ætti að vera fyrir framendann og að teikna fótinn.
7.4.1 Uppgjör þriðja spretts
Hvað fór vel.
Öll skipulagning fyrir þennan sprett gekk mikið betur heldur en í fyrri sprettum, verkþættir
voru brotnir ýtarlegra niður og tíminn var betur áætlaður á hvern verkþátt. Hér var reynslan af
fyrri sprettum að segja til sín og var það mjög jákvætt.
Vinnsla í framenda gekk sæmilega en nóg var þó eftir.
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Teymið náði enn betri tökum á að teikna upp grunnmót. Einnig náðist loksins að teikna
koltrefjalög sem leggjast á mótið. Með því var tæklaður bæði stór hluti af verkefninu ásamt
því að ein stærsta áhætta verkefninsins var nánast útilokuð. Að teikna fótinn var ein stærsta
óvissan í verkefninu þar sem það var það sem að hópurinn hafði minnstu reynslu af því að
gera og var þetta því mjög stór áfangi fyrir verkefnið.

Mynd 12: Grunnmót.

Mynd 13: Tilraun til að teikna lög ofan á grunnmót.

Mynd 14: Ein stærsta áhættan nánast útilokuð, að teikna koltrefjalög ofan á grunnmót.
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Hvað hefði mátt fara betur.
Meðlimir teymis þurfa að gera meira sjálfir og þurfa allir að taka sig smá á í að gera hluti af
eigin frumkvæði en ekki bara vinna þegar að allir eru komnir saman. Mikil verkefnavinna í
öðrum áföngum kom inn í þessum sprett og þurfti að huga vel að skipulagi til hliðsjónar við
aðra áfanga. Meðlimir þurfa að skrá betur niður hvað er gert í hvert skipti sem unnið er í
verkefninu til þess að geta skjalsett það í skýrslu. Meðlimir þurfa vera duglegri í að
kommenta kóða til að það sé þægilegra fyrir aðra til þess að skoða og breyta kóða sem
einhver annar hefur gert.

___________________________________________________________________
7.5 Fjórði sprettur (13.okt - 26.okt)

Unnir tímar / áætlun: 213 klst / 172 klst.

Fjórði sprettur fór mest megnis í halda áfram þeirri góðri vinnu sem var búið að gera í
teikniforritinu. Stöðufundur 2 var í miðjum sprettinum og var markmið að geta framkallað
mynd af fæti og sýnt það á fundinum.

28

Carbon Fiber Lay-Up Generator

7.5.1 Uppgjör fjórða spretts
Hvað fór vel.
Stöðufundur tvö gekk ágætlega upp, hann var haldinn í Össur með prófdómara, kennara og
leiðbeinanda. Þeim var sýndur virkur frammendi þar sem teiknaður var fótur. Skýrslan fékk
góð viðbrögð og sömuleiðis fékk teymið fína dóma fyrir fundinn.

Mynd 15: skjáskot af virkum framenda, þar sem teiknaður hefur verið fótur eftir uppskrift

Teymið fékk nýtt grunnmót til þess að vinna með og gekk vel að tækla þau vandamál sem
komu upp við nýja mótið.
Vel tókst að vinna með þýðandan (e. parser) sem les inn uppskriftir að mótum og hvernig
hann þarf að virka.
Hvað hefði mátt fara betur.
Það þarf að dreifa álaginu betur og vinna á fleiri sviðum í einu.
Meðlimi þurfa að vera duglegri að skrá tímana, á til með að gleymast og leiðinlegt að vinna
þetta eftir á.
Áhættugreiningin á teikniforritinu var ekki nógu ýtarleg. Ekki var gert ráð fyrir hversu
mismunandi grunnmót geta verið og þar af leiðandi hversu mörg jaðartilvik gátu komið upp.
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Mikið af því sem rætt er um glatast þar sem það er ekki skráð niður. Það þarf að skrá niður
allar þær rannsóknir, pælingar, hugmyndir, útfærslur og svo framvegis. Þessi ábending kom
frá Stefáni leiðbeinanda.

___________________________________________________________________
7.6 Fimmti sprettur (27.okt - 9.nóv)

Unnir tímar / áætlun: 182 klst / 195 klst.
Í fimmta sprett var áfram verið að vinna í teikniforritinu sem og teymið færði sig mun meira
yfir í bakendann.
3. nóvember var tekinn stuttur fundur með starfsmönnum hjá Össur þar sem þeim var sýnt
hvert verkefnið var komið og kom mikið af hjálplegum athugasemdum frá þeim. Einnig komu
þeir með nýjar hugmyndir eins og til dæmis að fá að sjá partinn af mótinu sem er fjarlægður
þegar fóturinn er skorinn út á sömu mynd, jafnvel í öðrum lit. Það var einnig stungið upp á að
hafa möguleika til þess að velja þykkt á koltrefjalögunum sem leggjast ofan á hvert annað.
Að lokum var bent á að að sum mót eru notuð báðum megin og gera þarf ráð fyrir því í
teikniforritinu, það er að segja að taka fram á hvora hliðina koltrefjalögin leggjast.
7.6.1 Uppgjör fimmta spretts
Hvað fór vel.
Vel tókst að tækla þau nýju jaðartilvik sem fylgdu nýju mótunum þar á meðal að gera ráð fyrir
línum í rangri röð og mismunandi kúrfum. Teymið lærði einnig vel á nokkrum mistökum í
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sambandi við þróunarumhverfi og má gera ráð fyrir því að það endurtaki sig ekki í næstu
sprettum.
Hvað hefði mátt fara betur.
Skjölun var lítil sem engin á meðan spretturinn var í gangi. Þetta gerði teyminu erfitt fyrir
þegar litið var í baksýnisspegilinn í lok sprettsins. Spretturinn fór mest megnis í rannsókna
vinnu á þeim verkþáttum sem biðu næst, betur hefði mátt taka á því fyrr í verkefninu.

___________________________________________________________________
7.7 Sjötti sprettur (26.nóv - 2.des)

Unnir tímar / áætlun: 203.5 klst / 170 klst.
Sjötti sprettur var fyrsti viku spretturinn. Fram að þessum spretti höfðu allir sprettir verið 2
vikur en eftir prófatímabilið var búið að ákveða að stytta þá í 3 viku langa spretti. Teymið var
nokkuð sátt með gang mála fram að fundi með Stefáni þriðjudaginn 29.nóvember. Fram að
þeim fundi töldu allir að teymið hefði 3 vikur til þess að skila verkefninu en Stefán greindi frá
því að svo væri alls ekki staðan og að skila þyrfti skýrslu fyrir þriðja og síðasta stöðufund
þriðjudaginn 6.des og að stöðufundurinn sjálfur væri 8.des. Á stöðufundinum væri krafa að
forritið væri að mestu tilbúið og að hægt væri að sýna á þeim fundi forrit sem getur leyst þær
kröfur sem verkefnislýsingin segir til um. Eftir stöðufundinn ætti einungis að vera að fínstilla
hluti og vinna í lokaskilum á skýrslunni og undirbúa lokakynninguna. Þetta kom teyminu í
opna skjöldu og urðu því vinnudagarnir mun lengri eftir þetta.

31

Carbon Fiber Lay-Up Generator

7.7.1 Uppgjör sjötta spretts
Hvað fór vel.
Teymið var að mikla fyrir sér sumar lausnir eins og til dæmis hvernig ætti að nota
gagnagrunninn með verkefninu og hvernig flytja (e. export) ætti uppskriftina yfir í vélamál en
eftir fund með Ragnari og Karli komu upp auðveldari lausnir sem ætti að stytta vinnutímann
við þau verkefni.
Vel tókst að færa kóða yfir í Visual Studio en á kostnað mikils tíma. Þetta var gert til þess að
einfalda að senda verkefnið yfir í Azure.
Hvað hefði mátt fara betur.
Það hefði þurft að byrja af meiri krafti í þessum spretti því eins og kom í ljós var knappari tími
eftir heldur en gert var ráð fyrir. Næstu sprettir munu því vera mun meiri vinna á styttri tíma
en ráðgert var.

___________________________________________________________________
7.8 Sjöundi sprettur (3.des - 9.des)

Unnir tímar / áætlun: 278.5 klst /274 klst.
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Sjöundi sprettur var næst síðasti spretturinn í verkefninu og sá sprettur sem stöðufundur 3
var haldinn í. Á þeim fundi þurfti að vera búið að fá alla virkni í kerfið og eftir hann mátti ekki
gera neinar meiriháttar breytingar á kerfinu.
Þannig að mesta vinnan fór í að koma sem flestum hlutum inní kerfið fyrir stöðufundinn.
Einnig þurfti við að klára lausa enda varðandi gagnagrunninn og tengingar við Azure.
Stöðufundurinn fór fram í HR þar sem teymið sýndi nokkurn veginn lokaniðurstöðu
verkefnisins en heilt yfir voru viðbrögðin góð frá leiðbeinanda, prófdómara og kennara.
7.8.1 Uppgjör sjöunda spretts
Hvað fór vel.
Vel tókst að setja allt saman upp á Azure með gagnagrunni. Stöðufundurinn og vinna í
lokaskýrslunni gekk einnig mjög vel fyrir utan smá hnökra í sýningu á afurðinni í
stöðufundinum.
Horft til baka á sjöunda sprett voru allir nokkuð sammála um að allt hefði gengið mjög vel.
Hvað hefði mátt fara betur.
Teymið hefði mátt vera búið að æfa sýninguna á afurðinni betur fyrir stöðufundinn.

___________________________________________________________________
7.9 Áttundi sprettur (10.des - 15.des)

Unnir tímar / áætlun: 170 klst / 250 klst.
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Áttundi sprettur var ekki nema 5-6 dagar í vinnu þar sem skil voru á 6 degi sprettsins kl
15:00. Þó svo að búið væri að sýna afurðina á stöðufundi 3 þá var enn nóg eftir af
verkefninu. Í þessum spretti þurftum við að klára að laga bögga og virkni sem var ekki alveg
fullunnin og hreinsa til í kóða. Einnig var bætt við fleiri einingaprófum og útlitið aðeins pússað
til.
Þá var tekinn léttur fundur með tengiliðunum í Össur og þeim sýnt viðmótið. Þeir komu með
nokkra punkta varðandi það hvernig þeim myndi finnast best að hafa ýmislegt uppsett.
Þannig að smávægilegar útlitsbreytingar og hagnýtari uppsetning á ýmsum tökkum og
gluggum á notendaviðmótinu voru gerðar.
Loka skýrslan var einnig kláruð og lokahöndin lögð á lokakynninguna.

7.9.1 Uppgjör áttunda spretts
Hvað fór vel.
Það gekk vel að lagfæra þá hnökra og bögga sem átti eftir að gera. Gekk einnig vel að
uppgötva og koma í veg fyrir notenda mistök og innsláttar villur sem gáfu ekki upp
villumeldingu fyrir óvanan notanda.
Hvað hefði mátt fara betur.
Ekkert sem ber að nefna.
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7.10 Samantekt á framvindu

Unnir tímar / áætlun: 1572 klst / 1600 klst.
Grafið að ofan sýnir heildarbrunarit allra spretta. Tafla 4 sínir unna tíma í hverjum spretti fyrir
sig sem og samtals unna tíma og eins og sjá má er þeir ekki langt frá áætluðum heildartíma.

Tafla 4: Yfirlit heildartíma
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7.10.1 Tímadreifing

Hér fyrir neðan má sjá nánari sundurliðun á þessum verkþáttum:
●

Forritun framendi
○ Framendi
○ Teikniforrit

●

Forritun bakendi
○ Bakendi
○ Gagnagrunnur
○ Einingaprófanir
○ Samstæðustjórnun

●

Skýrslur / Skjölun
○ Skýrslur
○ Skjölun
○ Kröfulisti

●

Undirbúningur / Kynningar
○ Undirbúningur
○ Kynningar
○ Fundir
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Kökuritið hér að neðan sýnir skiptingu tíma eftir verkþáttum.
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8. LOKAORÐ
8.1 Framtíðarsýn
Teymið vonast eftir því að starfsmenn Össur geti nýtt sér þetta forrit sem kom út úr þessu
verkefni.
Forritið er hinsvegar ekki fullklárað en það eru líkur á því að einhverjir teymismeðlimir munu
halda áfram og vinna í því á næstu önn í starfsnámi hjá Össur. Ef það gengur eftir þá ætti
ekkert að vera því til fyrirstöðu að fyrirtækið innleiði þetta forrit inn í þeirra verkferli.

8.2 Niðurlag
Teymið var sammála um að verkefnið hafi gengið mjög vel og að lokaafurðin hafi staðist þær
kröfur sem að gerðar voru í upphafi.
Enginn í teyminu hafði reynslu af því að vinna við hugbúnaðargerð, fyrir utan vinnu við
verkefni í skólanum. Þetta var því mjög krefjandi og skemmtileg reynsla þar sem notuð var
sú þekking sem teymið hafði aflað sér í náminu til þessa, til að takast á við verkefni sem er
líkara því sem að bíður þegar út á vinnumarkaðinn kemur.
Teymið gengur því reynslunni ríkari og sáttir með lífið út í jólafríið.
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Viðauki A
Rekstrarhandbók
Í þessarri handbók má finna þau skref sem nauðsynleg eru til að halda áfram þróun
Lay-Up-Generator. Hér verður meðal annars farið yfir uppsetningu þróunarumhverfis, hvar
kóðann er að finna og uppsetningu hans.

A.1 Uppsetning
A.1.1 Visual studio 2015 (Windows 7, 10)
Til að sækja nýjustu útgáfu af Visual Studio 2015 skal fara inn á þessa slóð
https://www.microsoft.com/net/core#windowsvs2015 og sækja forritið.

Leiðbeiningar um uppsetningu á Visual Studio er svo að finna á vefsíðu þeirra
(slóð: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/e2h7fzkw.aspx ).
A.1.2 Visual code (Windows 7, 10 og Mac OS X 10.12)
Leiðbeiningar um uppsetningu á Visual Code má finna á heimasíðu þeirra (slóð:
https://code.visualstudio.com/ ).
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A.1.3 .NET core tools
Notast er við .Net Core og því þurfum við tæki til að styðja við það. Farið inná
https://www.microsoft.com/net/core#windowsvs2015 og sækið .NET Core tools for Visual
Studio.

A.1.4 Bitbucket
Til þess að fá aðgang að kóðanum þarf að vera með aðgang að Bitbucket. Ef þú átt þegar
aðgang að Bitbucket getur þú sleppt næsta skrefi („stofna Bitbucket aðgang“).
Stofna Bitbucket aðgang
Til þess að stofna Bitbucket aðgang þarf að fara inn á vefsíðu Bitbucket (slóð:
https://bitbucket.org/account/signin/) og fylgja leiðbeiningum þar.
Aðgangur að kóða
Til þess að fá aðgang á kóðanum þarf að senda tölvupóst á kristjank14@ru.is með
upplýsingum um hvaða kóða er óskað eftir aðgangi að ásamt notendanafni á Bitbucket.
A.1.5 Source tree
Leiðbeiningar um uppsetningu á Source tree má finna á vefsíðu þeirra
(slóð: https://confluence.atlassian.com/bitbucket/set-up-sourcetree-603488472.html ).
Næst skal svo afrita pakkageymslu (clone repository). Leiðbeiningar um hvernig það er gert
má einnig finna á vefsíðu þeirra (slóð:
https://confluence.atlassian.com/sourcetreekb/clone-a-repository-into-sourcetree-780870050
.html ).
A.1.6 NodeJS
Sé Visual code leiðin farin, í stað Visual Studio, þarf að sækja NodeJS. Sækja má forritið á
vefsíðu þeirra (slóð: https://nodejs.org/en/download/ ). Við viljum nota útgáfu 4.5 eða nýrra.
Þegar forritið hefur verið sett upp skal farið í Source tree og ýtt á “Terminal”. Staðsetja þarf
sig í src/LayUpApp möppuna og notar skipanirnar:
npm install
npm install bower -g
bower install
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npm install gulp -g
A.1.7 SQL gagnagrunns tól
Hægt er að nýta ýmis tól til að vinna með SQL gagnagrunna. Einfalt tól má finna á
viðbótarsíðu (add-on manager) Mozzilla Firefox. Það er einfalt í notkun og auðvelt að vinna
með. Gagnagrunns skráin verður til við fyrstu keyrslu, sem hægt er að skoða í þessu forriti.
A.1.8 Swagger (Gott að vita)
Þegar allt hefur verið sett upp og netþjónninn er keyrandi er gott að vita af Swagger.
Upplýsingar um hvernig bakendinn svarar og hvernig upplýsingum hann skilar er hægt að
finna á þessarri slóð: http://localhost:5000/swagger/ui/index.html

A.2 Uppsetning gagnagrunns
Þegar verkefnið hefur verið sótt í gegnum source tree smellir notandinn á “Terminal” og
staðsetur sig í src/LayUpApp möppuna og notar skipanirnar:
dotnet ef migrations remove -f
dotnet ef migrations add mydatabase
dotnet ef database update
Nánari upplýsingar um hvernig dotnet ef virkar má finna hér:
https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/miscellaneous/cli/dotnet

A.3 Keyra forritið
Þegar verkefnið hefur verið sett upp og tilbúið til keyrslu þarf að gera eftirfarandi skipanir í
src/LayUpApp möppunni:
gulp (Pakkar saman framendanum).
dotnet run (Setur af stað bakendann).
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Viðauki B

Notendaleiðbeiningar
Þessar leiðbeiningar fara yfir allt sem þú þarft að vita til að geta byrjað að nota Lay-up
Generator. Gert er ráð fyrir að notandi sé kunnugur vöfrum og ferli Össur ehf til að gera
uppskrift af gervifótum.

Um Lay-up Generator
Lay-up Generator er vefsíða sem auðveldar starfsmönnum Össur ehf að fá myndræna sýn á
hvernig uppskriftir þeirra af gervifótum líti út.

Fyrstu skref
Til þess að geta fylgt leiðbeiningunum þarftu að vera á innraneti Össur ehf og með vafra
opinn.
Byrjaðu að fara inn á http://layupapplication.azureweb.org (eða sú vefsíða sem það verður)
Nú ættir þú að sjá heimaskjá vefsíðunnar þar sem eftirfarandi aðgerðir eru mögulegar:
1. Load layup.
Leyfir notanda að sækja tilbúnar uppskriftir úr gagnagrunni. Gerir það sama og ef
smellt er á “Search” í hausnum.
2. Load mold.
Leyfir notanda að sækja SolidWorks skrá af móti til að byrja á nýrri uppskrift frá
grunni. Gerir það sama og ef smellt er á “Parse” í hausnum
Hafa skal í huga að ef notandi smellir á “Draw” í hausnum án þess að sækja tilbúinn fót, eða
búinn að þýða skrá frá SolidWorks, kemur hann að tómri síðu.
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Load layup
1. Search
Notandi getur leitað að þeim uppskriftum sem hann vill fá.
2. Load
Þegar notandi hefur fundið uppskriftina sem hann vill, smellir hann á “Load” sem færir
hann yfir á teiknisíðu þar sem sú uppskrift birtist, ásamt mynd.
3. Delete
Notandi getur eytt uppskrift úr gagnagrunni.
4. Parse
Notandi er fluttur á þýðanda síðuna sem leyfir honum að sækja SolidWorks skrá af
móti til að byrja á nýrri uppskrift frá grunni.
5. Össur logo
Össur logo er flýtileið á heimasíðu.
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Load mold
1. Choose file
Notandi velur þá SolidWorks skrá sem inniheldur upplýsingar um mótið af fætinum
sem hann hyggst nota við gerð uppskriftar.
2. Generate
Þegar ýtt er á generate er notandi fluttur á teiknisíðu. Þar er búið að teikna mótið sem
notandinn valdi sér, og hann getur hafist við gerð uppskriftar.
3. Search
Flytur notanda á leitarsíðu sem leyfir notanda að leita að og sækja tilbúnar uppskriftir
úr gagnagrunni.
4. Össur logo
Össur logo er flýtileið á heimasíðu.

Draw on mold
Ef búið er að sækja fót er “Draw” flýtileið til baka, ef notandi hefur ákveðið að leita að eða
þýða skrá þá fer hann aftur á þá uppskrift sem unnið var að síðast.
1. Add
Bætir við glugga til að skrá inn fjölda laga sem og start og end staðsetningu þeirra.
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2. Draw
Teiknar lögin á mótið eins og hann myndi gróflega líta út eftir framleiðslu.
3. Show M/I
Sýnir / felur Mold og inc valmöguleikana.
4. Flip
Ef notandi ýtir á þennan hnapp færast lögin sem teiknuð eru ofan á mótið ef þess er
krafist.
5. Comment
Notandi getur skrifað nafn, hóp, stærð og athugasemd við uppskriftina.
6. Save
Vistar þá uppskrift sem er virkjuð í gagnagrunn (taka þarf fram nafn, hóp og stærð á
fóti til að hægt sé að vista).
7. Export
Skrifar út í textaskjal þær upplýsingar sem þarf til fyrir vélina sem leggur lögin á
mótið.
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Taka skal fram að takkarnir í hausnum á vefsíðunni gera það sama og hefur áður verið
komið inn á. Ef notandi er að vinna með fleiri en eina uppskrift bætast svo við tveir
möguleikar:
1. Activate
Virkjar þá uppskrift sem notandi vill nota.
2. Remove
Eyðir þeirri uppskrift sem notandi vill ekki hafa lengur (þó eingöngu úr viðmóti, ekki
gagnagrunni).
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