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1. Inngangur 

Tengir hf. var stofnað á Akureyri þann 31. maí árið 2002 og er tilgangur þess að bjóða upp á 

fjarskiptalausnir til bæði fyrirtækja og heimila, svo sem gagnaflutning, internettengingar, 

símaþjónustu og sjónvarpsdreifingu. Ljósleiðarakerfi Tengir hf. nær í dag um stærstan hluta 

Akureyrar, til Siglufjarðar að vestan og Grenivíkur að austan. Einnig nær kerfið inn 

Eyjafjörðinn að Djúpadal, yfir Vaðlaheiði og um Þingeyjarsveit.  

Markmið verkefnisins var að hanna og smíða línubókhaldskerfi fyrir utanumhald um 

innviði ljósleiðaranetsins, nánar tiltekið skráningu á því hvert mismunandi ljósleiðarakaplar 

liggja og hvernig þeir eru tengdir saman, ásamt notendaupplýsingum. Núverandi kerfi er 

þungt í vöfum og tímafrekt er að finna út hvernig samtengingum á þeim er háttað og 

ómögulegt að finna út hvaða notendur eru á hverjum kapli. Nýtt kerfi gæt því leitt af sér 

töluverðan sparnað og bætt þjónustu við viðskiptavini. 

 

 

  

 
4 



 

2. Lýsing verkefnis 

Ljósleiðaranet Tengis hf. samanstendur af ljósleiðaraköplum sem liggja á milli 

tengipunkta og eru tengdir saman í tengiboxum. Hver kapall inniheldur svo mismunandi 

fjölda af túbum og í þeim eru ljósleiðaraþræðir sem flytja ljósmerki á milli staða, sjá mynd 1 

hér að neðan. 

Haldið eru utan um þetta með Excel skjölum í dag, yfirsýn og rekjanleiki er vandamál 

þar sem ekki er hægt að finna viðskiptavini á ákveðnum kapli og þegar finna þarf lausa leið 

milli tveggja tengipunkta getur það tekið langan tíma auk þess að engin vissa er fyrir því 

hvort besta leiðin sé valin hverju sinni.  

Verkefnið felst í því að útbúa tölvukerfi þar sem hægt er að skrá inn ný gögn um 

helstu eiginleika ljósleiðaranetsins eins og ljósleiðarakapla, tengipunkta og tengibox ásamt 

upplýsingum um viðskiptavini. Kerfið þarf einnig að bjóða upp á tvo aðra mikilvæga 

eiginleika, finna út hvaða notendur eru á ákveðnum ljósleiðarakapli, sem dæmi ef sú staða 

kemur upp að strengur slitni og forgangsraða þurfi viðgerð á honum eftir notendum. Hinn 

eiginlekinn er að hægt sé að finna bestu mögulegu leið milli tveggja tengipunkta. 

Lagt er upp með að þetta sé veflausn með gagnagrunn sem hýstur er innan veggja 

fyrirtækisins og lausnin skuli þróuð áfram eftir að nemendur skili verkinu af sér. 

 

 

Mynd 1: Uppbygging ljósleiðarakapals. 
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4. Skipulag 

4.1. Aðferðarfræðin 

Við upphaf verkefnisins ákváðum við að notast við Agile hugmyndarfræðina sem er mikið 

notuð á vinnumarkaðnum í dag. Valið stóð svo á milli tveggja afbrigða sem byggja á henni, 

Scrum og Kanban. Eftir að hafa vegið og metið kosti og galla var tekin sú ákvörðun að notast 

við Kanban aðferðarfræðina til að halda utan um vöruþróunina þar sem hún er sveigjanlegri 

ef áherslur verkefnisins breytast á meðan þróun stendur. Eitt af lykilatriðum Kanban 

aðferðarinnar er að vinnuferlið er sett upp á sjónrænan hátt þannig að allir þátttakendur sjá 

hvernig verkefnastaðan er hverju sinni og er gjarnan notast við Kanban töflu til þess. 

 

 

Mynd 2: Kanban tafla  

 

Myndin að ofan er dæmi um slíka töflu. Byrjað er á að brjóta verkefnið niður í notendasögur 

sem lýsa afmarkaðri virkni í kerfinu, oftast út frá aðgerð sem notandinn framkvæmdir. Þær 

eru svo brotnar niður í smærri einingar sem skal útfæra og mynda þessar einingar svo 

verkefnalistann. Gulu miðarnir á myndinni tákna slík verkefni. Sá sem hefur yfirumsjón með 

verkefninu forgangsraðar svo þessum verkefnum og færir þau yfir í næsta dálk í töflunni 

(Forgangur). Þar geta meðlimir þróunarteymisins sem sjá um forritun verkefnisins merkt sér 

miða og fært yfir í næsta dálk (Í vinnslu). Þegar verki er lokið færir viðkomandi það í aftasta 

dálkinn (Lokið). Í þessu ferli eru alltaf takmörk á því hversu mörg verkefni mega vera í gangi í 

einu og flæðið er alltaf í sömu áttina. Kanban uppsetningin auðveldar yfirsýn yfir það sem 
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gengur vel og það sem getur farið úrskeiðis í ferlinu með því að styðjast við daglega 

stöðufundi, reglulegar sýningar á vöru og með því að horfa til baka yfir farinn veg. Aðferðin 

stuðlar að aukinni samvinnu, bættum vinnubrögðum og stöðugri þróun á verkefninu. 

4.1.1 Hlutverk 

Í Kanban eru hlutverk að mestu óskilgreind en þó er alltaf skilgreindur eigandi að verkefninu 

og þróunarteymi.  

● Eigandi: 
○ Gunnar Björn Þórhallsson, framkvæmdastjóri Tengir HF 

○ Ingvar Karl Þorsteinsson, forritari hjá Tengir HF 

● Þróunarteymi: 
○ Bergvin Þór Gíslason 

○ Einar Magnús Einarsson 

○ Óskar Þór Davíðsson 

4.1.2 Daglegir stöðufundir (e. Daily Standups) 

Stuttir fundir (10-15 mínútur) þar sem farið er yfir hvað hafi verið gert í gær, hvað skal gert í 

dag og hvort það sé eitthvað vandamál fyrir höndum. 

4.1.3 Sýning (e. Demo) 

Nýjar viðbætur kynntar vikulega fyrir eigendum og öðrum í teyminu. 

4.1.4 Baksýnisspegill (e. Retrospective) 

Vikulegir fundir þar sem farið er yfir núverandi stöðu á verkefninu og vinnuna síðastliðna 

viku, hvað gekk vel, hvað gekk illa og hvernig skuli laga það. 

4.2 Áhættugreining 

Áhættugreining sem finna má í fylgiskjölum, var gerð við upphaf verkefnisins þar sem 

hópurinn tók fyrir alla helstu áhættuþætti sem talið var mikilvægt að tækla til að verkið muni 

standast áætlun. Tekið var saman hvað hægt væri að gera til að sporna við áhættunni og 

hvernig leyst yrði úr vandamálum, kæmu þau upp. Reiknaður var út áhættustuðull fyrir hvern 

áhættuþátt út frá alvarleika og líkum á að hann kæmi upp ásamt því að hópmeðlimir skiptu 

með sér ábyrgð þess að leysa vandamál sem fylgdu hverju atriði. 

Nokkrir áhættuþættir komu upp eins og t.d. veikindi, verkefnaskil í öðrum áföngum og 

vanmat á tíma við að leysa verkefni en hópnum tókst að leysa farsællega úr þeim öllum.  
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4.3 Þróunarumhverfi  

4.3.1 Verkfæri 

Notast var við eftirfarandi verkfæri við framkvæmd verkefnisins: 

● Google Docs: Skýrslugerð 

● Google Sheet: Tímaskráning 
● Hub: Samþætting á hópvinnutólunum (Youtrack, Upsource, Team City) 

● ASP .NET MVC Framework: Rammi 

● Entity Framework: Hugbúnaðarrammi fyrir gagnagrunns aðgerðir 

● Microsoft SQL Express: Gagnagrunnur 

● Visio 2016: Venslarit og klasarit 

● Visual Studio 2015: Forritun/Prófanir 

● Visual Studio Team Services: Samstæðustjórnun.  
● TeamCity: Stöðug afhending (CI) 
● Upsource: Rýni 

● YouTrack: Verkefnastjórnun 

● Slack: Halda utan um samskipti og innsendar uppfærslur hópmeðlima.  

4.4 Prófanir 

Prófanir eru hluti af gæðastjórnun á verkefninu til að sannreyna áætlaða virkni á kerfinu og 

uppgötva vandamál snemma í ferlinu. Gerðar voru tvennskonar prófanir meðan á verkefninu 

stóð, annars vegar voru gerðar viðmótsprófanir á starfsmönnum fyrirtækisins og þegar 

forritun var hafin var bætt við einingarprófunum. 

4.4.1 Viðmótsprófanir 

Notast var við frumgerðir (e. prototypes) sem finna má í viðauka og starfsmenn sem koma til 

með að nota kerfið í framtíðinni fengnir til að leggja mat á hluta af kerfinu í senn. 

Starfsmennirnir voru beðnir um að koma með ábendingar um hvað gæti vantað og hvað 

mætti laga áður en lagt var í nákvæmari útfærslu á kerfinu. Hópurinn fékk margar gagnlegar 

ábendingar um hluti sem hafði yfirsést í fyrstu og einnig gagnlegar ábendingar um hluti sem 

hægt væri að útfæra við áframhaldandi þróun. 
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4.4.2 Einingaprófanir 

Einingaprófanir eru sjálfvirkar prófanir sem athuga hvort virkni afmarkaðs hluta forritsins virki 

sem skyldi. Þær voru gerðar á þeim hlutum kerfisins sem voru mikilvægastir í innri virkni 

þess til að tryggja að gögn í gagnagrunni yrðu stofnuð rétt. Í upphafi ætlaði hópurinn að 

útbúa hermi-gagnagrunn (e. mock database) með fyrir fram ákveðnum gögnum þar sem 

hægt væri að prófa möguleg jaðartilfelli. Eftir að hafa lagt töluverða vinnu i gagnagrunninn og 

rekið okkur á að þetta væri ekki nægilega góð nálgun fyrir þetta verkefni skiptum við um 

aðferðarfræði og fórum að nota viðbót í Visual Studio sem heitir MOQ. MOQ hermir eftir 

gagnagrunninum án þess að mikið af gögnum þurfi að vera til staðar og reyndist sú nálgun 

hópnum vel. 

5. Hönnun 

5.1 Arkitektúr 

Mikil vinna fór í hönnun kerfisins þar sem þarfirnar voru greindar, þróunarumhverfi og 

forritunarreglur ákveðnar og frumhugmyndir að útliti, virkni og gagnagrunsmódeli voru settar 

fram. Niðurstöður þessarar vinnu má finna í fylgiskjali. Eftir því sem leið á verkefnið tók 

hönnunin breytingum. Hópurinn fékk áhuga á hönnun sem er kennd við hreinan arkitektúr. 

Þar snýst allt um að aðskilja kóðann sem mest og yfirleitt vísað í arkitektúrinn sem Strong 

Separation of concern. Framan af verkefni var virkninni skipt í þrjá hluta sem allir höfðu 

ákveðnu hlutverki að gegna: 

● Viðmóts hlutinn sér um notendaviðmótið, þ.e. það sem að birtist á skjánum hjá 

notendunum,  

● Kjarna virknin sér um vinnslu gagna og heldur utan um hvernig hlutir vinna saman.  

● Gagna aðgangs hlutinn sér um um öll samskipti við gagnagrunninn sem geymir allar 

upplýsingarnar sem línubókhaldskerfið vinnur með. 

Samskiptin á milli þessara þriggja hluta voru þannig að viðmótið átti samskipti við kjarna 

virknina, kjarna virknin talað við gagna aðgangs hlutann sem sá svo aftur um öll samskipti 

við gagnagrunninn.  

Breytingin sem við gerðum fólst í því að snúa við sambandi kjarna virkninnar og 

gagna aðgangs virkninnar þannig að í stað þess að kjarna virknin væri útfærð eftir gagna 

aðgangs virkninni, útfærðum við gagna aðgangs virknina út frá kjarna virkninni eins og sjá 

má á mynd 3. 
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Mynd 3: Uppaflegur arkitektúr vs. hreinn arkitektúr 

 

Hreinn arkitektúr auðveldar prófanir á hverjum hluta fyrir sig þar sem einingaprófanir reiða 

sig ekki á aðra hluta kerfisins. Þar sem kerfið var hugsað til áframhaldandi þróunar gefur 

þessi hönnun líka meira frelsi og auðveldar seinna meir vinnu við að að skipta t.d. um 

ramma (e. framework) eða hanna nýtt viðmót. 

5.3 Leitarvél 

Ein af þeim kröfum sem uppfylla þurfti var að leita að lausum leiðum í kerfinu og geta fundið 

notendur á völdum köplum. Í upphaflegri áætlun var áætlað að notast við A* reikniritið til að 

finna bestu leið í netinu. Eftir að í ljós kom að nóg væri að finna leið sem færi í gegnum sem 

fæsta tengipunkta var heppilegra að nota reiknirit Dijkstra til að finna styðstu leið í neti en 

hana mátt svo einfalda í “Breadth-first search”.  

Útfærsla við leitina til að finna notendur í kapli var einfaldari. Vandamálið sem fylgdi þeim 

hluta var að birta viðmótið fyrir notenda. Til að einfalda þann kóða var áveðið að bæta 

Angular við verkefnið. Sú viðbót gerði það að verkum að mun auðveldara var fyrir okkur að 

skrifa kóða til að uppfæra notendaviðmót í rauntíma og minka flækju stigið þar sem flóknar 

útfærslur eru faldar bak við tjöldin. Þetta reyndist mikið gæfuspor því þegar það kom að því 

að útfæra viðmótið til að tengja saman þræði, reyndist flækju stigið þar hærra en gert var ráð 

fyrir í upphafi og Angular einfaldaði útfærsluna mikið. 
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5.2 Gagnagrunnur 

 

Mynd 4: Gagnagrunns skema. 

 

Í hönnunarferli verkefnisins var töluverð vinna lögð í gagnagrunns módel sem tæki á þeim 

fjölmörgu sértilfellum sem gætu komið upp og á sama tíma að forðast óþarfa endurtekningar 

á gögnum. Notast var við ‘“Code First” aðferð þar sem gagnagrunnurinn er búin til með 

sjálfvirkum hætti út frá upplýsingum í kóðanum. Sú nálgun gaf okkur svigrúm til að breyta 

grunninum eftir því sem við gerðum okkur betur grein fyrir vandamálum sem þurfti að leysa. 

Endanlegt gagnagrunns skema má sjá á mynd hér að ofan á mynd 4, en búið er að fjarlægja 

allar tengingar við töfluna sem geymir notendur kerfisins til að einfalda myndina. 
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6. Framvinda 

6.1 Tímarammi 

Alls var áætlað að verkið mundi taka 1100 klst. og lét það mjög nærri lagi. Hópmeðlimir 

héldu dagbók þar sem haldið var utan um daglegar tíma- og verkefnaskráningar sem unnið 

var að í hverju sinni. Samanlagt fóru 1187 klukkustundir í verkið og á myndinni hér að neðan 

má sjá hvernig unnir tímar skiptust á milli hópmeðlima. 

 

 

Mynd 5: Vinnuframlag hópmeðlima í klukkustundum talið. 

 

6.2 Brunarit 

Brunaritið á mynd 5 á næstu síðu sést hvernig verkið vannst, í klukkustundum talið. 

Appelsínugulu stólparnir sýna stöðuna við lok hverrar vikur, þeir gráu sýna áætlunina sem 

gerð var í upphafi og loks sýna bláu stólparnir vinnuframlag hópsins í hverri viku. Lítið var 

unnið í vikum 14 og 15 vegna prófa í öðrum áföngum en eftir það gafst hópnum góður tími til 

að sinna verkinu. 
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Mynd 6: Brunarit verkefnisins. 

6.3 Tímabil 

Hópurinn skipti tímanum sem fór í að vinna lokaverkefnið niður í þrjú tímabil og miðaðst hver 

þeirra við stöðufundi sem haldnir voru reglulega með leiðbeinanda og prófdóma.  

Fyrsta tímabil stóð yfir í 39 daga frá 09.01.17-16.02.17, fram að fyrsta stöðufund. Á 

þeim tíma fór fram skýrslugerð við tímaáætlun, þarfagreiningu, verkskipulag, 

áhættugreiningu og hönnun ásamt skipulögðum fundum með leiðbeinanda og eiganda 

verkefnisins 

Tímabil 2 stóð yfir í 28 daga frá 17.02.17 - 13.03.17, fram að stöðufund 2. Þar var 

unnið við að brjóta notendasögur niður í verk og setja í kröfulista. Vinnuumhverfi var sett upp 

og farið var markvisst í að leysa þau verk sem eigandi setti í forgang á Kanban töflunni og 

klára þannig notendasögur koll af kolli. 

Tímabil þrjú stóð yfir í 60 daga frá 14.03.17 - 12.05.17, fram yfir síðasta stöðufund 

(fram að skilum). Þar var áfram unnið í að klára notendasögur, skrifa prófanir og klára 

skýrslugerð.. 
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6.3.1 Tímabil 1  

Eins og sjá má á grafi hér fyrir neðan var hópurinn á eftir áætlun á fyrsta tímabili. Þar kom í 

ljós að hópurinn hafði farið fram úr sér þegar kom að áætluðum tíma fyrir fyrsta tímabil. Það 

voru fyrst og fremst verkefnavinna í öðrum áföngum og veikindi hópmeðlima sem orsakaði 

þennan mismun. Engu að síður þá var hópurinn að skila góðum afköstum í verkefnavinnu og 

miðaði henni vel áfram. 

 

Mynd 7: Tímaáætlun fyrir tímabil 1 

 

Hér að neðan kemur fram tíminn sem hópmeðlimir nýttu í verkþætti á fyrsta tímabili og 

hvernig sá tími skiptist niður. 

 

 

Mynd 8: Skipting tíma á verkþætti fyrir tímabil 1 

 
14 



 

6.3.2 Tímabil 2 

Eftir að tímabili tvö var lokið þá var staðan sú að hópurinn var á eftir áætlun út frá áætluðum 

tíma fyrir tímabili 2. Tekin var sú ákvörðun að hætta með hermi gagnagrunninn vegna því 

hversu tímafrekt var að  breyta honum í hvert skipti sem gagngrunnsmódelið var uppfært og 

breytt. Notast var við MOQ þess í stað. 

 

Mynd 9: Tímaáætlun fyrir tímabil 2 

 

Hér að neðan kemur fram tíminn sem hópmeðlimir nýttu í verkþætti á tímabili 2 og hvernig 

sá tími skiptist niður. 

 

 

Mynd 10: Skipting tíma á verkþætti fyrir tímabil 2 
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6.3.3 Tímabil 3  

Eftir síðasta stöðufundinn fór bróðurpartur forritunarvinnunnar fram ásamt lokafrágangi á 

öllum skýrslum. Síðustu sögupunktarnir reyndust okkur nokkuð erfiðir og því fór talsvert meiri 

tími í að ljúka þeim en áætlanir gerðu ráð fyrir. 

 

Mynd 11: Tímaáætlun fyrir tímabil 3. 

 

Hér að neðan kemur fram tíminn sem hópmeðlimir nýttu í verkþætti á tímabili 3 og hvernig 

sá tími skiptist niður. 

 

 

Mynd 12: Skipting tíma á verkþætti fyrir tímabil 3. 
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7. Niðurstöður og samantekt  

7.1 Framtíðarsýn 

Ljóst er að það mun vera mikil vinna við að færa þau gögn sem nú eru til yfir í nýtt kerfi og til 

að það megi verða að veruleika þarf að þróa kerfið áfram. Næsta stóra skref væri að 

ákvarða hvaða leið skuli farin þegar tengja á saman viðskiptavini og leiðir en ekki gafst tími 

að útfæra það í verkefninu. Gangi áframhaldandi þróun vel eru góðar líkur á að forritið geti 

orðið hluti af nýju innra kerfi fyrirtækisins. 

 

 

7.2 Umsögn 

Óskar Þór, Einar Magnús og Bergvin Þór tölvunarfræðinemar hafa undanfarna mánuði unnið 

við lokaverkefni sitt hjá okkur í Tengir. Markmiðið var að þeir myndu hanna gagnagrunnskerfi 

til að sjá um umsýslu ljósleiðara og tengingar ljósleiðaraþráða sem og tengingar við 

viðskiptavini og endabúnað. Gerð var krafa um að í lok verkefnisins yrði til staðar vel 

hannaður gagnagrunnur með helstu grunnaðgerðum í viðmóti og hönnunin þannig að hægt 

væri að halda áfram að vinna og þróa kerfið hjá Tengir. 

Nemendurnir hafa lagt metnað og mikla vinnu í verkefnið og unnið það mjög faglega. 

Nemendurnir hafa unnið verkefnið að nánast öllu leyti á staðnum og verið í góðum 

samskiptum við starfsfólk fyrirtækisins og haldið okkur vel inni í því sem hefur verið að gerast 

hverju sinni.  

Við teljum að verkefnið sem nemendurnir eru að skila inn sé það sem ætlast var til í 

upphafi, góð grunnhönnun sem hægt verður að halda áfram að þróa og vinna með. 

 

f.h Tengir hf. 

Ingvar Karl Þorsteinsson 

Tölvunarfræðingur B.Sc. 
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8. Lokaorð 

Verkefnið fór rólega af stað en sett var það markmið að vinna jafnt og þétt yfir alla önnina til 

að koma í veg fyrir of mikið álag þegar nær drægi skilum. Sú áætlun gekk ekki nægilega vel 

eftir því verkefnið reyndist töluvert flóknara en reiknað var með í upphafi. Það varð samt ekki 

til að stoppa hópinn heldur héldum við ótrauðir áfram í átt að settu marki. Stærsta einstaka 

áskorunin var að búa til gagnagrunnsmódel sem mundi virka við þau fjölmörgu sértilfelli sem 

upp geta komið. Einnig voru nokkrir hlutir sem reyndust okkur erfiðir í útfærslu, en segja má 

að þessir hlutir hafi kennt okkur hvað mest, þar sem við þurftum sífellt að vera leita nýrra 

leiða til að leysa málin á einfaldan hátt.  

Kanban aðferðarfræðin nýttist vel og gaf góða yfirsýn yfir verkefnið. Hún hjálpaði til 

með að dreifa verkefnaálagi með því að takmarka fjölda verkefna í vinnslu hverju sinni og 

önnur tæki og tól sem við notuðum við verkefnavinnuna reyndust okkur almennt séð vel.  

Á heildina litið var hópurinn sáttur með lokafurðina verkefnisins. Hópurinn telur að nú 

sé Tengir hf. komið með góðan grunn í hendurnar til áframhaldandi þróunar og vonum svo 

sannarlega að þeir muni halda áfram með verkefnið þar til kerfið kemst á það stig að það 

geti leyst excel skjölin af hólmi og bætt enn frekar þjónustu fyrirtækisins.  

 Hópurinn vill þakka Tengir hf. fyrir hugmyndina að lokaverkefninu og þá aðstöðu sem 

hópnum var boðin, hún var til fyrirmyndar. Sérstakar þakkir fá Gunnar Björn Þórhallsson 

eiganda verkefnisin og Ingvar Karl Þorsteinsson fyrir að vera hópnum innan handar þegar á 

reyndi og nákvæmar útskýringar á ljósleiðaraneti. Einnig vill hópuinn þakka leiðbeinandanum 

Jóni Steini Elíassyni fyrir góða ráðgjöf og stuðning á meðan verkefninu stóð. 

 

 

 

 

 

  Bergvin Þór Gíslason 

 

  Einar Magnús Einarsson 

 

 

 

 

  Óskar Þór Davíðsson 
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9. Listi yfir fylgigögn 

Eftirfarandi gögn fylgja með þessar skýrslu: 

 

Áhættugreining 

Framvinduskýrsla 

Hönnunarskýrla 

Kröfulisti - Aðgengilegur inná: linubokhald.visualstudio.com 

Kóði - Aðgengilegur inná: linubokhald.visualstudio.com 

Tímaskráningarskýrsla 
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