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Inngangur 
IWS-web-weather-display kerfið sem lýst verður hér er grafískt vefviðmót fyrir IWS-weather 

kerfið frá Tern. IWS-weather er kerfi sem safnar saman mismunandi upplýsingum frá 

veðurmælingatækjum á flugvöllum og kemur þeim á staðlað form. 

IWS-web-weather-displayinu er því ætlað að taka við þeim upplýsingunum sem berast frá 

IWS-weather og koma þeim á notendavænt form á vefnum.  

Þetta viðmót er nothæft á smátækjum svo sem snjallsímum og spjaldtölvum. Líkast til 

verður það einnig opið almenningi auk notenda Isavia. Því er mikilvægt að sem stærstur hluti 

tækja og vafra sé studdur af kerfinu auk þess sem það er bæði skalanlegt og hraðvirkt.  

Einnig er öllum íhlutum í viðmótinu auðvelt að breyta svo að ekki sé stórt mál þó 

uppsetning veðurmælingatækja breytist eftir þörfum. 

Helstu notendur kerfisins eru flugradíómenn og flugumferðarstjórar sem notast við 

það þegar þeir leiðbeina flugmönnum við lendingar. Öll hönnun viðmótsins er því miðuð við 

þá og fylgt er stöðlum sem krafist er að viðmót ætluð til notkunar við flugstjórnun uppfylli. 
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1. Verkáætlun 
1.1 Dreifing verkþátta á spretti 
Verkáætlun verkefnisins hér fyrir neðan lýsir því hvernig áætlað er að verkþáttum 
verkefnisins verði skipt niður á spretti verkefnisins. 

Sprettur 4 (vikur 9-10) Sögupunktar til ráðstöfunar: 8 

Búa til síður og Django módel sem þarf til þess að birta 
yfirlitsmyndir. 

2 sögupunktar. 

Skrifa kóða sem athugar aldur gagna þegar að þau koma 
inn. 

2 sögupunktar. 

Skrifa kóða sem athugar hversu langt er síðan við fengum 
nýjustu gögn. 

2 sögupunktar. 

Klára frá Sprett 3. ~ 3 sögupunktar. 

Sprettur 5 (vikur 10-11) Sögupunktar til ráðstöfunar: 7 

Búa til vindrós. 4 sögupunktar. 

Gera forritinu kleift að skipta á milli yfirlitsmynda án þess að 
stoppa. 

2 sögupunktar. 

Sprettur 6 (vika 12)  Sögupunktar til ráðstöfunar: 8 

Stilla stjórnandaviðmótið til að það sé auðvelt að bæta við 
yfirlitsmynd. 

2 sögupunktar. 

Stilla stjórnandaviðmótið þannig að það sé auðvelt að 
endurraða hlutum. 

2 sögupunktar. 

Búa til þjónustu sem getur sótt söguleg gögn frá REST 
þjónustu IWS-weather kerfisins. 

2 sögupunktar. 

Birta söguleg gögn á grafískan hátt. 2 sögupunktar. 

Sprettur 7 (vika 13) Sögupunktar til ráðstöfunar: 8 

Búa til næturþema. 1 sögupunktur. 

Gera notendum kleift að vista stillingar sínar. 1 sögupunktur. 

Skrifa notkunarhandbók. 2 sögupunktar. 

Skrifa kerfishandbók. 3 sögupunktar. 

Lokasprettur (vika 14) Sögupunktar til ráðstöfunar: 8 

Fá endurgjöf frá starfsfólki. 1 sögupunktur. 

Slaki. 6 sögupunktar. 

Tafla 1: Áætlun spretta 
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1.2 Verkgetuáætlun 

Hér fyrir neðan má sjá þann tíma sem hópmeðlimir okkar áætluðu að geta lagt í verkefnið á 

hverju tímabili fyrir sig. Verkgetuáætluninni er skipt í eftirfarandi þrjú tímabil. Tímabilið þegar 

hópurinn vinnur í verkefninu meðfram skóla, tímabilið þar sem hópurinn verður í prófum og 

loks tímabilið þar sem hópurinn vinnur af fullum krafti í verkefninu síðustu þrjár vikurnar.  

1.2.1 Verkgeta fyrstu 12 vikurnar 

Hópmeðlimur Verkgeta í klukkustundum 

Snævar 19 

Steindór 16 

Sigurður 24 

Ómar 18 

Samtals á viku: 77 

Samtals yfir tímabil: 924 
Tafla 2: Áætluð verkgeta fyrstu 12 vikna 

1.2.2 Verkgeta yfir prófatíma 

Hópmeðlimur Verkgeta í klukkustundum 

Snævar 9 

Steindór 0 

Sigurður 14 

Ómar 35 

Samtals á viku: 57 

Samtals yfir tímabil: 171 
Tafla 3: Áætluð verkgeta próftímabils 
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1.2.3 Verkgeta síðustu þrjár vikur 

Hópmeðlimur Verkgeta í klukkustundum 

Snævar 40 

Steindór 40 

Sigurður 11 

Ómar 40 

Samtals á viku: 131 

Samtals yfir tímabil: 393 
Tafla 4: Áætluð verkgeta síðustu 3 vikur 

1.2.4 Heildarverkgeta 

Verkgeta fyrstu 12 vikur: 924 klst 

Verkgeta yfir prófatíma: 171 klst 

Verkgeta síðustu 3 vikur: 393 klst 

Heildarverkgeta: 1488 klst 

Tafla 5: Áætluð heildarverkgeta 
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2. Verkskipulag 

2.1 Aðferðarfræði og fundahald 

Verkefnið er skipulagt með Agile aðferðafræðinni og notum við Scrum fyrir verkáætlun og 

spretti. Haldið verður utan um sprettina á vefsvæðinu Trello vegna þess hversu oft verður 

unnið í verkefninu með hluta teymisins fjarverandi. Scrum master er Steindór Bragason og 

sér um verkefnastjórnun og að fjarlægja allar þær hindranir sem standa í vegi verkefnisins.  

Sprettirnir hjá okkur entust í tvær vikur í senn fyrstu 12 vikurnar vegna takmarkaðrar 

verkgetu hópsins. Síðustu þrjár vikurnar unnum við í verkefninu af fullum krafti og sprettirnir 

styttust í eina viku í senn. Í upphafi hvers spretts var haldin skipulagsfundur þar sem 

viðfangsefni sprettsins voru valin úr product backlog verkefnisins. Daglega voru haldnir 

fundir þar sem allir hópmeðlimir greindu frá því hverju þeir ætluðu að áorka þann daginn. 

Loks voru einnig haldnir afturlitsfundir í lok hvers spretts þar sem farið var yfir hversu vel eða 

illa gekk í sprettnum og af hvaða sökum það var. 

Einnig voru haldnir tveir fundir í hverri viku þar sem farið var yfir stöðu verkefnisins 

með hagsmunaaðilum. Einn með verkkaupa á föstudögum klukkan 14:30 og annar með 

leiðbeinanda á mánudögum klukkan 15:00. Verkkaupi í þessu samhengi er Heiðar Rafn 

Harðarson, verkefnastjóri hjá Tern Systems. 

2.2 Samstæðustjórnun 

Við erum að nota Git fyrir samstæðustjórnun og er kóði verkefnisins hýstur á 

vefsíðunni Github. Master-grein verkefnisins er þar vernduð og þangað kemst enginn kóði 

inn án þess að vera yfirlesinn af öðrum aðila en þeim sem hann skrifaði. Í upphafi var ekki 

notast við neitt sérstakt kerfi við skipulag greina en vegna örðugleika sem sköpuðust vegna 

þessa skipulagsleysis var ákveðið að skipta yfir í git-flow. 

Leiðbeiningar um uppsetningu á öllu því sem verkefnið reiðir sig á er haldið utan um í 

þar til gerðri README skrá sem finna má í kóðanum okkar. 
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2.3 Tæknistakkur 

2.3.1 Bakendi 

Notast er við web frameworkið Django og viðbót við það sem heitir Django-Channels. 

Django-Channels bætir websocket tengingum við Django framework sem leyfir okkur að 

vera með publish-subscribe skilaboðamynstur í gegnum websocket tengingar. Notast er við 

Daphne sem interface server og Redis gagnageymsluna sem channel layer, þessir tveir urðu 

fyrir valinu vegna þess að þessi samansetning er sú mest notaða og ekki þótti sérstök 

ástæða til þess að skipta þeim út. 

Django módel eru notuð til þess að geyma uppbyggingu síðunnar og Django 

template nýta sér þessi módel til þess að búa til síðuna. 

Fyrir gröfin erum við að nota python viðbót sem heitir Bokeh sem bæði birtir gröfin og keyrir 

Bokeh server sem byggir á Tornado og notar websockets. 

2.3.2 Framendi 

HTML uppbygging viðmótsins er að mestu unninn með Bootstrap, sem gerir viðmótið mjög 

sveigjanlegt. Gulp er svo notað til þess að þýða SASS yfir í CSS, sem er svo þjappað og 

minnkað í eina skrá.  

Jquery er notað til þess að taka við gögnum frá websocket tengingunni og koma 

þeim á réttan stað, ásamt því að fylgjast með hvort þau séu ekki örugglega að berast. 

D3.js er notað til þess að búa til vindrósina og er notast við Bokeh til þess að búa til 

gröfin.  

Jasmine er notað til þess að einingarprófa Javascript kóða. 

 

 

2.4 Forritunarreglur 
Hér eru skilgreindar þær forritunarreglur sem er farið eftir við gerð vefsíðunnar. 

2.4.1 Almennt 
Allur kóði skal innihalda hnitmiðaðar athugasemdir. Athugasemdir skulu skrifaðar í sér línu 

fyrir ofan þann kóða sem þær eiga við. Nöfn breytistærða og fasta skulu vera lýsandi. Allur 
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kóði og athugasemdir skulu vera á ensku. Engum kóða skal hleypt inn á aðal „branchið“ 

nema annar meðlimur hópsins hafi gefið honum blessun sína.  

2.4.2 Python 
Python mun notast við PEP8 staðalinn. Til viðbótar skal kóði eingöngu inndreginn með 

fjórum bilum og notast skal við breytunöfn með litlum stöfum og niðurstrikum, klasanöfn 

hefjast á stórum staf og notast við Camel Case nafnavenjuna. 

Sýnidæmi: 

Import os 
Import sys 
# This function does nothing 
Class FooBar: 
    variable_of_nothingness = 1 
    def fun_nothing(self, nothing): 
        # Does nothing 
                  two = 1 \ 
                        + 1 
        self.nothing = 0  

 

2.4.3 HTML 
Notast skal við HTML5 staðalinn og fylgja skal meðmælum um kóðastíl frá w3. Engir hástafir 

skulu vera í HTML kóða verkefnisins og öllum tögum skal vera lokað. Vísanir í Javascript og 

CSS kóða skulu vera í höfði HTML skrárnar eða við botn hennar og skal slíkur kóði ekki 

finnast í HTML skjölum verkefnisins. Allur HTML kóði í verkefninu þarf að vera 

sannreynanlegur. 

Sýnidæmi: 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <title>Title</title> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
    <script src="script.js"></script> 
</head> 
<body> 
    <!--This is a fairly useless web page--> 
    <p id="identity" class="class">This is a paragraph</p> 
</body> 
</html> 
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2.4.4 Javascript 
Fylgja skal meðmælum um kóðastíl frá w3. Notast verður við camel case nafnavenjuna fyrir 

breytur og föll. Kóðinn skal vera inndreginn með fjórum bilum þar sem það á við. 

Athugasemdir við kóða skulu hefjast á stórum staf, vera einu bili frá athugasemdatáknum og 

helst vera í línunni fyrir ofan kóðann sem þær eiga við. 

 

// Set the variable variableName to 5 
var variableName = 5; 
function fooBar(){ 
   return 1 + 1; 
} 
var objectName = { 
    name: ”john”, 
    age: 15 
}; 

 

 

2.4.5 CSS, SASS 
Notast skal við sama staðal og Javascript varðandi nafnavenjur og inndrátt. Ein lína skal 

vera notuð milli CSS reglublokka. Hver regla skal vera inndregin með tveimur bilum. Mest 

skal lína innihalda 80 stafi og notast skal við RGB litakerfið þegar það á við. 

 

 

// Input set font-style to 1.5em 
input { 
  font-style: 1.5em; 
} 
 
 
label { 
  text-align: right; 
} 
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3 Þarfagreining 

3.1 Notendahópar 

3.1.1 Admin notandi 

Admin notandi getur átt við Django gagnagrunninn og við bakenda kerfisins ef þörf er á. 

Þessir notendur koma aðallega að kerfinu ef flugumferðarnotendur verða varir við vandamál 

eða ef breyta á uppsetningu veðurkerfisins.  

3.1.2 Flugumferðarnotandi 

Flugumferðarnotendur eru notendur frá Isavia sem munu lesa veðurupplýsingar um 

mismunandi flugvelli af viðmótinu og þurfa að koma þeim upplýsingum áfram til flugmanna. 

Flugumferðarnotendur skiptast í: 

 

● Flugumferðarstjóra 

● Flugradíómenn 

 

Munurinn á þessum hópum er að flugradíómenn veita flugmönnum upplýsingar, til dæmis 

um veður, en mega ekki stjórna flugumferð á sama hátt og flugumferðarstjórar gera. 

Flugradíómenn eru á flugvöllum um allt land þar sem stærð flugvalla réttlætir ekki byggingu 

flugstjórnarturns. 

3.1.3 Utanaðkomandi notandi 

Utanaðkomandi notendur eru allir þeir notendur sem tengjast síðunni og tilheyra ekki fyrri 

tveimur hópum. Þeir hafa líkast til bæði takmarkaða tækni- og veðurfræðikunnáttu. 
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3.2 Viðtöl 

3.2.1 Um viðmælendur 

Unnur Ólafsdóttir 
Unnur er veðurfræðingur (ATM Meteorological Specialist) hjá Isavia. Hún hefur mikla reynslu 

af því að nota alls konar veðurviðmót. 

 

Arnór Bergur Kristinsson 
Arnór er rafmagnsverkfræðingur og er í „Global Navigation Satellite System“ (GNSS) 

rannsóknum og þróun hjá Isavia. Hann var verkefnisstjóri í þróun á eldra veðurkerfinu sem 

Tern þróaði. 

 

 

 

3.2.2 Fyrsta notendaviðtal 

Niðurstöður fyrsta notendaviðtals. 

Notendur viðstaddir: Unnur Ólafsdóttir. 

 

Notandi taldi að kerfið ætti að virka vel í snjalltækjum, svo starfsfólk sem stillir skynjarana 

geti séð hvort þeir virki með réttu móti. Einnig var ítrekað að loftþrýstingur yrði staðsettur fyrir 

miðju og væri áberandi.  

Notandi sagði líka frá vandamálum sem hafa hrjáð núverandi kerfi. Vindhraðamælir 

uppfærist of oft með nýjum upplýsingum og veldur það því að erfitt er að lesa af mælunum. 

Beðið var um að vindmælar sýni meðaltal síðustu 3 sekúndna í stað uppfærslu á hverri 

sekúndu. Einnig var beðið um að vindáttin á mælunum sýni áttina námundaða í næsta heila 

tug.  

Sterk krafa var gerð um að viðmótið gæfi vel til kynna þegar tiltekin flugbraut er í 

hættu á að vera hál. Notandi var spurður um hvort það mætti skipta út skammstöfunum í 

viðmótinu en í ljós kom að þær eiga að vera eins og þær eru samkvæmt stöðlum og þjóna 

mikilvægum tilgangi. Einnig var tekið fram að skýjamælar mættu vera myndrænni. 
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3.2.2 Annað notendaviðtal 

Niðurstöður seinna notendaviðtals. 

Notendur viðstaddir: Arnór Bergur Kristinsson og Unnur Ólafsdóttir. 

 

Notendur hafa unnið mikið saman að þróun veðurkerfa fyrir Isavia. Mikil vinna hefur verið 

lögð í gamla kerfið þannig að það virki allt samkvæmt stöðlum og sýni gögnin rétt. Það væri 

því ráðlegt að hegðun á mælum og vindrósum fylgi gamla kerfinu sjálfu. Hins vegar er eldra 

viðmót mjög þungt gagnvart breytingum og Isavia vill að nýtt kerfi hafi módúla þannig að þau 

geti tengt t.d. nýjan vindmæli beint við kerfið og það sé hægt að bæta því auðveldlega við á 

síðuna. 

Þekkt vandamál með vindrósina er að hún hoppi yfir núllið og „ruglist“ þegar vindátt 

kemur á ákveðnu formi. Að fá gögnin inn sem vektor væri líkleg lausn. 

Stuðningur við IE11 er ekki eins mikilvægur og við var búist þar sem Arnór segir að 

Chrome sé settur upp á öllum vélum sem Isavia sér um, þannig að IE11 stuðning væri gott 

að hafa en ekki ætti að takmarka gæði síðunnar til að eltast við hann. 

Notendur sögðu að nytsamlegt væri ef brautarstarfsfólk gæti notað snjalltæki til að 

kanna skilyrði á flugbrautum. Einnig er vilji fyrir að hafa síðuna opna fyrir flugmenn eða aðra 

sem gætu þurft á henni að halda. 

Þau vilja ekki hafa færanlega widgeta því það getur verið öryggisáhætta ef starfsfólk 

les óvart á vitlausa flugbraut því hún var öfugu megin á viðmótinu hjá þeim sem var seinast á 

vakt. Það var ekki vel tekið í tillögur okkar að framsetja skýjahæð með öðrum hætti eða 

breyta t.d. skammstöfuninni MNM í MIN.  

Þau vilja einnig ekki hafa marga smelli til að komast á milli yfirlitsmynda í viðmótinu 

því hraði skiptir miklu þegar flugvélar eru að lenda eða bíða eftir lendingu. 

 

 

3.3 Kröfulisti 

Kröfulisti þessi er settur upp til að sýna hvað notandinn á að geta gert með það að markmiði 

að skapa sameiginlega sýn hagsmunaaðila um hvernig vefsíðan muni virka. Kröfurnar hér 

fyrir neðan eru flokkaðar í virknikröfur og almennar kröfur. 
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Kröfulisti 

Virknikröfur Mikilvægi Uppfyllt 
(X) 

Notandi getur séð mæla frá öllum veðurstöðvum. A x 

Það er að vera hægt að bæta og eyða mælum úr kerfinu. A x 

Vindrós er byggð upp á svipaðan hátt og í fyrra viðmóti og á að vera 
áberandi. 

A x 

Vindmælir sýnir vindáttir í tugum, þ.e.a.s námundaðar að næsta tug. A x 

Notandi getur séð hvort rauntímagögn séu ennþá að berast frá mæli. A x 

Ef gildi vantar frá mæli þá er það sýnt með lit á sambærilegan hátt og 
á eldra viðmóti. 

A x 

Notandi getur greinilega séð ef daggarmark fer niður fyrir brautarhita 
þannig að tekið sé eftir. 

A x 

Mælar eru hópaðir saman á viðmótinu með öðrum tengdum mælum.  A x 

Mjög auðvelt er að skipta á milli yfirlitsmynda, helst með einum 
smelli. 

A x 

Öll gögn eru táknuð á þann hátt sem ICAO staðlar taka fram. Eldra 
viðmót er hannað eftir honum og má því taka allar framsetningar 
þaðan sem nýta má. 

A x 

Miðjutala vindrósar sýnir hámarksvindhraða síðustu tveggja mínútna. A x 

Admin notandi getur auðveldlega breytt uppröðun widgeta. B x 

Notandi getur auðveldlega séð hversu nýleg gögn sem mælir sýnir 
eru. 

B x 

Notandi getur séð gröf sem lýsa gögnum frá veðurstöð yfir ákveðið 
tímabil. 

B  

Það er hægt að færa veðurstöðvar/flugbrautarhólf um hólf, t.d. færa 
hægra/vinstra megin við önnur flugbrautarhólf. 

C x 

Notandi getur séð útskýringar á skammstöfunum. C x 

Hægt er að fá nákvæmari upplýsingar um ákveðinn tímapunkt með 

því að draga músina að honum á grafi. 

C x 

Notandi getur séð yfirlit yfir hæð skýjagrunns yfir ákveðið tímabil. C  

Hægt er að stilla vefsíðu á næturstillingu. C x 

Ræsing síðunnar er falin á bak við “spinner” C  
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Almennar kröfur Mikilvægi Uppfyllt 
(X) 

Að minnsta kosti 10 notendur geta notað kerfið samtímis. A x 

Kerfið styður Chrome vafrann. A x 

Notandi fær upplýsingar frá mælum á sekúndu fresti. A x 

Kerfið styður IE11 vafrann.  B  

Kerfið styður snjalltæki. B x 

Loftþrýstingsmæling (QNH) er á áberandi stað. Þetta þarf að gilda á 
stærri sem og minni tækjum.  

B  

Kerfið styður aðra vafra (Safari, Firefox og Edge). C x 

Notendur með óstudda vafra eru látnir vita að síðan sé ekki með 
stuðning fyrir þá. 

C  

Tafla 6: Kröfulisti 
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4 Viðmótshönnun 

Frumgerðir þessar voru unnar í samvinnu við framtíðarnotendur hjá Isavia og úr gögnum 

sem Isavia útvegaði. Meðal annars sýndu gögnin frá Isavia dæmi um mismunandi útlit af 

vef-viðmótum sem þeir hafa notast við í gegnum árin og kosti þeirra og galla. Einnig nýttust 

notendaviðtölin sem við tókum mikið við hönnun útlitsins og gáfu okkur innblástur við hönnun 

þess. 

Frumgerðirnar sem sýndar eru hér eru að mjög miklu leyti byggðar á fyrra viðmóti. 

Helstu breytingarnar sem hafa átt sér stað á aðalviðmóti hafa varðað að afmarka einingar 

betur, gera minniháttar endurbætur á vindrós og gera framsetningu viðvörunar- og 

villuskilaboða skýrari.  

 

  

19 



 

4.1 Aðalvalmynd - Stór skjár 

Hér má sjá aðalviðmót kerfisins. Þau gildi sem geymd eru í hvítu reitunum á þessum 

myndum og vindrós eru þær upplýsingar sem við munum uppfæra í rauntíma. Einnig má 

smella á hnappana sem merktir eru „Current“, „2“ og „10“ til að breyta upplýsingunum sem 

eru sýndar við hliðina á þeim. Efst í hægra horni síðunnar má sjá klukku en hún er þarna til 

þess að tryggja að notandinn geti ávallt treyst því að síðan sé að uppfæra sig. 

 

Mynd 1: Aðalvalmynd á stórum skjá 
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4.2 Aðalvalmynd - Viðvaranir 

Hér má sjá dæmi um viðvaranir sem viðmótið gefur. Gulur litur gefur til kynna að gildi séu 

unnin úr ófullkomnu gagnamengi. Rauður litur táknar að tiltekin gögn hafa ekki borist í 

ákveðinn tíma og eru því orðin úrelt. Rauði borðinn yfir daggarmarkinu (DP) og jarðhitanum 

(TEMP G) táknar að brautarskilyrði gætu valdið hálkumyndun á flugbrautinni. 

Mynd 2: Aðalvalmynd á stórum skjá með viðvörunum 
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4.3 Vindrós 

Sægræna örin táknar hér núverandi vindátt. Ljósbláu og dökkbláu reitirnir tákna 

hámarks/lágmarks vindátt síðustu tveggja og tíu mínútna. Talan í miðjunni táknar síðan 

núverandi vindhraða í hnútum og snúningur brautarinnar þvert á miðjuna táknar afstöðu 

flugbrautarinnar til norðurs. 

 

 

 

Mynd 3: Vindrós  
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4.4 Aðalvalmynd - Símaskjár 

Í snjallsímum og smáum snjalltækjum mun viðmótið þrengjast niður þar sem við á og 

valmyndin falla saman í hamborgara. 

 

 

Mynd 4: Aðalvalmynd á símaskjá 
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4.5 Aðalvalmynd - lítill skjár 

Hér hefur viðmótið smækkað vegna skjástærðar og færast þá liðir viðmótsins til svo þeir 

passi.  

 

 

Mynd 5: Aðalvalmynd á litlum skjá 
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4.6 Admin viðmót 

Django sér um að búa þessa síðu fyrir okkur og er hún eingöngu ætluð admin notendum. Í 

gegnum þetta viðmót verður hægt að bæta við nýjum eintökum af módelunum, sem lýst er í 

kerfishönnunarhluta þess skjals, sem munu þá birtast á viðmóti vefsíðunnar. Frekari 

útskýringar á vikni þessa viðmóts má finna í rekstrarhandbók kerfisins. 

 

 

 

Mynd 6: Skjáskot af admin viðmóti 
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5. Kerfishönnun 

5.1 Samskiptarit 

Hér má sjá hvernig bakendi kerfisins okkar er byggður upp. Fyrir neðan hana má síðan sjá 

frekari útskýringar á ferlinu sem ritið lýsir. 

 

Mynd 7: Samskiptarit bakenda 

● IWS-System er kerfi frá Tern Systems sem tekur upplýsingar frá veðurmælum og kemur þeim 

á staðlað form. Það sendir gögn í gegn um ZMQ sem data_processor vinnur síðan úr. 

● Data_processor er skrifta sem bæði á við og sendir áfram þau gögn sem henni berast frá 

IWS-veðurkerfinu á tengda notendur. 

● Django-channels er „web-frameworkið“ sem við erum að nota og keyrir það tvo þjóna, Redis 

og Daphne. Redis er „channel-layer“-þjónninn okkar og Daphne vefþjónninn. Nánari 

útskýringar á sambandi þeirra má finna í skjöluninni fyrir Channels, en þeir gegna saman 

gróflega sama hlutverki og venjulegur vefþjónn s.s. Apache myndi gera. 
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5.2 Gagnagrunnsrit 

Aðalhlutverk gagnagrunnsins er að geyma uppbyggingu vefsíðunnar og er notaður á hátt 

sem líkist meira stillingarskrá en hefðbundnu hlutverki gagnagrunns. Gagnagrunnur þessi er 

hannaður sérstaklega með það í huga að sem auðveldast verði fyrir stjórnendur kerfisins að 

breyta innihaldi þess. Gagnagrunnurinn geymir einnig aðgangsstýringartöflur Django en þær 

eru notaðar til þess að halda utan um admin notendur kerfisins. Frekari útskýringar á 

hlutverki hverrar töflu má finna fyrir neðan ritið. Ritið notast við crows foot ritháttinn. 

 

 

Mynd 8: Töflurit módela 

 

● Airport módelið geymir flugvelli, þeir eiga sitt nafn og mörg view. 

● View módelið táknar eina yfirlitsmynd flugvallar, við hana eru margar staðsetningar tengdar 

sem birtar eru á skjá notanda þegar kallað er á viewið. 

● Location módelið táknar eina veðurstöð og getur það verið tengt við mörg view sem það er 

hluti af og mörg widget sem birta gögn tengd þessari veðurstöð. Hún hefur einnig að geyma 

tvö mikilvæg einindi. Í fyrsta lagi einindið orientation, sem táknar afstöðu flugbrautar 

gagnvart norðri, og í öðru lagi role  einindið sem er notað er til þess að tengja hana við 

gögnin í gagnastraum IWS-weather kerfisins. 
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● Widget módelið táknar eitt widget. Hvert widget er tengt við eitt location sem birtir 

widgetinn og marga sensors sem widgetið birtir. Widget_type einindið er valið úr fyrirfram 

ákvörðuðum lista leyfðra gilda og táknar það hvers konar upplýsingar þetta widget á að birta. 

● Sensor módelið táknar eina gerð veðurmælinga, til dæmis væru allar vindmælingar einn 

sensor, og er það tengt við widgeta sem sjá um að birta upplýsingar.  „Role“ er hér aftur 

einindið sem við notum til þess að tengja sensorinn við gögnin í gagnastraum IWS-weather 

kerfisins. 

5.3 Gröf 

Gröfin keyra á sér server sem kallast Bokeh Server. Bokeh er python viðbót sem býr til gröf 

á HTML5 Canvas beint úr python með því það að búa til viðeigandi Javascript kóða fyrir vef. 

Bokeh getur keyrt sinn eigin server sem byggir á Tornado og notar WebSockets. Þar sem 

gröfin þurfa að sækja seinustu 48 tíma þá fannst okkur ráðlagt að það væri sér server sem 

sæi um það, Bokeh bíður upp á „callbacks“ frá veftækinu svo við getum haft hnappa sem 

sína 24 tíma eða 1 klst. Einnig bíður Bokeh server upp á sér „stream“ fall til að skeyta við 

hluta af gögnum án þess að þurfa senda allt aftur á client. Einnig getur „stream“ haft 

„rollover“ gildi þannig við getum tekið út gömul gögn sem eru eldri en 48 tímar.  

Django birtir svo öppin með því að keyra autoload_server fall í dashboard/views.py. 

Það virkar þannig að autoload_server veit slóðina á Bokeh server öppunum og fær sérstakt 

session id fyrir hvern notanda vefsíðunnar, svo hver notandi fær sitt eintak af gröfunum. Stór 

krafa frá Isavia var að geta birt bil í gröfunum þegar engin gögn koma og leystum við það vel 

með Bokeh.  

  

● IWS-System er kerfi frá Tern Systems sem tekur upplýsingar frá veðurmælum og við lesum 

með module sem við gerðum undir graph_service/iws_db.py. Það les tenginguna í gegnum 

Django settings til að ná beinu sambandi við gagnagrunn IWS og við gerum SQL beiðni um að 

fá seinustu 48 tíma eða seinustu sekúndur frá honum eftir því sem við á. 

● graph_server er skrifta sem keyrir upp Bokeh server á Tornado ioloop og keyrir mismunandi 

öpp undir graphs/tmp/ og sendir áfram þau gögn sem henni berast frá IWS-veðurkerfinu á 

tengda notendur. Þar erum við aðeins að senda gögn yfir á tengda notendur á einum stað 

sem gerir allt mun einfaldara. Við náum fyrst í öll gögnin, svo látum við aðeins nýjustu 

punkta á endann eftir það til að vera ekki að gera óþarfa fyrirspurnir á gagnagrunninn, ef það 

koma engin gögn við fyrirspurn í gagnagrunninn fyrir t.d. seinustu 3-5 sekúndur þá látum við 

“NaN” eða “Na” aftast og það birtist þá sem bil á línunni í gröfunum. Við förum einnig í 

gegnum fyrstu 48 tímana og látum “NaN” ef það líða ákveðið margar sekúndur milli 
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tímastimpla. Þannig viðheldur serverinn alltaf nýjustu 48 tímum og getur sent þá samstundis 

yfir á nýjasta session.  

● graph_setup_logic er skrifta sem vannst ekki tími til að klára og er ekki notuð einsog er. Hún 

á að gera alla uppsetningu á gröfunum miklu straumlínulagaðri, það á að virka þannig að 

graph_server og dashboard/views.py gætu bæði notað hana til að setja upp öll gröf 

„dynamically“ sama hvernig flugvelli eða flugbrauta uppsetning væri á. Skriftan myndi þá 

lesa módelin í gagnagrunninum, svo sem nöfn á flugvelli, flugbrautir og widgets. Hugmyndin 

er að þá væri default app sem væri t.d. graphs/WIND_DEFAULT_TEMPLATE/ sem væri svo 

afritað yfir í graphs/tmp og myndi skipta um heiti á því ásamt því að breyta config breytum 

einsog heiti á flugbraut. Þannig þyrfti ekki að harðkóða neitt einsog við erum að gera núna 

fyrir prótótýpuna okkar af vind gröfunum. 

 

5.4 Uppsetning 

Eins og við skilum kerfinu af okkur er það eingöngu ætlað til þess að taka við og birta gögn 

frá einum stökum flugvelli. Kerfið má hýsa hvort sem er á sömu vél og IWS-weather kerfið 

eða aðskilinni vél og myndu báðar uppsetningarnar virka. 

Kerfið er þó þróað með það í huga að það verði á endanum notað fyrir fleiri en einn 

flugvöll í einu. Ef útfæra á þann möguleika þurfa eftirfarandi hlutir að gerast. 

● Data_processor módúlinn útfærður til að styðja fleiri en eina tengingu 

● Öðrum consumer klasa bætt við til að tákna notendur nýja flugvallarins 

● Mainscript.js bætt til að tengjast núvöldum flugvelli 
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6 Framvinda 

6.1 Burndown chart 

Hér má sjá aðal burndown chart verkefnisins sem sýnir stöðu verkáætlunarinnar og hvernig 

hún hefur þróast með tímanum. 

 

Mynd 9: Aðal burndown rit 
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6.2 Product backlog 

Hér er product backlog verkefnisins eins og hann lítur út í dag. Hann er ekki stór en hver 

saga fyrir sig er almennt tímafrek og þær stærstu þarf að afgreiða fyrst. Af þessum sökum 

má í næsta undirkafla sjá frekara niðurbrot á hverri sögu í verkþætti. 

ID Sem Vil ég geta Til þess að Staða 

1 Notandi Séð upplýsingar frá 
IWS-weather kerfinu uppfærast 
í rauntíma. 

Ég geti komið 
upplýsingunum áleiðis 
til flugmanna. 

Búið. 

2 Notandi Skipt á milli yfirlitsmynda svo ég 
sjái eingöngu þau gögn sem ég 
hef áhuga á. 

Ég þurfi ekki að leita 
lengi eftir því sem ég 
vil. 

Búið. 

4 Notandi Ekki séð gögn sem eru svo 
gömul að þau eru úrelt. 

Ég valdi ekki slysi með 
því að gefa rangar 
upplýsingar. 

Búið. 

5 Notandi Séð gröf sem lýsa hegðun 
veðurs yfir ákveðið tímabil. 

Ég geti spáð fyrir um 
veðurhegðun út frá 
mynstrum sem hafa 
sýnt sig. 

Byrjað. 

6 Notandi Stillt viðmótið á dagstillingu eða 
næturstillingu. 

Ég geti hlíft augunum á 
mér. 

Búið. 

7 Admin Bætt hlutum  í kerfið 
(skynjurum, widgets eða 
staðsetningum). 

Notendur geti nýtt sér 
þessar nýju upplýsingar 
sem bætt hefur verið 
við. 

Búið. 

8 Admin Bætt við yfirlitsmynd. Notendur geti nýtt sér 
þessa nýju yfirlitsmynd. 

Búið. 

9 Admin Auðveldlega endurraðað hlutum 
innan síðunnar. 

Notendur geti haft 
viðmótið sérsniðið 
sínum þörfum. 

Búið. 

Tafla 7: Product backlog 
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6.3 Verkþættir 

6.3.1 Verkþættir úr product backlog 
Hér má sjá sögur product backlogsins brotnar niður í smærri verkþætti.  

Saga Lýsing Sögu 
punktar 

Staða 

1 Búa til forrit sem getur keyrt í bakgrunninum og áframsent gögnin 
sem berast frá IWS-weather kerfinu á notendur. 

6 Búið. 

1 Búa til uppbyggingu síðunnar sem mun taka við gögnunum. 4 Búið. 

1 Búa til widgeta sem geta birt gögnin sem clientinn fær send. 
Inniheldur ekki gerð vindrósar. 

4 Búið. 

1 Búa til vindrósina. 4 Búið. 

2 Búa til síður og Django módel sem þarf til þess að birta yfirlitsmyndir. 2 Búið. 

2 Gera forritinu kleift að skipta á milli yfirlitsmynda án þess að stoppa. 2 Búið. 

3,4 Skrifa kóða sem athugar hversu langt er síðan við fengum nýjustu 
gögn. 

2 Búið. 

5 Búa til þjónustu sem getur sótt söguleg gögn frá REST þjónustu 
IWS-weather kerfisins. 

2 Byrjað. 

5 Birta söguleg gögn á grafískan hátt. 2 Byrjað. 

6 Búa til næturþema. 1 Búið. 

6 Gera notendum kleift að vista stillingar sinar. 1 Búið. 

7 Búa til Django gagnagrunn og stilla stjórnandaviðmótið til þess að 
það sé auðvelt að bæta við hlutum á viðmótið. 

4 Búið. 

8 Stilla stjórnandaviðmótið til að það sé auðvelt að bæta við 
yfirlitsmynd. 

2 Búið. 

9 Stilla stjórnandaviðmótið þannig að það sé auðvelt að endurraða 
hlutum. 

2 Búið 

Sögupunktar samtals: 40 

Tafla 8: Verkþættir úr product backlog 

 

  

33 



 

6.3.2 Verkþættir tengdir þarfagreiningu og hönnun 

Greining og hönnun verkefnisins er einnig stór hluti af þróunarferlinu og hafa ýmsir þættir 

hennar verið tímametnir eins og sjá má í eftirfarandi töflu. 

Verkþáttur Sögupunktar Staða 

Undirbúa og taka notendaviðtöl. 3 Búið. 

Halda hugstreymisfund. 2 Búið. 

Búa til frumgerðir af viðmóti. 2 Búið. 

Fá endurgjöf frá starfsfólki. 3 Búið. 

Skrifa hönnunarskýrslu. 2 Búið. 

Skrifa þarfagreiningarskýrslu. 2 Búið. 

Sögupunktar samtals: 14  

Tafla 9: Verkþættir tengdir þarfagreiningu og hönnun 

6.3.3 Verkþættir tengdir skjölun 

Verkþáttur Sögupunktar Staða 

Skrifa notkunarhandbók. 3 Búið. 

Skrifa kerfishandbók. 2 Búið. 

Sögupunktar samtals: 5  

Tafla 10: Verkþættir tengdir skjölun 
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6.3.4 Áhættugreining 

Það er ekki sérstaklega margt sem við teljum að geti farið alvarlega úrskeiðis í verkefninu. 

Hér er hér listi yfir þau atriði sem við töldum að væru líklegust til þess að valda okkur töfum.  

Áhætta Hvað er gert til 
að draga úr 
áhættu 

Líkur Skaði Vægi Viðbragðsáætlun Ábyrgðaraðili Yfirstaðin 

Internet Explorer 
11 verður ekki 
samræmanlegur 
einu eða öðru sem 
við reynum að 
nota. 

Reglulegar 
prófanir með 
IE11 verða 
gerðar meðan á 
verkefninu 
stendur. 

4 2 8 Endurhönnun á því sem 
ekki virkar rétt í vafranum. 
Kanna hvort við getum 
einfaldlega hætt við að 
styðja hann. 

Ómar. IE 
stuðningur 
var gerður 
að B-kröfu 

28/2/17 

Framendalausn 
verður mjög þung 
vegna of mikillar 
javascript keyrslu. 

Síðan verður 
prófuð reglulega 
á getulitlum 
tækjum til þess 
að kanna 
hversu vel eða 
illa hún stendur 
sig. 

3 3 9 Stöðva vinnu og skoða 
hvað það er sem veldur 
hægaganginum og gera 
breytingar til að leysa 
vandann áður en lengra er 
haldið. 

Sigurður. 29/3/17 

Bakendalausn 
verður of hæg til 
þess að geta sent 
út gögn einu sinni 
á sekúndu. 

Ráðist verður í 
álagsprófun á 
bakenda eins 
fljótt og auðið 
er. 

2 3 6 Skipta út því sem virkar 
svona hægt í bakendanum. 

Steindór. 3/3/17 

Breytingar verða á 
hvernig min/max 
vindátt kemur frá 
bakenda. 

Haft í huga að 
inntak getur 
breyst þegar 
vindrós er 
forrituð. 

2 1  2 Gera breytingu á 
vindrósinni þannig að hún 
ráði við nýju gögnin. 

Steindór. 17/3/17 

Tafla 11: Áhættugreining 

6.3.4 Samantekt verkþátta 

Verkþættir úr product backlog. 40 

Verkþættir tengdir þarfagreiningu og hönnun. 14 

Verkþættir tengdir skjölun. 5 

Metið vægi áhætta. 6.5 

Sögupunktar samtals: 55.5 

Tafla 12: Samantekt verkþátta 
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6.4 Sprettir 

6.4.1 Núllti sprettur 

Þessi allra fyrsti sprettur fór í skipulagningu og gangsetningu verkefnisins. Product backlog 

var ekki til staðar þegar hér var komið sögu og því er tímaskráningin það eina sem haldið var 

utan um í honum. 

Tímaskráning 

Núllti Sprettur  
(11.1 - 20.01) 

Áætlaðir tímar Unnir tímar 

Snævar 38 klst 36 klst 

Steindór  32 klst 32 klst 

Ómar 36 klst 35 klst 

Sigurður 48 klst 27 klst 

Samtals 148 129,5 

Tafla 13: Tímaskráning núllta spretts 
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6.4.2 Fyrsti sprettur 

Vel gekk að halda hópnum að verki í fyrsta spretti en sökum örra skipulagsbreytinga meðan 

á honum stóð er ekki til backlog fyrir hann.  

Tímaskráning 

Fyrsti Sprettur  
(23.01 - 06.02) 

Áætlaðir tímar Unnir tímar 

Snævar 38 klst 47 klst 

Steindór 32 klst 38 klst 

Ómar 36 klst 42 klst 

Sigurður 48 klst 54 klst 

Samtals 148 181 

Tafla 14: Tímaskráning fyrsta spretts 

Niðurstaða retrospective fundar 
Þessi sprettur fór að miklu leiti í að koma verkefninu af stað. Miklar tafir urðu vegna breytinga 

á hönnun bakenda þegar við skiptum úr jQuery yfir í websocket til þess að koma gögnum til 

skila. Þessi breyting tafði mikið en við erum sáttir með niðurstöðu breytingarinnar og vildum 

ekki hafa sleppt henni. 

Í fyrri viku sprettsins gekk vel að klára verkáætlun og skipulagsskýrslu og í þeirri 

seinni gekk vel að taka notendaviðtöl og koma upp keyrandi einfaldri vefsíðu. Hópmeðlimir 

sammældust um að þetta hefði verið góð byrjun á verkefninu. 
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6.4.3 Annar sprettur 

Annar sprettur gekk ágætlega og tókst að ljúka öllum verkefnum sem áætlað var í honum. 

Burndown Chart 

 

Mynd 10: Burndown rit annars spretts 

Backlog 

Eftirfarandi verkþættir voru valdir úr product backlog: 

Verkþáttur Sögupunktar 

Búa til frumgerðir af viðmóti. 2 

Skrifa hönnunarskýrslu. 2 

Skrifa þarfagreiningarskýrslu. 2 

Búa til forrit sem getur keyrt í bakgrunninum og 
áframsent gögnin sem berast frá IWS-weather kerfinu 
á notendur. 

6 

Tafla 15: Verkþættir úr product backlog annars spretts 
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Úr þessu varð eftirfarandi sprint backlog: 

Sprettur 2 Upphaf Dagur 1 Dagur 2 Dagur 3 Dagur 4 Dagur 5 
Mockups 20 15 15 10 10 5 

Bakendi 30 20 20 20 20 10 

Stöðufundur 20 20 20 20 20 20 

Skýrslur 40 20 20 10 5 0 

Annað 20 12 12 12 12 12 

Sprettur 2 Dagur 6 Dagur 7 Dagur 8 Dagur 9 Lok  
Mockups 5 5 5 5 0  

Bakendi 5 5 5 5 0  

Stöðufundur 20 20 0 0 0  

Skýrslur 0 0 0 0 0  

Annað 0 0 0 0 0  
Tafla 16: Backlog annars spretts 

Tímaskráning 

Annar Sprettur  
(06.02 - 10.02) 

Áætlaðir tímar Unnir tímar 

Snævar 38 klst 31 klst 

Steindór 32 klst 42 klst 

Ómar 36 klst 33 klst 

Sigurður 48 klst 44 klst 

Samtals 148 150 

Tafla 17: Tímaskráning annars spretts 

Niðurstaða retrospective fundar 

Forritunarvinna sprettsins gekk vel og þótti hópnum verkefniskynningin hafa gengið 

ásættanlega. Í kjölfar kynninga kom í ljós að skýrslugerð hópsins hafði verið nokkuð langt frá 

því að vera ásættanleg og þurfti að endurvinna product backloginn ásamt því að fara í 

meiriháttar ritvillu- og textalagfæringar. Vel gekk að ganga frá mockups af síðunni fyrir 

seinna notendaviðtal.  

Miklu betur verður gengið frá skýrslum fyrir næsta stöðufund, þær verða líka 

sameinaðar í eina stóra til þess að gefa betra yfirlit yfir stöðu þeirra. 
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6.4.4 Þriðji sprettur 

Þriðji sprettur verkefnisins var mjög metnaðarfullur og ekki tókst að ljúka öllu sem við gerðum 

ráð fyrir. Þetta má rekja til þess að áætlunin fyrir hann var unnin áður en verkáætlunin var 

tekin í gegn og eftir á að hyggja voru tímamötin sem lagt var upp með allt of íhaldssöm. 

Burndown chart 

 

Mynd 11: Burndown rit þriðja spretts 

Backlog 

Eftirfarandi verkþættir voru valdir úr product backlog: 

Verkþáttur Sögupunktar 

Fá endurgjöf frá starfsfólki. 3 

Búa til uppbyggingu síðunnar sem mun taka við 
gögnunum. 

4 

Búa til widgeta sem geta birt gögnin sem clientinn fær 
send. Inniheldur ekki gerð vindrósar. 

4 

Tafla 18: Verkþættir úr product backlog þriðja spretts 

Úr þessu varð eftirfarandi sprint backlog, population skriftan er smáverk sem bættist við. 

Widgetarnir skiptust í tvennt, að búa þá sjálfa til annars vegar og að skila gögnum til þeirra 

hins vegar. 
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 Upphaf Dagur 1 Dagur 2 Dagur 3 Dagur 4 Dagur 5 

Endurgjöf frá 
starfsfólki 10 0 0 0 0 0 

Population 
skrifta 10 10 10 5 5 5 

HTML strúktúr 30 30 30 20 20 10 

Búa til widgeta 40 40 40 40 40 30 

Javascript kóði 
sem kemur 
gögnum til skila 40 40 40 40 40 40 

 Dagur 6 Dagur 7 Dagur 8 Dagur 9 Lok  

Endurgjöf frá 
starfsfólki 0 0 0 0 0  

Population 
skrifta 5 5 5 5 0  

HTML strúktúr 10 10 10 10 20  

Búa til widgets 20 20 10 10 0  

Javascript kóði 
sem kemur 
gögnum til skila 40 40 40 40 20  

Tafla 19: Backlog þriðja spretts 

Tímaskráning 

Snævar skilaði hér talsvert færri tímum en við var búist vegna veikinda. 

Þriðji Sprettur  
(06.02 - 10.02) 

Áætlaðir tímar Unnir tímar  

Snævar 38 klst 23 klst 

Steindór 32 klst 38 klst 

Ómar 36 klst 40 klst 

Sigurður 48 klst 48 klst 

Alls 148 148 

Tafla 20: Tímaskráning þriðja spretts 

Niðurstaða retrospective fundar 
Einn maður var veikur í heila viku og tafði það ögn fyrir sprettinum. Þó ekki hafi tekist að 

ljúka öllu því sem lagt var upp með var hópurinn tiltölulega sáttur við niðurstöðu sprettsins. 

Verkáætlunin hefði þurft að vera betri í upphafi spretts en hún var endurgerð í honum 

miðjum og komu tafirnar því ekki á óvart. Í lok sprettsins var komin upp sannfærandi 

frumgerð af síðunni og voru hópmeðlimir mjög glaðir með það.  

Nokkur ókláruð verkefni voru tekin með yfir í næsta sprett og gerum við ráð fyrir að 

ljúka þeim í honum. 
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6.4.5 Fjórði sprettur 

Stórt babb kom bátinn í fjórða sprett þegar að það kom í ljós að data-bindings gætu ekki 

fullnægt performance kröfum eftir að þau voru útfærð af fullu. HTML strúktúrinn var einnig 

gífurlegur tímasvelgur og færðist varla frá upphafsreit út allan sprettin. Í lok þessa spretts var 

verkefnið í fyrsta skipti orðið á eftir áætlun. 

Burndown chart 

 

Mynd 12: Burndown rit fjórða spretts 

Backlog 

Eftirfarandi verkþættir voru valdir úr product backlog: 

Verkþáttur Sögupunktar 

Skrifa kóða sem athugar hversu langt er 
síðan við fengum nýjustu gögn. 

2 

Tafla 21: Verkþættir úr product baklog fjórða spretts 
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Úr þessu varð eftirfarandi sprint backlog, undirbúningur stöðufunds bættist “óvænt” við: 

 Upphaf Dagur 1 Dagur 2 Dagur 3 Dagur 4 Dagur 5 

Tímasetninga 
checker 60 60 60 50 50 50 

Undirbúningur 
stöðufunds 30 30 30 20 10 0 

HTML strúktúr 20 10 10 10 10 20 

Javascript kóði 
sem kemur 
gögnum til skila 20 10 10 0 0 0 

 Dagur 6 Dagur 7 Dagur 8 Dagur 9 Lok  

Tímasetninga 
checker 50 50 50 50 30  

Undirbúningur 
stöðufunds 0 0 0 0 0  

HTML strúktúr 20 20 20 20 20  

Javascript kóði 
sem kemur 
gögnum til skila 0 0 0 0 0  

Tafla 22: Backlog fjórða spretts 

 

 

 

Tímaskráning fjórða spretts 

Fjórði Sprettur  
(06.02 - 10.02) 

Áætlaðir tímar Unnir tímar  

Snævar 38 klst 36 

Steindór 32 klst 46 

Ómar 36 klst 40 

Sigurður 48 klst 47 

Alls 148  

Tafla 23: Tímaskráning fjórða spretts 
 

Niðurstaða retrospective fundar 
Mjög mikill tími fór í að undirbúa skýrslur fyrir skil og hópinn fyrir stöðufund í byrjun spretts. 

HTML strúktúrinn var fastur lengi í CSS vandræðum sem voru illleysanleg og voru lengi til 

vandræða. Data bindings ævintýrið fór einnig illa og fór þar 3 daga vinna í ekki neitt. Þrátt 

fyrir að hafa farið tiltölulega illa var erfitt að kenna eitthverju einu um hversu illa fór. 
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6.4.6 Fimmti sprettur 

Góður sprettur, allt gekk tiltölulega vel nema að það virðist ekki ætla að finnast fullkomin 

lausn á HTML strúktúrnum nokkurn tímann. Verkefnið var loksins farið að verða sannfærandi 

í lok hans, Fyrsta “potentially shippable product increment” varð loksins til. 

Burndown chart 

 

Mynd 13: Burndown rit fimmta spretts 

Backlog 

Eftirfarandi verkþættir voru valdir úr product backlog: 

Verkþáttur Sögupunktar 

Gera forritinu kleift að skipta á milli 
yfirlitsmynda án þess að stoppa. 

2 

Búa til vindrósina. 4 

Tafla 24: Verkþættir úr product backlog fimmta spretts 
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Úr þessu varð eftirfarandi sprint backlog, HTML strúktúrinn og tímasetningacheckerinn eru 

ókláruð verkefni úr síðasta sprett: 

 Upphaf Dagur 1 Dagur 2 Dagur 3 Dagur 4 Dagur 5 

Tímasetninga 
checker 30 30 30 30 30 30 

Views 60 50 50 40 20 10 

Vindrós 
(Stefnum á að 
hálfna) 60 60 50 50 40 40 

HTML strúktúr 20 20 20 15 15 10 

 Dagur 6 Dagur 7 Dagur 8 Dagur 9 Lok  

Tímasetninga 
checker 20 20 10 10 0  

Views 0 0 0 0 0  

Vindrós 
(Stefnum á að 
hálfna) 40 40 30 30 20  

HTML strúktúr 10 10 10 10 10  

Tafla 25: Backlog fimmta spretts 

Tímaskráning 

Fimmti Sprettur  
(06.02 - 10.02) 

Áætlaðir tímar Unnir tímar  

Snævar 38 klst 39 

Steindór 32 klst 53 

Ómar 36 klst 41 

Sigurður 48 klst 59 

Alls 148 192 

Tafla 26: Tímaskráning fimmta spretts 

 

Niðurstaða retrospective fundar 

Verkefnið er komið í réttan farveg og það voru allir tiltölulega sáttir. Ómar sér ekki fyrir neinn 

enda á HTML strúktúrs ævintýrinu en það virkar orðið þokkalega þó að ennþá megi gera það 

betra. Því verður hér með sópað undir teppi þangað til að nægur tími gefst til þess að 

endurskoða nálgunina okkar að vandamálinu frá grunni. 
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6.4.7 Sjötti sprettur 

Þessi þriggja vikna sprettur var lítið skipulagður þar sem aðeins einn hópmeðlimur vann í 

verkefninu af fullum krafti meðan á honum stóð. Ástæðan fyrir honum var prófatörn og 

páskafrí sem tóku bæði sinn tíma frá meðlimum hópsins. Hann var samt sem áður mjög 

gagnlegur og tókst í honum að halda vel áfram og minnka tæknilega skuld verkefnisnis. 

Burndown chart 

 

Mynd 14: Burndown rit sjötta spretts 

Tímaskráning 

Fimmti Sprettur  
(06.02 - 10.02) 

Áætlaðir tímar Unnir tímar  

Snævar 27 klst 23 

Steindór 0 klst 33 

Ómar 39 klst 31 

Sigurður 95 klst 81 

Alls 161 166 

Tafla 27: Tímaskráning sjötta spretts 
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6.4.8 Sjöundi sprettur 
Í Sjöunda sprett hófst skipuleg vinna í verkefninu aftur af fullum krafti. Einblínt var á að reyna 

að skrifa þær handbækur sem eiga að fylgja forritinu ásamt því að vinna í gröfunum hélt 

áfram. 

Burndown chart 

 

 

Mynd 15: Burndown rit sjöunda spretts 

Backlog 

Eftirfarandi verkþættir voru valdir úr product backlog: 

Verkþáttur Sögupunktar 

Skrifa notkunarhandbók. 3 

Skrifa kerfishandbók. 2 

Búa til þjónustu sem getur sótt söguleg gögn frá 
IWS-weather kerfinu. 

2 

Tafla 28: Verkþættir úr product backlog sjöunda spretts 
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Úr þessu varð eftirfarandi sprint backlog, HTML strúktúrinn og tímasetningacheckerinn eru 

ókláruð verkefni úr síðasta sprett: 

 Upphaf Dagur 1 Dagur 2 Dagur 3 Dagur 4 Lok 

User manual 45 30 15 5 5 5 

Tech manual 30 15 10 10 10 10 

Database 
tenging við 
IWS 30 20 15 10 0 0 

Tafla 29: Backlog sjöunda spretts 

Tímaskráning 

Fimmti Sprettur  
(06.02 - 10.02) 

Áætlaðir tímar Unnir tímar  

Snævar 40 klst 31 

Steindór 40 klst 36 

Ómar 40 klst 35 

Sigurður 11 klst 18 

Alls 131 120 

Tafla 30: Tímaskráning sjöunda spretts 
 

6.4.9 Samantekt tímaskráninga 

Svona standa tímaskráningar hópsins. Allir meðlimir hópsins eru búnir að skila 300 tímum í 

lok verkefnisins. 

Samantekt Áætlaðir tímar Unnir tímar 

Snævar 323 323 

Steindór 272 367 

Ómar 335 348 

Sigurður 404 377 

Samtals 1344 1392 

Tafla 31: Samantekt tímaskráninga 
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6.4.8 Dreifing unninna tíma á verkþætti 

Hér má sjá tvö gröf um hvað hópmeðlimir hafa verið að verja tíma sínum meðan að þeir hafa 

verið að vinna í verkefninu. 

 

Mynd 16: Dreifing vinnutíma 

 

Mynd 17: Niðurskipt verkdreifing hvers hópmeðlims 
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7 Niðurstaða verkefnis 

7.1 Kröfur 

Þróun kerfisins gekk vel og tókst að ljúka öllum A kröfum úr kröfulista, flestum B kröfum og 
um helming af C kröfum. Þær B kröfur sem er mest áberandi að skortir eru stuðningur við 
Internet Explorer 11 og gröfin, sem eru enn ekki fullbúin.  

Mynd 18: Staða virknikrafa í lok verkefnis 

 
Mynd 19: Staða almennra krafa í lok verkefnis 
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7.2 Það sem gekk vel 

Allir meðlimir hópsins stóðu við skuldbindingar sínar til verkefnisins og er meginhluta þeirra 

verkefna sem lagt var upp með í upphafi verkefnisins lokið. Forritunarreglum var strangt fylgt 

eftir meðan á verkefninu stóð og allur kóði verkefnisins er vel skipulagður. Engar meiriháttar 

breytingar þurfti að gera á kerfishönnuninni sem lagt var upp með og gekk vel að halda 

hópnum við þá verkáætlun sem sett var fram. Viðmótshönnunin fór framar vonum, þá nánar 

tiltekið vindrósin, sem náðist að útfæra vel og fljótlega. Útfærsla admin viðmótsins gekk líka 

mjög vel og reyndist það afar vel í notkun. 

7.3 Það sem betur hefði mátt fara 

Verkefnastjórnunina hefði mátt taka harðari tökum fyrir alveg frá fyrsta degi. Hún hefur 

batnað eftir því sem á verkefnið leið, en í upphafi þess var hún ekki framkvæmd á 

ásættanlegan hátt. Greinastjórnunarferlið sem lagt var upp með virkaði illa og var því skipt 

út, betur hefði þó mátt standa að skiptingunni því innleiðing git-flow gekk ekki nógu hratt fyrir 

sig þegar skipta átti í miðju verkefni.  

Einn einstakling hefðum við átt að gera ábyrgan fyrir “Development operations” í 

upphafi verkefnisins. Það fór á þann veg að of margir voru að fikta í ferlunum og olli það því 

að sýn skorti í þessum málum. Prófanir á Internet Explorer 11 gátu til dæmis ekki hafist fyrr 

en seint og um síðir því það skorti tólin til þess að framkvæma þær. 

Þó svo að útfærsla grafa hafi ekki upprunalega verið partur af verkefnalýsingu frá 

Tern Systems, sáum við fram á að hafa nægan tíma í þá útfærslu. Það reyndist heldur mikil 

bjartsýni á okkar vegu, en gröfin tóku svo mun lengri tíma en upphaflega var áætlað. 
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Viðauki A 

Spurningalisti fyrsta notandaviðtals 

 

Markmið viðtala: Komast að hvernig væri notendur vilja hafa síðuna til að stuðla að betri hönnun 

viðmóts og kerfis. 

 

1. Hvað var það sem fór í taugarnar á þér við gamla kerfið? 

a. Mega skammstafanirnar missa sín? 

2. Hvað einblínir þú mest á þegar þú ert að vinna með gamla veðurviðmótið? 

3. Eru sumar veðurstöðvar talsvert mikilvægari en aðrar? 

4. Hvað er almennt það fyrsta sem þú leitar að þegar þú kemur að kerfinu? 

5. Hvað er aukaatriði varðandi veðurviðmótið, eru eh. Upplýsingar sem koma sjaldnast 

að gagni? 

6. Undir hvaða aðstæðum notar þú kerfið yfirleitt? 

7. Eruð þið með einhver viðmót á öðrum tækjum sem ykkur finnst vel heppnuð 

veðurviðmót? 

8. Þegar þú skoðar eina veðurstöð, ertu yfirleitt að leita að öllum / flestum mælingum 

sem tengjast henni eða aðeins einhverju einu? 

9. Skoðar þú oft eins gögn, ss. vindhraðamælingar frá fleiri en einni veðurstöð í einu? 

a. Ef það væri hægt að fá öll gögn af sömu gerð inn á eina síðu, getur þú séð 

fyrir þér að það væri eitthvað sem þú myndir nota? 

10. Hversu mikið notast þú við gröfin sem boðið er upp á? 

11. Útskýra gröfin sig sjálf nógu vel? 

a. Mætti jafnvel bæta við / breyta legend útskýringum við gröfin? 

12. Væri vilji fyrir að breyta gröfunum? 

a. Til dæmis hafa  eitt graf fyrir hverja staðsetningu, og hvað það sýnir stillt með 

hnapp við hlið þess? 

13. Hvernig myndirðu raða hlutunum á skjánum upp ef þú fengir að ráða? 

14. Ef að hlutunum væri raðað óþægilega á viðmótinu, sérðu fyrir þér að þú myndir 

ráðast í endurraða þeim sjálf. 
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a. Ef það væri hægt að draga hluti til? 

b. Ef það þyrfti að opna stillingarnar til þess að gera það? 

 

Spurningalisti annars notandaviðtals. 

1. Í núverandi forriti er fast tímabil á gröfunum. Væri eitthvað gagn af styttra eða lengra 

tímabili ? 

2. Er áhugi fyrir því að geta haft viðmótið á íslensku, þ.e.a.s allt nema 

skammstafanirnar? 

3.  Myndi vera flott að hafa einskonar yfirlitssíðu til að hafa á stórum skjá þar sem 

aðgangur er að öllum upplýsingum og kannski meiri greiningu á veðurgögnum ? 

4. Þarf örin fyrir hPa að vera fyrir +-2 hPa fyrir seinustu 60 mínútur eins og það er núna 

eða breyta því ? 

5. Spyrja sérstaklega um breytingar á skýjamæliseiningum 

6. Spyrja sérstaklega um útfærslu á vindrós. 

 

Notendaprófun: 

 

1. Láttu eins og þetta sé alvöru forritið, þig langar að komast í gröfin, hvað myndir þú 

smella á? 

2. Þig langar að skipta yfir í næturstillingu, hvað myndir þú smella á til þess að gera 

það? 

3. Þig vantar að sjá meðalvindhraða síðustu tíu mínútna, hvað myndir þú smella á? 

 

53 


