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1. Kynning og hlutverk

1.1 Um Össur
Össur er rótgróið fyrirtæki sem flestir Íslendingar hafa heyrt getið. Það var stofnað árið 1971
og er nú orðið alþjóðlegt heilbrigðistæknifyrirtæki. Þar eru hönnuð og framleidd stoðtæki,
spelkur og stuðningsvörur. Hjá Össuri starfa um 3000 starfsmenn í 25 löndum.
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Íslandi við Grjótháls 5 í Reykjavík. Þar fer mest öll
framleiðsla og þróun fram. Stefnumið Össurar er að bæta hreyfanleika fólks með tækni,
rannsóknum og nýsköpun.

1.2 Hópurinn
Þróunarteymi:
- Hallur Ólafsson
- Haraldur Ingi Shoshan
- Orri Axelsson
Product Owner: Össur
Scrum Master: Hallur Ólafsson
Leiðbeinandi: Guðný Ragna Jónsdóttir
Tengiliðir hóps hjá Össuri: Kristján Þór Finnsson og Karl Andrés Gíslason
Upphaflega stóð til að Orri Axelsson yrði scrum master en um miðbik verkefnisins, þegar
forritunarvinna var komin í góðan farveg, var tekin ákvörðun um að Hallur Ólafsson myndi
gegna því hlutverki.
Nemendur hópsins eru allir skráðir í útskrift vor 2018 fyrir B.Sc. í tölvunarfræði við Háskólann
í Reykjavík.
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2. Verkefnalýsing
2.1 Almennt um verkefnið
Eins og fram hefur komið þá framleiðir Össur allskyns stoðtæki. Á meðal þessara tækja eru
hátækni örstýrð hné og ökklar. Þessi búnaður notar háþróuð reiknirit til að greina hin ýmsu
gögn frá skynjurum og stjórnbúnaði. Tækin senda þessi gögn frá sér í gegnum Bluetooth eða
Wifi, í tölvu eða síma sem senda svo gögnin áleiðis í ský Össurar. Verkefnið snýst um að
hanna vefviðmót sem sækir gögnin í skýið og birtir þau á þægilegan, grafískan máta fyrir
notendur. Upplýsingar sem birtast í vefviðmótinu eru sérsniðnar að hverjum notendahópi
fyrir sig, s.s. þróunarteymi, viðskiptavinum o.fl.
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Mynd 1 - Uppbygging kerfis

Þessi mynd fylgdi verkefnalýsingu Össurar. Það sem er afmarkað með rauðum kassa er
verkefnið sem á að útfæra. Önnur kerfi á myndinni eru þegar til og hafa verið þróuð
innanhúss hjá Össuri. Notast er við „API” sem sést inná myndinni og kallast „Bionic Registry
API App”. Hann er í formi „REST” þjónustu. Ef breyta þarf bakendanum þarf starfsmaður
Össurar að koma að því.
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3. Notendahópar
3.1 Össur R&D (Þróunarteymi)
Í þróunarteymi Össurar, sem þau kjósa að kalla „R&D” fyrir „research and development”, eru
verkfræðingar, tölvunarfræðingar og aðrir sérfræðingar. Þessi notendahópur kemur til með
að nýta sér kerfið hvað mest. Þau hafa aðgang að öllum upplýsingum sem tækin gefa frá sér
og því verður viðmótið þannig að það sé sem auðveldast að leita að sérstökum tækjum og
breytum. Þessir notendur þurfa ekki að tilgreina sig sérstaklega heldur verður þeim beint á
þann hluta kerfisins er snýr að þeim þegar þeir hafa skráð sig inn.

3.2 Viðskiptavinir (Almennir notendur)
Viðskiptavinir eru notendur örstýrðra hnjáa og ökla frá Össuri. Þessi hópur getur skráð sig inn
og séð hagnýtar upplýsingar með áherslu á hvernig varan hefur bætt líf notendans. Þar sést
til dæmis hversu mikið notandinn gengur og hvort hann sé að auka hreyfingu eftir því sem
hann kynnist búðnaðinum sínum betur. Hann getur einnig séð stöðu rafhlöðu og hvort að
tækið þurfi að fara til þjónustuaðila í skoðun. Þessi notendahópur var ekki aðaláhersla
verkefnisins en Össur er þegar með snjallsímaforrit sem veitir notendum hagnýtar
upplýsingar, (sjá mynd 1).

3.3 Admin aðgangur (Stjórnenda aðgangur)
Örfáir aðilar munu hafa aðgang að sérstökum „admin” aðgangi. Þessi stjórnenda aðgangur er
ekki mjög frábrugðin aðgangi fyrir „R&D” þróunarteymið. Notandi skilgreindur sem stjórnandi
hefur meiri yfirsýn yfir heildarstöðu kerfis með upplýsingum sem birtast á „dashboard”. Hann
hefur lista yfir alla aðila kerfisins, bæði „R&D” notendur og almenna notendur. Kerfið gerir
ekki ráð fyrir að hægt sé að breyta upplýsingum í gagnagrunni en stjórnanda- og R&D
notendur eiga þó að geta skoðað allar breytur. Ef það þarf að breyta eða bæta við nýjum
tækjum eða jafnvel breytum þá þyrfti að gera það í kóða forritsins og byggja forritið upp á
nýtt.

3.4 Óskráðir notendur
Óskráðir notendur sem hafa ekki notendanafn og lykilorð að kerfinu komast ekki inn og geta
ekki nýtt sér neitt sem kerfið býður upp á. Kerfið verður því einungis fyrir starfsmenn og
viðskiptavini Össurar.
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4. Skipulag
4.1 Verkskipulag og aðferðafræði
Tekin var ákvörðun um að nota „Scrum” og „Agile” aðferðarfræði. Til að byrja með var hver
sprettur tvær vikur, frá fimmtudegi til miðvikudags. Þegar verkefnaálagi úr öðrum áföngum
lauk urðu sprettirnir ein vika, einnig frá fimmtudegi til miðvikudags. Í byrjun hvers
fimmtudags eftir að spretti lauk var haldinn „review and retrospective” fundur þar sem farið
var yfir það sem var unnið í sprettinum og hvernig það gekk. Þá voru valdar notendasögur úr
„backlog” og þær brotnar upp í smærri verkefni sem síðan var unnið að í komandi spretti.
Þegar hópurinn hittist á fimmtudögum var haldinn stuttur „daily scrum” fundur til að
skipuleggja daginn. Einnig var ákveðið að hafa fund með leiðbeinanda okkar, Guðnýju Rögnu
Jónsdóttur í lok sama dags. Fundirnir fóru ýmist fram í gegnum Skype eða hún kom að
heimsækja hópinn. Áætlaður tími verkefnisins var um 900 - 1000 klukkustundir, innifalið í
þessum tíma eru allar greiningar, fundir, hönnun, þróun, skjölun og prófanir. Hægt að að sjá
ítarlega útlistun á öllum verkefnum í „backlog” í viðauka 2.

4.2 Aðstaða hópsins
Nemendum var úthlutuð aðstaða í höfuðstöðvum Össurar við Grjótháls 5. Þar hafði hópurinn
aðgengi að stóru fundarborði og þægilegum skrifborðsstólum í sama rými og þróunarteymi
fyrirtækisins. Einnig var hópnum heimilt að nýta sér mötuneyti Össurar. Það var nokkur
gremja innan hópsins með aðstöðuna þar sem hún var staðsett handan rýmis þar sem
renniverkstæði Össurar er staðsett. Þess má geta að renniverkstæðið gengur allan
sólarhringinn. Einnig var gangsett þjófavörn í kringum 19:00 og því ekki æskilegt að nýta sér
aðstöðuna á kvöldin. Þó var gott aðgengi að þróunarteymi Össurar þar sem nemendur gátu
auðveldlega fengið ábendingar og gert notendaprófanir á starfsmönnum.

4.3 Viðvera
Hópurinn var með fasta vinnudaga á fimmtudögum í aðstöðu Össurar. Einnig var unnið um
helgar og á öðrum virkum dögum þegar tími gafst frá verkefnum tengdum náminu. Yfir
próftörn og í þriggja vikna lotu vann hópurinn alla daga vikunnar í verkefninu.
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5. Þróunarumhverfi
5.1 Almennt
Allur kóði var skrifaður í Visual Studio Code frá Microsoft. Notast var við bakenda sem
skrifaður var af starfsmanni Össurar. Bakendinn er skrifaður í .NET í C# forritunarmálinu og
notar Microsoft Azure Cloud fyrir hýsingu gagnagrunns. Fyrir framendann var Angular 5.0
notað sem samanstendur af Javascript, HTML og CSS skrám. Github var notað til að halda
utan um allan kóða og til að einfalda vinnu margra aðila í verkefninu á sama tíma. Fyrir
„continuous integration” var Travis CI notað. Travis CI keyrir sjálfkrafa stöðluð próf ásamt
prófum sem hafa verið skrifuð, í hvert skipti sem kóða er ýtt á Github.
Þar sem „Scrum” aðferðarfræðin var notuð var tilvalið að nota Trello til þess að halda utan
um verkskipulag. Með Trello er hægt að búa til spjöld með notendasögum og verkefnum. Þar
er hægt að fylgjast með hver er að vinna í hverju og hvort því sé lokið. Um miðbik
verkefnisins var Google Sheets einnig notað til þess að halda utan um verkefni en það var
mat hópsins að þar sé auðveldara að hafa yfirsýn á heildarframvindu. Allar skýrslur og skjöl
voru vistuð á Google Drive. Þar var haldið utan um tímaskráningu meðlima með Google
Sheets. Skýrslur og handbækur voru gerðar í Google Docs. Balsamiq Mockup er forrit notað
til þess að gera frumgerðir og var notað til að hanna útlit viðmótsins áður en vinna hófst.

5.2 Útgáfustýring
Notast var við Travis CI, Heroku og Github fyrir útgáfustýringu. Allur kóði var unnin á sér
„grein” (branch) á Github og aldrei var sett beint á „master greinina”. Heldur voru greinarnar
sameinaðar við „master greinina” þegar þær voru tilbúnar. Þá tók Travis við og prófaði
kóðann og lét vita hvort öll próf stóðust. Ef prófin stóðust ekki var hægt að hætta við
sameininguna og laga kóðann. Ef allt var í lagi var greinin sameinuð við „master greinina”.
Heroku fór þá af stað og gaf út kerfið í sinni nýjustu mynd á slóðinni
https://ossurbioniccloud.herokuapp.com/ fyrir starfsmenn Össurar að prófa.
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5.3 Forritunarreglur
1. Öll breytunöfn og föll eru camelCase, byrja á litlum staf og seinni parturinn byrjar á
stærri staf.
dæmi: var demoVariable: string;

2. Slaufusvigar
a. Fyrsta slaufa skal ávallt opnast í sömu línu og fallið, if-else osfrv. er skilgreint.
b. Síðari slaufan skal alltaf koma í nýrri línu eftir síðustu línu af kóða
c. dæmi: public demoFunction() {
dæmi: if() {
console.log(demoVariable);
};

3. Double quotes (“”) þegar það á við, ekki einfaldar quotes (‘’)
dæmi: var demoVariable: string = "double quotes";

4. Ávallt skal nota lýsandi breytunöfn og fallanöfn
dæmi: var todayLegStepCount: number = 23;

5. Öll föll, breytur og hlutir skulu enda á semíkommu.
dæmi: var batteryLevel = 100;

Háskólinn í Reykjavík
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6. Áætlun
6.1 Upprunaleg áætlun spretta
Í þessari töflu má sjá hvernig hópurinn sá framvindu verkefnisins fyrir sér. Það var fastlega
gert ráð fyrir því að ekki myndi allt ganga eftir og að verkefni myndu færast milli spretta.

Sprettur nr

Byrjar

Endar

Lengd

Sprettur 0

17.01.2018

31.01.2018

2 vikur

14.02.2018

2 vikur

●
●
●
●

Kynnast verkefninu.
Fara á fundi hjá Össuri.
Uppsetning á umhverfi.
Setja verkefnið upp á GitHub.

Sprettur 1
●
●
●

Setja upp verkefnið.
Lista upp sögupunkta.
Fá aðgang að REST þjónustunni sem við byggjum kerfið á.

Sprettur 2
●
●

01.03.2018

14.03.2018

2 vikur

15.03.2018

28.03.2018

2 vikur

29.03.2018

12.04.2018

2 vikur

19.04.2018

1 vika

Forritunarvinna.
Byrja að skoða notendaprófanir.

Sprettur 6
●
●

2 vikur

Forritunarvinna.

Sprettur 5
●
●

28.02.2018

Forritunarvinna.
Uppfærsla á skýrslu.

Sprettur 4
●

15.02.2018

Fara yfir sögupunkta og brjóta upp í verkefni.
Hefja forritunarvinnu.

Sprettur 3
●
●

01.02.2018

13.04.2018

Forritunarvinna.
Vinna í lokaskýrslu.

Háskólinn í Reykjavík
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●

Semja notendaprófanir.

Sprettur 7
●
●
●

20.04.2018

26.4.2018

1 vika

03.5.2018

1 vika

Forritunarvinna.
Framkvæma notendaprófanir.
Uppfæra kerfi út frá notendaprófunum.

Sprettur 8
●
●
●

Össur Bionic Cloud User Interface

27.04.2018

Fínpússa kerfi.
Loka lausum endum.
Vinna í lokaskýrslu.

6.2 Uppfærð áætlun spretta
Í síðasta spretti var litið yfir farinn veg og skráð í grófum dráttum hvað var í raun og veru
unnið í hverjum spretti fyrir sig.

Sprettur nr

Byrjar

Endar

Lengd

Sprettur 0

17.01.2018

31.01.2018

2 vikur

14.02.2018

2 vikur

●
●
●

Kynnast verkefninu.
Fara á fundi hjá Össuri.
Byrja á skýrsluvinnu.

Sprettur 1
●
●
●
●
●

Uppsetning á umhverfi.
Setja verkefnið upp á GitHub.
Undirbúa stöðufund 1.
Setja upp tengingu við Travis CI fyrir continuous integration.
Setja upp tengingu við Heroku fyrir continuous deployment.

Sprettur 2
●
●
●

15.02.2018

28.02.2018

2 vikur

Fá aðgang að REST þjónustunni sem við byggjum kerfið á.
Lista upp sögupunkta.
Byrja á prótótýpu.

Sprettur 3
●
●
●

01.02.2018

01.03.2018

14.03.2018

2 vikur

Fara yfir sögupunkta og brjóta upp í verkefni.
Klára prótótýpur.
Forritunarvinna.
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●
●

Undirbúningur fyrir stöðufund 2.
Uppfærsla á skýrslu.

Sprettur 4
●

12.04.2018

2 vikur

13.04.2018

19.04.2018

1 vika

20.04.2018

26.4.2018

1 vika

27.04.2018

02.5.2018

1 vika

10.5.2018

1 vika

Framkvæma notendaprófanir.
Fínpússa kerfi.
Vinna í lokaskýrslu.
Undirbúa kynningu fyrir stöðufund 3.
Uppfæra kerfi út frá notendaprófunum.

Sprettur 9
●
●
●
●
●

29.03.2018

Forritunarvinna.
Semja notendaprófanir.
Framkvæma notendaprófanir.

Sprettur 8
●
●
●
●
●

2 vikur

Forritunarvinna.
Vinna í lokaskýrslu.

Sprettur 7
●
●
●

28.03.2018

Forritunarvinna.
Vinna í uppsetningu á lokaskýrslu.
Byrja að skoða notendaprófanir.

Sprettur 6
●
●

15.03.2018

Ekki unnt að vinna í verkefninu vegna verkefnaálags úr öðrum áföngum.

Sprettur 5
●
●
●

Össur Bionic Cloud User Interface

03.05.2018

Klára lokaskýrslu.
Undirbúa stöðufund 3.
Loka lausum endum.
Breyta skýrslu út frá athugasemdum eftir stöðufund 3.
Undirbúa lokakynningu út frá athugasemdum eftir stöðufund 3.

6.3 Skipulag vinnutíma
Gróf áætlun á verkið voru um 900-1000 klukkustundir. Þar sem það voru þrír nemendur í
hópnum þýddi það c.a. 300 klukkustundir á mann. Í sprettum 0-5 var gróflega áætlað að
hópurinn næði 96 klukkustundum í hverjum spretti. Þessi áætlun gerði ráð fyrir öðrum
verkefnum og tímum í náminu, en búist var við að álag við verkefnavinnu í öðrum áföngum
geti orðið þyngst í spretti 4 og jafnvel 5. Enginn meðlimur hópsins tók lokapróf á þessari önn.
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Því var stefnt á að ná minnst átta tímum á dag yfir próftörnina og í þriggja vikna lotu. Í
töflunum hér fyrir neðan má sjá grófa tímaáætlun fyrir hvern sprett.
Fyrri tímataflan sýnir viðmið hópsins þegar kom að dreifingu vinnustunda á verkefnið í 2
vikna sprettum. Það eru þeir sprettir sem teknir voru meðfram öðrum áföngum í skólanum.
Fim

Fös

Hallur

8

4

Haraldur

8

Orri
Samtals

Lau

Fim

Fös

4

8

4

4

32

4

4

8

4

4

32

8

4

4

8

4

4

32

24

12

24

12

0

Sun

0

Mán

0

Þri

12

Mið

0

Lau

0

Sun

0

Mán

0

Þri

12

Mið

0

96

Eftir að kennslu lyki á önninni myndi hópurinn breyta lengd spretta í 1 viku. Í næstu töflu má
sjá hvernig tímataflan leit út fyrir 1 vikna spretti. Þessir sprettir voru yfir próftörnina og
þriggja vikna lotu.
Fim

Fös

Hallur

8

Haraldur

Lau

Mán

Þri

Mið

8

8

8

8

40

8

8

8

8

8

40

Orri

8

8

8

8

8

40

Samtals

24

24

24

24

24

120

0

Sun

0

Hópurinn var meðvitaður um að ef tímaáætlun fyrir 2 vikna spretti gengi ekki eftir skv. plani
myndu nemendur þurfa að auka viðveru og vinnu í 1 viku sprettunum.
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7. Áhættugreining
7.1 Almennt
Við gerð skýrslu fyrir fyrsta stöðufund var gerð áhættugreining fyrir verkefnið. Hún var síðar
meir uppfærð fyrir stöðufund 2.
Útskýring fyrir áhættutöflu
● Áhættur hafa líkur á að gerast frá 1 uppí 5
● Áhættur hafa alvarleika frá 1 uppí 5
● Áhættustig er margfeldi líkna og alvarleika og stjórnar hvar áhætta raðast á listann.

7.2 Áhættutafla
Nr. Áhætta

Líkur

Alvarleiki Áhættustig
(líkur *
alvarleiki)

Ráðstafanir

Ábyrgð

1

Tenging við
gagnagrunn

2

5

10

Fá aðstoð frá aðila sem
þekkir betur til, mögulega
ræða við starfsmenn
Össurar.

Haraldur

2

Útlit og viðmót
ekki nægilega
huggulegt og flott

2

5

10

Fá reglulega feedback frá
starfsmönnum Össurar
um viðmót og útlit.

Hallur

3

Vanmat á
umfangi

2

5

10

Byrja sem fyrst á að
forrita og gera skýrslur til
að átta sig á umfanginu
og verkefnaálaginu.

Orri

4

Gæði skýrslu

3

3

9

Lesa vel yfir skýrslu.
Stafsetning og málfar er
vandað. Skýrsla skal vera
í samræmi við sjálfa sig
og kynningu.

Hallur

5

Vandamál með
Github

4

2

8

Nota branches og pull
request-ur. Leysa merge
conflict um leið og þau
gerast.

Hallur

Háskólinn í Reykjavík
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6

Mikið
verkefnaálag í
öðrum áföngum

2

3

6

Skipuleggja sig betur í
kringum aðra áfanga og
bæta upp fyrir tapaðan
tíma.

Haraldur

7

Veikindi og önnur
fjarvera

2

3

6

Ef veikindi eða önnur
fjarvera á sér stað munu
aðrir meðlimir taka á sig
meiri vinnu.

Haraldur

8

Samskipti við
Össur ganga
hægt eða
erfiðlega

1

5

5

Vera í stöðugum
samskiptum við tengiliði
innan Össurar og láta
vita ef eitthvað vantar
eða eitthvað hefur farið
úrskeiðis.

Hallur

9

Samskipti innan
hópsins gang illa

1

4

4

Vera opnir fyrir
hugmyndum annarra og
bera virðingu fyrir
teymisfélugum.

Orri

10

Festast ekki í
smáatriðunum

4

1

4

Þar sem mikil vinna getur
farið í útlitið á viðmótinu
verður að passa að ekki
fari of mikill tími í litlar
útlitsstillingar þegar
stærri verkefni bíða.

Orri

Háskólinn í Reykjavík
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8. Kröfulisti
Við smíði nýs kerfis er mikilvægt að vita nákvæmlega hvað kerfið á að geta gert. Hér að
neðan eru tveir listar með þeim kröfum sem hópurinn ætlaði sér að vinna að í kerfinu. Sá fyrri
er listi með kröfum sem hópurinn sá fyrir sér að vinna að þegar verkið hófst en sá síðari eru
kröfur sem bættust við á meðan vinna stóð yfir. Eins og kröfunum er lýst þá getur það ýmist
verið aðgerð sem notandi á að geta framkvæmt eða verkefni sem forritari þurfti að útfæra.
Kröfurnar eru merktar í dálknum “staða” með einum af eftirfarandi litum.
L

Merkir að kröfunni hafi verið lokið

ÓL

Merkir að kröfunni sé ólokið

E*

Merkir að kröfunni var eytt út af kröfulistanum. Útskýring fylgir.

Upphaflegur kröfulisti
Nr.

Krafa/Verkefni

Forgangur

Staða

1

Let R&D view useful information such as variables, documents and events in
well arranged lists

A

L

2

Let R&D users search for a model by ID

A

L

3

Let R&D users filter out anomalies in variable list by peripheralID

A

L

4

Let R&D users select model type to get list of all models

A

E*

5

Let R&D user narrow search by selection special action

A

L

6

Let R&D users filter out objects by variable/date in variables table

A

L

7

Let R&D users select variables to see a list of the latest values

A

L

8

Let R&D users select variables in the list of new variables and get older values

A

L

9

Let R&D users select tests in the documents tab and see a list of all tests that
ran on the device

A

L

Háskólinn í Reykjavík
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10

Let R&D users select the events tab in the task bar and see a list the of newest
events that ran on the device

A

L

11

Let R&D users select an event in the events list to view previous events

A

L

16

Create a Dashboard for User to see useful information

B

L

18

Let a normal user see step count on their dashboard

B

L

19

Let a normal user see step count on their dashboard

B

L

20

Let a normal user see a graph of steps per-day

B

L

21

Let a normal user see a percentage that shows if they have increased their
walking per day on average over time.

B

ÓL

22

Create a dashboard for R&D with useful information

B

L

23

Let R&D user see how many new devices are in the database on dashboard

B

L

24

Let R&D user see how many new variables have been added since last logon

B

E*

25

Create a Login screen for all users types

B

L

28

Let R&D see how many anomalies variables are in details view for a device

B

L

29

Let R&D see anomalies in list of variables (highlights)

B

L

30

Let R&D see anomalies in details view for a device

B

L

16

Create a temporary login window for the system

C

L

* Kröfu 4 var eytt vegna þess að gagnagrunnurinn bauð ekki uppá slíka virkni.
* Kröfu 24 var eytt því að slík virkni krefst viðbóta á bakenda ella hefði það hægt of mikið á
síðunni.

Uppfærður kröfulisti

Hópnum voru gefnar nokkuð frjálsar hendur um hvaða upplýsingar voru settar fram og
hvernig. „Agile” aðferðafræðin var því vel nýtt í verkefninu og bættust ýmsar kröfur við sem
ekki voru sjáanlegar við upphaf verkefnisins. Eftirfarandi kröfulisti inniheldur þær kröfur sem
bættust við eftir að forritunarvinna var hafin.

Háskólinn í Reykjavík
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Forgangur

Staða

Let R&D see all documents added today, last week and overall numbers
(dashboard)

A

L

13

Let Admin see how documents are distributed between users ( chart,
dashboard)

A

L

14

Let R&D see all of his documents (dashboard)

B

L

15

Let R&D see all documents in the system (graph, dashboard)

B

L

37

Create Admin Dashboard

A

L

38

Let R&D see of his Events (dashboard)

B

L

33

Let Admin see all users in the system

A

L

17

Let users login using Facebook Authentication

B

E*

39

Let admin see how documents are distributed between users ( chart,
dashboard)

B

L

32

Let Admin user see all documents by peripheral ID

B

L

34

Users get autocomplete when searching for peripherals, variables or events

B

L

35

Users can filter out variables and events by date range

B

L

36

Users can see newest step count and battery level in peripheral detail
component

A

L

40

Let R&D and Admin users customize their dashboard

C

ÓL

* Kröfu 17 var eytt vegna nýrra persónuverndarlaga sem gerði ferlið við að nota Facebook
authentication mun flóknara.

Háskólinn í Reykjavík
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9. Framvinda verkefnis
9.1 Heildarframvinda verkefnis
Verkefninu var skipt upp í 160 sögupunkta. Upphaflega var gert ráð fyrir 8 sprettum en
einum spretti var bætt við til þess að fínpússa verkefnið. Því var viðmiðið að klára c.a. 17-18
punkta í hverjum spretti. Hvernig þeim sögupunktum var dreift má sjá í viðauka 2, Backlog.
Öllum verkefnum sem sinnt var voru úthlutaðir sögupunktar, m.a. notendasögur, ýmist heilar
eða brotnar upp í smærri einingar, fundir, skýrslugerð, prófanir o.fl. Nákvæma útlistun á vinnu
í hverjum spretti má finna í viðauka I, Framvinda spretta.

9.1.1 Burndown Chart
Á þessu grafi má sjá hvernig framvindu verkefnsins var háttað.
● Ideal miðast við að 17-18 sögupunktar séu kláraðir í spretti.
● Actual er hvernig framvindan var í raun og veru.
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9.2 Heildarvinnuframlag
Hópurinn reyndi að fara eftir upprunalegri áætlun þegar kom að dreifingu tíma. Haldið var
samviskusamlega utan um alla tíma sem fóru í verkefni í Google Sheet skjali. Í sprettum 0-4
var hópurinn á eftir áætlun en í sprettum 5-9 var það unnið upp og við lok spretts 9 hafði
hópurinn skilað um 1000 tímum. Miðað við upphaflegt tímaplan ætlaði hópurinn að skila um
936 klst. í vinnuframlagi. Í línuritinu hér að neðan má sjá hvernig tíminn dreifðist á sprettina.

9.2.1 Heildarvinnuframlag graf
● Actual er vinnuframlag hópsins í klukkustundum.
● Estimate er viðmið og við gefum okkur að 936 klst sé dreift jafnt á alla 10 sprettina.

Nafn

Tími

Hallur

320 klst

Haraldur

343 klst

Orri

335 klst

Samtals

998 klst
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10. Hönnun
10.1 Um ferlið
Þegar smíðaður er hugbúnaður með grafísku viðmóti, er gott að hafa nákvæmar fyrirmyndir
til þess að fara eftir. Hópnum voru gefnar nokkuð frjálsar hendur með hvernig kerfið ætti að
líta út og hvað það ætti að birta. Áður en forritunarvinna á kerfinu hófst gerði hópurinn
frumgerðir í forritunu Balsamiq Mockup til sjá fyrir sér hvernig kerfið myndi líta út og til að
geta sýnt Össur hugmyndir að viðmóti.

10.2 Grafísk frumgerð
Þessi upphafssíða blasir við
notendum þegar þeir fara
inná á síðuna.
Notandi skráir sig inn og er
síðan beint á R&D, Admin
eða almennt notendaviðmót
(dashboard).

Háskólinn í Reykjavík
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Þessi frumgerð er af síðu
fyrir venjulegan notanda. Þar
á hann að sjá hagnýtar
upplýsingar um sitt tæki.
Skráningar, upplýsingar um
tækið, staða batterís,
skrefafjöldi o.fl. eru
upplýsingar sem við sáum
fyrir okkur að birta.
Þetta er jafnframt eina
skjámyndin sem almennur
notandi getur skoðað í
kerfinu.

Þessi mynd er af síðu fyrir
R&D og jafnframt Admin
notanda.
Ekki var búist við miklum
mun á útliti viðmótsins fyrir
notendahópana tvo. Admin
notendur myndu þó hafa
meiri heildarsýn yfir kerfið.
Hér geta þeir séð stöðu
skjala í kerfinu, síðustu tæki
sem þeir skoðuðu, hversu
mikið af upplýsingum er að
bætast í kerfið o.fl.
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Eftir að Admin eða R&D
notandi velur Model úr
leitarstikunni fær hann upp
lista af öllum tækjum af
þeirri gerð.
Þessi möguleiki var
fjarlægður úr kerfinu.

Þegar R&D eða Admin
notandi hefur valið model í
gegnum leitina, s.s. Model
með peripheral id 203201
fær hann upp þennan
glugga.
Hann getur síðan valið
Variables, Documents eða
Events úr flipunum fyrir
neðan og séð ítarlegri
upplýsingarnar um tækið.
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Þegar notandi velur
Variables úr flipanum fær
hann upp lista af breytum
sem eru hópaðar saman.
Hann getur valið breytu og
fengið lista yfir allar
samskonar breytur.
Samskonar listi opnast fyrir
Documents og Events.

Þegar Variable úr listanum
er valin s.s.
BASE_BATTRY_LEVEL,
kemur upp gluggi sem sýnir
lista yfir allar breytur af þeirri
tegund.
Þetta á einnig við um
Documents og Events en þá
birtist listi af prófum eða
aðgerðum sem tækið
framkvæmdi.
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Þegar Variable er valin úr
listanum kemur upp gluggi
sem sýnir lista af öllum
breytum af þeirri tegund.
Þetta er einnig hægt fyrir
Documents og Events.
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11. Notendaprófanir
11.1 Um Think-aloud prófanir
Framkvæmdar voru svokallaðar think-aloud prófanir á nokkrum starfsmönnum í R&D deild
Össurar. Þegar think-aloud prófanir eru framkvæmdar er notanda gefið fyrirfram ákveðin
verkefni til að leysa. Á meðan hann reynir að leysa verkefnið er hann beðinn um að segja frá
upplifun sinni á kerfinu.

11.2 Notendaprófanir fyrir R&D notendur
Verkefni

Notandi 1

Notandi 2

Notandi 3

Finndu peripheral með
id 203030.

Verkefni klárað
auðveldlega.
Vill geta leitað að
partial strengjum.

Verkefni klárað
auðveldlega.

Verkefni klárað
auðveldlega.

Fyrir sama peripheral
id, finndu hversu marga
events af týpunni
FACTORY_RESET,
notandinn
kagislason@ossur.is
hefur skráð í kerfið.

Verkefni klárað
auðveldlega.

Verkefni klárað
auðveldlega.

Verkefni klárað
auðveldlega.

Fyrir peripheral með id
203032, finndu
document með
dagsetningu
2017-11-13 og
opnaðu það document.

Verkefni klárað
auðveldlega.
Vill fá hálfgert
efnisyfirlit í document
skrám vegna lengdar.

Verkefni klárað.

Verkefni klárað.

Vildi sjá gluggann
endurhlaðast við nýja
leit.

Var smá stund að sía
eftir dagsetningu.

Fyrir sama peripheral
id, farðu í lista af
variables og finndu öll
anomalies fyrir það
tæki.

Verkefni klárarð
auðveldlega.

Verkefni klárað
auðveldlega.

Vill geta ýtt á anomalies
takkann aftur til að
slökkva á síu.

Fannst þetta gagnlegur
möguleiki.

Háskólinn í Reykjavík
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Finndu öll
BASE_MAGNETO_X
gildi fyrir öll tæki í
gagnagrunninum og
vistaðu .csv skrá með
niðurstöðunum.

Tók smá tíma að
framkvæma. Vill geta
skrifað breytuna inn án
þess að finna hana í
lista.

Verkefni klárað en tók
smá tíma.

Verkefni klárað
auðveldlega.

Finndu öll
ActionStarted í
gagnagrunninum

Verkefni klárað
auðveldlega.

Verkefni klárað
auðveldlega.

Verkefni klárað
auðveldlega.

Athugasemdir

Vill geta notað search
function-ið til að leita
að sem mestu.
Reyna að láta
notandann skilja að
search barinn og
niðurstöður eru
aðskildar eftir að search
function skilar
niðurstöðunum.

Fannst kerfið líta mjög
vel út.

Vildi að kerfið væri
meira myndrænt.

Hafði ekki frekari
athugasemdir.

Nýta error report
möguleikann.

Fannst þetta mjög
gagnlegur möguleiki.

Vill nýta plássið betur á
síðunni, þ.e.a.s hafa
spássíurnar minni.

Passa að hafa value
gildi til að sjá soft og
firmware version.
RTC sýnir hann rétta
dagsetningu.

11.3 Niðurstöður notendaprófana
Þær notendaprófanir sem framkvæmdar voru skiluðu góðum árangri. Sum verkefni gátu allir
klárað auðveldlega en önnur fengu uppbyggilega gagnrýni. Það sem þótti áhugavert var að
allir viðmælendur komu með mismunandi vinkla á ýmis verkefni. Allir áttu það sameiginlegt
að telja gagnrýni sína vera nokkuð huglæga og ekki ætti að taka henni of bókstaflega.
Hópurinn var sammála þeirri gagnrýni sem var gefin og hófst handa við breyta og laga í
samræmi við hana.

11.4 Einingaprófanir
Einingaprófanir felast í því að prófa minnstu einingar forrits, þ.e.a.s. föll og búa til próf fyrir
þessi föll. Til þess að hámarka gagnsemi einingaprófa þurfa þau að hafa “Single
Responsibility Principle” eða SRP. Einingaprófanir eru mikilvægur þáttur í að gefa þeim sem
koma að þróun hugbúnaðar yfirsýn og öryggi.
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Útbúin voru próf fyrir service layer-inn í grafíska viðmótinu. Þessi próf voru keyrð í hvert sinn
sem við reyndum að setja (push-a) nýjan kóða inn á aðalgreinina (master branch) á Github. Ef
eitthvað próf skilaði villu þá neitaði Github að taka við nýja kóðanum.
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Viðauki 1
Framvinda spretta
Sprettur 0 (17.1.18 - 31.1.18)
Sprettur 0 hófst 17.01.2018. Það fyrsta sem við gerðum var að hitta tengiliði okkar hjá
Össuri, þá Kristján og Karl. Þeir fóru yfir verkefnið í aðeins meiri smáatriðum en áður. Við
fengum úthlutað aðstöðu hjá þeim í Össuri. Við byrjuðum svo að setja saman verkskipulag,
tímaáætlun og upplýsingar um hvern sprett fyrir sig. Við hittum leiðbeinenda okkar örstutt og
fórum aðeins yfir fyrstu skýrsluskil. Einnig settum við upp verkefnið á Github.

Burndown chart

Það sem gekk vel:
Fundir gengu vel.
Það sem betur mætti fara:
Skrá niður tíma.
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Sprettur 1 (1.2.18 -14.2.18)
Sprettur 1 hófst 01.02.2018. Við fórum í áhættugreiningu og unnum í skýrslunni fyrir fyrsta
stöðufund. Einnig héldum við kynningu fyrir samnemendur okkar um verkefnið. Við kynntum
okkur kóðann sem við fengum frá Össuri fyrir bakendann og tengingu við gagnagrunninn.

Burndown chart

Það sem gekk vel:
Samstarf og mórall góður.
Það sem betur mætti fara:
Byrja að negla betur niður notendasögur.
Búa til backlog.
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Sprettur 2 (15.2.18 - 28.2.18)
Sprettur 2 hófst 15.2.2018. Við fengum aðgang að REST þjónustum sem gerðu okkur kleyft
að sækja gögnin sem við þurftum fyrir vefviðmótið sem við vorum að þróa. Þá var einnig
haldinn fundur þar sem API-inn sem er á bakvíð REST þjónustuna, þ.e.a.s kóðinn o.fl. var
útskýrður í meiri smáatriðum. Við settum upp okkar eigið Angular 5 verkefni til þess að vera
tilbúnir að kóða og prófa hugmyndir. Eftir að hafa fengið betri útskýringu á hvað starfsmenn
Össurar vildu sjá í viðmótinu, hófumst við handa við að gera nokkuð nákvæma prototýpu fyrir
viðmót og útlit vefviðmótsins.

Burndown chart

Það sem gekk vel:
Góðir fundir með starfsmönnum Össurar.
Vinna að frumgerðum/prótótýpum.
Það sem betur mætti fara:
Hefjast handa við forritunarvinnu.
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Sprettur 3 (1.3.18 - 14.3.18)
Sprettur 3 hófst 1.3.2018. Við upphaf sprettsins vorum við komnir vel á veg með
prótótýpuna okkar og bárum hana undir tengiliði okkar hjá Össuri. Þeim leist nokkuð vel á en
komu með punkta sem auðvelduðu okkur framhaldið. Við hófumst handa við að forrita
ásamt því að undirbúa næsta stöðufund og uppfærslu á skýrslunni.

Burndown chart

Það sem gekk vel:
Vinna við prótótýpu.
Komin mynd á marga hluti sem voru óljósir fyrir.
Það sem betur mætti fara:
Eyddum mögulega of miklum tíma í prótótýpur.
Forritunarvinna ætti að vera komin betur af stað.
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Sprettur 4 (15.3.18 - 28.3.18)
Sprettur 4 hófst 15.3.18. Hann stóð yfir síðustu kennsluvikurnar í skólanum. Á því tímabili
átti að skila mörgum stórum verkefnum í öðrum áföngum. Við bjuggumst við að geta lítið
unnið í lokaverkefninu á meðan. Það varð raunin enda vorum við allir í próflausum áföngum
með áherslu á stór verkefni.

Burndown chart

Það sem gekk vel:
Á ekki við.
Það sem betur mætti fara:
Á ekki við.

Háskólinn í Reykjavík
Vor 2018

33

SC-T-404-LOKA

Össur Bionic Cloud User Interface

Sprettur 5 (29.3.18 - 11.4.18)
Sprettur 5 hófst 29.3.18. Fyrri vikan í spretti 5 var síðasta vikan fyrir lokaprófatörn. Við
skiluðum af okkur síðustu verkefnunum og síðan hófst vinna í lokaverkefninu af fullum krafti.
Undir lok spretts 5 var komin góð mynd á hluta verkefnisins sem snýr að R&D notendum.

Burndown chart

Það sem gekk vel:
Mæting eftir að verkefnum í öðrum áföngum var skilað.
Mórall og samvinna góð.
Forritunarvinna gekk vel.
Það sem betur mætti fara:
Pressa á tengiliði hjá Össuri og fá skýr svör hvað þeir vilja sjá í viðmótinu.
Kynna sér betur hvað API-inn getur skilað í meiri smáatriðum.
Fá Hall til þess að nýta sér mötuneytið betur.
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Sprettur 6 (12.4.18 - 18.4.18)
Sprettur 6 hófst 12.4.18. Í spretti 6 var unnið í verkefninu alla daga. Sett var upp leitarkerfi
þar sem starfsmenn geta leitað að tækjum og fundið allar breytur sem tengjast því.
Burndown chart

Það sem gekk vel:
Forritunarvinna komin á blússandi siglingu.
Samskipti innan hóps ganga vel.
Það sem betur mætti fara:
Kenna Haraldi að gera tvo hluti í einu.
Enn og aftur fá skýrari svör frá tengiliðum Össurs.
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Sprettur 7 (19.4.18 - 25.4.18)
Sprettur 7 hófst 19.4.18. Í spretti 7 hélt forritunarvinna í viðmótinu áfram. Einnig var unnið í
unit testing fyrir service layer í kerfinu. Undir lok sprettsins var komin góð mynd á hvernig
lokaafurðin myndi líta út við skil. Einning var unnið við ýmislegt í skýrslu, m.a. voru samdar
notendaprófanir sem framkvæma átti á R&D starfsmönnum Össurar.
Burndown chart

Það sem gekk vel:
Vinna við dashboard gekk mjög vel.
Hallur mætti mjög vel í mötuneytið.
Það sem betur mætti fara:
Mörg atriði sem þarf að laga og fínpússa.
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Sprettur 8 (26.4.18 - 2.5.18)
Sprettur 8 hófst 3.5.18. Þetta var sprettur sem við ætluðum að nýta í að hnýta fyrir lausa
enda og hafa litlar viðbætur. Þó gerðist margt stórtækt í þessum spretti. Til dæmis fengum
við aðgang að stærri gagnagrunni til að prófa kerfið okkar á, ásamt því að fá ökkla frá Össuri
til að sjá kerfið okkar uppfærast í rauntíma. Góð mynd var komin á lokaskýrsluna.
Burndown chart

Það sem gekk vel:
Mikil vinna unnin.
Komin skýr lokamynd á kerfið.
Það sem betur mætti fara:
Svoldið stress í mönnum.
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Sprettur 9 (3.5.18 - 9.5.18)
Sprettur 9 hófst 3.5.18. Hann var nýttur í að klára að undirbúa skýrslu fyrir lokafundinn og
hnýta fyrir lausa enda. Hópurinn þurfti að skila drögum að lokaskýrslu 4. maí og fara á þriðja
stöðufund 8. maí. Stefnt var að því að hafa feature freeze 4. maí og vera búnir að laga alla
galla fyrir 6. maí. Undirbúningur fyrir stöðufund þrjú fór síðan fram 7. maí. Hópurinn fékk
nokkrar ábendingar um hvað betur mætti fara í skýrslu og einnig um kynninguna. Fundur
með starfsmönnum Össurar var líka haldinn þar sem lokaafurðin var sýnd og voru þeir mjög
ánægðir.
Burndown chart

Það sem gekk vel:
Fundur með starfsmönnum Össurar gekk mjög vel og þeir voru mjög ánægðir með viðmótið.
Stöðufundur 3 gekk einnig ágætlega.
Fínpússun kerfisins fór vel fram.
Það sem betur mætti fara:
Undirbúa kynninguna betur.
Vera duglegri að mæta í ræktina eftir vinnudaga.
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Viðauki 2
Backlog
Tæmandi listi fyrir öll verkefni sem unnin voru.
Task/Story

Story
Points

Klárað í
sprett Nr.

Create a temporary Login window for the system

1

3

Create a Dashboard for User to see useful information

1

9

Create a login using Facebook Authentication

3

7

Let a normal user see step count on their dashboard

1

9

Let normal user see battery level of their device on their dashboard

2

9

Let a normal user see a graph of steps per-day

2

9

Let a normal user see a percentage that shows if they have increased their walking per
day on average over time.

3

Create a dashboard for R&D with useful information

1

5

Let R&D user see how many new devices are in the database on dashboard

3

6

Let R&D user see how many new variables have been added since last logon

2

Let Admin user see all documents by peripheral ID

2

7

Create a Login screen for all users types

3

7

Creating paging for displayed lists

2

5

Select how many entries appear in list

2

9

Let R&D see how many anomalies variables are in details view for a device

1

6

Let R&D see anomalies in list of variables (highlights)

1

5

Let R&D see anomalies in details view for a device

1

6

Let R&D see all documents added today, last week and overall numbers (dashboard)

1

7

Let admin see how documents are distributed between users ( chart, dashboard)

2

7

Let R&D see all of his documents (dashboard)

2

7

Let R&D see all of his events (dashboard)

2

8

Let admin see how documents are distributed between users ( chart, dashboard)

2

8

Integrate new database to the system

4

9
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Let R&D see all documents in the system (graph, dashboard)

2

7

Create Admin dashboard

2

8

Let R&D view useful information such as variables, documents and events in well
arranged lists

3

5

Let R&D users search for a model by ID

3

3

Let R&D users filter out anomalies in variable list by peripheralid

3

6

Let R&D users select model type to get list of all models

2

Let R&D user narrow search by selection special action

3

5

Let R&D users filter out objects by variable/date in variables table

3

5

Let R&D users select variables to see a list of the latest values

3

5

Let R&D users select variables in the list of new variables and get older values

3

5

Let R&D users select tests in the documents tab and see a list of all tests that ran on
the device

5

6

Let R&D users select the events tab in the task bar and see a list the of newest events
that ran on the device

3

6

Let R&D users select an event in the events list to view previous events

3

5

Let Admin see all users in the system

1

8

Users get autocomplete when searching for peripherals, variables or events

2

7

Users can filter out variables and events by date range

2

8

Users can see newest step count and battery level in peripheral detail component

2

8

Let admin can R&D and Admin users costumize their dashboard

2

Set up continuous integration (Travis)

1

1

Set up deployment platform (Heroku)

1

1

Setting up AG Grid

2

5

Fundur 1 í Össuri

1

0

Fundur 2 í Össuri

1

1

Fundur 3 í Össuri

1

2

Fundur 4 í Össuri

1

7

Fundur 5 í Össuri

2

9

Prototype

8

3

Skýrsla stöðufundur 1

8

1

Skýrsla stöðufundur 2

8

3

Skýrsla stöðufundur 3

8

8

Notenda og development handbók

3

Lokaskýrsla

5
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Stöðufundur 1

2

1

Stöðufundur 2

2

3

Stöðufundur 3

2

9

Setting up the project

3

2

Create tests for all functionality

3

Unit tests for service layer

3

7

Framkvæma notendaprófanir

2

7

Semja notendaprófanir

2

7

Samtals

160
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