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1 Inngangur 

1.1 Forsaga 

Kóði ehf. (hér eftir Kóði) á og rekur Vaktarinn.is sem er þjónusta sem býður notendum að vakta 
umfjöllun á netmiðlum. Vaktarinn safnar fréttum og vistar í gagnagrunni. Yfir 100 fyrirtæki nota 
vaktarann til að fylgjast með umræðu og fréttum á netinu. Kerfið er bæði þungt og dýrt í rekstri og því 
vill Kóði gera tilraunir með nýja tækni, Elasticsearch og annan opinn hugbúnað til að búa til nýjan 
Vaktara. Verkefnishópinn skipa allt nemendur sem stunda háskólanám með vinnu og hafa unnið 
saman í verkefnum síðustu þrjú ár. 

1.2 Hvatning 

Hvatning Kóða er að rannsaka hvort það bæti afköst kerfisins að keyra það á Elasticsearch gagnagrunni 
og stytta þar með svartíma kerfisins. Einnig hvort hægt sé að nýta opinn hugbúnað og keyra lausnina 
sem skýjalausn þannig að lausnin sé hið minnsta jafn hagkvæm í rekstri og núverandi lausn. 

 
Hvatning hópsins er hversu fjölbreytt og krefjandi verkefni þetta er sem snertir marga fleti. Að skrifa 
skýjalausn er spennandi viðfangsefni sem hefur í för með sér nýjar áskoranir og gefur tækifæri á að 
vinna með nýja tækni og kerfishögun. 

1.3 Tilgangur 

Tilgangur verkefnisins er að gera kerfið skalanlegra og hraðvirkara en eldra kerfið og auðveldara í 
rekstri. Einnig að svara þeirri spurningu hvort Elasticsearch sé fýsilegur kostur til að geyma og vinna 
með gögn (fréttagreinar) sem leitarþjarkar skila af sér. 

 
Afurðin á að vera leitarþjarki sem sækir efni af íslenskum netmiðlum og vistar í Elasticsearch. 
Aðgangsstýrður vefur þar sem notendur geta bæði leitað og vaktað ákveðin leitarorð eða 
samsetningar og fengið sendar skýrslur með tölvupósti eða smáskilaboðum (sms) þegar vöktuð leit 
skilar niðurstöðum. 

1.4 Markmið 

Í samráði við Kóða var ákveðið að megin markmið ætti að vera að ná virkni alla leið í gegn frá framenda 
og niður. Kröfulistanum var forgangsraðað og markið sett á að uppfylla allar A-kröfur. Annað markmið 
var að haga hönnun á kerfiseiningum þannig að auðvelt væri fyrir Kóða að skipta út hverri einingu fyrir 
sig. Að lokum var markið sett á að auðvelda rekstur og villumeðhöndlun kerfisins. 

 
Mælanleg markmið verkefnisins voru: 

• Ná virkni alla leið í gegn frá framenda og niður. 
• Klára allar A-kröfur sem settar voru fram í kröfulista. 
• Hönnun á kerfinu einfaldi Kóða að skipta út einingum. 
• Einfalda rekstur og villumeðhöndlun. 
• Bæta afköst og svartíma. 
• Minnka rekstrarkostnað. 
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1.5 Innihald og uppbygging 

Í skýrslunni eru orð sem gætu þarfnast útskýringa og eru þau skáletruð. Orðskýringar þeirra eru í 
viðauka. Í skýrslunni er fjallað um: 

• Hvernig undirbúningi var háttað fyrir verkefnið, bæði með sjálfsnámi og fundum með 
sérfræðingum 

• Hvernig hönnun og þróun á kerfinu var hagað 
• Verklag, þar sem lýst er aðferðafræði og kröfum kerfisins 
• Framvindu verkefnisins í heild 
• Áhættugreiningu sem gerð var í upphafi ásamt endurskoðun á henni við verklok 
• Prófanir þar sem lýst er eininga og kerfisprófunum 
• Infrastructure as code, lýst hvernig kerfið er sett upp og tekið niður í heild sinni með kóða 
• Niðurstöður tilraunar á notkun Elasticsearch og kerfinu sem skýjalausn 

2 Undirbúningur 

Ákveðið var í upphafi að undirbúningur þyrfti að vera góður, þar sem í verkefninu felast ýmsar 
áskoranir. Lagt var upp með að afla eins mikið af upplýsingum og hægt var til að fara rétt af stað. 
Undirbúningurinn fór að mestu í sjálfsnám og fundi með sérfræðingum. 

2.1 Sjálfsnám 

Stofnaður var aðgangur að Pluralsight námskeiðsvefnum og hann nýttur fyrstu þrjár vikurnar í janúar 
til að taka þar kennslu í fjarnámi. Einnig var upplýsingum safnað sem talið var að myndi gagnast 
verkefninu. Flask kennsluefni á netinu var mikið nýtt, en þar var farið mjög ítarlega yfir hvernig 
aðgangsstýrður vefur sem talar við miðjulag (API) og gagnagrunn er settur upp. 

2.2 Fundir með sérfræðingum 

2.2.1 AWS sérfræðingur 

Lárus Hermannsson kom á fund en hann er með réttu sérfræðingur í notkun á Amazon Web Services 
(AWS) og þeim þjónustum sem þar eru í  boði eftir áralanga notkun, bæði sem þróunaraðili og 
rekstraraðili stórra kerfa. Þessi fundur opnaði augu okkar fyrir þeim möguleikum sem í boði eru og 
hafði mikil áhrif á hönnun kerfisins. 

2.2.2 Ofurnotandi 

Fenginn var almannatengill, ofurnotandi að núverandi kerfi til að ræða kosti og galla eldra kerfis. Hvað 
væri lykilatriði að hans mati. Flest sem kom fram var í samræmi við kröfur verkkaupa. Einnig komu 
fram atriði sem var bætt við í útfærslu á nýju kerfi. Hans stærsta krafa var hraði kerfisins þar sem hann 
var sáttur við möguleika eldra kerfis en ósáttur við afköst þess. Einnig lagði hann áherslu á að það 
þyrfti að vera hægt að treysta því að nýjar fréttir kæmu strax inn. Þessum athugasemdum ásamt 
öðrum hefur verið komið til Kóða. 
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2.2.3 Rekstraraðili eldra kerfis 

Sverrir Á. Berg er rekstraraðili núverandi kerfis. Á fundi með honum kom helst fram hversu þungur og 
dýr reksturinn er á núverandi kerfi. Til þess að tryggja nægjanleg afköst er gagnagrunnurinn keyrður á 
mjög dýrum búnaði. Sverrir nefndi líka önnur vandkvæði sem hann hefur lent í við rekstur núverandi 
kerfis, svo sem brothætta skröpun á netmiðlum. 

2.2.4 REST API sérfræðingur 

Þar sem lagt var upp með í hönnun kerfisins að miðjulagið og hjartað í kerfinu væri REST API, var 
ákvörðun tekin um að fá sérfræðing á því sviði til að fara yfir bestu leiðir í hönnun. Fenginn var 
starfsmaður tölvudeildar fjármálafyrirtækis til að fara yfir REST samning (e. contract) og bestu venjur 
við þróun á RESTful þjónustum. 

3 Hönnun og þróun 

3.1 Virkni 

Þegar vefurinn er opnaður lendir maður á innskráningarsíðu þar sem notandi skráir sig inn. 
Tvennskonar notendur eru að kerfinu, almennur og kerfisstjóri.  

 
Fyrir almennan notanda opnast leitarsíða sem býður uppá leit eftir orðum eða orðasamböndum sem 
birst hafa í íslenskum fréttamiðlum. Hafi notandi ekki verið skráður inn í kerfið áður kemur upp gluggi 
þar sem notandinn skráir inn nafn og símanúmer. Hægt er að takmarka leitina við tímabil til að stjórna 
fjölda af niðurstöðum. Einnig er boðið uppá möguleika að vista leitir og að setja þær í vöktun. Hægt er 
að fá send skilaboð, bæði smáskilaboð (sms) og tölvupóst þegar leit skilar niðurstöðu. 

 
Ef viðkomandi skráir sig inn sem kerfisstjóri opnast þrjár nýjar síður; notendasíða, stöðusíða og 
„logga“síða. Á notendasíðunni er boðið uppá notendaumsýslu þar sem hægt er að breyta ákveðnum 
upplýsingum um notendur og eyða þeim. Stöðusíðan birtir stöðu kerfisins og segir til um hvort allir 
kerfishlutar séu keyrandi. „Logga“síðan er með yfirlit um logga kerfisins þar sem hægt er að sía eftir 
alvarleikastigi og kerfiseiningum. 

3.2 Kerfishönnun 

Kerfið var hannað til að keyra alfarið í AWS þar sem nýttar voru margar þjónustur sem þar voru í boði. 
Þrátt fyrir það hefur þess verið gætt að hafa kerfið að mestu óháð þjónustuaðila (e. Cloud-Agnostic) 
með því að nýta staðlað þjónustuframboð og gæta þess að byggja ekki lykilvirkni á sérstöðu AWS. 

 
Helstu einingar kerfisins, framhlið (e. UI), miðjulag (e. API), leitarþjarkar (e. crawlers) og úrvinnsla (e. 
process) keyra í ECS (Elastic Container Service). Vöktun fyrir leitir var útfærð með Lambda falli sem er 
ræst með reglubundnum hætti. Vöktunin nýtir sér tölvupóst og smáskilaboð (sms) þjónustu AWS. 
Gagnagrunnurinn fyrir greinar er hýstur Elasticsearch grunnur. Gagnagrunnurinn fyrir 
notendastillingar er RDS þjónusta AWS þar sem notaður var PostgreSQL gagnagrunnur. 
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3.3 Yfirlitsmynd 

Mynd 1 sýnir helstu hluta kerfisins. 

 
Mynd 1 Yfirlitsmynd 

 
Viðmótið var skrifað í Python og byggir á Flask framework. 
Auðkenningarþjónusta Kóða úthlutar token sem var notað til samskipta við miðjulag. 
Miðjulagið (API) var skrifað í Python og byggir á Flask framework. Orðgreiningin nýtti sér opin 
forritunarskil á greynir.is. Leitaraðgerðir voru framkvæmdar í Elasticsearch þjónustu Amazon. Að auki 
voru fjölmargar stoðþjónustur sem kerfiseiningarnar nýttu sér. 
Leitarþjarkar, (e. crawlers) voru byggðir á Scrapy framework, skila sínum gögnum í Redis, þaðan sem 
þau voru sótt og sett í grunn í gegnum API. 
Redis var nýtt fyrir flýtigögn og biðraðir. 
Biðraðar úrvinnsla var hönnuð til að taka greinar af Redis biðröð, orðgreina þær og setja í Elasticsearch 
grunn. 
Elasticsearch grunnur var hannaður til að geyma sóttar greinar og upplýsingar tengdum þeim. 
Notendagrunnur var hannaður til að vista notendastillingar í vensluðum grunni. 

https://www.draw.io/#G1bs-ND91kZWuIhTqmhuu0DhmZiPXSbjvu
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3.4 Samfelldni (CI/CD) 

Travis er skýjalausn sem býður upp á sjálfvirkar prófanir og samþættingarþjónustu. Travis var notað 
sem millistykki milli Github sem geymir kóðann og AWS sem keyrir allt umhverfið. 

 
Frá því að kerfið hóf fyrstu keyrslu hafa allar breytingar á kóða verið prófaðar með einingaprófunum 
og PEP8 kóðaregluprófunum á Travis. Þegar nýr kóði er settur inn á Github tekur Travis breytingarnar, 
keyrir einingaprófanir og staðfestir að kóðinn sé skrifaður samkvæmt kóðareglum. Ef prófanir keyra 
villulaust er smíðað nýtt docker eintak með þeim kóða sem verið var að prófa og sett í docker geymslu 
á Amazon ECR. 

 
Ef um var að ræða uppfærslu á kóða sem tengdur var við stage umhverfið á AWS setur Travis af stað 
sjálfvirka uppfærslu í viðeigandi umhverfi. Viðkomandi einingar eru þá uppfærðar með blue/green 
aðferð, en þá er ný útgáfa virkjuð samhliða eldri útgáfu. Hluta umferðar beint á hana og ef engar villur 
koma fram er gamla kerfiseiningin tekin úr umferð og að lokum eytt. 

 
Allar breytingar á hönnun gagnagrunnsins eru framkvæmdar með útgáfustýrðum kóða. Alembic var 
notað til þess en það fellur mjög vel að þeim grunneiningum sem notaðar voru eins og  SQLAlchemy 
og Flask. Við ræsingu á kerfiseiningum sem nýta gagnagrunn eru útgáfunúmer borin saman og 
breytingar á gagnagrunni framkvæmdar ef einhverjar eru. Á þann hátt er tryggt að gagnagrunnurinn 
sé ávallt samhæfður keyrandi kerfiseiningum. Á þessum tímapunkti er ný útgáfa komin upp á staging 
umhverfi og afturköllunar (e. regression) prófanir með Selenium taka við. Þegar þessu ferli lýkur er 
öruggt að pakkinn sé tilbúinn fyrir raunumhverfi. 
Prófunum er lýst í kafla 7 í skýrslunni. 

3.5 Aðgangsstýring 

Í upphafi var ráðgert að útfæra aðgangsstýringu sem byggði á þeirri högun að allir notendur og eigindi 
þeirra væru geymd í notendagrunni kerfisins. Á fundi með Kóða kom fram vilji þeirra til að notuð væri 
auðkenningarþjónusta þeirra. Því var ákveðið að breyta útfærslunni og nýta þeirra þjónustu. 
Aðgangsstýring fyrir kerfið er útfærð með auðkenningarþjónustu Kóða þar sem notandinn er 
stofnaður. Þegar notandi skráir sig inn í viðmóti kerfisins er send fyrirspurn á auðkenningarþjónustu 
Kóða. Ef auðkenning tekst fær notandi session við framhliðina sem inniheldur access token. Access 
tokenið er síðan áframsent með öllum fyrirspurnum þessa notanda niður í miðjulag sem Bearer token. 
Miðjulagið sannreynir þessi token hjá auðkenningarþjónustu Kóða og fær til baka gildistíma þess ásamt 
upplýsingum um réttindi viðkomandi notanda að kerfinu. Þetta svar er að lokum geymt í flýtiminni út 
gildistíma tokens þar sem tryggt er að Kóði mun ekki ógilda þessi token fyrir gildistíma þeirra. 

3.6 Gagnastrúktúr 

Kerfið heldur utan um viðbótarupplýsingar um notandann eins og símanúmer og birtingarnafn.  
Ef notandi er að skrá sig inn í fyrsta skipti er færsla stofnuð í notendagrunni og honum beint á síðu þar 
sem óskað er eftir að skráð sé nafn og símanúmer. Notandinn kemst einungis áfram séu þessar 
upplýsingar skráðar. Til að halda utan um þessar upplýsingar er færsla á móti hverjum notanda í 
notendagrunni. Notendur eru tengdir með netfangi sem er aðal lykill í bæði notendagrunni kerfisins 
sem og auðkenningarþjónustu Kóða. Kerfið er annarsvegar með Elasticsearch grunn sem geymir 
vistaðar greinar og logga svo notendagrunn. Notandi getur átt vistaðar leitir sem hann getur sett í 
vöktun og eru þær upplýsingar vistaðar í notendagrunni. 
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3.6.1 Notendagrunnur 

Notendagrunnurinn er skilgreindur samkvæmt töfluriti eins og sýnt er á mynd 2. 

 
Mynd 2 Töflurit 

 

3.6.2 Elasticsearch grein 

Grein sem er vistuð í Elasticsearch hefur eftirfarandi eigindi: 
Author - Geymir höfund greinar ef hann er skráður, annars nafn miðils 
Body - Heldur utan um greinina með lágmarks HTLM tögum 
Crawled - Tímastimpill hvenær greinin er skröpuð 
Origin - Vísar á vefmiðilinn þaðan sem greinin var lesin 
Posted - Hvenær greinin var birt á miðlinum 
Section - Kafli fréttamiðilsins 
Spider - Hvaða leitarþjarki var notaður 
Stemmed - Greinin þar sem smáorð hafa verið fjarlægð og orðum breytt í frummynd orðanna 
Title - Titill greinarinnar 
URL - Geymir vefslóð upprunalegu greinarinnar 
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3.6.3 Elasticsearch loggun 

Loggar sem eru vistaðir í Elasticsearch hafa eftirfarandi eigindi: 
App - Nafnið á einingunni 
Date - Dagsetning loggunar 
Event - Heldur utan um lýsinguna á atburðinum 
Level – Stig loggunar 
Time - Tímastimpill loggunarinnar 

3.7 Staða kerfis 

Frá upphafi var ráðgert að hafa möguleika fyrir umsjónarmann kerfisins að fylgjast með kerfiseiningum 
til að geta betur brugðist við fyrirspurnum frá notendum. Umsjónarmaður kerfisins er ekki rekstraraðili 
heldur sá sem svarar viðskiptavinum og þarf að geta leiðbeint og/eða greint vandamál notanda og 
komið áfram til rekstraraðila, til úrlausnar. Til að mæta þessum þörfum voru gerðar tvær síður sem 
eingöngu eru aðgengilegar notendum sem hafa aukin réttindi. “Staða kerfis” sýnir núverandi stöðu á 
hverri einingu fyrir sig. “Loggar”, birtir logga úr öllum einingum. API sér um að útvega þessar 
upplýsingar fyrir framendann og var hugsunin að Kóði gæti tengt sitt eftirlitskerfi inn á þessa punkta. 

3.8 Útlitshönnun 

3.8.1 Frumgerðir 

Gerðar voru frumgerðir að helstu síðum kerfisins í greiningar og hönnunarferlinu. Kerfið hefur ekki 
margar skjámyndir þar sem aðal vinnslan fer fram með leit á aðalsíðu kerfisins. 
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3.8.1.1 Frumhönnun á Leitarsíðu/Forsíðu 

Mynd 3 sýnir þegar innskráður notandi hefur slegið inn leitarorð og fengið til baka tvær niðurstöður. 
Þessi notandi á til þrjár vistaðar leitir sem eru aðgengilegar honum. Myndin var gerð út frá kröfulista 
og eru þær aðgerðir sem þarf að vera hægt að framkvæma sýnilegar á þessari mynd. 

 

 
Mynd 3 Frumhönnun á leitarsíðu 

3.8.1.2 Frumhönnun á vistun á leit 

Mynd 4 sýnir þegar notandi velur að vista leit sem var framkvæmd. Notandi skráir þar nafn á leitina og 
getur sömuleiðis valið að setja leitina í vöktun og fá sendar tilkynningar þegar leitarskilyrðin eru 
uppfyllt. 

 

 
Mynd 4 Frumhönnun á vistun á leit 
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3.8.1.3 Frumhönnun á stöðu kerfis 

Mynd 5 sýnir hönnun á skjámynd umsjónarmanns kerfisins þar sem staða úr hverri einingu kerfisins er 
sótt og sýnd í viðmóti kerfisins. Þetta er hugsað sem stöðusíða þar sem sjá má ef kerfiseining er ekki 
að virka sem skyldi og þá hægt að bregðast við því. 

 

 
Mynd 5 Frumhönnun á stöðu kerfis 

3.8.1.4 Frumhönnun á loggasíðu 

Mynd 6 sýnir frumhönnun á logga síðu. Þessi síða er huguð fyrir umsjónarmann kerfisins til að einfalda 
honum að fletta upp og skoða logga kerfisins. Þarna sést að hægt er að leita, velja hvaða loggar eru 
skoðaðir, einnig hvaða alvarleikastig er skoðað. 
 

 
Mynd 6 Frumhönnun á loggasíðu 
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4 Verklag 

Hér verður lýst hvernig verkskipulagi var háttað í verkefninu. 

4.1 Stundatafla 

Þar sem meðlimir verkefnishópsins voru allir í fullri vinnu var ákveðið að setja upp stundatöflu og 
vinna eftir henni, jafnt og þétt yfir alla önnina. 

 

 Mán Þri Mið Fim Fös Lau Sun 

9:00        

10:00        

11:00      Mæting  

12:00     Mæting Vinna  

13:00     Standup Vinna  

14:00     Vinna Vinna  

15:00     Vinna Vinna  

16:00     Vinna Vinna  

17:00     Vinna Vinna  

18:00     Vinna Vinna  

19:00        

20:00 

Google 
hangout 
standup 

Google 
hangout 
standup 

Google 
hangout 
standup 

Google 
hangout 
standup    

21:00 Fjarvinna Fjarvinna Fjarvinna Fjarvinna    

22:00 Fjarvinna Fjarvinna Fjarvinna Fjarvinna    

23:00 Fjarvinna Fjarvinna Fjarvinna Fjarvinna    

0:00        
Tafla 1 Stundatafla 

4.2 Þróunarumhverfi 

• Lausnin er að mestu skrifuð í Python3.6 
• Kóðinn er geymdur í lokuðu kóðasafni (e. private repo) 
• Notað var PyCharm þróunarumhverfið (e. IDE) og vi 
• Travis var notað fyrir útgáfuflæði og einingaprófanir 
• docker-compose er notað á þróunarvélum til að keyra upp umhverfið með öllum einingum 
• Umhverfi fyrir viðtökuprófanir var sett upp í AWS 
• Endanlegt keyrsluumhverfi var sett upp í AWS umhverfi sem skalast eftir álagi 
• Google Sheets var notað til þess að halda utan um verkefnið 
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• Google Drive var notað til þess að halda utan um almennar skýrslur, dagbók og önnur gögn 
sem viðkoma verkefninu 

• Google Hangout var notað fyrir fjarfundi 
• Slack var notað fyrir almenn samskipti innan hóps utan fjarfunda og þá flokkað niður eftir 

áhersluefni og þræðir fyrir hvert úrlausnarefni 

4.3 Aðferðafræði 

Ákveðið var að nota Scrum aðferðafræðina þar sem hún er sveigjanleg en heldur samt vel utan um 
hvað hópurinn ætlar að klára í hverjum spretti (sjá kafla 5). Verkefnið lá nokkuð ljóst fyrir þannig að 
ekki var erfitt að forgangsraða verkefnum. 

 
Verkefnið var mjög fjölbreytt og uppsetning flókin þannig að það var erfitt að áætla tíma nákvæmlega 
fyrir alla verkþætti. Þá komu daglegir stöðufundir að miklu gagni. Á þeim gátu komið fram vísbendingar 
um mögulegan vanda einstaklinga og tækifæri gafst fyrir aðra til að leiðbeina í rétta átt og aðstoða 
eftir þörfum. 

 
Eigandi verkefnisins var Kóði og tengiliðir verkefnishópsins þar voru Pétur Thors og Valgerður 
Sigurðardóttir.  Sigurður var valinn Scrum meistari verkefnisins og þurfti að sinna því hlutverki hluta 
tímans. Teymið myndaði allur hópurinn: Sveinn, Elmar, Óli Þór og Sigurður. 

 
Kröfulisti var gerður útfrá núverandi kerfi og hann samþyktur af Kóða. Út frá virknikröfum voru útbúin 
notendatilvik og notendasögur út frá þeim. Sögupunktar voru áætlaðir með planning poker. 
Notendasögur voru í kjölfarið settar á fyrsta backlog. 

 
Í næstu undirköflum má sjá samþykktan kröfulista, notendatilvikin og fyrstu notendasögur. Það má 
svo sjá hvernig framvindan var og hvernig notendasögurnar þróuðust í framvindu kaflanum. 
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4.3.1 Þróunarferlar 

Stuðst var við hugmyndafræði Git Flow. Þannig 
voru allar nýjungar í kerfinu forritaðar til hliðar 
við grunnkóðann. Þegar nýjung er tilbúin er 
opnuð beiðni (e. pull request) um að setja hana 
inn í grunnkóðann. Þá eru breytingarnar lesnar 
yfir af öðrum hópmeðlimum sem geta gert 
athugasemdir eða komið með tillögur að 
endurbótum. Eftir að brugðist hefur verið við 
athugasemdum, ef einhverjar eru, og 
breytingarnar samþykktar eru þær settar inn á 
grunnkóðann, að því gefnu að þær standist 
sjálfvirkar prófanir. Við það fer af stað sjálfvirkt 
útgáfuferli sem uppfærir viðkomandi einingu 
þar sem hún er í keyrslu. Master branch er 
þannig tengt stage umhverfinu þar sem 
viðtökuprófanir fara fram. Stable branch er á 
sama hátt tengt raunumhverfi. 

 

 

4.3.2 Útgáfuferli á raunumhverfi 

Að viðtökuprófunum loknum er hægt að útbúa útgáfu fyrir raunumhverfi. Þá er kóðinn á master 
branch færður yfir á stable branch og útgáfunni gefið útgáfunúmer. Það er byggt upp með þeim hætti 
að auðvelt sé að sjá þegar stórar breytingar eru gerðar, minni lagfæringar eða leiðréttingar. 

 
Útgáfunúmer eru byggð upp sem X.Y.Z, þar sem tölustafir eru notaðir í hækkandi röð út frá eftirfarandi 
viðmiðum: 
X - breyting þar sem API skil breytast 
Y - breyting með nýrri virkni en samhæfni haldið við eldri útgáfur 
Z - breyting með villuleiðréttingum þar sem samhæfni er haldið við eldri útgáfur 

 
Þegar kóða á stable branch er gefið útgáfunúmer fer af stað sjálfvirkt útgáfuferli. Þess er gætt að sama 
útgáfa og prófuð var í viðtökuprófunum sé notuð áfram. Því er sama docker skrá sótt og henni gefin 
ný auðkenni og send þannig aftur inn í Amazon ECR. Með þessum auðkennum er auðvelt að vísa í 
nýjustu útgáfu af tiltekinni kynslóð þar sem yfirflokkar þeirra vísa alltaf á nýjustu útgáfu hverrar 
kynslóðar. Sem dæmi vísar v1 á v1.2 sem vísar á v1.2.4. Við útgáfu 1.2.5 væru tilvísanirnar uppfærðar 
þannig að v1 vísar á v1.2 sem vísar þá á v1.2.5. Áfram er þó hægt að vísa beint á eldri útgáfur. 

 
Þegar útgáfunúmerin hafa verð uppfærð fer af stað blue/green útgáfuferli með sjálfvirku afturhvarfi í 
eldri útgáfu ef villur koma fram. Ef útgáfuferlið klárar villulaust eru að lokum keyrð sjálfvirk 
afturköllunarpróf sem framkvæma helstu aðgerðir kerfisins. Að þeim loknum er útgáfunni lokið. 

 

  

Mynd 7 Þróunarferlar 
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4.4 Kröfulistar 

Gerður var kröfulisti eftir upplýsingaöflun með núverandi rekstraraðila, starfsmönnum Kóða og 
ofurnotanda að eldra kerfi. Kröfulistinn var borinn undir Kóða sem samþykkti hann í kjölfarið. 
Kröfulistanum var forgangsraðað með það í huga að ná árangri á dýptina og vera með allar 
kerfiseiningar sem svo væri auðvelt að auðga. 

4.4.1 Virknikröfur 

nr. Nafn Lýsing Forgangur Staða 

1 Aðgangsstýring Kerfið skal vera aðgangsstýrt A X 

2 Skrapari 
Útbúa skrapara sem sækir efni af ákveðnum vefmiðlum og kemur 
inn í ElesticSearh A X 

3 
Yfirlit yfir allar 
færslur Kerfið skal birta yfirlit yfir allar færslur sem finnast A X 

4 Leit 
Kerfið skal bjóða upp á leit þar sem hægt er að leita eftir einu eða 
fleiri orðum A X 

5 Leit Kerfið skal bjóða upp á síur í leit (sjá eldra kerfi), td. eftir tímabili A X 

6 Leitarskráning Hægt skal vera að skrá leitarorð til að vakta A X 

7 Vöktun Kerfið vaktar ákveðin orð og lætur notanda vita þegar það finnst A X 

8 Skrá notanda Kerfisstjóri skal geta nýskráð notendur A X 

9 Innskráning Notendur þurfa að geta skráð sig inn A X 

10 Birta grein Kerfið getur birt grein þar sem leitarorð kemur fyrir A X 

11 Vista leit Kerfið þarf að vista leitarskilyrði A X 

12 Tölvupóstur Kerfið skal geta sent tölvupóst A X 

13 Umsjón Kerfisstjóri þarf að geta séð villulogga A X 

14 
Leit að öllum 
myndum orðsins Kerfið skal geta fallbeygt og fundið allar myndir orðsins A X 

15 Birta miðla Birta hvaða fréttamiðill birtir greinina A X 

16 Birta höfunda Birta höfund greinarinnar A X 

17 
Birta tímasetningu 
færslu Kerfið birtir tímasetningu færslu A X 

18 Tilkynningar 
Í kerfinu þarf að vera hægt að stilla tíðni sendingar á 
tilkynningum A X 

19 Tilkynningar Kerfið þarf að bjóða upp á hvernig á að senda tilkynningar A X 

20 Prenta Það þarf að vera hægt að prenta út grein B  

21 Umsjón Kerfistjóri þarf að geta bætt við/fjarlægt miðla? B  

22 Fletta milli greina Hægt að fletta yfir á næstu/síðustu grein í lestri greinar B  

23 Telja “like” Kerfið á að geta talið “like” á greinar ef það á við B  

24 Birta orðatíðni Birta hversu oft orð koma fyrir í greinunum sem finnast B  
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25 Birta dreifingu 

Kerfið skal birta hvernig dreifing greinanna er, hvað mikið á 
fréttamiðlum, samfélagsmiðlum, blogg, prentmiðlum og 
umræðutorg. B  

26 Innviðir Kerfið skal vera skalanlegt B X 

27 Samanburður 
Kerfið skal geta borið saman tvær leitir til að sýna mismun í 
umræðu B  

28 Skýrslur Kerfisstjóri skal geta séð tölfræðiupplýsingar um kerfið B  

29 Leit Notandi getur skilyrt leitina við öll tiltekin orð B  

30 Leit Notandi getur skilyrt leitina við eitt af tilteknum orðum B  

31 Leit Notandi getur skilyrt leitina við ekkert tiltekið orð B  

32 Leit Notandi getur gert boolean textasíu B  

33 Skýrslur 
Notandi skal geta gert skýrslu sem skilar RSS straum þegar nýjar 
greinar bætast við B  

34 Flýtilyklar 
Kerfið skal bjóða uppá flýtilykla til að auðvelda notendum að 
nota kerfið C  

35 Infrastructure Kerfið skal bjóða uppá ci/cd C X 

Tafla 2 Virknikröfur 

4.4.2 Almennar Kröfur 

Nr Nafn Lýsing Forgangur 

1 Svartími 
Kerfið þarf að vera hraðvirkt og svara öllum fyrirspurnum innan kerfis innan 
þriggja sekúndna A 

2 Uppitími Kerfið skal vera með yfir 99,9% uppitíma A 

3 Viðhald Ganga skal frá kerfinu þannig að hægt sé að viðhalda kóða A 

4 Skjölun Gera skal leiðbeiningar um notkun kerfisins A 

5 Prófanir Það verður að vera hægt að prófa virkni kerfisins - bæði sjálfvirkt og handvirkt A 

6 Kerfishandbók Gera skal kerfishandbók - bæði fyrir bakenda og rekstur kerfisins A 

7 Íslenska Framendi kerfisins skal vera á íslensku A 

8 Skölun Kerfið þarf að skalast niður á snjalltæki B 

9 Aðgengileiki Taka skal tillit til fatlaðra við hönnun kerfisins B 

10 Skalanleiki Auðvelt skal vera að skala upp kerfið þegar aðsókn eykst B 

Tafla 3 Almennar kröfur 

4.5 Notendatilvik 

Gerð notendatilvika auðveldaði sögugerðina. Þannig varð auðveldara að setja sig í spor notandans. 
Notendatilvikin sýna hver framkvæmir eða notar ákveðna virkni sem á að útfæra, eins hjálpar það, að 
sjá fyrir annað flæði. 
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4.5.1 Notendapersónur 

Til að auðvelda gerð notendatilvika voru búnar til fjórar persónur sem hafa mismunandi þarfir við 
notkun á kerfinu. Nánar um notendatilvik má sjá í viðauka. 

 

Jón notandi 

Jón er 33 ára lögfræðingur, vinnur á lítilli lögfræðistofu í miðbæ Reykjavíkur. Hann 
vill geta leitað að hinum ýmsu orðum til að rannsaka mál. Hann hefur ágætis 
tölvuþekkingu en notar kerfið ekki oft. 

Sigga ofurnotandi 

Sigga er 42 ára almannatengill, hún vinnur sem almannatengill forstjóra 
stórfyrirtækis og nokkurra frægra einstaklinga. Hún vill geta fylgst með umræðum 
í rauntíma þegar einhver hitamál eru í gangi. Hún hefur miðlungs tölvuþekkingu 
en þekkir kerfið og möguleika þess vel. 

Gunna 
umsjónarmaður 

Gunna er 25 ára skrifstofustjóri, vinnur við að hafa umsjón með tölvukerfum og 
svara notendum. Hún vill geta skráð notendur í kerfið og fylgst með notkun þess 
og hvort allt sé að virka eins og það á að gera. Hún hefur mjög góða tölvuþekkingu 
og þekkir kerfið út og inn. 

Sölvi kerfisstjóri 

Sölvi er 32 ára kerfisstjóri, vinnur við rekstur og þróun á tölvukerfum. Hann vill 
hafa leið til að fylgjast með kerfinu og bregðast við því. Hann hefur mjög góða 
tölvuþekkingu og þekkir kerfið vel. 

Tafla 4 Notendapersónur 

4.6 Notendasögur 

Að neðan er listi yfir notendasögurnar sem gerðar voru í upphafi verkefnisins. Þar voru 
áætlaðir  sögupunktar með planning poker. Þetta er ekki forgangsraðaður listi. Hver saga var tengd 
einni eða fleiri kröfum í kröfulista sem sýnd er með kröfunúmeri í töflu 5. 

 

Saga Sögupunktar Kröfunúmer 

Jón vill geta treyst því að kerfið sé villulaust þegar hann notar það til að 
hann geti treyst á kerfið 25 13  

Sigga vill geta vistað leit til að geta framkvæmt sömu leit aftur 5 11 

Sigga vill geta leitað að frétt á ruv.is til að finna fréttir 5 2,4,5,10,14,15,16,17 

Jón vill geta flett á milli síðna ef margar niðurstöður koma í leit 1 3,22  

Sigga vill geta vaktað ákveðna leit til að geta fylgst með hvað er að gerast 8 6,7 

Sigga vill geta skráð netfang á leit sem fær tilkynningar þegar viðkomandi 
leit skilar niðurstöðum til að sjá hvenær ný umfjöllun er um leitarskilyrðið 13 12 

Gunna vill geta nýskráð Jón í kerfið til að hann geti notað kerfið 5 1,8,9  

Gunna skráir sig í kerfið sem kerfisstjóri til að hafa umsjón með notendum 
kerfisins 3 1,8  

Gunna vill geta endursett lykilorð fyrir Jón til að hann komist aftur í kerfið 
ef hann gleymir lykilorðinu 3 8 

Gunna vill geta séð yfirlit yfir villur sem upp koma í kerfinu til að geta 
brugðist við því og óskað eftir lagfæringu 8 13 
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Gunna þarf að hafa aðgang að hráum loggum úr öllum kerfiseiningum til 
að geta greint eða látið greina hvað gerðist ef eitthvað fer úrskeiðis 5 13 

Jón vill geta sett inn tíðni vaktana, rauntíma, daglega eða vikulega til að 
geta stjórnað magni tilkynninga sem honum berst 3 19 

Jón vill fá tölvupóst um aðgangsupplýsingar þegar hann er nýstofnaður í 
kerfið til að geta skráð sig inn í kerfið 2 12,19 

Jón vill geta endurheimt aðgang að kerfinu til að hann komist í kerfið ef 
hann man ekki aðgangsupplýsingarnar sínar 2 1,8 

Gunna vill geta séð yfirlit yfir hversu margar færslur voru settar í kerfið til 
að hafa yfirsýn yfir efni sem sett er í kerfið 5 28 

Sigga vill geta leitað að frétt á visir.is til að finna fréttir 5 
2,4,5,10,14,15,16, 

17 

Jón vill að villur séu lagaðar sem hann hefur fundið í kerfinu til að halda 
honum ánægðum 5 13   

Jón vill geta skráð sig inn með amazon/facebook aðgangi til að nota kerfið 3 1 

Jón vill geta skráð sig inn í kerfið á eins öruggan hátt og hægt er til að 
notendaupplýsingarnar hans fari ekki á flakk 13 1 

Tafla 5 Notendasögur 

4.7 Uppfærðar notendasögur 

Hér eru listaðar notendasögurnar í lok verkefnisins, listinn breyttist þó nokkuð. Það bættust við sögur, 
sögur voru brotnar niður í smærri sögur og eitthvað datt út. Eins voru sögurnar númeraðar uppá nýtt 
svo einfaldara væri að fylgjast með hvaða saga fylgir hvaða verkþætti sem var settur inn í hvern sprett. 
Sögur sem áttu ekki lengur við þegar leið á verkið, voru merktar með gulum lit. Flestar þær sögur sem 
duttu út sneru að auðkenningu eða notendaumsýslu sem upphaflega var áætlað að útfæra, ákveðið 
var þess í stað að nýta auðkenningarþjónustu Kóða. 

 

Sögunúmer Saga Sögupunktar Kröfunúmer 

1 
Sigga vill hafa innskráningarsíðuna flotta til að það sé skemmtilegra 
að skrá sig inn 1 9 

2 Jón vill geta skráð sig inn til að geta notað kerfið 5 1 

3 
Jón vill geta skráð sig inn með Amazon/Facebook aðgangi til að nota 
kerfið 8 9 

4 
Gunna skráir sig í kerfið sem umsjónarmaður til að hafa umsjón með 
kerfinu 1 1 

5 
Sigga vill geta skráð mörg netföng á eina leit til að valdir aðilar geti 
fylgst með hennar leit 5 12 

6 Siggu langar í nýja aðgerð til að geta notað fyrir vinnuna sína 5 
Almenn krafa 

nr 4 

7 
Jón vill hafa leitarsíðuna notendavæna til að auðvelt sé að nota 
hana 5 4,5 

8 
Jón vill fá niðurstöður hratt og örugglega þegar hann framkvæmir 
leit til að þurfa ekki að bíða lengi eftir niðurstöðum 3 

Almenn krafa 
nr 2 
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9 Jón vill geta leitað að frétt á mbl.is til að finna fréttir 5 2,4,17 

10 Sigga vill geta leitað að frétt á ruv.is til að finna fréttir 1 2,4,17 

11 Sigga vill geta leitað að frétt á visir.is til að finna fréttir 2 2,4,17 

12 
Jón vill geta slegið inn orðið Hestur og fengið niðurstöður fyrir allar 
myndir orðsins til að leitin sé betri 3 14 

13 
Jón vill geta valið tímabil sem leitað er eftir til að sjá umfjöllun á 
íslenskum netmiðlum á viðkomandi tímabili 5 5 

14 
Sigga vill geta skoðað færslur í heild sinni úr leit til að fylgjast með 
umfjöllun 8 10 

15 
Jón vill sjá hver er höfundur þeirrar færslu sem er birt til að vita hver 
skrifaði greinina 1 16 

16 
Jón vill geta skráð sig inn í kerfið á eins öruggan hátt og hægt er til 
að notendaupplýsingarnar hans fari ekki á flakk 13 1 

17 
Jón vill geta séð frá hvaða miðli viðkomandi færsla er/kemur til að 
meta áreiðanleika umfjöllunarinnar 1 15 

18 
Jón vill geta treyst því að kerfið sé villulaust þegar hann notar það til 
að geta alltaf notað það 25 13 

20 Sigga vill geta vistað leit til að geta framkvæmt sömu leit aftur 5 11 

21 Sigga vill að vistaðar leitir séu öruggar 3 11 

22 
Sigga vill geta vaktað ákveðna leit til að geta fylgst með hvað er að 
gerast 8 6,7,19 

23 

Sigga vill geta skráð netfang á leit sem fær tilkynningar þegar 
viðkomandi leit skilar niðurstöðum til að sjá hvenær ný umfjöllun er 
um leitarskilyrðið 13 12 

24 

Sigga vill geta skráð fyrirfram ákveðinn tíma sem hún fær 
tilkynningu senda í tölvupósti ef leit skilar nýjum niðurstöðum til að 
sjá hvenær ný umfjöllun er um leitarskilyrðið 5 18 

25 
Jón vill geta endurheimt aðgang að kerfinu til að hann komist í 
kerfið ef hann man ekki aðgangsupplýsingarnar sínar 1 9 

25 

Sigga ofurnotandi vill fá skilaboð um það ef ákveðin vistuð leit skilar 
engum leitarniðurstöðum til að vita að ekkert hefur verið fjallað um 
skilyrðið yfir ákveðið tímabil 1 4 

26 
Jón vill fá tölvupóst um aðgangsupplýsingar þegar hann er 
nýstofnaður í kerfið til að geta skráð sig inn í kerfið 1 1 

27 
Gunna umsjónarmaður vill geta nýskráð Jón í kerfið til að hann geti 
notað kerfið 8 8 

28 
Gunna umsjónarmaður vill geta endursett lykilorð fyrir Jón til að 
hann komist aftur í kerfið ef hann gleymir lykilorðinu 5 8 

29 
Gunna umsjónarmaður vill geta séð yfirlit yfir villur sem upp koma í 
kerfinu til að geta brugðist við því og óskað eftir lagfæringu 8 13 
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30 
Gunna umsjónarmaður vill geta séð yfirlit yfir hversu margar færslur 
voru settar í kerfið til að hafa yfirsýn yfir efni sem sett er í kerfið 5 28 

31 
Jón vill að fréttir berist hratt og örugglega í kerfið svo hann geti 
fylgst með nýjustu færslunum 2 2 

32 

Sölvi kerfisstjóri þarf að hafa aðgang að hráum loggum úr öllum 
kerfiseiningum til að geta greint eða látið greina hvað gerðist ef 
eitthvað fer úrskeiðis 1 13 

33 Jón vill geta flett á milli síðna ef margar niðurstöður koma í leit 1 22 

34 Jón vill geta séð tölfræði yfir sínar leitir 2 3 

35 
Jón vill að villur séu lagaðar sem hann hefur fundið í kerfinu til að 
halda honum ánægðum 2 13 

36 
Jón vill geta sett inn tíðni vaktana í rauntíma, daglega eða vikulega 
til að geta stjórnað magni tilkynninga sem honum berst. 1 18 

Tafla 6 Uppfærðar notendasögur 

5 Framvinda 

Verkefninu var skipt niður í spretti samkvæmt Scrum fræðum. Byrjað var á spretti núll þar sem aflað 
var upplýsinga og unninn skýrari kröfulisti fyrir verkefnið. Þá tóku við fimm sprettir þar sem unnið 
var  eftir hefðbundnum aðferðum. Að þessum fimm sprettum loknum var farið í kerfisprófanir ásamt 
því að laga villur sem haldið hafði verið utan um ásamt því að setja upp Infrastructure as Code (IAC). 
 
Í heildina var varið 1408 klukkustundum í verkefnið sem skiptust nokkuð jafnt á milli allra meðlima 
teymisins. Eins og sjá má á framvinduyfirliti á mynd 8, náðist að halda mjög góðum dampi yfir alla 
sprettina. Í þessu framvinduyfirliti er búið að sameina alla sprettina og setja fram í eitt rit. Rauða línan 
sýnir áætlaða ókláraða tíma, en bláa línan sýnir enduráætlaða tíma. Áætlunin sem sett var fram í 
byrjun miðaði við að klára allar A-kröfur og sýnir framvinduyfirlitið, framvindu þeirra. X-ásinn nær frá 
fyrsta degi í spretti 1 og að síðasta degi í spretti 6. Y-ásinn sýnir tíma í klukkustundum sem voru færðir 
á sprettina. 

 
Mynd 8 Framvinduyfirlit verkefnis (e. Project Burndown) 

 
Í viðauka er öllum sprettum gerð nánari skil með ítarupplýsingum.  
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6 Áhættugreining 

Í upphafi verkefnisins var meðfylgjandi áhættugreining framkvæmd. Strax eftir fyrsta fund með 
leiðbeinanda voru áhættuþættir númer þrjú og sjö færðir yfir á Kóða þar sem leiðbeinandi taldi það 
ekki vera á ábyrgð verkefnishópsins, heldur Kóða að hugsa um þá hluti. Rauður litur sýnir þá þætti sem 
taldir voru hafa verulega áhættu. 

 

Nr. Líkur Áhrif Stuðull Áhætta Lágmarka líkur Lágmarka skaða Ábyrgð 

1 4 4 16 

Python þekking 
hefur neikvæð áhrif 
á framvindu 

Sjálfsnám með hjálp 
fyrirlestra, leiðbeininga á 
netinu og æfinga, miðla 
þekkingu innan hóps og 
leita aðstoðar út fyrir 
hóp 

Draga úr 
hugbúnaðarkröfum. Leysa 
verkefnin á einfaldari hátt Allir 

2 4 4 16 

API þekking hefur 
neikvæð áhrif á 
framvindu 

Sjálfsnám með hjálp 
fyrirlestra, leiðbeininga á 
netinu og æfinga, miðla 
þekkingu innan hóps og 
leita aðstoðar út fyrir 
hóp 

Hlutirnir unnir á einfaldari 
hátt, Framendi beint í 
grunn, þjarkar beint í grunn, 
... 

Elmar / 
Sveinn 

3 3 5 15 
Leyfismál vegna BÍN 
og Árnastofnunnar 

Ræða við leiðbeinanda 
og verkkaupa og fá 
leiðsögn 

Nota Greyni online, láta 
Kóða sjá um leyfamál vegna 
kerfisins Diddi 

4 3 4 12 
Erfiðleikar við að 
forrita leitarþjarka 

Nota tilbúin framework 
og skoða  vel virkni 
þeirra 

Fækka miðlum og draga úr 
kröfum á gagnagæði Sveinn 

5 3 4 12 
Öryggisgallar gera 
kerfið berskjaldað 

Skoða OWASP og önnur 
best practice. Leita 
aðstoðar með 
öryggisúttekt 

Laga kóða eða hindra 
aðgengi að viðkvæmum 
kerfishluta Allir 

6 2 5 10 
Kerfið uppfyllir ekki 
grunnkröfur 

Forgangur settur á að ná 
A kröfum og þess gætt 
að fylgja tímaáætlun 

Fækka grunnkröfum í 
samráði við verkkaupa Diddi 

7 2 5 10 

Erfiðleikar við 
málfræðigreiningu 
íslensks texta 

Fá staðfestingu á að það 
megi nota Greyni og á 
hvaða hátt 

Leita annara tilbúinna 
lausna á sviði 
málgreiningar, t.d. IceNLP Diddi 

8 3 3 9 
Aðgangsstýring á API 
þjónustum 

Lært á högun JWT 
tokena til þess að stýra 
aðgengi að API 
þjónustum 

Nota einfaldari 
aðgangsstýringu Sveinn 

9 2 3 6 
Afkastageta reynist 
ófullnægjandi 

Álags- og 
afkastaprófanir, baseline 
mæling 

Gera skilvirkari kóða þar 
sem hægt er. Fjölga 
keyrsluvélum eða auka 
afköst þeirra Óli 

10 2 3 6 

Aðgangsstýring í 
AWS hentar ekki 
fyrir verkefnið 

Skoða möguleika AWS 
aðgangsstýringar 
tímanlega og kanna 
hvort hún henti kerfinu 

Skrifa einfalda 
aðgangsstýringu fyrir 
notendur, leyfum GET 
aðgang í allar aðgerðir frá 
framenda, þjarkar hafa skrif 
aðgang Óli 
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11 3 2 6 
Útgáfuferlar verða 
til vandræða 

Byrja snemma meðan 
verkefnið er 
viðráðanlegt. Koma 
einstökum 
kerfiseiningum í sjálfvirka 
útgáfu sem fyrst 

Handvirk útgáfustýring, 
skjölun á nauðsynlegum 
ferlum 

Elmar / 
Sveinn 

12 1 4 4 

Vefmiðlar loka á 
leitarþjarka vegna 
álags 

Stilla álagi í hóf, keyra 
t.d. ekki oftar en á 30 
mín fresti 

Óska eftir að opnað verði 
að nýju gegn bót og betrun. 
Annars leita leiða framhjá 
lokuninni Diddi 

13 2 2 4 

Flókin uppsetning 
margra ólíkra 
kerfiseininga 

Byrja einfalt og virkja 
AWS íhluti jafnóðum 

Einfalda kerfismynd og 
lækka flækjustuðulinn. 

Elmar / 
Sveinn 

14 3 1 3 
Nýjar viðbótarkröfur 
frá verkkaupa 

Gæta þess að 
viðbótarkröfur verði 
einungis flokkaðar sem B 
og C kröfur Vinna eingöngu í A kröfum Diddi 

Tafla 7 Áhættugreining 

6.1 Endurskoðun áhættugreiningar 

1. Python þekking hefur neikvæð áhrif á framvindu 
a. Drjúgum hluta tímans af fyrsta spretti, varið í að byggja upp þekkingu sem kom í veg 

fyrir að þessi áhætta raungerðist. 
2. API þekking hefur neikvæð áhrif á framvindu 

a. Sjálfsnám kom í veg fyrir að þessi áhætta raungerðist. 
3. Leyfismál vegna BÍN og Árnastofnunnar 

a. Ákveðið var í samráði við leiðbeinanda að þetta væri verkefni fyrir Kóða og upplýstum 
Kóða um þá ákvörðun. 

4. Erfiðleikar við að forrita leitarþjarka 
a. Raungerðist ekki. 

5. Öryggisgallar gera kerfið berskjaldað 
a. Gerð var öryggisúttekt og niðurstöðum skilað til Kóða. 

6. Kerfið uppfyllir ekki grunnkröfur 
a. Gott skipulag og sameiginlegar áherslur verkefnishóps og Kóða komu í veg fyrir að 

þessi áhætta raungerðist. 
7. Erfiðleikar við málfræðigreiningu íslensks texta 

a. Greynir var notaður án vandkvæða, Kóði þarf að skoða hvernig leyfamálum er háttað, 
áhættan raungerðist ekki. 

8. Aðgangsstýring á API þjónustum 
a. Auðkenningarþjónusta Kóða tryggir örugga aðgangsstýringu. Áhættan raungerðist 

ekki. 
9. Afkastageta reynist ófullnægjandi 

a. Prófanir ásamt Infrastructure as code með aðstoð Terraform (sjá kafla átta) tryggir að 
þessi áhætta raungerist ekki. 

10. Aðgangsstýring í AWS hentar ekki fyrir verkefnið 
a. Þessi áhætta raungerðist ekki þar sem notast var við auðkenningarþjónustu Kóða. 

11. Útgáfuferlar verða til vandræða 
a. Strax í byrjun var hver eining sett í sér repository og deployment pipeline útbúið, það 

ferli hefur svo verið ítrað í hverjum spretti. Áhætta raungerðist ekki. 
12. Vefmiðlar loka á leitarþjarka vegna álags 
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a. Álagi var stillti í hóf, tryggt að leitarþjarkar séu ekki of ákafir. Áhætta raungerðist ekki. 
13. Flókin uppsetning margra ólíkra kerfiseininga 

a. Þessi staðhæfing stenst. Strax í upphafi var kerfismynd teiknuð með öllum einingum 
þannig að öllum hefur verið útfærslan ljós. Komið var í veg fyrir áhættu af sökum 
flækju með Infrastructure as code. Áhætta raungerðist ekki. 

14. Nýjar viðbótarkröfur frá verkkaupa 
a. Kröfurnar komu en áhersla var lögð á A-kröfur þannig að áhættan raungerðist ekki. 

 

7 Prófanir 

7.1 Einingaprófanir 

Keyrðar voru einingaprófanir á öllum einingum kerfisins. Pytest var notað til að framkvæma 
prófanirnar sem voru keyrðar með Travis fyrir hverja innritun á kóða. Þar má sjá niðurstöður prófana 
ásamt því hversu hátt hlutfall af kóðanum var yfirfarinn. Innritun á stable branch er framkvæmd eftir 
að einingaprófanir standast. 

7.2 Kerfisprófanir 

Öll notkunartilvik hafa verið prófuð hvert fyrir sig en þau eru hönnuð út frá kröfum Kóða til að athuga 
hvort kerfið virki allt í heild sinni. Áður en ný útgáfa er sett í raunumhverfi þurfa þær prófanir að 
standast. 

 
Prófin eru sjálfvirk afturköllunarpróf (e. regression test) sem prófa kerfið með því að tala við viðmót 
kerfisins. Prófin eru keyrð eftir að kerfið hefur verið uppfært á stage umhverfinu. Helsta virkni kerfisins 
er prófuð.  Dæmi: Notandi skráir sig inn, framkvæmir leit og skráir sig út. 

 

8 Innviðir sem kóði 

Kerfið er frá upphafi hannað til þess að keyra í skýjaþjónustu Amazon (AWS) samkvæmt kröfu frá Kóða. 
Verknishópnum fannst því sjálfgefið að uppsetning kerfisins væri forritanleg og hægt að stjórna henni 
með einföldum stillingum. Þetta er almennt kallað Infrastructure as Code, eða IaC. 

 
Í upphafi stóð til að nota AWS CLI og einfaldar bash scriptur til þess að stýra umhverfinu. En eftir því 
sem verkefnið óx kom fljótlega í ljós að þetta væri ekki vænleg leið. Bæði var komið mjög mikið af 
einingum sem þurfti að tengja saman og einnig var orðið mjög flókið að halda utan um umhverfið til 
þess að geta sett inn breytingar eða slökkva á því og henda. Ákveðið var að nota Terraform frá 
HashiCorp til þess að ná þessu markmiði. Allt umhverfið er skilgreint í skrám sem lýsa hverri einustu 
einingu og tengir þær saman þannig að úr verði fullvirkt umhverfi. Hægt er að framkalla breytingar í 
umhverfinu eins og að auka vinnsluafl eða fjölga keyrsluvélum. Auðvelt er að keyra mörg samhliða 
umhverfi með þessari aðferð og prófa þannig breytingar áður en þær eru framkvæmdar á 
raunumhverfi. Að lokum er hægt að taka niður og eyða umhverfum í heild sinni og spara þannig 
kostnað með því að þurfa ekki að halda úti umhverfum sem eru lítið notuð. Þá er frekar hægt að kveikja 
á þeim meðan þeirra er þörf og henda þeim eftir notkun. 
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Stillingaskrárnar bera nöfn þeirra kerfiseininga sem verið er að skilgreina. Ein miðlæg skrá heldur svo 
utan um breytur sem notaðar eru inni í stillingaskránum. Með því móti er hægt að skilgreina og útlista 
allt umhverfið úr einni skrá og viðhalda AWS uppsetningunni út frá kóða. 

 
Núverandi uppsetning er í kringum 15 mínútur að verða til úr engu. Lengstan tíma tekur að búa til 
gagnagrunnana en AWS er til dæmis rúmar tíu mínútur að búa til Elasticsearch grunninn. Það er því 
mikill kostur að Terraform stofnar samhliða allar þær kerfiseiningar sem ekki eru háðar öðrum 
einingum og lágmarkar þannig tímann sem tekur að stofna kerfið. Kerfið er sett saman úr um það bil 
60 aðskildum kerfiseiningum sem öllum er stýrt úr kóða. Sem dæmi má nefna DNS færslur, SSL skilríki, 
álagsjafnari, netumhverfi, gagnagrunna, lambda, loggun og svo framvegis. Terraform tengir  þessar 
einingar saman með því að halda utan um svokölluð Amazon Resource Names (ARN). Einingar eru 
gerðar aðgengilegar milli stilliskráa sem breytur, sem notaðar voru til að búa til endanlegar stillingar 
fyrir einingarnar. 

 
Terraform reyndist vera mjög þægilegt í notkun, stillingaskrárnar auðlesnar. Mikil og góð skjölun er á 
vefsíðu framleiðanda og öflugt samfélag sem deilir reynslu sinni. Gekk því vel að skilgreina innviði og 
uppsetningu kerfisins í kóða sem var markmiðið. 

 

9 Niðurstöður 

Í upphafi var lagt upp með að rannsaka annars vegar hvort það væri fýsilegur kostur að nota 
Elasticsearch til að hýsa gögnin og hins vegar hvort það væri hægt að keyra lausnina sem skýjalausn 
þannig að lausnin sé hið minnsta jafn hagkvæm í rekstri og núverandi lausn. Vonir stóðu til að notkun 
á Elasticsearch hefði í för með sér hraðvirkara kerfi og þar með betri svartíma við leitarfyrirspurnum. 
Einnig að keyra lausnina sem skýjalausn, myndi auðvelda skölun eftir álagi sem hjálpaði til við að 
lágmarka kostnað. 

 
Í þessum kafla er farið yfir þessi atriði ásamt öðrum markmiðum sem sett voru í upphafi. 

9.1 Virkni í gegn 

Kóði lagði á það áherslu að ná árangri á dýptina, klára alla virkni í gegn þar sem Kóði myndi taka kerfið 
áfram og ítra það. Þessu markmiði var náð. Notandi getur skráð sig inn og leitað að greinum, 
leitarþjarkar leita að fréttum á sjö miðlum, notandi getur vistað leit og vaktað umfjöllun og kann kerfið 
að orðgreina með hjálp Greynis. 

9.2 Klára allar A-kröfur 

Þetta markmið stóðst og voru allar A-kröfur útfærðar. Þegar kröfulistinn var útbúinn var farið eftir 
óskum Kóða að ná árangri á dýptina og forgangi því stýrt eftir því. Í hugmyndavinnu fyrir verkefnið 
voru skráðar nokkrar kröfur sem fóru í B og C forgang en frá upphafi var ráðgert að einblína aðeins á 
A-kröfur. 

9.3 Einfalt að skipta út stökum einingum 

Kerfið var brotið upp í einingar sem allar nota miðjulagi(API) til samskipta sín á milli. Það tryggir að 
auðvelt er að skipta út einingum, til dæmis nota aðra tegund gagnagrunns, biðraðar eða aðgangskerfis. 
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9.4 Einfalda rekstur og villumeðhöndlun 

Miðjulagið býður upp á tengipunkta til að fylgjast með heilsu allra kerfiseininga, þannig getur 
Kóði  tengt sitt eftirlitskerfi við miðjulagið og vaktað. Viðmót umsjónarmanns býður einnig upp á sýn 
á allar kerfiseiningar þar sem hægt er að skoða stöðu kerfisins með einföldum hætti. Miðjulagið býður 
einnig uppá að sækja logga kerfisins frá öllum kerfiseiningum, þá virkni nýtir viðmót umsjónarmanns 
til að birta logga eininga. 

9.5 Svartími 

Er fýsilegur kostur að nota Elasticsearch til að hýsa gögn kerfisins? 

 
Einn stærsti galli núverandi kerfis er langur svartími. Aðal aðgerð notanda kerfisins, að framkvæma 
leit, tekur of langan tíma að skila niðurstöðum. Því voru gerðar tímamælingar á báðum kerfum þar 
sem mælt var hversu langan tíma það tekur að fá niðurstöður þegar sambærileg leit var framkvæmd í 
báðum kerfum. Leitin var takmörkuð við einn vefmiðil og tómt leitarorð, tímabil var mislangt á þeim 
fimm mælingum sem gerðar voru, skilaði það því mismunandi fjölda greina. Niðurstöður má sjá á mynd 
9. 

 
Mynd 9 Svartími leitar 

Í niðurstöðum þessarar mælingar sést vel að nýtt kerfi er mun hraðvirkara og skilar niðurstöðum að 
meðaltali fimmfalt hraðar en eldra kerfi. 
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9.6 Skalanleiki og kostnaður skýjalausnar 

Hentar að keyra kerfið sem skýjalausn? 

 
Framkvæmdar voru álagsprófanir þar sem samtímanotendur voru 10, 50, 100 og 200. Application 
Performance Index (Apdex) gerir kleift að áætla ánægju notenda. Apdex er opinn staðall sem horfir á 
svartíma og gefur einkunn á bilinu núll til einn þar sem núll er óásættanlegt og einn er frábært. 

 
Apdex gefur þrjú viðmið fyrir ánægju notanda 

• Frábært: Svartími lægri eða jafn 500 ms 
• Þolanlegt: Svartími frá 500 ms til 1500 ms 
• Óásættanlegt: Svartími hærri en 1500 ms 

 
Hér má sjá Apdex  fyrir 200 samtíma notendur sem prófað var með JMeter á hagkvæmustu mögulegu 
uppsetningu kerfisins sem kostar 50 USD á mánuði. 200 samtíma notendur er meiri notkun en gera 
má ráð fyrir á hefðbundnum degi. 

 

Apdex Aðgerð Meðalsvartími 

0.963 ALLS 354.71 ms 

0.988 Forsíða 397.57 ms 

0.675 Innskráning 537.99 ms 

1 Leitarsíða 126.05 ms 

0.973 Framkvæma leit 362.81 ms 

0.995 Útskráning 195.30 ms 

Tafla 8 Apdex mælingar 

Eins og sjá má eru allir mælikvarðar fyrir utan Innskráning nálægt 1 sem er eftirsóknarverð staða. 
Ástæðan fyrir því að innskráning er ekki nálægt einum er sú að þetta er ytra kerfi sem gefur út token 
sem gildir í sólarhring og er ekki hannað til að taka við 200 innskráningum á sama tíma. Hins vegar eru 
allir aðrir mælikvarðar nálægt einum og þar sem kerfið er byggt upp af stökum einingum er mjög 
auðvelt að stækka það til að mæta meira álagi. 

 
Kostnaðarsamanburður við eldri lausn er mjög hagstæður þar sem rekstur eldri lausnar telur 
í  hundruðum þúsunda króna en kostnaður við nýja lausn telur í tugum þúsunda. Því er auðvelt að 
halda því fram að nýtt kerfi henti mjög vel sem skýjalausn bæði þegar horft er til afkasta og kostnaðar. 

 
Ítarefni álagsprófana og kostnaðargreiningu má finna í viðauka. 
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10 Lokaorð 

Verkefnið gekk mjög vel í alla staði, öll sett markmið náðust innan tímaramma. A-kröfur kláruðust allar 
ásamt B kröfunni að kerfið skuli vera skalanlegt og C kröfunni að nota CI/CD þar sem kóði er uppfærður 
sjálfvirkt á stage umhverfi. 

 
Hægt er að draga mikinn lærdóm af þessu verkefni. Við öðluðumst reynslu í að vinna með Scrum 
aðferðafræði, lærðum nýtt forritunarmál og mikið um sjálfvirkni. Við sjáum hvað sjálfvirkni er mikilvæg 
til að setja upp margþætt flókið kerfi eins og þetta þannig að uppsetning sé alltaf framkvæmd með 
sama hætti. Það er okkur líka ljóst að góður undirbúningur og rannsóknarvinna skiptir miklu máli í 
verkefni sem þessu. Miklir möguleikar felast í þjónustum Amazon sem við náðum að kynnast í þessu 
verkefni, og tökum við mikinn lærdóm af því að hafa notað þær þjónustur. 
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