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1 Inngangur  

Verkefnið er unnið fyrir SFH (Samband flytjenda og hljómplötuframleiðenda) og snýr það að 

vefkerfi þeirra hljodrit.is. Verkefnið felst í því að setja upp nýjan gagnagrunn í  MSSQL 

(Microsoft SQL Server). Gagnagrunnurinn er settur upp samkvæmt kröfum og stöðlum SFH 

með  það í huga að lágmarka fjölföldun gagna. Núverandi gagnagrunnur inniheldur mikið af 

gögnum sem annaðhvort eru vitlaust skráð eða ónotuð/óþörf sem og töflum sem eru 

ónotaðar/óþarfar. Þetta eru lagfæringar sem þarf að útfæra samhliða flutningi gagnanna yfir 

í nýjan gagnagrunn. Gagnagrunnurinn tengist stjórnenda- og notendavef Hljóðrita, því þarf 

að tengja þessa hluti saman í lokin og gæti tengingin haft í för með sér breytingar á 

grunnlíkönum í kóða. Gagnagrunnur er höfuðið á báðum vefjum og er geymslu lagið (e. 

repository layer) sett upp í sambærilegri mynd og verkefnið yfir höfuð, þar sem þriggja laga 

högun er höfð að leiðarljósi ásamt því að nýta sér ákvæða innspýtingu (e. dependency 

injection) fyrir allar nýjar ákvæður (e. dependencies).  

2 Um fyrirtækið 

SFH eru innheimtusamtök tónlistarflytjenda og hljómplötuframleiðenda stofnuð árið 1973. 

Aðildarsamtök SFH eru 8 flytjendasamtök, m.a. Félag Íslenskra Hljómlistarmanna, Félag 

íslenskra tónlistarmanna og Félag íslenskra leikara með um eitt þúsund félagsmenn sem og 

nær allir útgefendur hljóðrita á Íslandi. Hlutverk sambandsins er að gæta réttar flytjenda og 

hljómplötuframleiðenda til þóknunar fyrir afnot hljóðrita þeirra á hvaða formi sem er. Samið 

er við allar útvarpsstöðvar og öll fyrirtæki og stofnanir sem leika tónlist fyrir viðskiptamenn 

sína um greiðslu þóknunar til SFH. Mjög öflugt samstarf er við Samband tónskálda og 

eigenda flutningsréttar (STEF) og erlend systursamtök. Fylgst er náið með þróun 

hugbúnaðarmála á þessu sviði, en vefkerfi og úthlutunarkerfi til flytjenda og framleiðenda 

eru í stöðugri þróun samhliða því sem viðgengst erlendis. 
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3 Ábyrgð fyrirtækis  

Fyrir liggur niðurstaða úr lokaverkefni sem unnið var vorið 2017 af þremur nemendum við 

Háskólann í Reykjavík. Það verkefni skilaði framenda á gögn í gagnagrunni en við vinnslu 

verkefnisins voru nemendurnir ítrekað að reka sig á það að gögn voru gölluð eða höfðu ekki 

verið skráð með fullnægjandi hætti. Sökum þess hversu mengaður gagnagrunnurinn var 

tókum við að okkur að laga og hreinsa hann til ásamt því að eyða úr honum. Til að tryggja 

samfelld vinnubrögð þá er verkefnið unnið í samráði við nemendurna sem unnu að 

verkefninu vorið 2017 sem og tengilið frá SFH. Fyrir liggur skýrsla sem nær yfir stóran hluta 

þess sem betur mætti fara í grunninum þó svo alltaf sé eitthvað sem bætist við. Gert er ráð 

fyrir því að fleiri verkefni verði unnin í framtíðinni sem snúa að hljodrit.is og þá verði 

jafnframt haft samráð við fyrri lokaverkefnis hópa sem unnið hafa að verkefnum sem snúa 

að vefkerfinu. Stefnt er að því að lokaniðurstaða þessara verkefna verði sameinuð og muni 

skila sér í raunumhverfi sem styðji við bakið á útgáfu tónlistar á Íslandi og greiðslumiðlun til 

íslenskra tónlistarflytjenda.  

4 Tæki og tól 

Til að kynna okkur gagnagrunninn, uppsetningu hans og það sem mögulega mætti fara betur 

notum við SSMS (SQL Server Management Studio). SSMS gerir okkur einnig auðvelt fyrir að 

sjá myndræna uppbyggingu grunnsins sem og hvernig ákveðnir hlutar hans tengjast 

innbyrðis. Þegar við erum komnir með góða sýn á hvernig grunnurinn er uppsettur og farnir 

að sjá hvað má fara betur notum við Visual Studio og SSIS (SQL Server Integration Services) 

til þess að prófa okkur áfram með lagfæringar og flutning gagna yfir í prófana grunn (e. test) 

þar sem allar prófanir fara fram. Gögnin eru þá sótt á þróunargrunn (e. dev) flutt yfir á 

prófana grunn og pakkar sem útfæra lagfæringar keyrðir á gögnin þar. Með því að vinna 

hlutina svona og notast við þessi tól gerir það okkur kleift að keyra alltaf allt frá grunni eins 

oft og við viljum án þess að það hafi nokkur áhrif á gögn sem skipta máli. Gagnagrunnurinn 

sem við vinnum með er svo hýstur á Azure skýjaþjónustu Microsoft. 
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5 Aðferðafræði 

Um leið og okkur hafði verið úthlutað verkefninu fórum við að huga að því hvernig best væri 

að vinna það og kom þá Scrum aðferðafræðin fljótt upp í hugann. Við þekkjum allir ágætlega 

til Scrum úr námi okkar við HR og fannst okkur æskilegt að styðjast við aðferðafræði sem 

væri okkur öllum kunnug. Innan Scrum eru margir hlutir sem nýttust okkur vel við vinnslu 

verkefnisins svo sem 

 

• Sagnagerð  

• Sögupunktar og Planning Poker 

• Sprettakerfi 

• Sprint Backlogs (viðauki B) 

• Burndown rit (viðauki C)  

• Áhættugreining (viðauki A) 

 

Við byrjuðum á að skrifa niður sögur og áætluðum sögupunkta út frá vægi sagnanna með 

planning poker. Við skiptum svo sögunum niður á spretti og uppfærðum burndown rit eftir 

því sem leið á hvern sprett. Þær sögur sem ekki náðist að klára fyrir lok hvers spretts færðust 

svo yfir á næsta sprett. Þessi skref voru svo endurtekin í gegnum verkefnið þar sem sífellt 

voru nýjar sögur að bætast við og aðrar að detta út. Við vorum með lifandi skjal sem hélt 

utan um tímaskráningar meðlima hópsins sem og í hverju hver og einn var að vinna eins og 

sjá má í viðauka D. Til að byrja með voru sprettirnir tveggja vikna langir en síðustu fjóra 

sprettina höfðum við viku langa þar sem við töldum það skilvirkara upp á framvindu 

verkefnisins. 
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6 Frumdrög að verkáætlun 

Áður en vinna hófst við nýjan gagnagrunn fórum við í það að þræða okkur í gegnum 

núverandi grunn og tókum saman alla þá hluti sem okkur fannst mega betur fara. Að því 

loknu tók við gerð notendasagna, fyrsta uppkast að product backlog og skipulagning fyrsta 

spretts. Hér fyrir neðan eru skrefin sem voru tekin. 

 

• Skoða vel núverandi gagnagrunn, hvað má betur fara? Hvað þarf að laga? 

• Endurhanna grunninn með góða normalíseringu og alla viðeigandi staðla í huga. 

• Laga tvítekningar, eyða tómum töflum og passa að verið sé að fylgja DDEX1 

gagnastaðlinum en með því að fylgja staðlinum auðveldar það gagnaflutning yfir í 

alþjóðlega gagnagrunna sem þjóna sambærilegum tilgangi og hljodrit.is. 

• Undirbúa gagnaflutning og skrifa prófanir til að ganga úr skugga um að ekkert fari 

úrskeiðis við flutninginn og engin gögn tapist. 

• Flytja gögnin úr núverandi gagnagrunni yfir í nýjan og endurbættan gagnagrunn.  

• Tengja gagnagrunn við bakendann á nýju vefþjónustunni [ekki enn búið]. 

 
  

                                                        
1 DDEX (Digital Data Exchange) er alþjóðlegur gagnastaðall sem tekinn var í notkun árið 2006. Innan DDEX eru 
17 staðlar sem eru notaðir fyrir mismunandi hluti, við styðjumst við svokallaðan MLC (Music Licensing 
Company) staðal.[1] ([1]“About DDEX | DDEX.” [Online]. Available: /about-ddex. [Accessed: 10-May-2018].) 
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7 Skema hönnun 

Gamla uppbygging gagnagrunnsins 
 

 
Gamli gagnagrunnurinn var brotinn að mörgu leyti, fullur af óþarfa töflum, mikið um 

tvítekningar og nafngiftir taflna og dálka voru ekki samræmdar í gegnum grunninn. Fyrsta 

skrefið í hönnun á nýju skema var að bera kennsl á töflur sem innihalda óþarfa gögn og 

merkja þær sem óþarfar. Taflan ‘recording_party’ var ekki færð yfir í fyrstu útgáfu nýs skema 

vegna þess að við vissum að það þyrfti að skipta henni upp síðar. Það voru því 24 töflur sem 

voru ekki fluttar yfir í nýja skemað og fór heildar fjöldi taflna sem við vorum að vinna með úr 

57 niður í 33.  Þegar við vorum vissir hvaða töflum mætti sleppa fórum við í gegnum þær 

töflur sem eftir voru og merktum hvern dálk fyrir sig, halda, sleppa, geyma eða ákveða 

seinna. 

  

common_cache_airplayreport organization_isrc_series project_master
common_cache_mediarecording organization_labels project_status
common_cache_mediarecording_detail organization_master project_superuser
common_cache_recordingparty organization_type project_superuser_organizations
common_cache_recordingparty_detail organization_catalougerights project_track
common_country organization_cataloguerights_backup project_trackartist
common_language organization_label_backup project_user
common_zipcodes organization_master_backup
common_airplay_attributes organization_master_oli recording_party
common_cache_profile revenue_activerate
common_trackcache party_artisttype revenue_plan
common_workbatch party_contactmedium revenue_releaseuseage

party_instrumenttype
media_airplay party_mainartist import_parties
media_formattype party_partyroletype import_tracks
media_product party_psudonym
media_product_package party_real Difference
media_recording party_address
media_source party_groupmembership MusicianRoleGroup
media_status
media_alternatetitle NLog
media_genre
media_producttype
media_work
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Millistig 

 
Þegar búið var að sía út óþarfa töflur og dálka stóðu eftir fimm megin hlutar grunnsins; 

organization, party, project, media og common. Búin voru til sjálfstæð vistkerfi fyrir þessa 

hluta og þau tengd saman þegar þau voru tilbúin. Taflan ‘recording_party’ kom svo síðar inn 

í myndina þegar farið var í að útfæra lagfæringar á gögnunum. Litirnir á töflunum á 

myndinni að ofan gefa til kynna í hvaða flokki þær lenda í lokaútgáfu grunnsins eins og sjá 

má á næstu mynd. 

  

Organization common_country Media media_track_format
organization_type media_album_type
organization_master media_status
organization_labels media_recordings
organization_isrc_series media_albums

media_tracks
Party party_roletype media_airplay

party_instrumenttype
party_artisttype Common common_mediarecording
party_credentials common_mediarecording_detail
party_artist common_recordingparty
party_pseudonym common_recordingparty_detail
party_contactmedium common_zip

common_language
Project project_status common_airplayreport

project_master
project_track Recording recording_party
project_superuser
project_superuser_organizations
project_user
project_track_artist
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Nýja uppbygging gagnagrunnsins 

 

 
Eftir að hafa farið í gegnum nokkrar útgáfur af skemanu komumst við að þeirri niðurstöðu að 

skilvirkast væri að setja það upp svona. Það eru töluvert margar töflur sem innihalda föst 

gögn eins og t.d. flokka. Okkur fannst eðlilegt að hafa þær í sér hluta og taka þær töflur 

forskeytið ‘avs’. ‘AVS’ stendur fyrir ‘Allowed Value Set’ og er notað í DDEX staðlinum.  

Nafngiftir sumra hluta kerfisins hafa breyst t.d. ‘organization’ varð ‘producer’ og ‘common’ 

varð ‘cache’. Töflunni sem hét ‘recording_party’ var svo skipt upp í tvo hluta, ‘media_credit’ 

og media_credit_extra’. 

  

Avs avs_country Producer producer
avs_producer_type producer_label
avs_party_role producer_isrc
avs_artist_code
avs_instrument_type Party party
avs_project_status party_pseudonym
avs_format_type party_contact
avs_media_status
avs_album_type Project project
avs_zip_codes project_track
avs_language project_superuser

project_superuser_producer
Media media_display_artist project_user

media_recording project_credit
media_album
media_track Cache cache_media_recording
media_credit cache_media_recording_detail
media_credit_extra cache_credit

cache_credit_detail
Airplay airplay cache_airplay_report
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8 Sprettakerfið 

Sprettur 0 (16. janúar – 18. febrúar) 

Fyrstu dagarnir fóru í að kynnast þeim aðilum sem snúa að verkefninu, nemendum sem 

unnu að verkefninu í fyrra og tengiliðum frá SFH. Það var ýmislegt sem þurfti að útvega svo 

sem tengingar við gagnagrunna, aðgang að Azure og aðstöðu til að vinna verkefnið. Þetta 

gekk brösuglega til að byrja með en þegar allt var komið fórum við í að ákveða hvaða tól 

væri best að nota til þess að sjá um gagnaflutninginn og lagfæringar á gögnunum. Lendingin 

var eins og áður hefur komið fram að nota Microsoft SQL Server Management Studio, Visual 

Studio og SSIS viðbót við Visual Studio. Ákvörðun um að nota þessi tól var að hluta til tekin í 

samráði við leiðbeinanda.  

 

Sprettur 1 (19. febrúar – 4. mars) 

Fyrri hlutinn af fyrsta spretti fór í að kynna okkur SSIS, skoða gagnamódelið sem við erum að 

vinna með vel og setja upp myndræna lausn af því hvernig töflur tengjast og vinna saman 

innbyrðis. Í seinni hlutanum fórum við meira í pælingar hvernig best væri að nýta SSIS í að 

flytja gögnin yfir í nýja grunninn ásamt lagfæringum á núverandi gögnum. 

 

Sprettur 2 (5. mars – 18. mars) 

Þegar sprettur eitt var að klárast funduðum við með Kristni, tengilið okkar hjá SFH. Hann 

hafði áhyggjur af því að þar sem nýtt kerfi í heild sinni myndi sennilega ekki vera tilbúið fyrr 

en um sama leyti á næsta ári þá vildi hann útfæra smávægilegar lagfæringar á gagnagrunni 

hljodrit.is sem er í notkun í dag. Ástæðan fyrir þessum lagfæringum á live gagnagrunninum 

var einna helst sú að markmiðið væri að tengjast alþjóðlegum gagnagrunni sem þjónar sama 

tilgangi og gagnagrunnur hljodrit.is. Til þess að þessi tenging væri möguleg þyrfti að útfæra 

þessar smávægilegu lagfæringar. Eftirfarandi eru lagfæringar sem voru útfærðar: 

 

• Leiðrétta vitlausa aðalflytjendur í party_real töflu. 

• Sameina tvíteknar færslur í party_real töflu. 

• Eyða aðilum sem hafa engin hljóðrit skráð á sig í party_real töflu. 
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• Sameina aðila sem eru skráðir oftar en einu sinni og hafa skráð á sig hljóðrit í 

recording_party töflu. 

 

Eftir stöðufund tvö þar sem við fengum athugasemdir frá leiðbeinanda og prófdómara 

varðandi þennan sprett sáum við að mögulega hafi það ekki verið rétt að fara í þessar 

lagfæringar þar sem lagfæringar á live gagnagrunni voru ekki hluti af verklýsingu. Við sáum 

þó fljótt að með því að útfæra þessar lagfæringar myndi það tvímælalaust nýtast okkur 

þegar kæmi að því að setja upp nýjan gagnagrunn þar sem allar þessar lagfæringar voru 

eitthvað sem þurfti að útfæra. 

 

Spretturinn og útfærsla þessara lagfæringa gekk vel og þó svo að þær hafi aldrei verið 

keyrðar á uppsettan grunn þá nýttust þær okkur vel í framhaldinu. 

 

Sprettur 3 (19.mars – 1. apríl) 

Gamli gagnagrunnurinn var samsettur af fimm meginhlutum; media, party, project, common 

og organization. Ákveðið var að halda þessum hlutum í okkar hönnun til að byrja með. Við 

nálguðumst hönnunina á þessu með því að skipta hlutunum upp og búa til fimm sjálfstæð 

vistkerfi og tengja þau saman þegar byggingu þeirra var lokið. Rennt var í gegnum alla dálka í 

hverri töflu og skráð af hverju hann var nauðsynlegur og/eða hvort taflan væri nauðsynleg. 

Einnig skráðum við niður lykla og greindum frá hvort þeir væru innan eða utan vistkerfisins. 

Þegar þessar upplýsingar voru tilbúnar gátum við búið til CREATE skipanir fyrir töflurnar og 

sett upp pakka sem býr til allar töflunar í verkefninu okkar (SQL Server Integration Services). 

Við settum líka upp ‘migration’ pakka fyrir hvern hluta þar sem við fluttum gögn af DEV 

grunninum yfir á TEST grunninn (þar sem við bjuggum til nýju gagnagrunns uppbygginguna). 

 

Sprettur 4 (15. apríl – 22. apríl)  

Eftir sprett 3 var stutt í lokaprófin og ákveðið var að setja upp þriggja vikna sprett. Fyrstu 2 

vikurnar ætluðum við ekkert að hittast en reyna að vinna eitthvað sjálfstætt ef við hefðum 

tíma. Eftir þennan tíma hafði hins vegar enginn komist í að gera neitt. Þess vegna skárum við 

þessar vikur af sprettinum og breyttum honum í viku sprett, sem og framtíðar sprettum. 
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Sögurnar í þessum spretti voru samansafn af ýmsum hlutum sem höfðu komið upp. Eins og 

að koma lagfæringunum úr spretti 2 (það sem ætti að vera gert á live gagnagrunninum) inn í 

okkar gagnagrunn. SFH hafði komið með athugasemdir um uppbygginguna og töfluheiti. 

Hún breyttist því úr; media, party, project, cache og producer, yfir í; avs, media, party, 

project, airplay og organization. Airplay var partur af media en við tókum hann út fyrir. 

Common breyttist í cache og organization breyttist í producer. Einnig breyttum við 

uppsetningunni í SSIS verkefninu okkar og sameinuðum ‘migration’ pakkana í einn og 

bjuggum til annan fyrir lagfæringar. 

 

Sprettur 5 (23. apríl – 29. apríl)  

Sprettur 5 tók við nokkrum sögum úr spretti 4 sem náðist ekki að klára. Þessar sögur voru 

lagfæringar úr spretti 2. Einnig var haldið áfram að útfæra lagfæringar, við tókum eftir því að 

við gátum ekki gert einhverja hluti sem þurfti að lagfæra handvirkt. Við vorum að verða 

búnir með allar þær lagfæringar sem við vildum gera og þurftum því að fara að spá svolítið í 

vefþjónustuna. Fórum á fund með höfundi þjónustunar og hann sýndi okkur hvernig hún 

virkaði. Við vildum hafa það á hreinu hvernig gagnagrunns uppbyggingin liti út svo við 

gerðum skýringarmyndir. Svo var unnið í framvinduskýrslu og kynningu fyrir stöðufund. 

 

Sprettur 6 (30. apríl – 06. maí)  

Nokkrar sögur úr spretti 5 færðust yfir í sprett 6 sem útskýrist af því að stöðufundur 3 var í 

sömu viku og sprettur 6 og þurftum við örlítið meiri tíma til að klára þessar sögur sökum 

þess. Spretturinn snerist aðallega um að setja saman kynningu og skýrslu fyrir stöðufundinn 

og klára ýmsa hluti fyrir lokaskil. Það bættist við smávægileg lagfæring í SSIS verkefnið og 

svo var verkefnið í heild aðeins fínpússað sem og bætt við prófunum fyrir verkefnið. Að 

lokum áætluðum við hversu langt við færum í að tengja grunninn við vefþjónustuna sem var 

gerð af lokaverkefnishópnum sem vann verkefni fyrir SFH vorið 2017. 

 

Sprettur 7 (7. maí – 11. maí)   

Sprettur sjö var aðeins 5 dagar og fór hann að mestu í gerð lokaskýrslu og undirbúningur 

fyrir lokakynningu á verkefninu. Við tókum fljótt eftir því að við áttum eftir að klára einn 
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punkt í SSIS verkefninu þannig að sá punktur var útfærður sem og prófanir skrifaðar fyrir 

hann. Farið var í að fínpússa útlitið á SSIS verkefninu sem og samræma kóða verkefnisins. 

Eins og sést á backlog fyrir sprett sjö (sjá viðauka B) þá stóð til að koma á tengingum á milli 

vefþjónusta og gagnagrunns en þegar við höfðum hellt okkur út í það þá sáum við þó að 

tíminn væri of naumur til að skila af okkur einhverri afurð sem sneri að því. 

9 Afurð spretta 

Sprettur 1  

Gerðum skýringarmyndir af gamla gagnagrunninum, skiptum honum upp í 5 hluta; 

organization, party, media, project og common. Við gerðum eitt diagram fyrir hvern hluta, 

einnig settum við upp eina stóra og hráa skýringarmynd af öllum gagnagrunninum. 

 
 

Settum upp tóman gagnagrunn á test server. Hugmyndin var að nota hann til að hanna og 

þróa færslur og lagfæringar á gagnagrunninum. 

 

Sprettur 2  

Pakki sem búinn var til fyrir smávægilegar lagfæringar á live gagnagrunni. Þó svo 

lagfæringarnar sem útfærðar voru hafi allar verið kláraðar voru þær aldrei keyrðar á live 

gagnagrunninn. Þessar lagfæringar eru allar til og hægt að keyra þær á live gagnagrunninn 

hvenær sem er. 
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 Sprettur 3  

Fyrsta útgáfa af uppbyggingu nýja gagnagrunnsins. Í SSIS verkefninu var lausn sem hægt var 

að keyra aftur og aftur sem hreinsaði gagnagrunninn og bjó hann til aftur með því að keyra 

‘Master’ pakka.  

 

Sprettur 4  

Önnur útgáfa af uppbyggingu nýja gagnagrunnsins. SSIS verkefnið virkar eins og í loks sprett 

3 með viðbótum sem útfæra lagfæringar.  

 

Sprettur 5 

Þriðja útgáfa af uppbyggingu nýja gagnagrunnsins og lagfæringum, einnig voru gerðar 

skýringarmyndir fyrir nýja uppbyggingu gagnagrunnsins. 

Sprettur 6 

Uppsetning fyrir loka stöðufund. Áætluðum hvað við myndum gera í vefþjónustunum fyrir 

lokaskil og fínpússuðum einnig SSIS verkefnið.  

 

Sprettur 7 

Lokaskýrsla kláruð, unnið í lokakynningu og SSIS verkefni fínpússað og fullklárað. 
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10 Afurð verkefnis 

Lokaafurð verkefnisins er nýr gagnagrunnur sem er hannaður og búinn til með SSIS (SQL 

Server Integration Services) verkefni. Verkefnið keyrir pakka sem innihalda gagnaflæðis 

skipanir, SQL skipanir og scriptur sem eiga við gögnin þegar verið er að flytja þau milli 

gagnagrunna. Ferlið í grunninn er í raun nokkuð einfalt, við tengjumst tveimur 

gagnagrunnum, DEV sem inniheldur gögn í núverandi mynd og TEST sem inniheldur gögn 

eftir að óþarfa gögnum hefur verið eytt og lagfæringar átt sér stað. Kerfið er sett þannig upp 

að við hverja keyrslu er alltaf byrjað frá grunni, það auðveldar okkur að setja grunninn upp 

aftur ef eitthvað skyldi fara úrskeiðis. Þetta eru skrefin sem eru tekin þegar verkefnið er 

keyrt: 

 

• Eyða öllum gögnum og töflum úr nýjum grunni. 

• Búa til allar töflur og temp töflur upp á nýtt. 

• Sækja gögn í DEV gagnagrunn og flytja yfir í nýja grunninn. 

• Eyða og keyra lagfæringar á öll gögn sem þarfnast þess. 

• Eyða temp töflum. 

 

Öll þessi skref eru framkvæmt með því að ýta á einn takka og var það markmiðið frá byrjun 

að gera þetta eins skilvirkt og mögulegt væri og gerir þetta allt recovery afarlega einfalt ef 

eitthvað skyldi fara úrskeðis eins og áður hefur komið fram. 
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Lagfæringar 

1. Löguðum þar sem vitlausir aðalflytjendur voru skráðir á hljóðrit. 

2. Sameinuðum þar sem aðlaðflytjendur voru skráðir oftar en einu sinni. 

3. Fjarlægðum aðila sem voru ekki skráðir á nein hljóðrit. 

4. Sameinuðum aðila sem voru skráðir oftar en einu sinni. 

5. Löguðum vitlaust skráða aðalflytjendur í plötur. 

6. Fjarlægðum hljóðrit sem voru skráð oftar en einu sinni samkvæmt ISRC númerum. 

7. Löguðum hvernig ISRC númer voru skráð. 

8. Sameinuðum hljóðrit sem voru með önnur nöfn en á plötunni. 

9. Lagfæringar á recording_party sem varð síðan að media_credit og 

media_credit_extra. 

a. Færðum alla sem voru skráðir sem bakraddir yfir í hljómlistarmaður í 

hljóðveri með bakraddir sem hljóðfæri. 

b. Fjarlægðum færslur þar sem aðili er skráður með sama hljóðfæri og hlutverk 

oftar en einu sinni. 

c. Fjarlægðum færslur þar sem sami aðili er skráður oftar en einu sinni sem 

textahöfundur á sama hljóðriti. 

d. Fjarlægðum færslur þar sem sami aðili er skráður oftar en einu sinni sem 

lagahöfundur á sama hljóðriti. 

e. Löguðum þar sem aðili var skráður sem bæði aðalflytjandi og sessionisti á 

sama hljóðriti. 

f. Löguðum þar sem aðili var skráður sem bæði aðalflytjandi og 

hljómsveitarmeðlimur á sama hljóðriti. 

g. Löguðum þar sem aðili var skráður sem bæði hljómsveitarmeðlimur og 

sessionisti á sama hljóðriti. 
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11 Lokaorð 

Þegar í heildina litið gekk verkefnið nokkuð vel þrátt fyrir að það hafi farið nokkuð rólega af 

stað. Eftir að hafa kynnt okkur gagnagrunninn vel og gögnin sem hann innihélt sem og þau 

tól sem voru notuð við vinnslu verkefnisins gengu hlutirnir nokkuð smurt fyrir sig. Við náðum 

að útfæra allar lagfæringar sem sett var upp með í byrjun og gott betur. Grunnurinn lítur 

sjónrænt mun betur út en hann gerði áður og er það að miklu leyti því að þakka að búið er 

að samræma allar nafngiftir og flokka betur þá hluti sem tengjast innbyrðis. Eftir að 

verkefnið hefur verið keyrt skilar það okkur grunni sem inniheldur 23 færri töflum en áður 

og 236.239 færri færslum án þess að missa nokkrar upplýsingar sem skipta máli. Eins og 

komið hefur fram settum við upp með að ná að koma tengingum milli gagnagrunns og 

vefþjónusta sem höfðu verið skrifaðar af nemendum sem unnu lokaverkefni fyrir SFH vorið 

2017. Það hafðist því miður ekki en gaman hefði verið að sjá grunninn í raunverulegri 

notkun. Stefnan er sett á að tengja þessa hluti saman seinna á þessu ári eða að sama tíma á 

næsta ári og taka þá nýtt kerfi í notkun. Samstarf hópsins, tengiliðs okkar hjá SFH og 

leiðbeinanda gekk mjög vel og var ekki neitt stórvægilegt sem kom upp við gerð 

verkefnisins. Við göngum sáttir frá borði og hlökkum til að sjá hvað gerist í framhaldinu. 
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12 Viðauki A – Áhættugreining 

 

 
  

ID RISK RISK SEVERITY RISK LIKELYHOOD RISK LEVEL PROJECT PHASE OR 
CATEGORY

PARTY 
RESPONSIBLE How to prevent How to 

minimize damage

1 Losing Data INTOLEREABLE POSSIBLE EXTREME -11- Data Migration Ragnar
Write good tests and 
test everything 
thoroughly

Keep backups and 
ensure it is possible to 
rewind  

2 Packages fail during runtime INTOLEREABLE POSSIBLE EXTREME -11- Throughout project Stefán
Write good tests. 
Test everything 
thoroughly.

Try to stop it early

3 Changes in standards during development UNDESIREABLE IMPROBABLE MEDIUM -6- Throughout project Ragnar Not possible Not possible

4 Team member quits school UNDESIREABLE IMPROBABLE MEDIUM -6- Throughout project Stefán Not possible Keeping a good team 
spirit

5 Temporary loss of connection to DB server UNDESIREABLE IMPROBABLE MEDIUM -6- Throughout project Ólafur Not possible Not possible

6 Permanently losing access 
to current Azure cloud services UNDESIREABLE IMPROBABLE MEDIUM -6- Throughout project Ragnar Not possible Have backup of 

databases else where

7 Running out of time (Can't finish project) UNDESIREABLE IMPROBABLE MEDIUM -6- At the end of 
the project Stefán Good project

management
Finish high priorty
stories first.

8 Technical Difficulties (equipment breaks) TOLERABLE POSSIBLE MEDIUM -5- Throughout project Friðþjófur take good care of 
the equpment

Have extra equipment
available 

9 Temporary loss of internet TOLERABLE POSSIBLE MEDIUM -5- Throughout project Ólafur Not possible Use phone for hotspot

10 Team member becomes ill ACCEPTABLE PROBABLE MEDIUM -3- Throughout project Ólafur Not possible Not possible

11 Conflicts on master branch ACCEPTABLE POSSIBLE LOW -2- Throughout project Friðþjófur
Implement good 
practices use push 
requests

Frequent pushes

12 Losing SSIS Project progress ACCEPTABLE POSSIBLE LOW -2- Throughout project Ragnar Use safe hard drives Frequent saves

13 Changes in scope ACCEPTABLE POSSIBLE LOW -2- Throughout project Stefán Not possible Be ready for changes 
when they come up

RISK 
RATING KEY

LOW MEDIUM HIGH EXTREME

SEVERITY

ACCEPTABLE 
LITTLE TO NO EFFECT ON 

EVENT

TOLERABLE
 EFFECTS ARE FELT BUT 

NOT CRITICAL TO OUTCOME

UNDESIRABLE 
SERIOUS IMPACT TO THE COURSE OF 

ACTION AND OUTCOME

INTOLERABLE 
COULD RESULT IN DISASTER

LI
K

E
LI

H
O

O
D

IMPROBABLE 
RISK IS UNLIKELY TO OCCUR

LOW -1- MEDIUM -4- MEDIUM -6- HIGH -10

POSSIBLE 
RISK WILL LIKELY OCCUR

LOW -2- MEDIUM -5- HIGH -8- EXTREME -11-

PROBABLE
 RISK WILL OCCUR

MEDIUM -3- HIGH -7- HIGH -9- EXTREME -12-
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13 Viðauki B – Sprint Backlogs 

Sprettur 1
ID Pkt. Lýsing Staða Aðilar FinishDate
1 1 Lesa okkur til um DDEX staðalinn. Búið Allir
2 0 Ná í SSIS og kynnast integration betur. Búið Allir
3 2 Teikna upp tengingar í media. Búið Stefán
4 2 Skrifa niður hugmyndir um betrumbætingar í media. Búið Stefán
5 4 Ræða hugmyndir fyrir nýtt skema fyrir media. Búið Stefán
6 2 Prófa að færa media yfir í nýja skemað. Búið Stefán
7 2 Teikna upp tengingar í common. Búið Raggi
8 2 Skrifa niður hugmyndir um betrumbætingar í common. Búið Raggi
9 4 Ræða hugmyndir fyrir nýtt skema fyrir common. Búið Raggi

10 2 Prófa að færa common yfir í nýja skemað. Búið Raggi
11 2 Teikna upp tengingar í party. Búið Friffi
12 2 Skrifa niður hugmyndir um betrumbætingar í party. Búið Friffi
13 3 Ræða hugmyndir fyrir nýtt skema fyrir party. Búið Friffi
14 2 Prófa að færa party yfir í nýja skemað. Búið Friffi
15 1 Teikna upp tengingar í organization. Búið Óli
16 2 Skrifa niður hugmyndir um betrumbætingar í organization. Búið Óli
17 3 Skyssa upp nýtt skema fyrir organization. Búið Óli
18 2 Prófa að færa organization yfir í nýja skemað. Búið Óli
19 1 Teikna upp tengingar í project. Búið Óli
20 2 Skrifa niður hugmyndir um betrumbætingar í project. Búið Óli
21 3 Ræða hugmyndir fyrir nýtt skema fyrir project. Búið Óli
22 2 Prófa að færa project yfir í nýja skemað. Búið Óli

Sprettur 2
ID Pkt. Lýsing Staða Aðilar FinishDate

1 3 Hanna og þróa leiðréttingu vitlausra aðalflytjenda inn 
í party_real. Búið Ragnar

Stefán

2 3 Koma leiðréttingu vitlausa aðalflytjenda inn í 
SSIS verkefnið. Búið Ragnar

Stefán

3 2 Hanna og keyra prófanir fyrir leiðréttingu vitlausa 
aðalflytjenda. Búið Ragnar

Stefán

4 1
Keyra scriptur fyrir leiðréttingu vitlausa aðalflytjenda á 
LIVE gagnagrunninum eftir að vera 100% viss um að 
allt sé með felldu.

On ice

5 2 Hanna og þróa sameiningu tvítekinna aðalflytjenda inn 
í party_real. Búið Allir

6 3 Koma sameiningu tvítekinna aðalflytjenda inn í 
SSIS verkefnið. Búið Allir

7 2 Hanna og keyra prófanir fyrir sameiningu tvítekna 
aðalflytjenda. Búið Allir

8 1
Keyra scriptur fyrir sameiningu tvítekinna aðalflytjenda á 
LIVE gagnagrunninum eftir að vera 100% viss um að allt 
sé með felldu.

On ice

9 1 Hanna og þróa eyðslu aðila sem eru ekki skráðir á nein 
hljóðrit inn í party_real. Búið Allir

10 2 Koma eyðslu aðila sem eru ekki skráðir á nein hljóðrit 
inn í SSIS verkefnið. Búið Allir

11 2 Hanna og keyra prófanir fyrir eyðslu aðila sem eru ekki 
skráðir á nein hljóðrit. Búið Allir

12 1
Keyra scriptur fyrir eyðslu aðila sem eru ekki skráðir á 
nein hljóðrit á LIVE gagnagrunninum eftir að vera 100%
viss um að allt sé með felldu.

On ice

13 3 Hanna og þróa sameiningu tvískráðra aðila með hljóðrit
í recording_party. Búið Friffi

Óli

14 8 Koma sameiningu tvískráðra aðila með hljóðrit inn í
SSIS verkefnið. Búið Friffi

Óli

15 3 Hanna og keyra prófanir fyrir sameiningu tvískráðra 
aðila með hljóðrit. Búið Friffi

Óli

16 1
Keyra scriptur fyrir sameiningu tvískráðra aðila með 
hljóðrit á LIVE gagnagrunninum eftir að vera 100% 
viss um að allt sé með felldu.

On ice

17 8 Skrifa framvinduskýrslu Búið Allir
18 10 Gera sýningu fyrir stöðufund 2 Búið Allir
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Sprettur 3
ID Pkt. Lýsing Staða Aðilar FinishDate
1 3 Hanna töflur og dálka fyrir Hljóðrita geymslu. Búið Friffi 21/03/2018

2 1 Ákveða primary og foreign keys fyrir töflur 
í Hljóðrita geymslunni. Búið Friffi 21/03/2018

3 1 Búa til create skipanir fyrir töflur í Hljóðrita geymslunni. Búið Friffi 26/03/2018
4 1 Stofna töflur fyrir Hljóðrita geymslunna á TEST server. Búið Friffi 26/03/2018

5 2 Prófa að koma gögnum frá DEV grunni yfir í nýja skemað 
fyrir Hljóðrita geymslu. Búið Friffi 26/03/2018

6 1 Finna og skjala tengingar út fyrir Hljóðrita geymslu. Búið Friffi 23/03/2018

7 2 Koma tengingum út fyrir Hljóðrita geymsluna inn í 
nýja skemaið. (Create skipanir og migrate í SSIS) Búið Friffi,

Stefán 01/04/2018

8 2 Hanna töflur og dálka fyrir Mannauðs geymslu. Búið Stefán 19/03/2018
9 1 Ákveða primary og foreign keys fyrir töflur í Hljóðrita geymslunni. Búið Stefán 19/03/2018

10 1 Búa til create skipanir fyrir töflur í Mannauðs geymslunni. Búið Stefán 19/03/2018
11 1 Stofna töflur fyrir Mannauðs geymslunna á TEST server. Búið Stefán 19/03/2018

12 2 Prófa að koma gögnum frá DEV grunni yfir í nýja skemað 
fyrir Mannauðs geymslu. Búið Stefán 21/03/2018

13 1 Finna og skjala tengingar út fyrir Mannauðs geymslu. Búið Stefán 23/03/2018

14 2 Koma tengingum út fyrir Mannauðs geymsluna inn í 
nýja skemaið. (Create skipanir og migrate í SSIS) Búið Stefán 01/04/2018

15 2 Hanna töflur og dálka fyrir Verkefnis geymslu. Búið Ólafur 19/03/2018

16 1 Ákveða primary og foreign keys fyrir töflur 
í Verkefnis geymslunni. Búið Ólafur 19/03/2018

17 1 Búa til create skipanir fyrir töflur í Verkefnis geymslunni. Búið Ólafur 21/03/2018
18 1 Stofna töflur fyrir Verkefnis geymslunna á TEST server. Búið Ólafur 21/03/2018

19 1 Prófa að koma gögnum frá DEV grunni yfir í nýja skemað 
fyrir Verkefnis geymslu. Búið Ólafur 21/03/2018

20 2 Finna og skjala tengingar út fyrir Verkefnis geymslu. Búið Ólafur 26/03/2018

21 2 Koma tengingum út fyrir Verkefnis geymsluna inn í 
nýja skemaið. (Create skipanir og migrate í SSIS) Búið Ólafur

Stefán 01/04/2018

22 2 Hanna töflur og dálka fyrir Common geymslu. Búið Ragnar 23/03/2018

23 1 Ákveða primary og foreign keys fyrir töflur 
í Common geymslunni. Búið Ragnar 23/03/2018

24 1 Búa til create skipanir fyrir töflur í Common geymslunni. Búið Ragnar 26/03/2018
25 1 Stofna töflur fyrir Common geymslunna á TEST server. Búið Ragnar 26/03/2018

26 2 Prófa að koma gögnum frá DEV grunni yfir í nýja skemað 
fyrir Common geymslu. Búið Ragnar 28/03/2018

27 1 Finna og skjala tengingar út fyrir Common geymslu. Búið Ragnar 28/03/2018

28 2 Koma tengingum út fyrir Common geymsluna inn í 
nýja skemaið. (Create skipanir og migrate í SSIS) Búið Ragnar

Stefán 01/04/2018

29 1 Hanna töflur og dálka fyrir Samtaka geymslu. Búið Stefán 23/03/2018

30 1 Ákveða primary og foreign keys fyrir töflur 
í Samtaka geymslunni. Búið Stefán 23/03/2018

31 1 Búa til create skipanir fyrir töflur í Samtaka geymslunni. Búið Stefán 23/03/2018
32 1 Stofna töflur fyrir Samtaka geymslunna á TEST server. Búið Stefán 23/03/2018

33 2 Prófa að koma gögnum frá DEV grunni yfir í nýja skemað 
fyrir Samtaka geymslu. Búið Stefán 26/03/2018

34 1 Finna og skjala tengingar út fyrir Samtaka geymslu. Búið Stefán 23/03/2018

35 2 Koma tengingum út fyrir Samtaka geymsluna inn í 
nýja skemaið. (Create skipanir og migrate í SSIS) Búið Stefán 01/04/2018
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Sprettur 4
ID Pkt. Lýsing Staða Aðilar FinishDate

1 4 Færa lausn fyrir 'Duplicate party_real columns' 
yfir í nýja skemað. Búið Óli 20/04/2018

2 4
Færa lausn fyrir 'Duplicate mainartist columns' 
yfir í nýja skemað. Búið

Óli
Friffi

Ragnar
20/04/2018

3 3 Færa lausn fyrir 'Wrong mainartist id í 
media_display_artist' yfir í nýja skemað. Búið Friffi 19/04/2018

4 0 Færa lausn fyrir 'Artists with no records' yfir í nýja skemað. Fært í næsta 
sprett

Óli
Friffi

5 2 Endurskýra töflur samkvæmt óskum frá Kidda. Búið Stefán 17/04/2018
6 1 Taka öll aa_ forskeyti út. Búið Stefán 17/04/2018

7 1 Breyta nöfnum á pökkum, data flow'um, db source/dest. 
svo að allt sé eins. Búið Stefán 17/04/2018

8 3 Útfæra media_credit (recording_party) Búið Óli
Friffi 19/04/2018

9 3 Útfæra media_credit_extra Búið Óli
Friffi 19/04/2018

10 1 Bæta recording_party við media. Búið Ragnar 18/04/2018

11 2 Búa til nýjan pakka fyrir initial migration og færa 
núverandi migration data flows yfir í hann. Búið Stefán 18/04/2018

12 0 Útfæra test fyrir 'Duplicate party_real columns'. Fært í næsta 
sprett

13 1 Útfæra test fyrir 'Duplicate mainartist columns'. Búið Ragnar 20/04/2018

14 1 Útfæra test fyrir media_credit og media_credit extra. Búið Friffi
Ragnar 19/04/2018

15 1 Útfæra test fyrir 'Wrong mainartist id í 
media_display_artist'. Búið Stefán 19/04/2018

16 0 Setja upp unit test kerfi (ef mögulegt) Hætt við

17 1 Skipta út úreltum nöfnum á foreign keys. T.d. 
credentialsID í media_display_artist. Búið Óli 20/04/2018

18 1 Setja upp skel í master pakkanum fyrir temp töflur
og solutions. Búið Stefán 19/04/2018

19 1 Clean up unused packages from SSIS project. Búið Stefán 19/04/2018

Sprettur 5
ID Pkt. Lýsing Staða Aðilar FinishDate
1 2 Byrja að skrifa framvinduskýrslu fyrir sprett 3 og 4. Búið Stefán 24/04/2018
2 2 Byrja að skrifa kynninguna fyrir sprett 3 og 4. Búið Óli 25/04/2018
3 2 Taka fund með Bjögga Búið Allir 24/04/2018
4 4 Kynnast vefþjónustu kerfinu. Búið Allir 27/04/2018
5 2 Finna nýja sögupunkta fyrir sprett 5. Búið Allir 27/04/2018

6 4 Færa lausn fyrir 'Artists with no records' yfir í nýja skemað. Búið Óli
Friffi 23/04/2018

7 4 Laga vitlausa aðalflytjendur á plötum. Búið Stefán 23/04/2018
8 2 Finna tvískráðar plötur og eyða þeim út. Hætt við Stefán

9 8 Finna og eyða hljóðritum sem eru með sama ISRC 
númer vegna mistaka? Búið Ragnar 25/04/2018

10 2 Útfæra test fyrir 'Duplicate party_real columns'. Búið Friffi 24/04/2018
11 2 Færa temp töflur í temp package og eyða þeim Búið Óli 23/04/2018
12 1 Útfæra test fyrir eyðslu aðila með engin hljóðrit. Búið Friffi 24/04/2018

13 2
Eyða úr media_track, airplay, media_credit,
media_credit_extra og cache_media_recording
færslum sem benda á ISRC númer sem eru ekki lengur til

Búið Ragnar 25/04/2018

14 0 Klára framvinduskýrluna fyrir sprett 5. Fært í næsta 
sprett

15 2 Fjarlægja öll bandstrik úr isrc númerum + test. Búið Friffi 25/04/2018

16 0 Klára kynninguna fyrir sprett 5. Fært í næsta 
sprett

17 1
Gera test fyrir media_track, airplay, media_credit,
media_credit_extra og cache_media_recording
sem checka á því að réttur fjöldi var eytt úr sögupunkt 13

Fært í næsta 
sprett Ragnar

18 2 Finna og samræma hljóðrit sem eru með önnur nöfn en á 
plötunni. Búið Stefán 26/04/2018

19 4 Undirbúa myndræna sýn á gagnagrunns uppbyggingunni. Búið Friffi
Stefán 26/04/2018

20 2 Laga villur í nafnagiftum á dálkum. Búið Stefán 26/04/2018
21 2 Skrá niður 'redundant' data. Búið Stefán 26/04/2018
22 3 Útfæra diagram fyrir "flokka" gagnagrunnsins. Búið Friffi 27/04/2018

23 1 Eyða partyID 24792 úr media_credit + test. Fært í næsta 
sprett Friffi
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Sprettur 6
ID Pkt. Lýsing Staða Aðilar FinishDate

1 4 Sjá hvað þarf að gera mikið í vefþjónustunni til að aðlaga 
henni við okkar db structure. Búið Allir 03/05/2018

2 4 Klára framvinduskýrluna fyrir sprett 5. Búið Allir 01/05/2018
3 4 Klára kynninguna fyrir sprett 5. Búið Allir 03/05/2018

4 3
Gera test fyrir media_track, airplay, media_credit,
media_credit_extra og cache_media_recording
sem checka á því að réttur fjöldi var eytt úr sögupunkt 13
í sprett 5.

Fært í næsta 
sprett Ragnar

5 2 Eyða partyID 24792 úr media_credit + test. Búið Friffi
Óli 06/05/2018

6 3 Skoða og áætla hversu mikið í Veff við getum gert
fyrir skil. Búið Allir 03/05/2018

7 3 Gera project burn down. Búið Óli 04/05/2018
8 3 Gera code review. Búið Stefán 04/05/2018
9 4 Stöðufundur 3 Búið Allir 03/05/2018

10 2 Samræma ISRC númer fyrir allann gagnagrunninn Búið Friffi 06/05/2018
11 4 Gera diagram fyrir nýja og gamla grunninn Búið Friffi 06/05/2018
12 4 Búa til grunn uppsetningu á lokaskýrslu Búið Ragnar 04/05/2018

13 2 Fara yfir allt efni sem við höfum gert og finna efni til að
setja í lokaskýrsluna Búið Ragnar 05/05/2018

14 1 Skrifa niður 5 stats um breytingu gagnagrunnsins. Búið Stefán 06/05/2018

Sprettur 7
ID Pkt. Lýsing Staða Aðilar FinishDate
1 4 Skrifa texta fyrir skema hönnun í lokaskýrslu. Búið Stefán 08/05/2018
2 1 Skrifa texta fyrir sprett 2 í lokaskýrslunni. Búið Friffi 08/05/2018
3 1 Skrifa texta fyrir afurð spretts 2 í lokaskýrslunni. Búið Friffi 08/05/2018
4 1 Uppfæra sprint backlogs í lokaskýrslunni. (Í lokin) Búið Stefán 10/05/2018
5 1 Uppfæra sprint burndown charts í lokaskýrslunni.  (Í lokin) Búið Stefán 10/05/2018
6 2 Skrifa texta fyrir afurð verkefnisins í lokaskýrslunni. Búið Friffi 09/05/2018

7 0 Skrifa lokaorð í lokaskýrslunni. Búið Ragnar
Friffi 10/05/2018

8 2 Lesa yfir lokaskýrsluna og búa til sögur fyrir 
betrumbætingar. Búið Allir 10/05/2018

9 1 Fara yfir stafsetningarvillur í lokaskýrslunni. Búið Friffi 10/05/2018
10 2 Tengja vefþjónustuna við hljodrit-integration-db á test. Ekki klárað
15 2 Pakka niður öllum skjölum sem eiga að fara í skemmuna. Búið Allir 10/05/2018
16 2 Normalize container sizes and names in CreateTables Búið Stefán 07/05/2018

17 3
Gera test fyrir media_track, airplay, media_credit,
media_credit_extra og cache_media_recording
sem checka á því að réttur fjöldi var eytt úr sögupunkt 13
í sprett 5.

Búið Ragnar 08/05/2018

18 3 Uppfæra lagfæringu fyrir media_credit og 
media_credit_extra. Búið Friffi

Óli 07/05/2018

19 2 Taka út redundant dálka, sjá redundantData.txt. Búið Stefán 08/05/2018
20 1 Útfæra live skjal fyrir hluti sem á eftir að gera fyrir lokaskil. Búið Stefán 09/05/2018

21 1
Útfæra test fyrir tortímingu á aðilum sem eru skráði oftar
en einu sinni með sama role og sama hljóðfæri á einu
hljóðriti

Búið Óli 09/05/2018

22 1 Gera leiðbeiningar fyrir keyrslu verkefnsins. Búið Stefán 10/05/2018
23 2 Klára að setja upp test skjal. Búið Friffi 09/05/2018
24 1 Setja myndir og annað í viðauka Búið Óli 10/05/2018
25 1 Skrifa um spretta og afurð spretta 6 og 7 Búið Óli 10/05/2018
26 1 Skrifa um aðferðafræðina Búið Friffi 10/05/2018
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14 Viðauki C – Sprint og Project Burndown 
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2 03.04-17.04 – Prófatími. 
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15 Viðauki D – Tímar 

 
 

 

 

Sprettur Friðþjófur Óli Ragnar Stefán Samtals
0 36 42 42 40 160
1 25 25 25 25 100
2 32 34 32 33 131
3 28 23 25 34 110
4 39 39 36 30 144
5 44 44 44 44 176
6 54 54 56 54 218
7 43 43 43 41 170

Allt Project 301 304 303 301 1209
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