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Númer Ábyrgðarmaður Áhættur Líkur Áhrif Heild Forvarnir Lausn
1 Ívar OpenFace er ekki eins áreiðanlegt og gert er ráð fyrir. 0 0 0 Ræða hvert mögulegt varaplan gæti verið. Framkvæma varaplan.

05.05.19 / Allir Vinnslu með Open Face er lokið.

19.03.2019 / Birgitta og Ívar Við erum byrjuð að fá allar þær upplýsingar sem við þurfum úr OpenFace.

20.02.2019 / Allir Líkur hafa lækkað úr 5 niður í 3 vegna rannnsóknarvinnu.

15.02.2019 / Birgitta og Jón Skoða vel eiginleika og möguleika OpenFace. Fikta okkur áfram með það og útrýma vandamálum sem gætu komið upp.

2 Birgitta Umfang verkefnisins í heild var vanáætlað. 0 0 0 Skipuleggja vel, hafa reglulega fundi með 
leiðbeinanda og Skákgreind.

Skala verkefnið í samráði við Skákgreind og 
leiðbeinanda.

20.02.2019 / Allir Fórum aftur yfir kröfulista og forgansröðuðum betur. Fórum yfir skiptinguna niður í A, B og C kröfur. Líkum hefur verið breytt úr 5 í 
3.

3 Ívar OpenFace er með villur sem tekur langan tíma að komast 
framhjá.

0 0 0 Heimildavinna. Hafa samband við frakkann sem Skákgreind 
hefur verið í samskiptum við og vinnur með 
OpenFace.

19.03.2019/ Birgitta og Ívar Við erum búin að fá þá þætti sem við þurfum á að halda til að keyra og virka rétt. Tökum áhættuna ekki út þar sem það gætu 
komið upp villur seinna í ferlinu sem við vitum ekki af á þessum tímapunkti.

04.03.2019 / Jón Búið að ná að keyra það sem við þurfum (Lækkað áhættu úr 5 í 2)

4 Ívar Gengur illa að tengja bakenda við OpenFace. 0 0 0 Heimildavinna. Hafa samband við frakkann eða kennara innan 
skólans sem hafa sérþekkingu á tenginum sem 
þessari.

05.05.19 / Allir Open Face hefur verið tengt við bakenda.

04.03.2019 / Jón - 

5 Jón Koma upp villur í forritinu sem tekur langan tíma að leysa. 5 1 5 Nota prófanir vel og prófa í litlum hlutum. Biðja um aðstoð eins fljótt og unnt er.

05.05.2019 / Allir Á þessum timapunkti er valið og hafnað eftir því hversu vel gengur og möguleiki er að sleppa því sem hefur erfiðar villur.

6 Jón Vandamál með stöðuga samþættingu kerfis (e. continous 
integration).

0 0 0 Byrja snemma að skoða þetta, kynna okkur vel efnið 
úr Hugbúnaðarfræði 1. Athuga hvernig Skákgreind 
gerir þetta nú þegar.

Setja upp sjálf upp stöðuga samþættingu kerfis 
frá grunni.

20.12.2019/ Allir Líkur lækkaðar niður í 2.

07.02.2019 / Ívar  Hugleitt hvort eigi að hafa okkar eða Skákgreind Repo. Gæti verið vesen að setja upp vegna aðgangsheimilda

14.03.2019 / Ívar og Birgitta Continous Integration komið upp, ákveðið var að notast við CircleCI og búa þar af leiðandi til eigið Repo. Þetta var gert vegna þess 
hve mikill tími fór í leysa vandamál við notkun á Jenkins. Ekki lengur áhætta.

7 Jón Verkþættir taka okkur lengri tíma en við gerum ráð fyrir. 0 0 0 Vera raunsæ hversu mikið við komumst yfir þegar 
unnið er við sögupunkta.

Endurmeta gildi sögupunkta og punktafjölda 
sem kröfum voru gefnar.

05.05.2019 / Allir Á þessum timapunkti er valið og hafnað eftir því hversu vel gengur og möguleiki er að sleppa því sem hefur erfiðar villur.
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22.02.2019 / Jón Erum að taka inn of marga sögupunkta í hvern sprett. Finna betri teymishraða.

8 Birgitta Kröfulisti er ekki nógu nákvæmur og auðvelt að misskilja kröfur. 1 1 1 Byrja frá upphafi að hafa sögur eins nákvæmar og 
auðskiljanlegar og við mögulega getum.

Þegar misskilningur á sér stað þá verður strax 
skoðað kröfuna nánar og hún verður skilgreind 
betur.

05.05.2019 / Allir Á þessum timapunkti er valið og hafnað eftir því hversu vel gengur og möguleiki er að sleppa því sem hefur erfiðar villur.

9 Jón Mikið álag í öðrum áföngum. 0 0 0 Vera skipulögð og meðvituð um hvenær þessi 
álagspunktar gætu verið.

Vinna upp þann tíma sem vantar uppá.

19.03.2019/ Birgitta og Ívar Álag er að aukast nú í lok annar vegna annarra áfanga. Tökum mið af því og gerum ráð fyrir að vinnuframlag gæti minnkað aðeins 
yfir þann tíma.

11.02.2019 / Birgitta og Ívar Líkur minnkaðar niður í 3, þar sem vel er liðið á önnina og við sjáum betur hvert álagið mun vera restina af henni.  Áhrif minnkuð í 
2, þar sem við höfum haldið skipulagi vel og erum meðvituð um hvenær álagspunktar eru.

10 Birgitta Ekki er farið eftir verkáætlun og tilskipuðum tíma í spretti ekki 
skilað.

0 0 0 Hver og einn fylgist vel með sínum tíma og skráir 
hann í tilætlað skjal. Einnig erum við dugleg að láta 
hvort annað vita ef eitthvað vantar upp á.

Óunninn tími er unnin upp utan almenns 
vinnutíma teymisins.

05.05.2019 / Allir Áhrif lækkuð niður í 2 þar sem það er stutt eftir af verkefnatímanum og megin vinnan er tilbúin.

11.03.2019 / Birgitta og Ívar Líkur færðar niður í 1 þar sem við höfum náð að fylgja verklagi nokkuð vel hingað til.

20.02.2019 / Birgitta Láta vita að tilskipuðum tíma hafi ekki verið skilað og að við þurfum að passa betur upp á það.

11 Jón Læra á ný tól og tæki tekur lengri tíma en áætlað var. 0 0 0 Byrja snemma að skoða hvað við þurfum að læra á 
og gera það strax.

Taka frá auka tíma í að læra á þetta, utan 
almenns vinnutíma hópsins.

05.05.2019 / Allir Flest tól og tæki sem við þurfum eru komin á hreint og það sem gæti bæst við eru atriði sem að við veljum eftir því hvort það 
gengur vel eða ekki. Líkur og áhrif lækkað niður í 1.

29. 04. 2019 / Birgitta Fékk utanaðkomandi aðstoð við að fara yfir nokkur React atriði, eftir að þau voru komin á hreint leystust margar flækjur.

20.02.2019 / Ívar Að læra á Docker hefur tekið lengri tíma en gert var ráð fyrir. Áætlum lengri tíma í að læra á næsta tól.

12 Birgitta Tímabundið metnaðarleysi. 0 0 0 Passa að taka pásur og hlé suma daga. Hjálpast að við að benda hvort öðru á hvort við 
séum ekki að nýta tímann vel.

20.02.2019 / Allir Þessi áhætta hefur verið sameinuð með áhættu 10.

13 Ívar Bilanir í vélbúnaði. 2 5 10 Fylgst með uppfærslum og breytingum í vélbúnaði. Finna aðra vél sem hægt væri að nota, strauja 
vélina eða þá finna og laga það sem er að 
vélinni ef möguleiki.

05.05.2019 / Allir Áhrif hækkuð í 5, því það væri lítill tími til bregaðst við.

14 Jón Það kemur í ljós að það vantar atriði í kröfulista til að kerfið virki 
sem skyldi.

1 2 2 Lesið reglulega yfir kröfulista og athugað hvort það 
gæti vantað eitthvað uppá.

Kröfulisti er uppfærður.

05.05.2019 / Allir Allar A kröfur hafa verið kláraðar.

15 Ívar Samskipti við Skákgreind verða stöpul t.d vegna ferða erlendis. 3 1 3 Hafa fasta, reglulega skipulagða fundi með 
Skákgreind.

Sýna frumkvæði og vera ákveðin í samskiptum 
við Skákgreind.

20.02.2019 / Ívar Hækkuðum líkur þar sem Héðinn verður erlendis mest allan tímann. Við lækkuðum áhættu því þetta hefur haft lítil áhrif á okkar 
vinnu
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16 Birgitta Hönnun kerfis stenst ekki notendapróf og krefst mikilla breytinga. 0 0 0 Passa upp á að gera notendaprófanir snemma í 
ferlinu svo skaði sé sem minnstur.

Nýta okkur vel það sem misfórst í nýrri hönnun 
og klára hana eins fljótt og unnt er.

05.05.2019 / Birgitta og Ívar Notendaprófanir hafa verið framkvæmdar og breytingar gerðar í samræmi við það. 

11.03.2019 / Birgitta og Ívar Bætt var við áhættuna "... og krefst mikilla breyting" til þess að gera hana nákvæmari. Ræddum notendaprófanir og áætlum að 
framkvæma þær stuttu eftir stöðufund 2.  Fengum góðar niðurstöður og breytingarnar tóku ekki of langan tíma.

17 Ívar Veikindi. 1 1 1 - Hvílast vel til að koma sem fyrst til baka. Vinna 
að heiman ef möguleiki er.

11.03.2019 / Birgitta og Ívar Líkur uppfærðar í 1. 

18 Ívar Samskiptaörðugleikar milli hópmeðlima. 1 1 1 Passa að fylgja verklagssamkomulagi og ræða 
saman um það sem betur má fara.

Setjumst öll niður saman og ræðum það sem 
betur mætti fara.

20.02.2019 / Allir Líkur lækkaðar úr 3 niður í 1, þar sem þetta hefur ekki verið vandamál hingað til og verður það mjög ólíklega.

19 Jón Persónulegir atburðir/viðburðir (t.d jarðarfarir, flutningar, 
brúðkaup, skírn).

1 1 1 Láta aðra hópmeðlimi vita snemma af atburðum 
sem þessum. Vinna vel fyrir þá og hafa skipulagðan 
tíma til að vinna upp.

Vinna upp þann tíma sem vantar uppá.

22.02.2019 / Jón Viðburðir og annað í apríl sem þarf að taka inn í myndina.

20 Birgitta Vandamál í samkomulagi við hinn hópinn sem deilir aðstöðunni á 
Eiðistorgi.

0 0 0 Passa vel upp á samskipti og skipulag. Bæta samskipti og vera liðleg varðandi tíma. 
Hafa samband við Héðinn hjá Skákgreind ef 
vandamál koma upp.

20.02.2019 / Allir Nýtum okkur þá aðstöðu ekki og því er þetta ekki áhætta lengur.


