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1. Samantekt framvindu 

1.1 Heildarfjöldi klukkustunda 
Á mynd 1 er samantekt af framvindu verkefnisins í heild sinni. 

Unnar klukkustundir voru samanlagt 1528 af 1320 áætluðum en gert var ráð fyrir 

samtals 120 klukkustunda vinnu í hverjum spretti.  

 

 

Mynd 1: Heildarfjöldi unna klukkustunda við vinnslu verkefnisins. 

 

Á mynd 2 má sjá skiptingu vinnutíma á milli teymismeðlima.  

Eins og sést er unnin tími afar jafn en fjöldi unna klukkustunda fyrir hvern og einn 

teymismeðlim voru eftirfarandi:  

Birgitta Feldís vann 507,5 klukkustundir, Ívar Sveinn vann 522,5 klukkustundir  

og Jón Halldór vann 497,5 klukkustundir.  
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Mynd 2: Skipting unninna klukkustunda í prósentum á milli teymismeðlima. 
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1.2 Sprettayfirlit 

Hér á eftir má sjá samantekt af framvindu í hverjum spretti fyrir sig.  

1.2.1 Sprettur 0 (9. Jan - 22. jan) 

Sprettur 0 hófst á því að ákveða verkefni og var það gert með fundi með 

framkvæmdastjóra Skákgreindar. 

Teymið útvegaði aðstöðu við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík en hefur einnig 

möguleika á að nýta sér aðstöðu Skákgreindar á Eiðistorgi. 

 

Skipulag hófst af fullum krafti þar sem sett var upp verkefnalýsing, verklag, 

áhættugreining og kerfismynd. Einnig komu fram drög að tæknistakk og frumgerðir fyrir 

notendaviðmót. 

Helsta markmið spretts 0 var að allir teymismeðlimir kæmust á sömu blaðsíðu hvað 

varðar verkefnið, um hvað það snerist og hvað það væri nákvæmlega.  

 

Hér að neðan má sjá upplýsingar um þann tíma sem fór í verkefnið í spretti 0. 

Teymið vann samanlagt í tæpar 97 klukkustundir og kláraði á þeim tíma 37 sögupunkta 

af “workers backlog”. 

Þessir sögupunktar voru gefnir eftir að verkefnunum (þ.e. sögunum) var lokið en það var 

gert til þess að geta áætlað fjölda sögupunkta sem teymið kemst yfir á hverjum spretti 

héðan í frá. Þó er tekið til greina að í spretti 0 fór töluverður tími í rannsóknarvinnu, fundi 

og hugarflug (e. brainstorming). Á mynd 3 má sjá hvernig skipting vinnutíma var á milli 

teymismeðlima í spretti 0. 
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Mynd 3: Skipting unninna klukkustunda á milli teymismeðlima í spretti 0. 

 

1.2.2 Sprettur 1 (23. jan - 5. feb) 
Við upphaf spretts 1 var markmiðið að klára að setja upp þarfagreiningu og byrja á 

hönnuninni.  

Byrjað var á að uppfæra notendasögurnar og þær samþykktar í samráði við Skákgreind. 

Í framhaldinu voru þeim gefnir sögupunktar en notuð var aðferðin  “Planning Poker”, 

sem er aðferð sem auðveldar teymum að ákvarða réttan fjölda sögupunkta með því að 

ýta undir umræður. Til að halda utan um umgjörð verkefnisins var settur saman 

“workers backlog”, en þar eru sögur fyrir þá þætti verkefnisins sem snúa ekki beint að 

kerfinu sjálfu. 

 

Hafist var handa við skipulagningu á gagnagrunni og leitað ráða hjá sérfræðingi 

varðandi hvar og hvernig ætti að setja gagnagrunninn upp. Þetta leiddi af sér að farið 

var dýpra í tæknistakkinn og öll þau tól sem teymið myndi þurfa á að halda voru 

ákveðin.  

 

Frumgerðir voru settar upp til þess að fá skýrari sýn á notendaviðmót kerfisins og var 

haft í huga við uppsetninguna að framkvæma skuli notendaprófanir í náinni framtíð.  
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Í spretti 1 var haldin kynning um verkefnið fyrir samnemendur og var það góð leið fyrir 

teymið til að komast að endanlegri, sameiginlegri niðurstöðu um hver skilgreining 

verkefnisins var.  

 

Hér að neðan má sjá upplýsingar um þann tíma sem fór í verkefnið í spretti 1. 

Teymið vann samanlagt í tæpar 118 klukkustundir og kláraði á þeim tíma 39 

sögupunkta af “workers backlog”.  Líkt og í spretti 0 voru þessir sögupunktar gefnir eftir 

að verkefnunum var lokið til þess að geta áætlað fjölda sögupunkta sem teymið kemst 

yfir á hverjum spretti héðan í frá.  

Í spretti 1 fór einnig töluverður tími í rannsóknarvinnu og pælingar sem erfitt er að 

ákvarða nákvæmlega í sögum. Á mynd 4 má sjá hvernig skipting vinnutíma var á milli 

teymismeðlima í spretti 1. 

 

 

Mynd 4: Skipting unninna klukkustunda á milli teymismeðlima í spretti 1. 
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1.2.3 Sprettur 2 (6. feb - 19.feb) 

Markmið þessa spretts var að klára hönnunarfasa ásamt því að setja upp þau tól og 

tæki sem þurfti til þess að hægt væri að hefja forritunarvinnu. Einnig var stefnan að setja 

upp “Continuous Integration” og “Continuous Deployment”.  

Hönnunarfasinn gengur vel og eru gagnagrunnstöflur tilbúnar.  

Fyrsta útgáfa af klasariti er nánast tilbúið en það á eftir að klára að setja inn föll sem 

þarf fyrir “Service Layer”. 

 

Í miðjum spretti 2 var stöðufundur 1 og var þó nokkrum tíma varið í undirbúning á 

skjölum fyrir skil, kynningu og að æfa kynningu.  

Þessi tími var vel nýttur og minnkar forvinnu fyrir önnur skil og kynningar þó nokkuð.  

 

Klárað var að setja upp helstu tól og tæki sem þarf til að forritunarvinna geti hafist.  

Þetta var gert eftir tæknistakknum sem var settur upp í byrjun verkefnisins. 

 

Eftir stöðufund komu fram atriði sem að var mikilvægt fyrir teymið að skoða og 

skilgreina betur. Þessi atriði voru að skilgreina verkefnið ennþá betur og ákvarða betur 

hvernig aðgangur notenda ætti að vera að kerfinu. Einnig var mikilvægt að fara strax í 

að skoða OpenFace ef eitthvað væri ekki eins og það ætti að vera og teymið yrði að 

bregðast við því. Vinna í þessum þáttum var því bætt inn í miðjum spretti. 

 

Það gengur vel að setja upp “Continuous Integration” með Jenkins, en það mun færast 

yfir í sprett 3. Uppsetningunni ætti þó að vera lokið eftir fyrsta dag þess spretts.  

 

Hér að neðan má sjá upplýsingar um þann tíma sem fór í verkefnið í spretti 2. 

Teymið vann samanlagt í 107.5 klukkustundir og kláraði á þeim tíma 85 sögupunkta af 

“Workers Backlog”.  Líkt og í fyrri sprettum voru þessir sögupunktar gefnir eftir að 

verkefnunum var lokið til þess að geta áætlað fjölda sögupunkta sem teymið kemst yfir 
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á hverjum spretti héðan í frá.  

Í spretti 2 fór mikill tími í rannsóknarvinnu sem erfitt var að ákvarða nákvæmlega í 

sögum. Á mynd 5 má sjá hvernig skipting vinnutíma var á milli teymismeðlima í spretti 2. 

 

 

 

Mynd 5: Skipting unninna klukkustunda á milli teymismeðlima í spretti 2. 

 

1.2.4 Sprettur 3 (20. feb - 5. mars) 
Helstu markmið spretts 3 voru að byrja forritunarvinnu og ná þeim tökum á OpenFace 

að við gætum verið örugg um að það sé nothæft. 

Klasarit færðist úr spretti 2 yfir í sprett 3 og hefur það nú verið fullklárað. 

 

Gagnagrunnstöflur voru uppfærðar eftir þörf. 

Þeim hefur einnig verið komið á tölvutækt form svo auðvelt sé að gera breytingar jafnt 

og þétt. Einnig var farið aftur yfir notendaviðmótshönnnun og henni breytt. 

Helstu breytingar voru að skipta notendaaðgangi í tvo og minnka þannig aðgang 

viðfangsefna að gögnum úr myndbandsgreiningum. 
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Continuous Integration er komið upp en ákveðið var að skipta úr Jenkins yfir í CircleCI. 

Þetta var gert þar sem vinna við Jenkins gekk erfiðlega og of mikill tími fór í að setja það 

upp. 

 

Forritunarvinna hófst í sprettinum. 

Sett var upp notendasíða þar sem hægt er að taka myndband af notanda.  

Tengingin við React component fyrir myndbandsupptöku tók lengri tíma en gert var ráð 

fyrir en næstu skref eru að nálgast myndbandið þannig að hægt sé að senda það á 

OpenFace í gegnum bakenda. 

 

Forritunarvinna í tengslum við OpenFace var einnig unnin, helstu þættir sem unnið var 

að, og voru kláraðir, eru eftirfarandi: 

● OpenFace er keyrt upp með Docker. 

● Hægt er að setja myndbönd og myndir inn í OpenFace 

● Hægt er að greina myndir og myndbönd með OpenFace. 

● Hægt er að vista gögn (niðurstöður úr OpenFace) á volumes inn í Docker. 

 

Í sprettinum var lögð áhersla á að farið væri reglulega yfir áhættulista og hann 

uppfærður. Einnig var farið yfir kröfulista og kröfum forgangsraðað betur ásamt því sem 

að A kröfum var fækkað til þess að skilgreina mikilvægustu þætti verkefnisins betur. 

 

Hér að neðan má sjá upplýsingar um þann tíma sem fór í verkefnið í spretti 3. 

Teymið vann samanlagt í um 130 klukkustundir og kláraði á þeim tíma 51 sögupunkt.  

Stór hluti þeirra saga sem kláraðar voru eru af svokölluðum workers backlog, en það 

eru þær sögur sem tengjast undirbúningi. 

 

Af product backlog voru kláraðir 13 sögupunktar og er vinnan í öðrum sögum byrjuð en 

enn ókláruð. Á mynd 6 má sjá hvernig skipting vinnutíma var á milli teymismeðlima í 

spretti 3. 
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Mynd 6: Skipting unninna klukkustunda á milli teymismeðlima í spretti 3. 

 

1.2.5 Sprettur 4 (6 - 19. mars) 

Markmið í spretti 4 voru áframhaldandi vinna með OpenFace ásamt því að setja upp 

bakenda. Einnig var markmiðið að halda vinnu með notendaviðmót áfram, þá helst að 

geta nálgast myndbandsupptöku og birta einhverskonar niðurstöður. 

Helsta markmið var að vera komin með working demo fyrir stöðufund 2, 21. Mars. 

 

Í upphafi spretts var sett upp continuous deployment á Heroku.  

Komið er upp einfalt notendaviðmót þar sem er hægt að taka myndband og nálgast 

myndbandið. Eftir að myndbandið hefur verið tekið upp er hægt að nálgast það og spila 

aftur. Í viðmótinu er hægt að fara á milli síðna.  

 

Í síðasta spretti tókst að fá niðurstöður frá OpenFace og var því, í þessum spretti, unnið 

að því að túlka niðurstöðurnar. 

Action Units frá OpenFace eru notuð til þess að reikna út allar þær tilfinningar sem 

Skákgreind gaf okkur formúlur fyrir. Búið er að reikna út úr öllum formúlunum nema 

tveimur.  
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Til þess að hægt sé að klára að reikna þær þarf frekari útskýringar á jöfnum frá 

samstarfsmönnum Skákgreindar, og er verið að vinna í öflun þeirra upplýsinga. 

 

Þegar vinna við uppsetningu bakenda hófst, kom í ljós að það þyrfti að endurskoða 

klasaritið til þess að ná betra heildar yfirliti.  

Unnið er með onion architecture og þar sem teymið hefur ekki unnið með þann 

arkitektúr áður, þurfti að kafa dýpra í þau fræði. 

Ákveðið var að vinna með þessa tegund af uppbyggingu bakenda til að auðvelt sé að 

stækka kerfið, minnka það eða skipta út einingum, eftir hentisemi. 

 

Kláraðir hafa verið 35 sögupunktar af product backlog og unnar klukkustundir í 

sprettinum voru 104. Á mynd 7 má sjá hvernig skipting vinnutíma var á milli 

teymismeðlima í spretti 4. 

 

 

          Mynd 7: Skipting unninna klukkustunda á milli teymismeðlima í spretti 4. 
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1.2.6 Sprettur 5 (20. mars - 2. apríl)  

Spretturinn hófst á stöðufundi 2 sem var 21. mars. Á fundinum var bent á að það þyrfti 

að setja verkefninu skýrari mörk og var ráðist í það beint eftir fundinn. Ákveðið var að 

verkefnið sjálft væri að hægt væri að taka myndband sem sent yrði á OpenFace til 

greiningar. Myndbandið og greiningin yrði svo geymd í gagnagrunni þar sem 

Rannsakandi gæti nálgast hvoru tveggja. 

 

Markmiðið í þessum spretti var að geta sent myndband frá framenda yfir á bakenda. 

Einnig var áhersla á að ná sem lengst í tengingu bakenda við OpenFace. 

 

Byrjað var að skoða hvernig Docker Compose virkar og hvernig hægt væri að nota það 

við tengingu á bakenda og OpenFace. Komist var að þeirri niðurstöðu að það yrði C# 

controller sem myndi sjá um tenginguna milli framenda og OpenFace.  

 

Farið var í að kynna sér hvernig React virkar og hvernig ætti að útfæra það með MVC.  

Unnið var að því að koma upplýsingum frá framenda yfir á bakenda og tókst að skilja 

hvernig get og post föll virka í controllerum.  

 

Engar sögur voru kláraðar í sprettinu og eru því kláraðir sögupunkar af product backlog 

áfram 35. Unnar klukkustundir í sprettinum voru 128. 

Á mynd 8 má sjá hvernig skipting vinnutíma var á milli teymismeðlima í spretti 5. 
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Mynd 8: Skipting unninna klukkustunda á milli teymismeðlima í spretti 5. 

 

1.2.7 Sprettur 6 (3 - 16. apríl) 

Í spretti 6 voru lokapróf í skólanum og var því ekki hægt að setja jafn mikinn tíma í 

verkefnið og í öðrum sprettum. Einnig voru engar sérstakar áherslur settar fyrir í 

sprettinum og lauslega var haldið utan um tímaáætlun.  

 

Í framenda var sett upp bæði “Log In” og “Sign Up” components. Einnig var “Video 

Component” settur upp aftur eftir að verkefnið var sett upp aftur í spretti 5.  

Eftir að hafa borið saman axios og fetch var ákveðið að nota axios til þess að senda 

beiðnir á bakenda. Í lok sprettsins var komið á hreint hvernig get og post beiðnir eru 

gerðar með axios og hvernig er hægt að senda upplýsingar á milli. 

 

Ákveðið var að nota Azure gagnagrunn svo hægt væri að nálgast hann hvar sem er.  

Einnig var tekin ákvörðun um að myndbönd væru geymd á vefþjónustu sem kallast 

Cloudinary. Í gagnagrunninn er svo settur linkur frá Cloudinary og er þannig hægt að 

nálgast myndböndin hvenær sem er. Vinnslan við að setja upp gagnagrunninn hófst í 

sprettinum en mun hún færast yfir í næsta sprett. 
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Fram að þessu höfðu framendinn og bakendinn verið í sama verkefni í Visual Studio (e. 

project). Ákveðið var að skilja þá í sundur og hafa þá sem sitt hvort verkefnið. Þeir eru 

þá keyrðir hvor í sínu lagi. 

Í framhaldinu var Continuous Integration sett aftur upp þar sem Travis var notað til fyrir 

bakendann en CircleCI var notað fyrir framendann.  

Hingað til hafði verið erfitt að fá upp Continuous Deployment á Heroku því unnið var 

bæði með React og .Net Core í sama verkefninu. Með því að hafa þetta aðskilið þá 

býður það upp á möguleikann að láta Heroku keyra framenda og bakenda hvor í sínu 

lagi. Ef tími gefst til þá verður sett upp bakenda og framenda á Heroku. 

 

Unnið var að því að kynna sér hvernig Docker Compose virkar. Með því að nota Docker 

Compose tókst að keyra tvo containers sem annars vegar var bakendinn og hins vegar 

OpenFace. Í framhaldinu fór rannsóknarvinna í að senda myndband á milli containers. 

 

Kláraðir hafa verið 38 sögupunktar af product backlog og unnar klukkustundir í 

sprettinum voru 103. Á mynd 9 má sjá hvernig skipting vinnutíma var á milli 

teymismeðlima í spretti 6. 

 

 

Mynd 9: Skipting unninna klukkustunda á milli teymismeðlima í spretti 6. 
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1.2.8 Sprettur 7 (17. - 23. apríl) 

Sprettur 7 var spretturinn sem náði yfir páskafríið. Teymið ákvað að nýta þennan tíma 

áður en þriggja vikna áfanginn hófst sem best og ná að koma verkefninu á töluvert 

skrið. 

 

Helstu markmið voru: 

Setja upp gagnagrunnstöflur. 

Koma notendaviðmóti af stað og ná að útfæra sem mest. 

Ná að keyra video frá notendaviðmóti á OpenFace tauganetinu. 

 

Einnig var áhersla lögð á að læra á og skilja betur C# og Javascript. 

Þetta gengur vel og við erum fljót að finna út úr vandamálum og leysa villuskilaboð sem 

koma upp í vinnslunni með gagnagrunna og framenda. Það gengur hægar að vinna 

með tenginguna með OpenFace og bakendann.  

 

Skilningur á vinnu við gagnagrunn komst á töluvert flug.  

Í sprettinum tókst að tengjast gagnagrunni og búa til gagnagrunnstöflur.  

Hægt er að setja gögn beint inn í gagnagrunninn frá “Register” síðunni og verður einfalt 

í framhaldinu að útfæra það fyrir allar síður sem taka við einhverskonar input. 

Einnig er hægt að sækja bæði alla notendur úr gagnagrunni auk einstaka notenda eftir 

“userID”.  

 

Vinnsla við að tengjast Cloudinary hófst en það er ský þar sem hægt er að geyma 

myndbandsupptökur. Vandamál komu upp vegna þess að myndböndin voru á vitlausu 

formatti og vegna lélegs documentation hjá Cloudinary.  

Þessi vandamál voru leyst og eru myndbönd nú send á Cloudinary strax og upptaka 

hefur klárast auk þess sem að slóð á viðkomandi myndband er sent til bakenda og mun 

þaðan fara í gagnagrunn.  
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Eins og áður var nefnt eru “Register” síðan tilbúin bæði hvað varðar bakenda og 

framenda.  

Hægt er að birta lista af öllum notendum, úr gagnagrunni, í notendaviðmóti auk þess 

sem hægt er að birta gögn fyrir einn ákveðin notanda (upplýsingar um hann).  

“Results Page” er eins tilbúin og hægt er þar til að hægt er að nálgast niðurstöður úr 

OpenFace beint úr C# klasa. Ekki ætti að vera mikið mál að ganga frá þeirri tengingu. 

 

Undirbúningur fyrir hvernig authentication skuli vera útfært er einnig hafin og er verið að 

hugsa um mismunandi leiðir til þess að útfæra það. 

 

Vandamál sem komu upp: 

Lentum í version conflict við Travis en það hefur verið leyst. 

Lentum einnig í CORS vandamálum. Til að leysa þau var sett upp Extension sem gerir 

það að verkum að ákveðnum clients eru gefin leyfi til þess að tengjast servernum. 

Enn hefur ekki tekist að láta bakenda senda myndband á OpenFace til greiningar. 

Tekist hefur að slá skipanirnar handvirkt inn í powershell en ekki hefur tekist að láta 

forritið keyra þessar skipanir. Skelin sem forritið keyrir virðist ekki þekkja Docker 

skipanir.  

Komist var að því að til væri Docker Library fyrir .Net Core verkefni en það tókst ekki að 

nota það til að senda myndband á OpenFace. 

 

Kláraðir hafa verið 59 sögupunktar af product backlog og unnar klukkustundir í 

sprettinum voru 141,5. 

Á mynd 10 má sjá hvernig skipting vinnutíma var á milli teymismeðlima í spretti 7. 
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Mynd 10: Skipting unninna klukkustunda á milli teymismeðlima í spretti 7. 

 

1.2.9 Sprettur 8 (24. apríl. - 1. maí) 

Óhætt er að segja að í spretti 8 hafi orðið töluvert mikil framvinda í verkefninu. 

Uppbygging notendaviðmóts gengur vel en skilningur á React verður meiri með hverjum 

deginum. Helsta verkefnið í þessum spretti, hvað varðar notendaviðmótið, var að vinna 

að authentication og birtingu niðurstaðna. 

Ákveðið var að nota context í React til þess að sjá um authentication. Registration, Log 

in og Log out hefur verið útfært. 

Utanaðkomandi tól voru skoðuð, en ákveðið var að mikilvægi þessa þáttar í kerfinu væri 

ekki nægilegur til þess að eyða þeim mun meiri tíma í þetta ferli.  

Einnig var skoðað hvað þyrfti að gera til þess að notandi héldist innskráður við „refresh“. 

Til þess að fá þá virkni þyrfti að skoða Session Cookies eða Local Storage.  

Einnig er Conditional Routing komið upp þannig að notendur komast ekki inn á 

ákveðnar síður án þess að vera skráðir inn sem réttur notandi.  

 

Síðurnar á hlið gagnagreinis ganga vel. Þegar hann skráir sig inn birtist listi með öllum 

viðfangsefnum, því næst er hægt að smella á ákveðin notanda og færist gagnagreinir 
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þá yfir á síðu sem geymir upplýsingar um þetta viðfangsefni, lista af öllum myndböndum 

ásamt niðurstöðum úr greiningu myndbandanna.  Á þessum tímapunkti eru öll 

myndbönd úr gagnagrunni birt en verið er að vinna að því að tengja viðfangsefni og 

myndbönd í gagnagrunni svo hægt sé að birta einungis myndbönd ákveðins 

viðfangsefnis. 

Allt sem nefnt var hér að ofan er tilbúið „full stack“, það er, sent beint í gagnagrunn eða 

sótt í hann eftir því hvað á við í beinu framhaldi af einhverri virkni í framenda. 

Í lok sprettsins voru settar upp notendaprófanir sem verða framkvæmdar við upphaf 

spretts 9. 

 

Hvað varðar bakendavinnu hefur einnig orðið töluverð framvinda. 

Áfram var unnið að því að senda myndband á OpenFace tauganetið til greiningar. 

Ákveðið var að kynna sér hvort hægt væri að nota Cake.  

Cake er kerfi sem býður upp á að skrifa sín eigin “build skriftur” og bauð einnig uppá 

stuðning við Docker. Ákveðið var við nánari athugun að fara ekki þessa leið. 

 

Við nánari athugun var komist að því að þegar bakendi var keyrður með Docker 

Compose hafði Docker container, sem bakendinn var á, ekki aðgang að Docker 

skipunum. Þar af leiðandi var ekki hægt að nota skipunina til að senda myndband á 

container sem innihélt OpenFace. Því var ákveðið að nota ekki Docker Compose. Með 

að taka bakendann út úr Docker Compose hafði bakendinn aðgang að Powershell sem 

gat framkvæmt skipanirnar sem þurfti. Í framhaldi af því að hægt var að nálgast 

OpenFace frá bakenda. 

Settur var inn kóði sem nær í myndband beint af Cloudinary (sjá sprett 7) og er það 

vistað í Docker Volume þar sem það mun síðan vera greint af OpenFace.  

Einnig er tilbúin Python skrifta sem greinir niðurstöður frá OpenFace og reiknar út 

Ekman tilfinningar á hverjum tíma myndbandsins. 
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Hægt að nálgast þessar upplýsingar í C# en það á eftir að koma þeim alla leið í 

gagnagrunninn en næstu skref eru að skrá niðurstöðurnar inn í gagnagrunninn í 

Analysis töfluna. 

 

Eftir fund með leiðbeinanda var ákveðið að færa tengistreng við gagnagrunn í 

appsettings í stað þess að geyma í database context. Það mun koma í veg fyrir að ný 

tenging yrði gerð við gagnagrunn í hvert skipti sem átt var við hann.  

Eftir fundinn var interface bætt við öll repositories og services, með því móti er betur 

hægt að hafa stjórn á því hvað er aðgengilegt á hverjum stað í kerfinu.  

Ákveðið var að setja upp sér entity model fyrir gagnagreini svo einnig hægt væri að skrá 

sig inn sem gagnagreinir. Kerfið sér nú um að skrá notendur rétt inn.  

Uppfæra þurfti gagnagrunninn til þess að tengja viðfangsefni við Video.  

One to many tenging var sett upp þar á milli auk þess að vera sett upp á milli Video og 

Analysis. 

 

Kláraðir hafa verið 91 sögupunktur af product backlog og unnar klukkustundir í 

sprettinum voru 180. Á mynd 11 má sjá hvernig skipting vinnutíma var á milli 

teymismeðlima í spretti 8. 

 

 
Mynd 11: Skipting unninna klukkustunda á milli teymismeðlima í spretti 8. 
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1.2.10 Sprettur 9 (2. - 9. maí) 

Helsta markmið þessa spretts var að koma niðurstöðum úr greiningu OpenFace alla leið 

í notendaviðmót til birtingar.  

Þetta gekk vel og eru nú ferlið frá því að myndbandsupptaka er tekin og þar til að 

greining er birt á hlið gagnagreinis fullkláruð. 

Hugmynd var að möguleiki væri að gagnagreinir gæti einnig náð í niðurstöðurnar á csv 

formi úr notendaviðmótinu. Ákveðið var að breyta þessu og hafa frekar þann möguleika 

að endurgreina myndband. Þessi ákvörðun var tekin þegar kom í ljós að of mikill tími og 

vinna færu í að geyma csv í gagnagrunninum. Endurgreining myndbands er tilbúið 

fullstack. 

 

Framkvæmdar hafa verið notendaprófanir og breytingar gerðar út frá þeim. 

Meðal breytinga er “loading” síða og frekari upplýsingar fyrir viðfangsefni.  

Nú er einnig hægt að eyða viðfangsefni og myndbandi, þetta er útfært fullstack. 

 

Í sprettinum var séð til þess að öll model hefðu sér output og input model til þess að 

engar upplýsingar færu á milli staða án þess að hafa erindi þangað.  

Einnig var User Service endurbætt (e. refactored) og föll úr því færð í Researcher 

service ef þau áttu betur heima þar. Analysis Service var einnig búið til.  

Slóð myndbanda og niðurstaðna hefur verið uppfærð þannig nú geta margir notendur 

notað kerfið í einu. Í sprettinum var einnig séð til þess að lykilorð notanda fái hash gildi, 

bæði þegar hann skráir sig sem nýr notandi (e. sign up) og þegar hann skráir sig inn (e. 

sign in). Aðrir Service og Repository klasar fengu smávægilegar endurbætur.  

 

Ákveðið var að reikna út valence til viðbótar við Ekman tilfinningar og birta í 

notendaviðmóti. Til þess þurfti að reikna valence í Python skriftunni og endurgera svo 

niðurstöðurnar í bakenda. Þetta hefur verið fullklárað. 

Exception handling hefur verið bætt við ásamt því sem unnið var að einingaprófunum. 
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Eftir að hafa eytt töluverðum tíma í að setja upp einingaprófanir var ákveðið að setja 

stopp á það vegna þess að tíma var farin að vera af skornum skammti.  

 

Önnur vinna sem fór fram í sprettinum var að framkvæma kerfispróf, útfæra ReadMe 

skjal, og reyna að vinna í að viðfangsefni þyrfti ekki að bíða eftir myndbandsgreiningu.  

Einnig fór töluverð vinna í skýrsluvinnslu og undirbúning fyrir síðasta stöðfund. 

 

Kláraðir hafa verið 125 sögupunktur af product backlog og unnar klukkustundir í 

sprettinum voru um 238. Á mynd 12 má sjá hvernig skipting vinnutíma var á milli 

teymismeðlima í spretti 9. 

 

 

Mynd 12: Skipting unninna klukkustunda á milli teymismeðlima í spretti 9. 
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1.2.11 Sprettur 10 (10. - 17. maí) 

Spretturinn hófst á síðasta stöðufundi verkefnisins og komu þar fram margar þarfar 

ábendingar og tillögur. Einnig voru gerðar nokkrar breytingar til endurbóta fyrir lokaskil. 

 

Eftirfarandi eru breytingar sem voru gerðar í sprettinum:  

● “Not Detected” birtist nú eingöngu í niðurstöðum þegar engin önnur tilfinning er til 

staðar. 

● Nokkrar breytingar á birtingu gagna í notendaviðmóti. 

● Tilfinningarnar disgust og contemp voru teknar úr niðurstöðum þar sem 

OpenFace skilar ekki þeim gildum sem þarf til að reikna þær. 

● Kerfið keyrir async, þannig viðfangsefni þarf ekki að bíða eftir að greiningu sé 

lokið til að loka kerfinu. Bakendi sér um að keyra OpenFace og Python alveg 

óháð notendaviðmóti. 

● Kóðinn var endurbættur (e. refactored).  

 

CodeFreeze var sett eftir fjórða dag sprettsins. 

Í sprettinum var öll vinna verkefnisins tekin saman með skýrsluskrifum og hafist var 

handa við að undirbúa lokakynningu. 

 
Kláraðir hafa verið 125 sögupunktur af product backlog og unnar klukkustundir í 

sprettinum voru um 177. Engar nýjar sögur voru kláraðar í sprettinum þar sem þau 

verkefni sem unnin voru, voru öll ábendingar af stöðufundi og endurbætur. 

Á mynd 13 má sjá hvernig skipting vinnutíma var á milli teymismeðlima í spretti 10. 
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Mynd 13: Skipting unninna klukkustunda á milli teymismeðlima í spretti 10. 
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