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1. Verklag 

Sú aðferðarfræði sem var valin til þess að skipuleggja verkefnisvinnuna var Scrum.  

Þetta var ákveðið þar sem þetta er sú aðferðarfræði sem teymið þekkir hvað best auk 

þess sem hún er sjónræn og sveigjanleg ef einhverju þurfti að breyta á meðan vinnunni 

stóð. 

 

Hlutverk innan scrum voru eftirfarandi: 

Vörueigandi (e. product owner): Héðinn Steingrímsson, framkvæmdastjóri Skákgreindar 

Verkefnastjóri (e. scrum master): Birgitta Feldís Bjarkadóttir 

Meðlimir þróunarteymis: Birgitta Feldís Bjarkadóttir, Ívar Sveinn Loftsson og 

Jón Halldór Sigurbjörnsson  

1.1 Sprettir 

Lengd spretta var yfir 12 vikna tímabilið tvær vikur hver.  

Prófatímabilið hélst sem einn tveggja vikna langur sprettur en yfir páskafrí varð 

spretturinn sjö dagar. Yfir prófatímabil var gert ráð fyrir færri vinnutímum á hvern 

teymismeðlim en ákveðið var að nýta páskafríið vel og koma verkefninu á gott skrið í 

þeim spretti. 

Eftir að þriggja vikna tímabilið hófst var reiknað með að framlag hvers og eins 

teymismeðlims ykist til muna. Þrír sprettir voru yfir tímabilið og voru fyrri tveir átta dagar 

hver.  

Gert var ráð fyrir þremur vinnudögum milli páskafrís og byrjunar þriggja vikna áfangans 

og teljast þeir til þessara spretta. 

Ákveðið var að síðasti sprettur í þriggja vikna áfanga yrði sjö dagar. Þetta var gert því 

teymið ákvað að verkefninu skyldi vera lokið á þeim tímapunkti.  
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Yfirlit yfir spretti og tímabil þeirra má sjá í töflu 1 ásamt megin áherslum þeirra. 

Búnar voru til sögur fyrir verkefnið og þeim forgangsraðað. A kröfur voru þær kröfur sem 

stefnt var að því að klára fyrir verklok. Sögunum voru gefnir sögupunktar í þeim tilgangi 

að meta umfang hvers verkþáttar auk umfang verkefnisins í heild.  

Þessar upplýsingar má nálgast í skjalinu Product Backlog. 

Þeim sögum sem hafa ekki verið gefnir sögupunktar eru hugmyndir að umbótum og 

mögulegum útvíkkunum sem komu fram á meðan verkefnavinnunni stóð. 

 
 
Tafla 1: Yfirlit yfir tímabil spretta og áherslur þeirra. 

Númer Tímabil Áhersla í spretti 

0 9. jan – 22. jan Fá verkefni og koma sameiginlegum skilningi á eðli þess á 
hreint.  
Koma á samskiptum við tengda aðila.  
Koma upp aðstöðu. 
Verklag og áhættugreining. 

1 23. jan – 5. feb Setja upp betra skipulag. 
Notendasögur. 
Drög að hönnun. 
Tæknistafli. 

2 6. feb – 19. feb Stöðug samþætting kerfis (e. continuous integration).  
Stöðug framtefling kerfis (e. continuous deployment). 
Hönnun (klasarit og gagnagrunnstöflur).  
Stöðufundur eitt. 

3 20. feb – 5. mars Forritunarvinna hefst. 
Vinna í OpenFace, fá það til að keyra og nálgast 
niðurstöður. 
Koma myndbandsupptöku til að virka fyrir notendaviðmót.  
Koma upp stöðugri framteflingu kerfis (e. continuous 
deployment). 

4 6. mars - 19. mars Nálgast niðurstöður myndbandsupptöku.  
Áframhaldandi vinna við notendaviðmót. 
Setja bakenda þannig upp  að hægt sé að senda 
myndband á OpenFace. 
Áframhaldandi vinna við OpenFace, þá helst nálgast 
niðurstöður. 
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5 20. mars - 2. apríl Stöðufundur tvö. 
Gagnagrunnsvinna. 
Klára gagnaúrvinnslu frá OpenFace. 
Áframhaldandi vinna við notendaviðmót og bakenda. 

6 3. apríl – 16. apríl Lokapróf.  
Gagnagrunnur. 
Senda myndband á bakenda. 
Docker og bakendi. 

7 17. apríl – 23. apríl 
 

Páskafrí. 
Docker og bakendi - tenging bakenda og OpenFace. 
Notendaviðmót. 
Notendaprófanir. 

8 24. apríl – 1. maí Notendaviðmót. 
Niðurstöður úr OpenFace. 
 

9 2. maí – 9. maí Bæta kerfið eins og hægt er áður en kóðafrost á sér stað 
(e. code freeze). 
Endurbætur (e. refactoring). 
Undirbúningur fyrir stöðufund þrjú. 

10 10. maí – 16. maí Skýrsla. 
Verklok. 

 

 

Til að halda utan um þá vinnu sem unnin var í hverjum spretti var sett upp svokallað 

“Scrum Board”. Þar kom fram hvað var á verkefnalista sprettarins (e. sprint backlog), 

hverju var verið að vinna að á þeirri stundu. Einnig kom fram hverju hafði verið lokið í 

þessum tiltekna spretti. 

Með þessu móti var auðvelt að fylgjast með þeim sögum sem voru í vinnslu, átti eftir að 

byrja á og þeim sem voru fullkláraðar. 
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Á mynd 1 má sjá “Scrum Board” teymisins við upphaf verkefnisins. Skilgreiningin á að 

saga sé tilbúin er að hún sé fullklár og allir verkþættir innan hennar hafa verið kláraðir. 

 

 
Mynd 1: “Scrum Board” teymisins. 
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1.2 Verkskipulag  

Fyrstu tólf vikurnar var fyrirkomulag þannig að hver teymismeðlimur skyldi skila tuttugu 

klukkustundum af vinnu í hverri viku. Af þessum tuttugu, voru fimmtán skipulagðar 

þannig að allir hópmeðlimir gætu verið viðstaddir, hina fimm skyldu þeir vinna á þeim 

tíma sem hentaði hverjum og einum. Ef á þurfti að halda var fjölda klukkustunda hvers 

teymismeðlims á viku aukinn. Fastir tímar voru einnig ákveðnir fyrir vikulega fundi bæði 

með Héðni frá Skákgreind og Birgi leiðbeinanda teymisins. 

Tímaskipulag teymisins má sjá á mynd 2. 

 
Mynd 2: Tímaskipulag teymisins yfir 12 vikna tímabil. 

 
 
Eftir að tólf vikna tímabilinu lauk var sett upp nýtt verkskipulag. 

Gert var ráð fyrir að hver og einn teymismeðlimur ynni 40 klukkustundir í hverri viku eða 

um það bil 8 klukkustundir hvern virkan dag.  

Þó gerðu teymismeðlimir ráð fyrir viðveru alla daga vikunnar. 

Ákveðið var að setja ekki upp eiginlegt tímaskipulag fyrir þennan hluta verkefnisins þar 

sem teymismeðlimir voru sammála um að vinna af krafti mestan hluta dags til verkloka. 

 

Til þess að halda utan um unna tíma var sett upp skjal í Excel. Í skjalinu eru sprettir 

skipulega settir upp.  

Þar koma fram þær klukkustundir sem hver og einn teymismeðlimur hefur unnið í 

hverjum spretti auk heildar fjölda klukkustunda vinnu við verkefnið.  
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Einnig er í skjalinu dagbók þar sem hver og einn teymismeðlimur skráði vinnu sína 

hvern dag. 

 

Hver og einn sprettur hófst á spretta skipulagi (e. sprint planning) á fyrsta degi og 

upprifjun (e. retrospective) á síðasta degi. 

Einnig voru stuttir scrum fundir á hverjum degi (e. daily scrum), klukkustund eftir að 

vinnudagur hófst. Þar sögðu allir teymismeðlimir frá því sem þeir unnu að daginn áður 

og hverju þeir ætluðu að vinna að þann dag. 

 

1.3 Áhættugreining 

Áhættugreining var framkvæmd í samvinnu teymisins með umræðum og pælingum.  

Teymið ákvað líkur á hverri og einni áhættu í sameiningu og gaf þeim stig frá 1 - 5 eftir 

því hve líkleg hún var. Þar gilti að líklegast var að áhætta með 5 stig yrði að veruleika. 

Það sama gilti fyrir áhrif hverrar áhættu. 

Því næst voru ákveðnar forvarnir og lausnir á hverri og einni áhættu.  

Að lokum var öllum áhættum raðað í forgangsröð og var það gert með því að margfalda 

þau stig sem hver og ein áhætta fékk í líkum og áhrifum.  

Áhættum var því næst raðað eftir áhættustigi og var sú líklegasta og áhrifamesta, efst 

með flest stig. 

Taflan var einnig litakóðuð með eftirfarandi hætti: 

1 - 5 áhættustig = grænn, 6 - 15 áhættustig = gulur og 16 - 25 stig = rauður. 

Áhættur sem höfðu fengið áhættustig 0 voru litaðar gráar. 

Þar sem áhættugreining breytist eftir framvindu verkefnisins hefur hver og ein áhætta 

einnig línu þar sem skrifað er inn hvernig var brugðist við áhættunni, hvenær og hver 

það var sem brást við. Áhættugreininguna í heild sinni, eftir að verkefni var lokið, má sjá 

í skjalinu Áhættugreining. 

7 


