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Útdráttur
Ört stækkandi fólksfjöldi á jörðinni hefur leitt af sér ört vaxandi bílaumferð með
tilheyrandi losun gróðurhúsalofttegunda. Þörfin fyrir lausnir í málefnum loftslagsbreytinga hefur aldrei verið meiri. Þegar leitað er leiða til þess að minnka losun
gróðurhúsalofttegunda er mikilvægt að hafa áreiðanleg gögn til þess að geta greint
hvaðan losunin kemur.
Í þessu verkefni greindum við hvernig hanna mætti kerfi sem að sameinar myndbandsupptöku af bílaumferð um bílastæði og tauganet sem getur greint bílnúmeraplötur til þess að fá upplýsingar um hvaða bílar eiga leið fram hjá myndavélinni. Enn
frekar vildum við skoða hvort að hægt væri að nota upplýsingarnar sem koma úr
tauganetinu til þess að gera kerfinu kleyft að framkalla skýrslur um kolefnisútblástur
bílanna.
Kerfið sem úr varð er í formi heimasíðu GoGreen. Þar er tenging við Samgöngustofu sem veitir upplýsingar um CO2 stuðla allra skráðra bíla á Íslandi. Á síðunni eru
langtímaskýrslur, meðal annars um losun koltvísýrings af völdum bílaumferðarinnar,
dagsskýrslur sem sýna talningar ásamt lítilsháttar tölfræði og upplýsingar um nýlegar
skráningar.
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1

Inngangur

Heimurinn stendur á tímamótum þegar kemur að notkun jarðefnaeldsneytis. Það er orðið
víst að losun mannkyns á gróðurhúsalofttegundum er að valda óafturkræfum breytingum
á loftslagi jarðar [1]. Sameinuðu þjóðirnar hafa lengi talað fyrir alþjóðlegri samvinnu um
aðgerðir í loftlagsmálum og árið 2015 samþykktu aðildarríki Sameinuðu þjóðanna 17 sjálfbærni markmið [2]. Fyrirtæki, stofnanir og einstaklingar á Íslandi voru fljót að taka þessi
markmið upp á sína arma. Flest stærri fyrirtæki á Íslandi hafa sett sér markmið í samræmi
við eitt eða fleiri heimsmarkmið.
Þegar kemur að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda er mikilvægt að getað séð
hvaðan losunin kemur. Mörg fyrirtæki og stofnanir eru nú þegar farin að skila sjálfbærniskýrslum og loftlagsbókhaldi [3]. Stór þáttur í því að minnka losun gróðurhúsalofttegunda
er að draga úr bruna jarðefnaeldsneytis í bílum og öðrum farartækjum. Ef að fyrirtæki og
stofnanir vilja reikna losun sem þau bera ábyrgð á væri eðlilegt að þau skoði hvaða bílar
koma á bílastæðin þeirra og hvað þeir losa mikið af gróðurhúsalofttegundum.
Í þessari skýrslu verður farið yfir leiðir til þess að smíða kerfi sem reiknar kolefnisfótspor
bíla sem koma inn og út af bílastæðum. GoGreen er kerfi sem notar tölvusjón til þess að
greina bílnúmeraplötur. Myndavél er komið fyrir við innganga á bílastæðum og myndbandsstraumurinn er svo sendur á tauganet sem greinir bílnúmeraplötur. Upplýsingarnar
sem safnast eru svo bornar saman við gagnagrunn Samgöngustofu [4]. Upplýsingarnar eru
svo settar fram á heimasíðu GoGreen þar sem hægt er bæði að sjá langtímaskýrslur um
útblástur bílana sem komu og einstaka bíla ásamt því að sjá staka daga.

2
2.1

Vélbúnaður
Myndavél

Myndavélin sem notuð var í verkefnið er myndavél sem var smíðuð úr íhlutum. Hún er í
raun lítil Raspberry Pi smátölva [5]. Myndavélin getur gengið fyrir rafmagni eða rafhlöðum.
Ef myndavélin gengur án þess að vera tengd við rafmagn þá duga rafhlöðurnar rúmlega 8
klukkustundir með streymi.

Mynd 1: Myndavélin sem notuð var í verkefninu
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Mynd 2: Myndavélin sem notuð var í verkefninu
Myndavélin sjálf er tengd við Raspberry Pi smátölvuna ásamt stepper motor [6] þannig
það er hægt að stilla fókusinn á myndavélinni í rauntíma án þess að þurfa að opna kassann.
Myndavélakassinn er vatnsþolinn þannig myndavélin þolir að vera utandyra þrátt fyrir að
það sé rigning.

2.2

Orange Monster

Tauganet þurfa mikla reiknigetu til þess að keyra. Það kallar á góðann og oft sérhæfðan
vélbúnað. Í þessu verkefni fengum við aðgang að tölvu frá Háskólanum í Reykjavík sem
gengur undir nafninu Orange Monster í daglegu tali. Orange Monster er mjög öflug vél en
það sem virkilega aðskilur hana frá öðrum tölvum er skjákortið. Tæknilegar upplýsingar
um Orange Monster má finna í töflu 1.
Hugbúnaður
Stýrikerfi
Undirtegund stýrikerfis
Rekill skjákorts
CUDA útgáfa
Vélbúnaður
Örgjörvi
Vinnsluminni
Skjákort

Linux
Ubuntu 18.04.6
NVIDIA-SMI 470.63.01
11.4
Intel(R) Core(TM) i9-7900X CPU @ 3.30GHz
64 GB (DDR4@2133MHz)
GeForce RTX 3090 (24 GB)

Tafla 1: Vélbúnaður og stýrikerfi á Orange Monster
Linux stýrikerfi eru opinn hugbúnaður og henta almennt mjög vel í flest hugbúnaðarverkefni. Það er samt sá galli að Nvidia, framleiðandi skjákortsins, hefur ekki sinnt
framleiðslu á reklum (e. drivers) fyrir Linux stýrikerfi sem ekki byggja á höfundarvörðum
leyfum [7]. Þegar Orange Monster var fyrst sett upp til að keyra tauganet þá fór mikil
vinna hjá fyrri hópum að setja upp rekla sem pössuðu fyrir þá útgáfu af Tensorflow [8]
sem notuð var. Orange Monster er því mjög viðkvæm fyrir uppfærslum sem gætu uppfært
reklana og þannig gert tauganetið óstarfhæft. Cuda er umgjörð fyrir skjákortið sem gerir
því kleyft að keyra hefðbundin forrit á skjákortum [9].
7

3

Hugbúnaður og önnur tól

3.1

YOLO

Tauganetið sem við notumst við í þessu verkefni heitir YOLO eða You Only Look Once.
YOLO er hlutgreiningar tauganet sem byggir ofan á Darknet kerfinu [10] og var smíðað
upphaflega af Joseph Chet Redmon [11]. Síðan hafa komið út reglulegar uppfærslur, og sú
útgáfa sem við notum í þessu verkefni er sú fjórða [12], YOLOv 4. Það . Þegar við komum að
verkefninu fengum við tauganetið upp í hendurnar fullþjálfað á íslenskar bílnúmeraplötur
og búið að besta keyrsluna á kóðanum.
Pakkar sem YOLOv4 notaði í verkefninu:
• OpenCV >= 2.4
• Cuda 11.1
• CMake >= 3.12
• cuDNN 9.0
• GPU with CC >= 3.0
• Tensorflow 1.15.4
• GPU with CC >= 3.0

Mynd 3: Skjáskot af myndgreiningu með YOLO, þar sem við sjáum hvernig kassi er
teiknaður utan um það sem er greint [13]

3.2

Django

Django frameworkið var fyrst gefið út í 2005, en við notfærðum okkur útgáfu 3.2.9. Django
er frítt og Open source framework sem er byggt á Python og fylgir Model-View-Template
mynsturinu og var upprunalega hannað af þeim "Adrian Holovaty" og "Simon Willison"
[14].
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3.3

Raspberry pi

Raspberry Pi eru smátölvur sem voru sérstaklega hannaðar til að vera einfaldar en öflugar
og henta bæði í kennslu og í heimagerða hluti sem kerfjast reiknigetu. Þessar tölvur henta
því sérstaklega vel í verkefni sem okkar, þar sem þær eru notaðar sem heilinn í littlum verkefnum. Vélarnar eru þó vel búnar, bæði með tengjum fyrir jaðartæki, svo sem myndavélar,
skynjara og stýringar, en einnig eru þær með bæði innbyggt vírað og þráðlaust netkort fyrir
samskipti við umheiminn. Raspberry Pi tölvunar eru hannaðar af Raspberri Pi Foundation
fyrirtækinu sem var stofnað í 2009 til að kynna ungu fólki fyrir vísindum, tölvum og var
mottóið þeirra að "setja gleðina aftur í tölvunám" [15].

3.4

Github

Þegar unnið er í stórum verkefnum þá er gott að hafa útgáfustýringu (e. Version control) [16].
Þannig geymast allar útgáfur af kóðanum sem er gerður í verkefninu á öðrum stað en bara
á tölvum þeirra sem skrifa hann. Ef að það klikkar eitthvað í kóðanum sem er tímafrekt
að laga þá er hægt að skoða fyrri útgáfur af kóðanum og sjá hvað er að valda villunni.
Í þessu verkefni var ákveðið að notast við Github [17]. Github byggir ofan á Git sem
skrifað var af Linus Thorvalds [18]. Geymslunnar sem notaðar voru í þessu verkefni voru í
raun tvær. Fyrri geymsluna erfðum við frá fyrri hópum með kóðanum fyrir tauganetið 4.1
og sú seinni var geymsla sem við bjuggum til fyrir framendann.

3.5

PostgreSQL

PostgreSQL [19] er svokallað tengslagagnagrunnsstjórnunarkerfi (e. Relational Database)
sem gerir okkur kleift að geyma, stjórna og breyta gögnum. Postgre er gamalt, full þróað
og traust kerfi sem er gefið út á opnum leyfum (s.s. ókeypis að nota) og henta vel í verkefni
sem okkar. En fyrir tilgangs þessa verkefnis var geymslu hæfni þessar forrits aðal tilgangur
þess.

3.6

IDE

IDE stendur fyrir Integrated Development Environment, IDE gerir okkur kleift að skrifa
kóða fyrir tölvuna síðan til að túlka og bera fram fyrir notenda [20]. Það eru til mjög mörg
og fjölbreytt IDE, hvaða IDE skal vera notað fellur á vilja notandans. Tvö vinsæl IDE voru
notfærð í þessu verkefni, fyrsta var VScode, hannað af Microsoft, en hitt var Pycharm, sem
er hannað af JetBrains.

3.7

Plotly

Plotly er bæði gagnasjónunartæki og nafnið á fyrirtækinu sem bjó það til. Plotly gagnasjónunartækið gerir okkur kleift að léttilega og fljótlega búa til töflur úr gögnum sem við
höfum okkur til umráða. Plotly fyrirtækið var stofnað af þeim Alex Johnson, Jack Parmer,
Chris Parmer, og Matthew Sundquist [21] árið 2012 og hefur fyrirtækið síðan sérhæft sig í
að búa til mörg gagnasjónunartæki (e. Data Visualization).
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4
4.1

Fyrri verk
Go-green or go-home 2020

Á vorönn 2020 unnu þeir Guðjón Björnsson og Þórður Friðriksson lokaverkefnið sitt í
Hugbúnaðarverkfræði, “Go-green or go-home: using computer vision for real-time traffic
monitoring„ [13]. Þeir unnu rannsóknarverkefni sem gekk út á það að sjá hvort að þeir gætu
þjálfað tölvusjón [22] sem byggir á djúptauganeti sem gat fundið bíla og númberplötur og
svo lesið númerin af plötunum annarsvegar og hinsvegar að greina og telja fj. fraþega í
farartækinu. Verkefnið fólst í að þjálfa og prófa fjögur tauganet, Fast-RCNN [23], FasterRCNN [24], SSD [25] og YOLOv3 [26] og bera þau saman bæði hvað varðar gæði og
hraða. Númera aflesturinn var svo gerður með sérþjálfuðu OCR kerfi, Optical Charachter
Recognition, sem heitir Tesseract og er frá Google [27].
Markmiðin með þjálfuninni voru sem sagt þrennskonar: 1) að þjálfa tauganetin þannig
að þau geti fundið bíla og númberaplötur, 2) þjálfa taugnetið til að geta greint framrúður
og farþega og þannig talið farþegafjöldann og 3) að þjálfa mynd-í-texta kerfi sem getur lesið
íslenskar bílnúmberplötur af ljósmyndum. Í ljós kom að YOLO var hraðasta tauganetið en
Faster-RCNN var það nákvæmasta. Niðurstaða höfunda var að fyrir rauntíma kerfi væri
YOLO betri kostur, þrátt fyrir lakari nákvæmni.

4.2

Go-green or go-home 2021

Á vorönn 2021 unnu þau Ásdís Karen Waltersdóttir, Jón Ágúst Guðmundsson og Margrét
Guðmundsdóttir verkefnið “Go-Green or Go-Home: optimizing a real-time traffic monitoring system„ [28]. Það verkefni byggði á verkefni Guðjóns og Þórðar frá árinu á undan.
Markmið þeirra var að besta verkefnið frá því í fyrra og gera því kleyft að keyra á smátölvum [29]. Verkefnið þeirra uppfærði útgáfu YOLO úr útgáfu þrjú í útgáfu fjögur, YOLOv4
sem er svo útgáfan sem var notuð í verkefninu okkar.
Þau bættu hlutum við kóðann til þess að gera hann auðveldari í keyrslu. Þau útfærðu
fjarlægðarmælingar þannig kerfið myndi ekki reyna að lesa bílnúmer sem væri of langt í
burtu þar sem þannig tilraunir gáfu yfirleitt slæma raun. Annað sem hafði mikil áhrif var
að sleppa því að reyna að lesa númeraplötur bíla á hreyfingu. Loks prófuðu þau að prófa
að sleppa öðrum hverjum ramma í myndbandinu.
Þau prófuðu einnig að bera saman YOLOv4 og Faster-RCNN eftir bestun og niðurstaðan var aftur að YOLO tauganetið gaf mun betri niðurstöðu. Þau náðu töluverðri bætingu
á keyrsluhraða kerfisins.
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5

Verkáætlun

5.1

Minimum viable product

Það var tekin sú ákvörðun að vinna verkefnið eftir svokallaðri Minimum viable product
(MVP) hugmyndafræði [30]. MVP er hugsað fyrir verkefni þar sem mikið af tilraunastarfsemi á sér stað og mannafli og eða tól af skornum skammti. Kosturinn við það að nota
þetta kerfi er að það er hægt að gera mjög einfalda útgáfu af kerfinu og bæta svo ofan á
það. Það sem þarf að varast við MVP er að allir hlutir kerfisins þurfa að vera hannaðir
þannig að auðvellt sé að bæta þeim við MVP kerfið.
Við skilgreindum okkar MVP kerfi þannig að það er samsett af öllum A kröfum í
kröfulistanum 8. Þannig það var unnið þannig að það var ekki byrjað á B kröfum fyrr en
A kröfur voru komnar.
Gallinn við þessa nálgun er að þegar þú byggir MVP þá er markmiðið að reyna að
halda kerfinu eins einföldu og hægt er. Þegar þú ferð svo að bæta kröfum ofan á MVP
kerfið þá er mjög hætt við svokölluðu “Feature creep„ [31].

5.2

Vinnureglur

Til þess að verkefnið myndi ganga vel þá voru nokkrar reglur settar í upphafi. Ákveðið
að það yrðu vikulegir fundir með leiðbeinendum eða oftar eftir þörfum. Þessir fundir
eiga að gefa yfirsýn yfir stöðu verkefnisins. Á þeim átti að fara yfir hvað væri efst í
forgangsröðuninni næstu vikuna, tala um hvort að verkefnið væri á stefnu og athuga hvort
að það þyrfti mögulega að breyta stefnunni.
Á milli vikulegu fundanna var ákveðið að hópurinn myndi taka dagleg uppistönd (e.
stand up). Þau eru mjög stuttir fundir þar sem það eru bara þrír hlutir á fundaskrá. Hver
og einn meðlimur svarar þremur spurningum:
• Hvað gerði ég í dag?
• Hvað ætla ég að gera á morgun?
• Hvað þarf ég að hafa til þess að ná markmiðum morgundagsins?
Það var einnig sett upp vinnudagbók 12 sem við höfðum allir aðgang að. Þar á að
skrá alla tíma sem eru unnir í verkefninu. Það var undir hverjum og einum komið að skrá í
hana. Vinnudagbækur eiga einnig að nýtast til þess að skrá mikilvægar niðurstöður þannig
að ákvarðanir í ferlinu séu skráðar.

5.3

Tímaáætlanir

Í upphafi verkefnisins var unninn tímaáætlun. Hugmyndin var að það væri hægt að skipuleggja vinnuna eftir þessari tímaáætlun. Eftirfarandi er sundurliðun á verkáætlun fyrir
meðlimi.
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Verkhluti
Kynna mér fyrri verkefni
Skipulagning á verkefni
Fá myndavélina til að virka með straum og hreyfiskynjara
Uppsetning gagnagrunns og hreinsun gagna
Hönnun og uppsetning á sjálfvirku kerfi
Prófanir á sjálfvirka kerfinu
Fundir og undirbúningur
Stöðufundir
Skýrslur og gögn sem á að skila
Samtals

Áætlaður tími [klst]
10
18
25
12
65
10
70
3
91
304

Tafla 2: Tímaáætlun Jóns Everts

Verkhluti
Kynna sér fyrri verk
Kynna sér vélbúnað
Fundir
Samskipti við stofnanir (t.d. Leyfisveiting o.þ.h.)
Tenging við gagnagrunn
Fá kerfi til að keyra á streymi
Viðmót
Stöðufundir
Skýrslu- og kynningargerð
Samtals

Áætlaður tími [klst]
30
40
34
10
50
40
40
3
55
302

Tafla 3: Tímaáætlun Sindra Rafns

Verkhluti
Skipulagning á verkefni
Kynnast fyrri kerfum
Fá YOLOv4 til að virka á tölvunni minni
Hönnun á kerfi
Fundir og fleira
Stöðufundir
Gagnaskil
Prófanir á kerfi
Samtals

Áætlaður tími [klst]
15
21
35
39
70
3
100
20
302

Tafla 4: Tímaáætlun Styrkárs Blæs
Fyrir nánari útlistun á hvernig unnið var eftir þessum áæltunum vísum við í kafla 10
þar sem farið er yfir framvindu verkefnisins.
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6

Áhættugreining

No.

Lýsing

Líkur

Áhrif

Mikilvægi

1

OM tengist ekki myndbandsstraum

2

3

6

2

Verður ekki hægt að
fá niðurstöður úr YOLO.

1

4

4

3

Samgöngustofa veitir ekki aðgang

1

4

4

3

3

9

1

3

3

Myndavélin hefur ekki næga
upplausn þannig tauganetið
greinir ekki bíla
Reklar (driver) á OM klikka svo
það er ekki hægt að keyra YOLO

4
5
6

Vélbúnaður myndavélar skemmist

1

4

4

7

Ófullkomin gögn frá
Samgöngustofu

3

3

9

8

Gagnagrunnur hrinur

1

2

2

9

Myndavél greinir liti
ekki vel

2

1

2

10

Hópmeðlimur fær Covid

1

1

1

11

Netið hættir að virka
á Raspberry

1

2

2

12

HR meinar upptökur á lóð

3

4

12

6.1

Skaðaminnkun
Notast við upptökur frekar en streymi
ef engin lausn finnst
Möguleiki að notast við dummy gögn
ef engin lausn finnst.
Notast þyrfti við dummy gögn
og/eða fyrri gögn (ef til eru gögn)
Frekari þjálfun á tauganeti til
að sjá númeraplötur betur
Ekki uppfæra rekla eða
Endurræsa OM frá afriti
Passa upp á að myndavél
verði ekki fyrir hjaski
a) Geyma ófullkomin gögn.
b) Fylla í eyður með dummy gildum.
c) Sleppa þeirri færslu.
Taka reglubundin afrit
af gagnagrunni.
Prófa betri birtuskilyrði
Hægt er að notast við netfundi
og netspjall. Aðrir meðlimir
þurfa að vinna meira
Taka afrit af Raspberry.
Tryggja fasta IP tölu
Nota upptökur af eigin bílum
Fá bíla hjá vinum og fjölskyldu

Ábyrgðarmaður
Jón Evert
Sindri Rafn
Sindri Rafn
Jón Evert
Jón Evert
Jón Evert
Sindri Rafn
Styrkár
Jón Evert
Styrkár
Jón Evert
Styrkár

Staða áhættna

1. Raungerðist ekki - Lokað um miðjan Október.
2. Niðurstöðurnar eru ekki fullkomnar en vel ásættanlegar.
3. Raungerðist ekki - Lokað í byrjun Nóvember.
4. Raungerðist ekki - Lokað í lok Október.
5. Raungerðist ekki - Ennþá opið.
6. Raungerðist ekki - Ennþá opið.
7. Gögnin eru ófullkomin en nógu góð til að vinna með.
8. Raungerðist ekki - Ennþá opið.
9. Raungerðist ekki - lokað í lok Október.
10. Raungerðist ekki - Ennþá opið.
11. Gerðist en var hægt að endustilla internet stillingar.
12. Raungerðist*
*Gripum til skaðaminnkunar sem skilgreind var í áhættumati. Notðum okkar eigin bíla,
auk bíla hjá vinum og vandamönnum þar sem fékst samþykki fyrir því að mynda bílana,
og braut því ekki gegn persónuverndarlögum.
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7
7.1

Hönnun á kerfinu
Myndavél - RaspberryPi

Til þess að fá myndbandsstrauminn til þess að fara frá myndavélinni 2.1 yfir á Orange
Monster 2.2 þá þyrfti að skrifa kóða inn á Raspberry Pi smátölvunni 3.3. Það var ákveðið að
prófa að nota pakka sem byggður er fyrir RaspberryPi tölvur til að sjá um myndavélar sem
heitir Raspicam [32]. Sá pakki býður upp á að senda út straum með TCP [33] og UDP [34].
Við vildum nota UDP tengingu til þess að minnka truflanir og tafir í tengingunni en það
reyndist mjög flókið þannig á endanum var ákvörðun tekin um að nota TCP tengingu.
Það virðist ekki gera mikið til en á löngum tíma getur myndbandið orðið nokkuð á eftir
rauntíma.
Myndavélin er svo tengd farsímaneti. Til þess að komast fram hjá takmörkunum á
farsímanetum þá þurfti að opna á port á RaspberryPi myndavélinni. Það var gert með
öðrum forritsbút sem að notar SSH [35] til þess að gera endurkvæma port áfram sendingu.

7.2

Breytingar á eldri kóða

Kóðinn sem við fengum í hendurnar frá hópunum á undan 4.1 var smíðaður til þess að taka
inn einstaka myndbönd en ekki myndstraum. Kóðanum var því breytt og hann útfærður
þannig að hann myndi taka inn myndbandsstraum í stað stakra myndbanda. Það þurfti
einnig að skrifa virkni í kóða frá fyrri hópum svo að það væri hægt að senda fyrirspurnir á
Samgöngustofu. Til þess að hægja ekki of mikið á tauganetinu þá var ákveðið að þau föll
myndu keyra samhliða tauganetinu (e. Asynchronous). Svo loks þurfti að skrifa kóða sem
gæti tengst gagnagrunninum og komið gögnum fyrir í honum.

7.3

Gagnagrunnur

Kerfið hefur gagnagrunn til þess að geyma gögnin sem lesin eru úr myndavélinni og gögn
frá Samgöngustofu. Gagnagrunnurinn samanstendur af fjórum töflum. Þrjár þeirra eru
venslaðar í gegnum “Instances„, sú fjórða geymir gögnin sem koma úr köllum í Samgöngustofu.
Í gagnagrunninum eru þrjú föll. Eitt er svokallað “Trigger„ fall [36]. Það fall sér til
þess að þegar það koma nýjar færslur í Samgöngustofu töfluna þá færast eigindi úr nýjustu
færslunni yfir í töfluna “Cars„. Annað fallið sér um þessa yfirfærslu gagna milli taflna. Það
síðasta breytir færslum í “Instances„ töflunni ef að svarið frá Samgöngustofu er ógilt. Ef
að sú er raunin þá hefur tauganetið sennilega greint eitthvað vitlaust.
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Mynd 4: ER diagram sem lýsir uppbyggingu gagnagrunns

7.4

Django

Framendinn er skrifaður í Django [14] umgjörðinni. Django styður sig við MVC, model,
view, controller, [37] uppbyggingu hugbúnaðar. Innann Django umgjörðinni erum við með
þrjá undirhluta. Sá fyrsti er “Overview„, Sá partur sér um langtíma skýrslur. “CarList„ sér
um að birta einstaka bíla sem keyrðu um svæðið. Sá þriðji er svo dags yfirlitið, “FrontPage„
sem að birtir upplýsingar um þann dag sem hann er skoðaður.

8

Kröfulisti

Kröfulistinn okkar var útfærður með minimum viable product 5.1 í huga. Þannig að til
þess að ná MVP þá þyrfti að uppfylla A kröfur. B Kröfur voru svo þau eigindi sem við
myndum vilja að kerfið hefði einnig en væru ekki nauðsynleg til þess að getað skilgreint
kerfið sem tilbúið.
Þar sem verkefnið var frekar opið þá var kröfulistinn lifandi skjal. Á líftíma verkefnisins
komu fram kröfur sem að kom svo í ljós að voru ekki nauðsynlegar eða kröfur sem myndu
ekki bæta neinu marktæku við kosti kerfisins. Kröfurnar voru skrifaðar eftir minniháttar
þarfagreiningu á vandamálinu.
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Nr.

Krafa

Forgangur

Staða

1

Fá myndbandsstraum úr myndavél yfir á OM

A

Lokið

2

YOLO getur sent niðurstöður yfir á bakenda

A

Lokið

3

Til er gagnagrunnur sem geymir upplýsingarnar

A

Lokið

4

YOLO getur tekið við myndbandsstraum yfir
netið

A

Lokið

5

Bakendinn geti sent fyrirspurn á
Samgöngustofu

A

Lokið

6

Framendinn hafi aðgang að gögnum úr bakenda

A

Lokið

7

Útbúa GUI á framenda

A

Lokið

8

Framendi hafi aðferð til að sýna bíla sem komu
samdægurs

A

Lokið

9

Útblásturs skýrsla í framenda

A

Lokið

10

Rauntíma uppfærsla á síðunni á nýjustu
gögnum

B

Lokið

11

Kerfið geti stoppað án þess að gögn tapist

B

Lokið

12

Kerfir endurræsir sig ef það stoppar

B

Ólokið

13

Framendinn krefjist auðkenningar

B

Lokið

14

Bakendinn geymi myndir af bílunum sem komu

B

Lokið

15

Framendinn geti sýnt myndir af bílum sem
voru greindir

B

Lokið

16

Notandi getur sett inn númeraplötu og fengið
upplýsingar til baka

B

Hætt við

17

Kerfið geti tekið inn myndbönd en ekki bara
straum

B

Hætt við

18

Kerfið getur borið saman lit á bílnum og
skráðan lit í samgöngustofu

C

Ólokið

19

Kerfið getur beðið um aðstoð ef það lendir í
vandræðum með greiningu bílnúmera

C

Ólokið

20

Bílnúmeraplötur eru "hashaðar" í gagnagrunni

C

Ólokið

Tafla 5: Kröfulisti
Eins og sést í töflu 5 þá eru tvær kröfur sem hætt var við. Hætt var við kröfu 16
þar sem upplýsingarnar sem við fengum frá Samgöngustofu höfðu sömu eigindi og opin
leitarvél á heimasíðu Samgöngustofu [4] og þótti þá þessi krafa ekki hafa nægjanlega mikið
aukalegt gildi til þess að eyða tíma í hana þegar í ljós kom að ekki allar kröfur voru að fara
að klárast. Krafa 17 er í raun lokið. Sá möguleiki var til í kerfinu frá fyrri verkefnum 4.1
og ástæðan fyrir því að hún féll niður var sú að við sáum ekki kosti þess að útfæra þessa
lausn í framendanum þegar kerfið keyrði á rauntíma myndstraum.
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9

Notandaleiðbeiningar

9.1

Fyrir hvern er GoGreen

Notendur kerfisins væru fyrst og fremst eigendur eða starfsmenn fyrirtækja og stofnanna.
Notandinn kaupir þjónustu frá GoGreen og í framhaldi af því yrði sett upp myndavélakerfi
á því svæði sem óskað er eftir. Notandinn getur svo skráð sig inn á vefsíðu GoGreen þar sem
hann getur fylgst með virkni, svo sem fjölda bíla og útblástur þeirra, á vaktaða svæðinu.

9.2
9.2.1

Notkun á vefsíðu
Innskráning

Fyrsta síðan sem tekur á móti notanda er innskráningarsíðan sem sjá má á mynd 5. Fylla
þarf inn notendanafn og lykilorð og ýta á "Log in" hnappinn eða ýta á enter á lyklaborði.
Ef notandi er ekki með aðgang þarf að ýta á "Register" fyrir neðan. Það sendir notanda á
síðu þar sem hægt er að búa til aðgang. Síðuna sjá má á mynd 6.

Mynd 5: Innskráningarsíða
9.2.2

Nýskráning

Á þessari síðu getur notandi búið til nýjan aðgang. Fylla þarf eftirfarandi upplýsingar inn
í textareitina :
1. Notendanafn
2. Fornafn
3. Eftirnafn
4. Netfang
5. Lykilorð
6. Endurtaka lykilorð.
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Á síðunni sjást leiðbeiningar sem fylgja þarf þegar að kemur að því að velja lykilorð en
þær eru eftirfarandi:
• Lykilorðið má ekki vera of líkt þeim persónu-upplýsingum sem gefnar voru
• Lykilorðið verður að innihalda minnst 8 stafi
• Lykilorðið getur ekki verið algengt lykilorð
• Lykilorðið getur ekki verið saman sett eingöngu af tölustöfum
Ef að lykilorðið uppfyllir ekki þessar kröfur fær notandinn viðvörun sem segir hvers
vegna það er ekki gilt, þ.e. hvaða kröfur úr listanum hér að ofan það uppfyllir ekki. Notandi þarf þá að velja annað lykilorð.

Mynd 6: Nýskráning notanda
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9.2.3

Forsíða

Þegar notandi hefur lokið við innskráningu tekur forsíðan, sem sjá má á mynd 7 fyrir neðan,
á móti honum.

Mynd 7: Forsíða
Á myndinni eru meginhlutar forsíðunnar merktir með rauðum kössum og númeraðir
1-5. Þeir eru eftirfarandi.

1 – Overview
Þessi flipi sendir notandann á Overview síðuna. Nánari upplýsingar um hana má sjá í kafla
9.2.4.

2 – Activity
Þessi flipi sendir notandann á Activity síðuna. Nánari upplýsingar um hana má sjá í kafla
9.2.5.

3 – Notanda upplýsingar
Þegar ýtt er á þennan hnapp opnast felligluggi, sjá mynd 8, þar sem sést:
1 – Hver er innskráður
2 – Hnappur til að skrá sig út.
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Mynd 8

4 – Samantekt
Þessi hluti sýnir samantekt dagsins. Þar er hægt að sjá eftirfarandi upplýsingar:
• Heildarfjölda bíla sem búið er að skrá þann daginn
• Heildarfjölda bíla sem menga ekkert
• Hlutfall mengunarlausra bíla
• Meðaltal CO2 útblásturs þeirra bíla sem búið er að skrá

5 – Nýjasta skráning
Þessi hluti sýnir nýjasta skráða tilvik. Þar má sjá mynd af bílnum ásamt upplýsingum
um hann, líkt og bílnúmer, staðsetning, dagsetning og tími, og mengunarstuðul (CO2
útblástur).
9.2.4

Overview – Langtíma yfirlit

Á þessari síðu er hægt að sjá ýmislega hagnýta tölfræði í formi línurita um öll þau gögn sem
safnast hafa. Hér eru mismunandi gröf yfir heildarfjölda bíla, meðalútblástur og hlutfall
mengunarlausra bíla í þeim bílum sem skráðir eru hvern dag.

Mynd 9: Overview síðan
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Mynd 9 sýnir eitt þessara grafa, en þarna er tekinn saman heildarfjöldi bíla á dag.
Merkt inn á myndina eru tveir hlutar sem snúast að stillingum og öðrum valmöguleikum
fyrir gröfin.

1 – Tímabil
Þarna er hægt að velja það tímabil sem grafið sýnir, þessir valmöguleikar eru:
• 1m – Sýnir síðasta mánuð
• 6m – Sýnir síðustu 6 mánuði
• YTD (Year To Date) – Sýnir það sem liðið er af árinu (frá 1. jan)
• 1y – Sýnir síðasta árið
• all – Sýnir öll gögn sem safnast hafa frá upphafi

2 – Aðrir valmöguleikar
Það eru ýmislegir fleiri valmöguleikar í boði fyrir gröfin og hér fyrir neðan má sjá stækkaða
mynd af þeim ásamt útskýringum á virkni þeirra.

Mynd 10
Valmöguleikarnir á myndinni fyrir ofan eru merktir með númerum frá 1-8, virkni þeirra
er eftirfarandi:
1. Vista graf sem .png myndaskrá
2. Býður uppá að draga yfir svæði á grafi til að skoða það tímabil, sjá mynd 11.
3. Gerir notanda kleyft að draga grafið og scrolla þannig fram eða aftur í tímann.
4. Zoom in
5. Zoom out
6. Skalar grafið sjálfvirkt
7. Núllstilla ása grafsins
8. Hlekkur á heimasíðu Plotly, en það er pakkinn sem notast var við til að framkalla
gröfin
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Mynd 11: Verið að velja tímabil á grafi
9.2.5

Activity – Nýlegar skráningar

Á þessari síðu getur notandi skoðað síðustu atvik sem hafa verið skráð. Þegar hún er opnuð
sýnir hún sjálfkrafa upplýsingar um nýjustu skráninguna. Á mynd 12 fyrir neðan sést síðan
þar sem búið er að merkja inn á meginhluta hennar. Þeir eru svo útskýrðir nánar fyrir
neðan.

Mynd 12: Activity síðan. Sýnir upplýsingar nýjustu skráningu.

1
Hér má sjá helstu uppýsingar um skráða atvikið. Þessar upplýsingar eru:
• Bílnúmer
• Staðsetning
• Dagsetning og tími
• Farþegafjöldi. Sýnir N/A ef ekki náðist að greina fjölda farþega
• CO2 útblástur bílsins, mælt í g/km
22

2
Hér sést mynd af bílnum sem var skráður.

3
Hér sést listi af bílnúmerum síðustu 20 skráninga. Hægt er að smella á númer í listanum
og fá upp upplýsingar um þann bíl ásamt mynd. Á mynd 13 fyrir neðan má sjá annað
upplýsingar um aðra skráningu eftir að hún var valin úr listanum.

Mynd 13: Upplýsingar um aðra skráningu
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10
10.1

Framvinda
Vörður (e. Milestones)

Mynd 14: Graf sem sýnir þær vörður sem var náð og hvenær þeim var náð (fyrri
hluti)
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Mynd 15: Graf sem sýnir þær vörður sem var náð og hvenær þeim var náð (seinni
hluti)
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10.2

Tímaskráningar

Mynd 16

Mynd 17

26

Mynd 18

Mynd 19
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Mynd 20

Mynd 21
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10.3
10.3.1

Hvað gekk illa

Það komu upp erfiðleikar í samstarfinu á líftíma verkefnisins. Verkefnið var illa skipulagt
framan af og afköstin voru eftir því. Það voru líka samskiptaörðuleikar milli hópmeðlima.
Á loka stigum verkefnisins þá hætti einn meðlimur hópsins. Það hafði þó stefnt í það í
nokkurn tíma að sá meðlimur myndi ekki klára námskeiðið og hafði verið erfitt að fá hann
til að skila af sér verkefnum.
Þar fór meiri tími en áætlaður var í að kynnast eldri kóða. Tauganet eru flókin og það
sem í upphafi átti að vera utanaðkomandi tól reyndist þurfa smá breytingar til að virka
með okkar myndbandi. Það hefði mátt áætla meiri tíma í að kynnast kóða fyrri hópa.
Undir lok verkefnisins þá hefði mátt stöðva útfærslu verkefnisins fyrr þannig það hefði
gefist meiri tími í skjölun. Tímasetningin þar sem öll vinna í kóða átti að vera búin hefði
geta verið betur skilgreint og við hefðum mátt framfylgja því betur.
10.3.2

Það sem gekk vel

Eftir að Guðjón kom inn sem leiðbeinandi þá fóru hlutirnir að ganga betur. Guðjón sagði
um leið og hann kom inn að þetta verkefni myndi aldrei klárast ef það yrðu ekki settar
skipulagðar vinnureglur. Þegar vinnureglurnar, og þá sérstaklega daglegu uppistöndin,
voru komnar í gagnið þá fóru hlutirnir að gerast mun hraðar.
Það gekk mjög hratt að smíða heimasíðuna fyrir verkefnið og því er kannski að þakka
að allir hópmeðlimir þekktu til Django [14] fyrir verkefnið.
Minimum viable product 5.1 nálgunin gekk mjög vel. Um leið og það var búið að
skilgreina hana þá byrjaði verkefnið að taka á sig mynd. Verkefnin urðu betur skilgreind
við það og hópurinn vann betur að sameiginlegu markmiði.
10.3.3

Aðrar mögulegar leiðir

Það sem hefði verið gott fyrir verkefnið hefði verið að setja fyrr ítarlegar vinnureglur.
Þrátt fyrir að verkefnið hafi ekki fylgt Scrum [38] aðferðafræðinni þá voru ákveðin eigindi
Agile [39] aðferðafræðinnar notuð, eins og daglegu sprettirnir. Það sem hefði samt verið
betra hefði verið að ganga lengra í þessum aðferðafræðum og vinna verkefnið alfarið eftir
Agile reglum.
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11

Umræða og Lokaorð

11.1

Mögulegar umbætur/viðbætur

Það eru ýmsir möguleikar fyrir umbætur á kerfinu. Þar má til dæmis nefna þær kröfur sem
ekki tókst að uppfylla 5. Einnig er vert að benda á það að sú virkni sem er til staðar í
kefinu takmarkast við þær upplýsingar sem við höfum aðgengi að hjá samgöngustofu. Með
meiri upplýsingum opnast fleiri dyr að mögulegum notkunartilvikum og ítarlegri greiningar
í framenda. Aðrar mögulegar umbætur og viðbætur má sjá hér fyrir neðan.
11.1.1

Vélbúnaður

Það sem væri áhugavert að prófa er að fá myndavél með hærri upplausn. Tauganetið var
þjálfað á upptökum úr GoPro vél sem voru með töluvert hærri upplausn en myndavélin
sem kerfið keyrir á núna. Við sáum það að YOLO átti auðveldara með að greina plötur í myndskeiðum með hærri upplausn, svo myndavéla uppfærsla væri líkleg til að bæta
frammistöðu kerfisins.
11.1.2

Framendi

Það er ýmislegt sem hægt væri að bæta þegar það kemur að framendanum. Það eru
margvíslegir fítusar sem að komu upp í hugann þegar við vorum að leggja lokahönd á
framendann sem við hefðum viljað bæta við en gafst ekki tími til.
Overview
Overview hluti síðunnar býður upp á ótal möguleika til að framsetja ýmsa tölfræði. Það
sem var útfært var takmarkað af upplýsingum sem fengnar voru frá Samgöngustofu. Með
meiri gögnum þá má setja fram ítarlegri skýrslur. Ef kerfið er útvíkkað og myndavélar
settar upp á fleiri en einum stað þá bætir það við miklum möguleikum í framsetningu á
gögnunum.
Notanda virkni
Það er mjög takmörkuð virkni fyrir notanda stillingar í framendanum eins og hann er núna.
Hægt væri að útbúa síðu fyrir notanda upplýsingar, og bjóða upp á að breyta þeim, t.d.
að skipta um lykilorð.
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12
12.1

Viðauki
Kóði

Allan kóða fyrir utan bakenda má finna á Github. Bakendinn byggir á fyrri verkefnum og
má einnig finna á Github undir greininni (e. branch) "newjon".

12.2

Vinnudagbók - Jón Evert

Hagnýtar upplýsingar
Setja upp nýja wifi tengingu á raspberry
fara í root
sudo vim etc/wpa_supplicant/wpa\_supplicant.conf
henda inn nýju wifi item
lægra priority = vill frekar tengjast
Raspivid kóðar
https://picamera.readthedocs.io/en/latest/recipes1.html/circular-record1
Reverse port forward inná OM
ssh -R 9999:192.168.0.117:8160 -p 9595 gogreen@vpn.htg.is
Betri leið til að reverse port-forwarda og fá straum
Inní raspberry pi:
ssh -R 9999:localhost:8160 -p 9595 gogreen@vpn.htg.is + setja inn password
Þarna forwördum við porti 9999 yfir á OM. Inní OM vlc:
tcp/h264://127.0.0.1:9999

4 sept 2021
Jón og Sindri fóru niðrí skóla að prófa myndavélina. Myndavélin var nú þegar tengd hotspotinum á símanum hans Jóns. Til þess að keyra myndavélina upp fyrir vlc þá breyttum
við IP addressunum á skránni: jonevert/scripts/stream_with_vlc.sh og eftir að hún
er keyrð þá þarf skipunina: tcp/h264://192.168.45.140:8160 í vlc.
Það er ennþá ekki búið að opna á port 22 eða port 8160 hjá mér þannig það þarf að
tengjast inná sama neti og vélin er inn á.
Við tókum upp 2 myndbönd á cameruna, annað þar sem keyrt er inn á stæðið og hitt
þar sem keyrt er út af stæðinu.
IP addressan á hotspottinum hans Jóns: 192.168.45.140
(4 klst.)

9 Sept 2021
Mér tókst að ná einhversskonar "motion detection" á myndavélina. Hún keyrir í circular
buffer og ef að það á að nota hana þá þarf að útfæra eitthvað SD kort sem rústast ekki á
nokkrum dögum með svona circular buffer.
skráin er skrifuð í python í home/pi/jonevert/python/MotionDetection.py.
Athugið það á eftir að stilla betur hvernig vídeóin eru vistuð og sorteruð og einnig þarf
að flippa myndstrauminum (held að það sé lítið mál).

6 sept 2021
Við Sindri hentum í kynningu á verkefninu og kynntum. Hefði viljað verað kominn með
örlítið meira concrete dæmi í skýrsluna, svoldið af ósvörðuðum spurningum.
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(2 klst.)

7 sept 2021
Hópafundur: Ræddum um:
• Setja upp Gitlab/Github? uppá version controll?
- Ekki alveg tímabært að ræða Github strax - ekki mikill kóði sem búið er að skrifa
• Setja upp verkbók - Overleaf (get verið með hana tilbúna á eftir)
- komið (ert að lesa hana)
• Staðan á leyfismálum (HR/Samgöngu/persónuvernd)
- Engin svör komin frá neinum
• Endanlega skilgreina forgangs og aukakröfur
- Þetta málefni komst ekki nægjanlega á dagskrá
Næsti fundur á föstudag með Gylfa
(1 klst)

9 sept
Hélt áfram að reyna við motion detection á raspberry pi myndavélina. Það er komið langt
en er ekki búinn að ná að fá fallið til að keyra nógu hratt (þannig að það laggi ekki alltaf
á eftir myndbandsstrauminum). Einnig þá langar mig að reyna að skrifa einhversskonar
virkni þannig það sé hægt að vista myndböndin einhvernveginn.
(4 klst)

10 sept 2021
Fundur með Gylfa:
Það var komið svar frá HR um starfsmannastæðið. Það var hart nei frá þeim, þau vilja
alls ekki leyfa okkur að gera þetta - Gylfi ætlar að reyna að sjá hvað hann getur gert.
Svaratími Persónuverndar eru einhverjir 4 mánuðir í það minnsta. Það gerir svar frá
þeim ómögurlegt á starfstíma verkefninsins.
Það var rætt meira um hvað væri hægt að gera við upplýsingarnar sem að við vinnum
í þessu verkefni. Ég (Jón) er ennþá mjög spenntur fyrir umhverfisvinklinum. Aðrar hugmyndir sem koma fram tengjast gjaldskyldu, aðgangstýringu og öryggis sjónarmiðum.
(2 klst)

14 sept 2021
Reyndi að opna port á Raspberry pi myndavélinni, eyddi mjög miklum tíma í þetta þangað
til að ég fattaði að ég er ekki með leyfi til að opna port á háskólanetinu.
(2 Klst)

16 sept 2021
Fundur með Guðjóni, sem verður leiðbeinandinn okkar í þessu verkefni. Aðallega að kynnast og taka stöðuna.
(1 Klst)
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20 sept 2021
Geri drög að verkáætlun og áhættugreiningu. Er ekki búinn að bera það undir neinn nema
Sindra en þetta er mjög heavy vika hjá mér og Sindra þannig við köllum þetta bara drög
og setjum á ís fram að næsta fundi.
(2 klst)

27 sept 2021
Fundur með Guðjóni og strákunum niðrí HR. Guðjón skammaði okkur svoldið fyrir að vera
ekki með skýrari stefnu sem við áttum alveg skilið.
Við Sindri fórum svo að vinna í Verkáætlununni fyrir fyrsta stöðufund.
(4 Klst)

28 sept 2021
Var að undirbúa verkskýrsluna og kynningu fyrir fund með leiðbeinanda og prófdómara 30
okt.
(2 klst.)

29 sept 2021
Fór niðrí skóla með Sindra að negla niður verkáætlunina og kynninguna.
(6 klst)

30 Sept 2021
Fundur með leiðbeinanda og prófdómara á svokölluðum stöðufund. Kynningin gekk ágætlega en fengum svolítið slæma endurgjöf frá prófdómara. Við höfum ekki verið að fylgja
fræðunum nægjanlega vel.
Héldum smá fund með Gylfa og Guðjóni eftir stöðufundinn og þar var ákveðið að
fyrirkomulagið þyrfti að breytast. Við myndum ekki getað haldið áfram með verkefnið eins
og við höfum fram að þessu.
Ákveðið var að setja upp svokallað MVP model (Minimal viable product) og setja upp
alvöru kröfulista. Svo var líka ákveðið að halda dagleg "stand up" með hópnum sem verða
haldin klukkan 17:00 alla daga.
(2 klst)

1 Okt 2021
Setti upp "nýju" verkáælunina.
- Jón Evert (1 klst)

4 okt 2021
Setti upp kröfulista með þeim kröfum sem ég taldi að kerfið þyrfti og bað hina strákana að
koma með allavega eina kröfu sjálfir.
Setti svo upp kröfulistann í overleaf skjalinu og braut niður í tasks.
(1.5 klst)
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4 okt

Myndavélastúss, aðallega bara að prófa að keyra nokkra python kóða frá: https://picamera.readthedocs.io/en/
record1
(1 klst)

6 okt
Áhættugreining
(2 klst)

7 okt
Myndavél - plús hjálpa sindra með sql
(1 klst)

9 okt
Myndavél + prófa UDP tenginu við OM - gekk ekki vel, UDP er verr suportað en TCP á
raspivid pakkanum.
(2 klst)

11 okt
Skoðaði OM aðeins - skildi lítið samt - þarf að taka smá spjall með Guðjón um hvernig þú
matar myndefni inní YOLO.
(1 klst)

13 okt
Gafst upp á internetinu á háskólagörðum og fór með vélina heim til ömmu og opnaði á ssh
port þaðan og port 8160 fyrir myndstraum.
Virkar að senda út TCP straum yfir á vlc með skipun:
tcp/h264://46.22.110.30:8160
(4 klst)

14 okt
fundur með Guðjóni - Guðjón tafðist þannig við tókum bara gamla góða uppistandið og
frestuðum fund um einn dag.
(0.5 klst)

15 okt
Fundur með gylfa og guðjóni - tókst loks að opna á straum úr myndavélinni út úr húsi
Af pi inn á OM .. reverse forward: ssh -R 9999:192.168.0.117:8160 -p 9595 gogreen@vpn.htg.is
(2 klst)
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19 okt
Vinna í skýrslum og kynningum fyrir stöðufund. Setti upp Klasarit fyrir framenda og
bakenda. Brainstorm-aði ER diagram með Sindra. Vann í tímaskráningu. Vann líka í
kynningu.
Líka fundur með Sindra
(9 klst)

20 okt
Fór að vinna í verkáætlununni og kynningunni og kláraði kynninguna.
(6 klst)

21 okt
Mætti niðrí skóla um morguninn með Sindra til að æfa kynninguna. Svo komu Galdur og
Styrkár.
Héldum svo stöðufundinn með leiðbeinendum og prófdómara.
(5 klst)

21 okt
Fundur með guðjóni og gylfa.
Stuttur fundur - ákveðið verkefni næstu viku og ákveðið að ég myndi hitta guðjón á
laugardag og fara yfir YOLO kóða
(1 klst)

24 okt 2021
Tók fund með Guðjóni og við skoðuðum YOLO kóðann inná OM.
Næst á dagskrá er að setja upp straum inná OCV. sjá:
https://stackoverflow.com/questions/26691189/how-to-capture-video-stream-with-opencvpython
prófa þetta (þetta er bara dæmi, breyta ip og port):
cap = cv2.VideoCapture("tcp://10.60.66.237:5000")
(3 klst)

28 okt 2021
Á vélinni minni þá er zsh config fællinn: \etc\zshrc
Komst að koma tcp straumnum yfir á yolo algorithman og hann les númeraplötur
ágætlega.
Það er samt tölvuvert lagg á honum og ég ætla að athuga hvort að ég geti breytt í UDP
straum í gegnum picamera:
https://github.com/waveform80/picamera/issues/226
(3 klst)

29 okt 2021
smá port forwarding session með Gylfa.
Inní raspberry pi:
ssh -R 9999:localhost:8160 -p 9595 gogreen@vpn.htg.is + setja inn password
Þarna forwördum við porti 9999 yfir á OM. Inní OM vlc:
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tcp/h264://127.0.0.1:9999
eða í kóðanum.
(3 klst)

2 nóv 2021
Var að vinna í yolo kóðanum. Þetta gæti orðið tímafrekara en ég héllt.
Það sem þarf að gerast er að taka "most predicted plate" fyrir hvern bíl ef hún er til
og henda í SQL. Það sem ég myndi samt vilja væri að taka snapshot af bílnum og geyma
það líka just in case að ágiskunin sé ekki rétt.
Vil fá að tala við Guðjón og spyrja hann að:
• Gerðu þeir einhverskonar highest confidence plate number greiningu
• Er detectorinn með einhverja leið til að skila most common color í "bíla boxi"
• Er hann með hugmynd um hvernig væri best að taka snapshot af bíl (highest plate
conf eða car conf)
(4 klst)

9 nóv
átti spjall við Guðjón um spurningarnar að ofan.
Fór aðeins að skrifa async func í kóðanum, það er til betri "detector" sem er sá sem
þeir notuðu í Vehicle klasanum.
(2 klst)

11 nóv
Fundur á discord með Guðjóni og hóp.
(1 klst)

12 nóv
Byrjaði að setja upp psql gagnagrunn á yolo. Fékk hjálp frá Gylfa og áttum smá spjall.
verð að passa að hafa admin á gagnagrunninum ekki root á OM
(3 klst)

15 Nov
database info:
Postgres superuser: Til að logga inn sem postgres á þessari vél þá er það: sudo -u
postgres -i password = root password
bjó til gagnagrunn ’vehicles’
eftir að setja upp table schema
Bjó til nýjann user á vehicles:
username: gogreen pass: LokaHaust2021
bjó til töflur þannig að bakendinn geti virkað. Næst er að skrifa fall sem sendir fyrirspurn á samgöngustofu
(3 klst)
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16 nóv
Upphaflega planið var að vera með http request á samgöngustofu apann í gegnum sql fall
í gagngagrunninum.
Við þurftum að hætta við það afþví að fullt af heimildum á netinu mældu gegn því
vegna þess að það er víst ekki "good practice" að senda HTTP request úr sql grunni og
það getur verið "secutiry risk".
Ég endaði á því að skrifa þetta bara inn í database_connection() í python kóðanum
Skrifaði svo meira í bakendanum
(4 klst)

17 nóv
Kláraði að kóða lógígina fyrir bakendann í clasanum Database_connection
Ef að það er kallað í log_plate(platenumber, numberPassengers, path) þá byrjum við að
logga það instance í gagnagrunninn. Ef að bílinn hefur verið séður áður á runtime þá gerist
ekkert meira. Ef hann hefur ekki séð plötuna á runtime þá athugar hann í gagnagrunninn
hvort að við höfum áður loggað plötuna í samgöngustofu töfluna. Ef við höfum gert
það áður þá gerist ekkert meira. Ef við höfum ekki séð plötuna áður í samgöngustofu
töflunni þá keyrum við kall á samgöngustofu apann og tökum upplýsingarnar og hendum
í samgöngustofu töfluna.
TODO: prófa í yolo kóða og prófa í real life með myndavél
(6 klst)

18 nóv
Ákvað að vera mjög sniðugur og commita öllu draslinu á mitt eigið branch á github.
Einhvernveginn tókst mér að brjóta kóðann þannig og veit ekki ennþá almennilega hvað er
að. Held að kóðinn sé að reyna að nota eitthvað annað darknet.py en í upphaflega.
sem betur fer er version controll þannig ég get revertað í hinn kóðann og ég á það sem
ég skrifaði save-að en þarf samt að púsla aftur saman.
Ég á fund með Guðjóni á morgun og ætla að grátbiðja hann um að hjálpa mér með
þetta. worst case þá forka ég bara gamla kóðann og byrja frá upphafi en Guðjón er git
genius þannig ég held að þetta reddist.
Svo ákvað ég að prófa að keyra myndavélina inná kóðann til að getað sýnt Guðjóni á
morgun hvernig þetta keyrir saman. Ég notaði bara sama og í 29 okt 2021 kaflanum
(7 klst)

19 nóv
Eyddi smá tíma í að reyna að laga þetta en það gekk ekki þannig ég vann bara í 2021
branchinu sem virkaði. Vesenið er eitthvað með darknet og YOYLO.
Var aðallega bara að prófa database connection með existing myndböndum.
(5 klst)

20 nóv
Fékk Guðjón með mér til að laga þetta sem ég klúðraði á fimmtudaginn. Sýndi honum svo
database_connection.py og hann var bara mjög impressed.
Fórum svo aðeins fyrir finalPrototype.py líka og snirtum aðeins.
(4 klst)
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21 nóv
Sunnudagur til sælu (og YOLO). Eftir að hafa reddað málunum með Guðjóni í gær þá
tók ég smá session í OM. Fór að validate-a input-ið og svörin frá Samgöngustofu í database_connection.py.
(3 klst)

22 nóv
Fyrsti dagur 3 vikna. Tók gott run í með YOLO og held að ég geti lokað því núna.
Núna loggar YOLO alla bíla sem hann sér (og bara einusinni í hvert sinn sem þeir eru
í mynd) í gagnagrunninn. Flettir upp hjá Samgöngustofu og vistar snapshot af bílnum,
locally á OM.
Á morgun ætla ég að keyra real life test með myndavélinni.
(8 klst)

23 Nóv
Fór út að testa kerfið með myndavélinni. Tók slatta tíma að fá streymið til að virka afþví
að raspberry-inn vildi alltaf tengjast á netið heima (sem er ekki með opin port) en þegar
ég komst í tölvuskjá til að tengja við þá var það auðvellt að leysa. Fór út á rúntinn að
reyna að greina bíla og það gekk satt best að segja ekki vel. Það var þungskýjað þannig
sumar plötur sáust illa. Svo var erfitt að halda myndavélinni nógu stöðugri. Gafst upp um
fimm leitið þegar það var komið alveg myrkur og blindbilur.
Talaði við Guðjón og hann stakk upp á því að gera þetta aftur nema taka upp myndböndin og athuga svo hvort að það sé hægt að fikta í YOLO til að lesa plöturnar betur.
Talaði svo við Sindra og hann ætlar að koma með á morgun í upptöku og prófunar mission.
(8 klst)

24 nóv
Fór í leiðangur að ná myndböndum. Byrjaði á því að við stóðumst ekki mátið og prófuðum
YOLO beint. Það var ekki að ganga neitt sérstaklega þannig við reyndum að breyta
fókusnum á myndavélinni sem endaði á því að teygjan datt af. Náðum samt að setja upp
ágætis fókus á myndavélina og fá hana til að greina nokkrar plötur.
Við tókum svo upp slatta af myndböndum og prófuðum að keyra bílana okkar á marga
vegu framhjá myndavélinni og það gekk ágætlega.
Næst á dagskrá er svo að fikta aðeins í YOLO og sjá hvort ég geti fengið betra greiningarhlutfall.
(6 klst)

25 nóv
Fór með myndböndin í YOLO og sá þar að þetta eru ekkert frábærar niðurstöður. Það er
samt helling hægt að gera til að reyna að laga þetta. Mér fannst eins og video-óið sem var
sett í hærra fps (15 var defaultið) standa sig best. Gallinn við að hækka FPS-ið er samt
að það getur leitt til meira laggs.
Eyddi deginum í að fika í finalPrototype.py og í rauninni undo-a margt sem síðasti
hópur gerði. Eyddi svo 2 klst í raspberryPi til að sjá hvað ég gæti gert með streymið í
hærra FPS (40 kannski?)
(7 klst)
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26 nóv
Tók spjall við Gylfa um FPS-in á raspberryPi myndavélinni og hann sagði að hún væri
köppuð í 25 FPS og allt yfir það þá krashar hún.
Talaði líka við Guðjón í smá og við ákváðum að hittast niðrí HR 10:00 á morgun
(laugardag) og ég bauð rest af hóp að koma líka, fékk lítil svör.
Eyddi svo slatta tíma í YOLO en langar aðeins að fá Guðjón með í það mission.
Mig langar svo innilega að fara að hætta að pæla í bakendanum núna og fara að pæla í
framendanum þannig ég ætla að hætta að "tinkera" við þetta eftir sunnudag og ef þetta
greinir ekki 100% af plötum þá verður bara að hafa það.
(8 klst)

27 nóv
Hitti Guðjón niðrí HR. Mestur tíminn fór í myndavélina sjálfa. Við byrjuðum á því að
reyna að fixa netið (netið er alltaf með leiðindi niðrí HR, við höldum að það sé útaf fjölda
access punkta). Við náðum eiginlega að laga netið (ekki 100% en mikil bæting). Við
leiðréttum svo skekkju í myndavélinni uppá rafmangs labbi, hún hallaði aðeins í boxinu.
Svo áður en Guðjón fór þá tókum við smá session í að setja boot instructions.
boot fællinn er sudo vim /etc/rc.local
Það gerði reyndar smá vesen afþví að við á þeim tímapunkti vorum við netlausir og
ef þú startar streaminu þá sýnir það myndbandsstrauminn í gegnum HDMI tengið (ekki
CLI). Eftir að Guðjón fór heim þá lagaði ég það með herkjum (tengdi LAN capal í vélina
og gat þannig ssh-að). Restin af deginum fór svo í að finna út hvernig ég get ssh-að og
keyrt raspivid í background. Það er ekki nóg að enda skipanir á & afþví að ssh fer í sleep
ef þú gerir það og raspivid vill einfaldlega ekki leyfa það.
Set það í B kröfu eins og er útaf tímaþröng og langar frekar að setja upp webserverinn
á OM á morgun.
(12 klst)

28 nóv
Byrjaði að setja upp Django webserverinn á OM. Talaði aðeins við gylfa og hann er tilbúinn
að NAT-a fyrir mig þannig það sé hægt að deploya síðunni. Væri mjög nett fyrir kynningar.
Lennti í smá veseni með python útgáfuna á vélinni, endaði á að þurfa að down-grade-a
niður í python3.6 (sama og YOLO vinnur á) það gekk ágætlega en þurfti að downgrade-a
nokkra pakka sem fylgdu.
Lennti svo í heavy veseni með að integrade-a django modelin við gagnagrunninn, náði
ekki að klára það þannig það er tommorows work.
(12 klst)

29 nóv
fundur 13:00 - allir mættu nema Galdur.
Töluðum um loka streach-ið og að loka kóðanum á fimmtudag til að hafa tíma fyrir
skýrslu.
Tókst að fá django til að tala við gagnagrunninn en til þess þá þurfti ég að nuke-a
gagnagrunninn og setja hann upp frá grunni.
Núna þarf að fá Sindra til að redda sínu overview og strákana til að gera það sem þeir
eru að gera og ef að tími gefst reyna að deploya á vpn.htg.is
(9 tímar)

42

30 nóv
Leystum loksing villuna í Django með overview. Við vorum við það að fara að sleppa því
þangað til að við föttuðum að það þurfti að keyra manage.py úr einu directory ofar.
Tókum fund ég Sindri og Styrkár. Ákváðum að loka kóðanum ekki seinna en á fimmtudag þannig að rest færi í skjölun og skýrslur.
Annars var restin af deginum í að vinna í framendanum á OM.
(8 klst)

1 des
Fundur - allir nema Galdur: Aðallega bara farið yfir hluti sem á eftir að gera í framenda.
Sindri fór að vinna í CSS og að formatta síðuna. Ég fór í að reyna að deploya henni. Gylfi
leyfði okkur að mappa OM á IP töluna sína sem hann er með mappaða á lén sem hann á.
Náðum að deploya heimasíðunni á vpn.htg.is:8000 og Gylfi leyfði okkur að nota Apache
server sem hann er með hjá sér til að vista static skrár.
(9 klst)

2 des
Við Sindri tókum fund um morgunin. Heimasíðan er næstum búin. Hann er búinn að
láta hana líta mjög vel út frá því sem hún var útlitslega. Skiptum með okkur verkum yfir
daginn og svo áttum við bókaðann fund með Guðjóni 16:00. Fundur með Guðjóni niðrí
HR 16:00 - mættir: Jón, Sindri og Styrkár. Guðjón fór yfir skjöl og skýrslur sem þarf
að skila fyrir lokaskilin. Við byggðum svo saman beinagrind fyrir lokaskýrslu sem gætur
annað hvort innihaldið notkunarhandbók eða án hennar og hún væri þá gerð sér. Restin
af deginum fór svo í að fiffa smáatriði á síðunni og gera logo fyrir hana. Svo setti ég líka
upp latex project fyrir skýrsluna með beinagrindinni.
(11 klst)

3 des
Vann í síðunni. Á samt eftir að finna út hvernig ég get over-ridað bootstrappið fyrir CCS-ið
á síðunni til að setja custom color sem passar við logo-ið.
Voru nokkrir böggar sem voru tímafrekir, aðallega hvernig hægt væri að joina töflur úr
django models. Tók hópfund klukkan 17, ég sindri og styrkár mættum.
(9 klst)

4 des
Upptökur á bílaplani HR:
Ég Sindri og Guðjón mættum niðrá plan klukkan 10:30. Settum myndavélina í gang
og prófuðum að keyra bílana okkar í mynd og það gekk mjög vel. Við héldum kannski að
allur snjórinn myndi rugla myndavélina en það gerðist ekki. Það er ennþá vandamál með
að greina svarta bíla en það var vitað mál.
Fengum vini og kunningja til að koma og keyra framhjá myndavélinni og athuga hvernig
það kemur út. Vorum í "upptökum" til klukkan 13:30 og svo fórum við Sindri í að greina
hvernig gekk og athuga hvernig myndirnar komu inn á síðuna.
Það kom í ljós nokkrir böggar við þetta sem við notuðum restina af deginum í að
debugga.
Kvöldið fór svo í uppsetningu á latex skjalinu fyrir skýrsluna og kynninguna.
(12 klst)
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5 des
Þessi dagur fór alfarið í skýrslugerð og kynninguna. Sindri var með mér á discord fyrri part
og við pældum í uppsetningu á kynningunni og mögulegri skiptingu.
(11 klst)

6 des
Bara undirbúningur fyrir stöðufund daginn eftir.
(8 klst)

7 des
TODO: Athuga 500 villu í instances þegar random bíll er valinn (sirka 15:30 7 des)
Fyrri partur dagsins fór að í æfa kynninguna. Stöðufundurinn var svo klukkan 14:45,
fórum með kynninguna og áttum svo mjög gott spjall. Restin af deginum fór svo að vinna
í skýrslunni.
(11 klst)

8 des
Var bara að vinna í skýrslunni í allann dag, þetta mjakast en er orðinn svoldið stressaður.
(12 klst)

12.3

Vinnudagbók - Sindri

4 sept 2021
Fór með Jóni niðrí skóla að prófa myndavélina. Myndavélin var nú þegar tengd hotspotinum á símanum hans Jóns. Til þess að keyra myndavélina upp fyrir vlc þá breyttum við
IP addressunum á skránni: jonevert/scripts/stream_with_vlc.sh og eftir að hún er
keyrð þá þarf skipunina: tcp/h264://192.168.45.140:8160 í vlc.
Við tókum upp 2 myndbönd á cameruna, annað þar sem keyrt er inn á stæðið og hitt
þar sem keyrt er út af stæðinu.
IP addressan á hotspottinum hans Jóns: 192.168.45.140
4 klst.

6 sept 2021
Við Jón hentum í kynningu á verkefninu og kynntum. 2 klst.

7 sept 2021
Hópafundur: Ræddum um:
• Setja upp Gitlab/Github? uppá version controll?
- Ekki alveg tímabært að ræða Github strax - ekki mikill kóði sem búið er að skrifa
• Setja upp verkbók - Overleaf (get verið með hana tilbúna á eftir)
- komið (ert að lesa hana)
• Staðan á leyfismálum (HR/Samgöngu/persónuvernd)
- Engin svör komin frá neinum
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• Endanlega skilgreina forgangs og aukakröfur
- Þetta málefni komst ekki nægjanlega á dagskrá
Næsti fundur á föstudag með Gylfa

10 sept 2021
Fundur með Gylfa:
Það var komið svar frá HR um starfsmannastæðið. Það var hart nei frá þeim, þau vilja
alls ekki leyfa okkur að gera þetta - Gylfi ætlar að reyna að sjá hvað hann getur gert.
Svaratími Persónuverndar eru einhverjir 4 mánuðir í það minnsta. Það gerir svar frá
þeim ómögurlegt á starfstíma verkefninsins.
Það var rætt meira um hvað væri hægt að gera við upplýsingarnar sem að við vinnum
í þessu verkefni. Ég (Jón) er ennþá mjög spenntur fyrir umhverfisvinklinum. Aðrar hugmyndir sem koma fram tengjast gjaldskyldu, aðgangstýringu og öryggis sjónarmiðum.

11-12 sept 2021
Fiktaði við GoPro vélina sem ég fékk hjá Gylfa. Var að reyna að finna útúr því hvort það
væri hægt að koma frá henni streymi. Eftir mjög mikið fikt, brask og gúggl er ég engu nær
hvernig hægt sé að framkvæma það nema með því að hafa vélina í sambandi við tölvu.
Það er í boði að senda streyma í gegnum appið en það á bara við ef verið er að streyma á
þjónustur eins go FB, youtube, twitch etc.
- Sindri Rafn 10 klst

16 sept 2021
Fundur með Guðjóni, sem verður leiðbeinandinn okkar í þessu verkefni.

27 sept 2021
Hópfundur í HR. Hópurinn hitti Guðjón í skólanum til að ræða núverandi stöðu mála og
hvert framhaldið ætti að vera. Við vorum allir sammála um að það þyrfti aðeins að spíta
í lófana og settum okkur þau markmið fyrir vikuna að koma upp streymi frá vél í Orange
Monster og fínstilla motion-detectionið og keyra það svo myndgreining á sér aðeins stað
ef það er hreyfing. Einnig vonumst við til að ná að koma upp tengingu við gagnagrunn
samgöngustofu og prufukeyra það. Við teljum að þetta ætti að vera hægt ef allt gengur
vel í samskiptum við samgöngustofu.
1,5 klst.

29 sept 2021
Vinna í verkáætlun f. stöðufund 6 klst

30 sept 2021
Æfing fyrir kynningu á stöðufund Stöðufundur Hópfundur eftir stöðufund
3 klst
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1. okt 2021
Standup fundur. Hópurinn hittist á discord og við ræddum hvað við erum búnir að gera
og hvað planið er að gera.
20 mín

4. okt 2021
Standup fundur. Hópurinn hittist á discord og við ræddum hvað við erum búnir að gera
og hvað planið er að gera.
20 mín

5. okt 2021
Standup fundur. Hópurinn hittist á discord og við ræddum hvað við erum búnir að gera
og hvað planið er að gera.
20 mín
Byrjaði að setja upp dummy gagnagrunn. Bjó til python fall sem bý til random númeraplötur og annað sem býr til random upplýsingar svo sem nafn eiganda , gerð bifreiðar,
árgerð og útblástur. Búinn að setja upp gagnagrunnin og scripturnar eru tilbúnar, vantar
bara að láta þær skrifa inní gagnagrunninn.
5 klst

6. okt 2021
Standup fundur. 10 mín

7. okt 2021
Hópfundur með Guðjóni. 30 mín

8. okt 2021
Standup fundur. 10 mín

12. okt 2021
Hélt áfram vinnu í tengingu við gagnagrunn. Það á eftir að fínpússa þennan gagnagunn
mikið, en sem stendur er þetta einungis ein tafla. Í dag notaði ég random generatorinn
sem ég smíðaði til þess að keyra gildi inní töfluna og síðan fór dágóður tími í að rifja upp
notkun python með SQL.
Standup fundur.
2,5 klst

13. okt 2021
Bryjaði að vinna í report generating hlutanum. Brainstormaði einhverjar hugmyndir um
hvað tölfræði væri hægt að birta. Byrjaði á því að setja upp skipanir sem reikna meðaltal
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ýmissa gilda, svo sem mengunar, fjölda bíla o.s.frv. yfir ákveðin tímabil. Hugmyndin var
að bjóða bara uppá fasta tímaramma (viku, mánuð, 3 mánuði, 6 mánuði, 12 mánuði eða
frá upphafi) í stað þess að velja velja ákveðnar dagsetningar.
Næst á dagskrá er svo að klára það og svo að framkalla allskonar gröf og skemmtilegt til
að smella inní skýrslu. Bar þetta undir strákana á standup fundi og þeim leist vel á þetta.
Er sem stendur bara að styðjast við þessa einu töflu sem ég setti upp, svo það á eftir að
þurfa að tweaka kóðann svoldið efti að gagnagrunnurinn er fínpússaður. Generataði 5000
línur áf random gildum til þess að nota við gerð report generators.
Talaði við Jón og við ætlum að hittast við tækifæri og setja upp concrete structure
fyrir gagnagrunn, en við gerum þó ráð fyrir því að það muni eitthvað þurfa að eiga við
hann þegar við fáum loksins tengingu við samgöngustofu.
Standup fundur.
3,5 klst

15. okt 2021
Hópfundur. Ræddum mestmegnis streymi frá myndavél og tengingu hennar við OM.
1 klst
Hélt áfram vinnu í report-generating hlutanum. Er farið að taka á sig smá mynd.
Kominn með smá tölfræði útreikning og grunn af forriti sem generater md skrá með texta
og gröfum.
4 klst

18. okt 2021
Standup
20 mín

19. okt 2021
Hitti Jón niðrí skóla og við unnum í verkáætlun fyrir næsta stöðufund. Komumst vel á leið
með það.
6 klst

20. okt 2021
Hitti Jón niðrí skóla og við unnum í verkáætlun fyrir næsta stöðufund. Tók lengri tíma en
við höfðum áætlað en náðum að klára og senda inn.
10 klst

21. okt 2021
Hitti Jón niðrí skóla til að vinna í kynningunni fyrir stöðufundinn. Styrkár og Galdur hittu
okkur svo klukkutíma fyrir kynningu til að fara yfir hana og fínpússa.
4 klst
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Stöðufundur á teams. Kynntum stöðuna á verkefninu, gekk ágætlega. Tók niður fullt
af punktum og setti inní verkáætlun sem við getum þá bætt fyrir næsta fund.
1 klst
Hópfundur með Guðjóni á Discord. Ræddum aðeinst stöðufundinn. Hann sagði að
þetta hefði litið töluvert betur út en seinast og væri að færast í rétta átt. Settu okkur
fyrir að ljúka ákveðnum verkefnum fyrir næsta fund. Ég ætla að uppfæra gagnagrunninn
í þá mynd sem við settum upp á ER diagram, og halda áfram að vinna með skýrslu
generatorinn.
1 klst

23. okt 2021
Byrjaði að setja upp nýju gagnagrunns uppsetninguna. Þurfti að hætta snemma svo ég
rétt náði að komast af stað.
45 min

24. okt 2021
Kláraði að breyta gagnagrunninum. Aðlagaði svo dummy-data generatorinn að nýja fyrirkomulaginu. Gerði kóðan fínni og sendi strákunum svo þeir geti unnið með það ef þeir
þurfa. Ætlaði að halda áfram með skýrslu generatorinn, en setti það á ís þangað til við
ákveðum nákvæma stefnu fyrir það.
3,5 klst

18. nóv 2021
Tók smá tíma í að kynna mér það sem hafði gerst meðan ég var í prófum. Tókum svo
stuttan fund og eftir hann sýndi Jón mér það sem hann var kominn með varðandi streamið
í OM.
Fór í rannsóknarvinnu að finna hvað væri hægt að nota til að hafa flott interactive visuals
fyrir gögnin sem er safnað. Lenti á því að nota pakka sem heitir plotly sem hefur fullt
af flottum fítusum. Byrjaði að prufa mig áfram með það. Er að koma ágætlega út, smá
tricky að koma gögnunum á rétt form en gengur.
8 klst

19. nóv 2021
Hélt áfram vinnslu með visual dótið. Gengur ágætlega, en vesen að vera ekki að vinna
með þetta eins og það verður uppsett í endann, þar sem ég er með pure sql skipanir en við
munum implenta í django.
9 klst

20. nóv 2021
Framhald með visuals, kominn með flott gröf, vantar bara django.
10 klst
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22. nóv 2021
Byrjaði að vinna í útlitinu á síðunni. Setti upp skipulagið, byrjaði að græja navigation bar.
9 klst

23. nóv 2021
Hélt áfram útlitsvinnslu. Er að taka smá tíma að ryfja upp þetta allt saman, bæði vaðandi
django og vefforitunina sjálfa.
10 klst

24. nóv 2021
Hitti Jón og við fórum á rúntinn með myndvélina að reyna að láta hana lesa plötur út frá
streymi. Það gekk ekki alveg jafn vel og við höfðum vonast eftir. Gerðum líka prufur á
okkar bílum og tókum upp nokkur myndskeið til þess að prófa þetta frekar þar sem það
var farið að dimma.
Grúskaði eitthvað meira í vefsíðunni en náði ekki að áorka miklu, það er að taka aðeins
lengri tíma í að komast inní þetta allt saman en ég var að vonast eftir. Er að lenda í
hellings veseni varðandi það að skrifa html skrár og lesa, eitthvað basl varðandi path.
9 klst

25. nóv 2021
Hélt áfram með visuals. Gengur ekki alltof vel. Þetta virkar allt vel hjá mér að displaya
gröf, en þetta virðist vera eitthvað vesen hjá Jóni og Styrkári. Skil ekki alveg hvað það
gæti verið.
Tókum standup, ræddum stöðu mála. Jón er ennþá í myndavélafiffi en segir að þetta gangi
allt vel og styrkar er að vinna í carList. Ætla að setja þessi gröf aðeins til hliðar allavega
þangað til það er komin upp django grunnur.
11 klst

26. nóv 2021
Vann aðeins í útliti síðunnar og byrjaði að kynna mér user functionality og byrjaði að
implementa það.
10 klst

29. nóv 2021
Komst á gott skrið og náði að gera helling af user dæmi, eins og forms fyrir login, register
etc. Gerði navigation bar smekklegra og linkaði þetta þar.
Það er ekki komin virkni þannig lagað séð fyrir þessa fítusa, það vantar að implementa
authentication.
13 klst

30. nóv 2021
Er að reyna að accessa models í carList til þess að geta loksins farið að ganga frá þessum
helvítis gröfum. Gengur rosalega illa, en er með nokkra hluti sem ég á eftir að testa,
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vonandi fer þetta að ganga.
Náði að græja þettta allt saman, gröfin komin og svoleiðis núna er bara fínpússun og
eitthvað. Path er vonandi komið í lag en það kemur bara í ljós þegar strákarnir pulla. Eini
gallinn er að þetta er lengi að loadast og er í basli með að fiffa það.
16 klst

1. des 2021
Kláraði loksins overview og fann vonandi útút þessu path veseni sem er búið að vera í
gangi varðandi þau. Vann í login functionality og gerði overhaul á carlist og vann helling
á stílnum á síðunni sem heild. 15 klst

2. des 2021
Vann meira í carlist, breytti functionality þanni að það sýnir núna upplýsingar um það
instance sem er smellt á ekki bara nýjustu með sama númer. Sýnir líka nafnið á location
núna ekki bara id. 16 klst

3. des 2021
Addaði footer og síðum fyrir documentation og about us. Eyddi líka allt of miklum tíma í
að reyna að koma logoum þarna inn en vill ekki virka. 14 klst

4. des 2021
Vann mikið í að taka til í kóðanum og fínpússa stílinn á síðunni. Implementaði nýtt graf
fyrir overview sem sýnir hlutfall bíla með 0 útblástur á hverjum dagi. 14 klst

5. des 2021
Tók forsíðuna alveg í gegn. Hún sýnir núna helling af góðu stuffi. Mynd af nýjasta tilviki
með upplýsisngum, og tölfræði yfir daginn í dag. Var auðvitað fullt af bugs sem snerust
aðallega að því ef að engin tilvik eru í dag. En fiffaði það. 15 klst

6. des 2021
Breytti font á síðunni og tók til í kóðanum.
Hitti strákana í skólanum til þess að negla niður uppsetninguna á glærunum fyrir kynninguna á morgun. Skrifaði síðan texta fyrir mínar glærur og æfði vel og vandlega 10 klst

7. des 2021
Hitti strákana niðrí skóla og við æfðum kynninguna. Við kynntum svo og fengum nokkra
góða punkta, þá aðallega varðandi skýrslugerðina. Byrjaði svo aðeins að vinna í lokaskýrslunni, fletta upp eldri skýrlsum á skemmu sem okkur var bent á til að fá smá viðmið hvernig
fyrirkomulag gæti verið og hvað þyrfti að koma fram.
7 klst
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12.4

Vinnudagbók - Styrkár

28/08/2021
(fundur?) Hugsaði hvort að það væri mögulegt að hunsa lagða bíla með Motion detection.
(2 tímar)

29/08/2021
Kláraði að lesa skýrslunar frá fyrri hópunum og annað efni sem gylfi sagði okkur að kíkja
á. Væri til í að sjá hversu langt myndavélin sér þegar hún lítur beint á bíl sem er að nálgast
því. það væri líka örruglega hægt að halla og stilla myndavélinni þannig að hún sér ekki
götuna sem tengir við bílastæðið.
(12 tímar)

30/08/2021
Senti skilaboð á Jón um hvernig gengi með myndavélina.
(0.15 tímar)

31/08/2021
Settum up fund til að gerast á næsta föstudag
(0.5 tímar)

01/09/2021
Jón vann með myndavélinni og reyndi að fá hana til að virka, ég og galdur reyndum að ssh
inná vélinna nema við fengum Timed out connection, Gylfi mætti síðan og það var mikið
talað um hvernig skal setja upp vélinna til að virka og jón kommst að því að hún var ekki
rétt stillt up, núna bíðum við eftir uppfærslu og þá reynum við að tengjast aftur.
(2 tímar)

03/09/2021
Fundur í dag, töluðum um grunnin, t.d. upplýsingar frá samgöngustöfunni, leyfi frá HR
fyrir að hafa myndavélina taka upp í bílastæði. Settum up Trello Board og gerðum áætlanir
þar.
(2 tímar)

04/09/2021
Senti fyrirspurn á persónuvernd, býð eftir svari.
(0.5 tímar)

05/09/2021
Var ekki heima meiri hlutann af deginum og misti af kynninguni, en jón og sindri redduðu
því, síðan áætluðum við fund á morgun.
(0 tímar)
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07/09/2021
Fundaði með Hópinum um hvað skyldi gera núna og um hluti eins og notkun á overleaf,
github og svipað.
(1 tímar)

08/09/2021
Skoðaði kóðann í gegnum Team Viewer.
(1 tímar)

09/09/2021
Fór aftur yfir kóðann með honum Galdur.
(1 tímar)

10/09/2021
„Stuttur“ Fundur í dag, Sindri fékk hálfgert svar frá skólanum um leyfir til að setja myndavélina, þó að spurningin hanns var bara beint á aðra í skólanum, núna bíðum við eftir svari
frá þeim. Sindri gerði líka einfalt Motion Detection.
(2 tímar)

13/09/2021
Í dag kommst ég að því að ég var að gera dagbókinar rangt, og mun núna líka byrja að
taka klukkutímana, en ekki bara stutta lýsingu af deginum. Ég fór líka yfir persónuvernda
lög í dag.
(3 tímar)

14/09/2021
Reviewed the old code made by the other teams. and Legal Review
(2 tímar)

15/09/2021
continued Review
(3 tímar)

16/09/2021
Fundur í dag, töluðum með Guðjón og um hvernig við myndum ná myndum.
(2 tímar)

19/09/2021
Fór yfir kóðann.
(0.5 tímar)
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24/09/2021
Reyndum að setja upp fund til að taka upp bíla að keyra framhjá en það féll í gegn.
(3 tímar)

26/09/2021
fékk svar frá persónuvernd í dag, þau sögðu okkur bara að fólk verður að samþyggja það
sem við erum að gera og að við verðum að vernda gögnin vel.
(1 tímar)

27/09/2021
Fundur í dag, við mættum Guðjón upp í skóla og fórum yfir það sem við þurftum að gera
til að loksins koma verkefninu af stað
(7 tímar)

29/09/2021
Hafði samband við Gylfa til að tala um hverni ég gæti fengið tauganetið til að virka á
tölvunni minni. Ég setti up VM með Ubuntu ef ég skyldi þurfa þess, og vann við að fá
YOLOv4 til að virka á Windows vélinni minni. Að lokum var ég líka smá tíma að fara yfir
verkefnaráætlunina.
(4 tímar)

30/09/2021
Mætti í skólann í dag til að bera framm stöðufund, ég hélt að það gekk ágætlega en síðan
var mér lýst fyrir afhverju ég hafði algjörlega rangt fyrir mér, í stuttu máli gét ég bar sagt
að við verðum að taka okkur saman.
(7 tímar)

01/10/2021
Vann þið að koma YOLO í gang í tölvunni minni og að fara yfir nýju verkáætlunina og
áætla með liðinu á Discord.
(4 tímar)

04/10/2021
Kommst langt með að fá YOLO til að virka. Gaf mér líka tíma til að búa til nokkrar kröfuf
fyrir kröfulistann
(3 tímar)

05/10/2021
Fékk YOLOV4 til að virka á Windows vélinni minni, þó ég fékk ekki að prufa myndband
skilst mér að það er jafn létt að fá það til að virka eins og myndirnar sem ég prufaði.
Komm ekki með neinar hugmyndir fyrir kröfulistann í dag en mun halda áfram að hugsa
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um það. Ég er líka óviss um hvað ég skal gera núna en ég get kannski skoðað verkáætlunina
og svipað.
(3 tímar)

06/10/2021
Ég vann á því að gera áhættu greinunguna, sumir hlutir þurftu frekar vitlausar "áhættur"
til að geta hafir einhverjar en ég yrði að gera fyrir það allt.
(2 tímar)

07/10/2021
Gerði töflu úr áhættu greiningunni, gæti sammt þurft að fínpússa hana smá því hún er svo
stór.
(2 tímar)

08/10/2021
Gerði smá Figma mynd með Galdur um hvernig vefsíða mynda líta út.
(0.5 tímar) (lazy day, lol)

12/10/2021
Byrjaði að vinna í smá Console UI í python, ég var eiginlega meirihlutan af vinnutímanum
mínum að endurkynna mér á python, haha
(3 tímar)

13/10/2021
Hélt áfram að vinna á UI-inu, festist alveg heil lengi á einhverju bug en náði að redda því,
ég ætla að pússa smá á morgun og síðan bara geyma þetta þar til að ég gét pluggað inn
gagnagunnn með alvöru upplýsingum.
(3 tímar)

14/10/2021
Loka púss á þessu UI, ég ætla að fra að gera ainhvað annað núna, ég mældi með því að
galdur myndi redda gagnagrunna hlutunum því hann er svo flínkur í því, þannig ég held
að ég mun vinna í Bakendandum núna, sem væri bara að hafa samband við gagnagrunninn
og svipað.
(3 tímar)

18/10/2021
Ég var að vonast að galdur var búinn að setja upp einhverskonar Database sem ég gæti
tengst svo að ég gæti byrjað að vinna í bakendanum en hann var ekki búinn að því; Þannig
ég var alveg heil lengi að reyna að setja upp mysql á tölvunni minni en það gékk ekki
upp, ég myndi frekar ýta eftir Galdri en að þola sql sársaukan aftur. Ekki eins og það
skipti mjög miklu máli hvort sem er, í fundinum í dag ákvöðum við að við myndum núna
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allir vinna bara í því að gera okkur og allt annað tilbúið fyrir stöðufundinn þannig upp að
fimmtudegi verðum við bara í því, síðan áætla ég að ég mun byrja aftur á bakendanum.
(4 tímar)

19/10/2021
Fundurinn í dag var bar að áætla hvað við skuldum gera bara svona til að gera allt fínnt
fyrirr kynninguna, fyrir utan það var ég bara að fikta í verkáætlunini til að gera hana smá
fínari, ég bað sindra um að deila nótunum sem hann tók á fyrri stöðufundinum og ég áætla
að gera það allt 100 prósent þannig að allt sé í topp formi fyrir kynninguna.
(3 tímar)

20/10/2021
vann í verkáætlunini og gerði nokkrar áætlanir fyrir kynninguna á morgun. Við slepptum
líka stand up-inu í dag, við vitum allir hvað við vorum að gera hvort sem er.
(4 tímar)

21/10/2021
Vorum í kynningu í dag, það gekk ágætlega nema við getum bætt okkur, með því sem
okkur var bennt á þá held ég að við munum vera alveg 100 prósent á loka kynninguni. Ég
mætti líka snemma í dag til að vinna í skjalinu og æfa mig fyrir kynninguna.
(7 tímar)

22/10/2021
Ég verð að viruðkenna að vinnan mín í bakendanum og frontendanum hefur mjög mikið
bara verið troubleshooting python og að venjast túngumálinu aftur, en ég held að þetta sé
komið hjá mér, ég var dreginn í burtu snemma í dag og gat ekki unnið mikið, en ég vona
að næst þegar ég sest niður til að forrita þá mun ég bara henda út bakenda/frontendanum
á engri stund.
(3 tímar)

24/10/2021
Sindri deildi kóðanum sem fyllir sql gagnagrunnin og ég lærði smá frá honum, ég fór síðan
yfir það sem var ég var enþá í smá basli með og reddaði því, ég ætla mér að klára bakendann
á morgun, síðan munum við funda um hvernig Skjalið og bakendinn/framendinn munu
virka, svo að það sé ekkert overlap í þeim.
(4 tími)

25/10/2021
Ég vann meri í bakendanum í dag nema ég vildi ekki gera mjög mikið því að ég vildi
funda með Sindra um hvað það skyldi gera og hvernig það myndi virka með Skjölunar
forritinu hanns. Þegar fundurinn kom þá töluðum við mikið um hvernig þetta skyldi allt
virka en í endanum ákvöðum við að Galdur og ég myndum færa framendann yfir á Django
framework-ið til að geta sýnnt eitthvað meiri en bara console forrit. Galdur bjó síðan til
github repo-ið og ég byrjaði að lesa um django og ákvað að byrja að kóða á morgun.
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(4 tímar)

26/10/2021
Í dag var ég meira eða minna að slást á móti VScode og Git. Vscode Terminal-ið er
steindautt og neitar að virka, en í endanum kommst ég að smá workaround þannig að ég
gét að minnsta kosti unnið í stað þess að gera ekkert, síðan kommst ég að því bassli að
GIT neitaði að finna eða virka með repoinu sem galdur bó til í gær, eftir að gera allt þá
loksins ákvað ég að re-installa VScode í vonum þess að galdrar mundu gerast og git myndi
bara virka, ég talaði líka við Galdur um hvernig Django virkaði, ég hafði unnið með django
einu sinni áður fyrir 3 árum og fann link á það gamla verkefni svo að það myndi vonalega
hjálpa okkur koma í gang með django. Í lokum fékk ég VScode og Git til að virka, þannig
ég kláraði vinnudaginn með því að importa django og svipað, bara til að komast að því
að ég þurfti virtual environment til að vinna í því, þannig ég lagði það til sagði að ég væri
búinn að vinna með nógu mikin höfuðvverk fyrir einn dag.
(4 tímar)

27/10/2021
Í dag vissi ég að Virtual Environment (Venv) myndi vera aðal hlutirinn sem ég myndi láta
google leita af þennan dag. Ég byrjaði að því að reyna að komast upp með að ekki nota
Venv til að nota django, og eftir tvær klukku stundir að ná í einhverja pip pakka sem ég
hafði aldrei heyrt um og þrjár blaðsíður af google leitum ákvaði ég að ég hafði rangt fyrir
mér. Ég setti upp Venv í annað skipti í lífi mínu og reyndi að byrja að vinna, bara til að
komast að því að ég var ekki að nota mitt nýja venv. eftir nokkrar enn klukkustundir var
ég komin með django á venv og alla pakkana sem það þurfti, síðan þegar ég runnaði það
þá kommst ég að því að einhver pip pakki sem django notar styður ekki python 3.10. Ég
slökkti á tölvunni og fór út að ganga.
(4 tímar)

28/10/2021
Ég byrjaði daginn á því að komast að því að python getur ekki búið til Venv sem er í lægri
útgáfa en útgáfan af hæðstu útgáfu af python sem þú hefur á vélinni þinni. Eftir smá leit
kommst ég að því að python 3.9.7 myndi virka, þannig ég eyddi python 3.10 og installaði
3.9.7, Bjá till nýtt env í þessari útgáfu , re-installaði django í 12ta skipti, náði í alla pakkana
sem það þurfti og Runnaði. Nú að django er loks komið í gang þá gerði ég smá config í því
til að fá það til að nota Postgres gagnagruninn okkar, þegar það kom villa frá því fékk ég
PTSD, en þökkusamlega reddaðist það æa engri stund. Nú að Django, og tenging þess við
Postgresql var komin í gang gat ég loksins byrjað að vinna, ég spjallaði smá við galdur og
komst að því að hann hafði notað þennan tíma til að læra á django og hvernig það virkaði,
ég mun vera viss að leiðbeina honum í gegnum installið svo að hann þarf ekki að vera pintur
eins og ég var. ég notaði tímann sem ég hafði eftir þar til fundinn við Guðjón til að skoða
gamla verkefnið, nota django tutorial-ið og prufa mig áfram í django forritinu, mér finnst
ég hafa lært helling frá því og mun gera vefsíðu hlutann á morgun. Fundrinn með Guðjón
var góður, hann hrósaði okkur og gaf okkur leiðbeiningar um hvrenig við skulum vinna,
Sindri og Jón voru ekki við út af net vandamálum en guðjón mun funda við þá seinna. Ég
kláraði síðann daginn með því að skrifa í dagbókina fyrir seinistu 3 daga.
(5 tímar)
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29/10/2021
Vann við að setja upp Django, aðanlega bara að kynna mér fyrir Documentation og að
gera skipanirnar til að koma aðal beinagrindini í gang, áætlaði líka með galdri um hver
skal gera hvað
(5 tímar)

1/11/2021 - 8/11/2021
Ég gleymdi að uppfæra dagbókina mína í dágóðan tíma, ég var mikið upptekinn í alvöru
heminum en ég lét sammt inn tíma í verkefnið, því það er svo langt síðan að þetta gerðist
man ég ekki eftir hvað ég gerði á öllum dögunum, en í gegnum þessa viku myndi ég láta
inn smá og smá tíma og tíminn hér er um það bil hversu mikin tíma ég vann um þessa
viku, Lang mest af þessu var að áætla, setja upp django tengingu við postgres eða bara
smávinna í svipuðu.
(12 tímar)

9/11/2021
Django hefur verið algjör pinting, ég hef lesið allt sem ég gét fundið til að laga þetta Bug
en ekkert er að virka.
(4 tímar)

10/11/2021
Endalaust restructuring og að fara til baka, breyta einum hlut til að vona að einhvað gerist.
en ekkert gerist.
(4 tímar)

11/11/2021
ég er að skoða allskonar myndbönd af fólki að setja upp django frá byrjun, og þó að ég
fylgi því gerist engin breyting hjá mér.
(3 tímar)

12/11/2021
Meiri Django bull, ég er farinn að halda að PostgreSQL er að drulla yfir mig einhvernmeginn, ég hef eytt og búið til databasein en það breytti engu, ég held áfram í þessari pintingu.
(4 tímar)

15/11/2021
ég er þreyttur, ég prufaði hugmynd sem ég fékk um helgina en hún virkaði ekki, það kemur
að því að ég byrja bara upp á nýtt, þetta er virkilega að gera mig galinn.
(4 tímar)
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18/11/2021
Ég ákvað að byrja uppá nýtt, þetta bug hefur Pint mig nóg, ég eyddi branchinu sem ég
var að vinna á og pullaði main. Ég fékk það loksins til að virka, buggið er farið og ég er
að ná að runna vefsíðuna.
(5 tímar)

19/11/2021
Vann við django í dag, meiri Documentation og læri myndbönd en ég gét tekið á mánuði;
en þetta kemmst allt.
(4 tímar)

20/11/2021
Vann á þessum fína laugardegi bara af því bara, kom django modelunum í gang og kommst
að því að dango vill hellst nota sitt eigið database til að ná í hluti, ég er ekki viss um hvernig
þetta mun virka við að ná í gögn frá utanliggjandi dateabaseum en ég gét bara vonað að
það er ekki of vonnt.
(4 tímar)

22/11/2021
Rightbar er Loks að skila gögnunum, ég veit ekki hvað var að halda mér frá því á laugardaginn en þegar ég ræsti það í dag þá virkaði það bara. ég bætti við fleiri Models og hef
síðan verið að skoða hvernig ég gét fengið django til að ná í gögn sem eru ekki inní sínu
eigin dateabase. (t.d að ná í frá samgöngustöfnuni, eða postgres dateabaseinum)
(6 tímar)

23/11/2021
Vann við að beutyfia rightbar, ég fór líka yfir og beturumbætti urlana í url skránni, setti
upp einfalda 404 síðu og fékk betri virkni úr rightbar. Það var líka smá fundur í dag en
það var bara standup og ekkert mikið varð úr því.
(6 tímar)

24/11/2021
gerði smá breytingu við rightbar og pushaði inná main, síðan byrjaði ég að vinna á alert
kassanum og mynda kassanum; en áður en ég kommst langt með það þá var fundur og við
töluðum um hvernig síðan var að vera breytt og hvað vantaði til að gera hana betri, sindi
var með einhvað í gangi og var til í að pusha því, hann fékk leyfi frá mér og síðan endaði
fundurinn.
(6 tímar)

26/11/2021
Sindri pushaði inn breytingunum hanns og þér voru frekar flottar, en það sem ég var að
vinna á fór smá í ruslið, sem er ekki voða slæmt, ég var búinn að pusha öllu sem mér var
sama um. Það er núna nýtt "Tab" í vefsíðuni, hún heitir "Activity" og á að gera allt sem
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ég var að vinna í, þannig ég tók hana bara að mér, ég vann síðan á að koma einhverju
"structure" á síðuna og kallaði það gott.
(5 tímar)

27/11/2021
byrjaði að vinna á að fá smá functionality inní síðuna, ég vill géta clickað textan sem segir
frá nýlegum bílum og geta fengið upplýsingar um þá inná restina af síðuni, django var ekki
gott við mig í þessu því ég kommst ekki langt með það, en að minssta kosti fann ég góða
django lærisíðu á youtube.
(6 tímar)

28/11/2021
ég held áfram að reyna að fá fyrri hugmyndina til að virka, en af og til er athyglin mín
dregin í burtu því ég var að breyta einhverju smá. Ég verð virkilega að einbeita mér betur.
en það er "gull fallegur" sunnudagur og ég kalla þetta gott í bili.
(3 tímar)

29/11/2021
ég vaknaði við notifacation í símanum mínum að jón hafði sennt skilaboð á discord kl. 3
um nótt. Hann sagðist hafa pushað helling af freytingum inná main, model breytingar
meðaltalið og ég vissi að dagurinn myndi vera ekkert nema debugging. og ég hafði rétt
fyrir mér.
(6 tímar)

30/11/2021
ég ákvaði að í dag myndi ég fá hugmyndina mína til að virka eða gleyma svefni. eftir
að leysa öll vandamálin sem mergið valdaði (helling af tíma) þá fór ég 100 prósent inní
þetta. Og ég náði því, maður gétur núna clickað á plötu bíls (texti, ekki mynd) til að fá
upplýsingar um sá bíl, það þarf smá púss en það virkar nógu vel í bili, ég gaf mér líka smá
tíma til að vinna við að fá myndir til að birtast almennilega, django leist ekkert á að hafa
blocks inní img path, en ég held að ég náði því ekki. en það er allt í lagi, ég lærði helling
um hvernig myndir og static folders virka í django og vonandi getur smá svefn gefið mér
vitundina til að leysa þetta vandamál.
(12 tímar)

1/12/2021
Var bara að reyna að fá Myndirnar til að birtast á fríking síðunni, en django vill nota
einhverskonar media folder sem á víst ekkert að finna leiðina sína inná github, ég mun
halda áfram að reyna að leysa þetta mál, en ég veit ekki hvort ég mun í raun fá þetta til
að virka.
(8 tímar)
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2/12/2021
Ég byrjaði að vinna á því að fínpússa síðuna, síðan var víst fundur með Guðjón upp í skóla
nema ég missti af þeim hluta, þannig ég var bara inní discord á fundinum. Áður en ég
gat pushað fínpússunum mínum komst ég að því að sindri hafði núþegar gert þessa hluti,
þannig ég gét bara sagt "hefði átt að vera á hinum fundinum"
(10 tímar)

3/12/2021
Ég hafði áætlað að mæta upp í skóla í dag til að keyra framjhá myndavélinni með liðinu
nokkrum sinnum í dag, en bróður minn fór að því að sprengja dekkið á bílnum í gær.
Þannig ég var bara heima að kynna mér skjalið sem Jón bjó til og að vinna í pínu meiri
fínpússum í síðunni sem komust síðan ekkert inní hana. (8 tímar)

5/12/2021
Ég hélt að loka loka kynningin var á sjöunda, þannig ég var smá spicy um að gera mig til,
ég vann á kynninguni smá og var að gera mig til að blasta skjalinu, en jón benti á að það
er bara stöðufundur, ekki loka kynning á sjöunda, þannig ég slakaði á.
Seinna um daginn var ég að ræða við Galdur, og hann segist vera "búinn", mér grunaði
að það væri einhvað svona hjá honum, en aþ minnsta kosti fékk ég að heyra það frá honum,
þannig ég tók nafnið hanns af skýrsluni.
(4 tímar)

6/12/2021
Fór uppí skóla í dag til að vinna að kynninguni, mætti og byrjaði bara að vinna í þessu,
allt liðið var þar þannig við gátum unnið betur saman og alveg náð þessu í gegn
(14 tímar)

7/12/2021
Stöðufundurinn var í dag, mætti snemma í skólann til að vinna í kynninguni og til að æfa
hana með liðinu, fundurinn gékk ágætlega, amk betra en ég hélt að hann mundi, en ég er
sáttur með það.
(16 tímar)

8/12/2021
Ég var latari en ég hafði einhvern rétt á að vera í dag, fyrir utan að kynna mér fyrir efni á
hverni skal gera ritgerð að þessu magni þá bætti ég við voða litlu í hana.
(2 tímar)

9/12/2021
Verið á fullu í ritgerðini í dag. vaknaði, byrjaði að vinna og hélt áfram að vinna þar til að
hún var nógu góð. Ég hef að þessu leiti unnið mikið á ’Glossary’ og ’Úrdráttur’, ég hef líke
snert á helling af hlutum inn í skjalinu, hér og þar.
(16 tímar)
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10/12/2021
Góðan daginn heimur, ég er smá út úr því eftir að hafa vakið til 5 í nótt að vinna að þessari
skýrslu, en ég er tilbúinn í daginn í dag.
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