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Inngangur
Verkefnið fólst í að smíða hugbúnað fyrir Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs. (SHS) sem nýtist við
flotastýringu, leiðarbestun og miðlun upplýsinga til útkallsbíla SHS. Til þess að geta uppfyllt  kröfur um
flotastýringu var verkefninu skipt upp í þrjá þætti með yfirskriftinni Viti.

 Viti bílar er hugbúnaður í bílum SHS þar sem áhafnarmeðlimir geta skráð verkefnastöðu og
forritið sendir sjálfkrafa ferilvöktunarskeyti og upplýsingar um stöðu ökutækis. Einnig er hægt
að taka á móti skilaboðum með upplýsingum um útkall fyrir áhafnarmeðlimi. Samskiptin fara
fram í gegnum Tetra kerfið.

 Viti þjónn er hugbúnaður sem miðlar upplýsingum frá Tetra kerfinu yfir á staðarnet (e. local
network) SHS svo hægt sé að vinna með þær.

 Viti ferilvöktun er hugbúnaður sem heldur utan um bíla SHS. Viti ferilvöktun birtir
staðsetningu, stöðu og stefnu bíla í rauntíma á korti, sýnir lista af bílum og verkefnastöðu þeirra
og hefur möguleikann á að reikna hvaða bílar eru næst ákveðinni staðsetningu í tíma og
vegalengd.

Markmið verkefnisins er að búa til einfalt og þægilegt verkfæri fyrir starfsmenn SHS til þess að hafa
góða yfirsýn yfir stöðu flotans hverju sinni sem og senda greinargóðar lýsingar á verkefnum til áhafna
bíla sem eiga að bregðast við. Þetta mun auka skilvirkni og viðbrögð ásamt því að skráning og vinnsla
með gögn verður mun auðveldari. Það er von SHS að með bestunarhluta ferilvöktunarinnar, verði hægt
að finna þá bíla sem eru næst útkallsstað í tíma þannig að viðbragðstími styttist og þannig auka lífslíkur
fólks sem þarf á þjónustunni að halda.
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1. Lýsing verkefnis
Á skýringamyndinni hér að neðan sést að kerfið skiptist í 4 meginhluta sem eru : Hugbúnaður í bílum,
Tetra kerfið, Tölvukerfi SHS og Úrvinnsla. Einnig er á myndinni tölfræðileg úrvinnsla, sem er ekki hluti
af verkefninu heldur afurð, sem verður til með verkefninu.

1.1 Yfirlitsmynd kerfis

Viti Bílar, Forrit í bílum:

• Sér um að senda ferilvöktunarskeyti.

• Áhöfn sér um að senda stöðu verkefna.

• Birtir upplýsingar um útköll fyrir áhöfn.

Tetrakerfi:

• Ekki hluti af verkefninu heldur fjarskiptakerfi
sem notað er til að senda skeytin.

• Sér um að miðla skilaboðum milli talstöðva og
annarra kerfa.

Viti Tetra Þjónn / Biðlari:

• Sér um að taka á móti skeytum

• Meðhöndla skeyti

• Senda á áskrifendur (ferilvöktunarforrit)

Viti Ferilvöktun:

• Tengist Vita Tetra Þjón.

• Fær upplýsingar um staðsetningu bíla.

• Fær upplýsingar um verkefnastöðu

• Birtir bíla á korti (notar Gmap.NET til stuðnings).

• Getur fundið hvaða bíll er næst tilteknum vettvangi í tíma.
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1.2 Hugbúnaður í bílum, Viti Bílar
Viti Bílar gegnir því hlutverki að safna saman upplýsingum frá notanda, bíl og GPS loftneti sem hann
setur svo saman í ferilvöktunarskeyti (e. avl message) með upplýsingum um stöðu og staðsetningu til
þess að senda frá sér með Tetra.
Öll skeyti og skilaboð frá bílum eru send í gegnum Tetra talstöðvar sem eru tengdar tölvum.  Allir
samskiptastaðlar, sem snerta Tetra, eru fyrir hendi og hafa nemendur fullan aðgang að þeim gögnum.

Í verkefninu var forritið Viti Bílar endurhannað. Hér að neðan eru þeir hlutir sem þurfti ýmist að
endurhanna eða smíða frá grunni.

1.2.1 Ferilvöktun
Hér voru skilaboðin, sem eru send frá ökutækjum, endurhönnuð. Það þurfti að auka nákvæmni varðandi
upplýsingar um staðsetningu, hraða og stefnu ökutækis.

1.2.2 Stöðuboð
Áhafnir bíla ýta á hnapp á snertiskjá til þess að tilgreina stöðu í útkalli eða hvort bíllinn sé laus í annað
verkefni. Notast er við eftirfarandi stöður:

 Í útkall. Þegar áhöfn mætir í bíl vegna útkalls eða móttekur boð um útkall er ýtt á hnappinn „Í
útkall“ sem gefur til kynna að áhöfnin sé lögð af stað.

 Á vettvangi. Þegar bíllinn er kominn á vettvang er ýtt á þennan hnapp til þess að gefa það til
kynna.

 Af vettvangi. Þegar lagt er af stað frá vettvangi er ýtt á þennan hnapp til að segja til um að
bíllinn sé farinn af vettvangi.

 Á áfangastað. Ef um sjúkrabíl er að ræða er ýtt á þennan hnapp þegar komið er á sjúkrahús eða
þann stað sem viðkomandi sjúklingur er fluttur á.

 Laus. Þegar útkalli er lokið er ýtt á „Laus“ og og þar með er bíllinn tilbúinn í annað verkefni.
 Á stöð. Þegar bíll er kominn á slökkviliðsstöð er ýtt á hnappinn „Á stöð“ svo að það sjáist í

ferilvöktunarforritinu að bíllinn sé á slökkviliðsstöð.

Hér var viðmóti breytt þannig að stöðurnar „Í útkall“, „Á vettvangi“, „Af vettvangi“ og „Á áfangastað“
voru settar í einn hnapp í stað fjögurra áður. Þá var hnappnum „Á stöð“ bætt við.

1.2.3 Skilaboð í bíla
Að senda skilaboð í bíla með Tetra var ekki fyrir hendi áður en verkefnið hófst. Hér bjuggum við til
virkni í Vita Bílum til þess að taka við skilaboðum með upplýsingum um útkall frá stjórnstöð
(staðsetningu og fleira). Þessi þáttur snertir bæði hugbúnað í bílum, tölvukerfi SHS og úrvinnslu sem
tilgreind er hér að neðan.

1.3 Fjarskiptakerfið Tetra
Tetra eða Terrestial Trunked Radio er í grunnin stafrænt og dulkóðað fjarskiptakerfi, þar sem bæði er
hægt að tala eins og í talstöð, nota sem síma og senda smáskilaboð.

Í Tetra er hægt að skilgreina talhópa (rásir) fyrir hvern viðbragðsaðila fyrir sig og fara menn á sama
talhóp til þess að tala saman eins og í venjulegum talstöðvum. En stærsti kosturinn er að það er hægt að
sameina talhópa miðlægt, t.d. tengja saman lögreglu, slökkvilið og landhelgisgæslu til þess að allir geti
talað saman. Þetta var ekki hægt með VHF talstöðvum og var oft vandamál í stórum aðgerðum þar sem
tveir aðilar frá hvor sínu embættinu gátu ekki talað saman. Með Tetra er þetta vandamál úr sögunni.
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Talstöðvarnar tengjast öllu jafna miðlægu kerfi en geta einnig starfað sjálfstætt óháð kerfinu. Því er
hægt að koma upp samskiptum á einfaldan hátt þó svo að ekki náist samband við miðlæga kerfið.

Einnig er hægt að nota talstöðina sem síma og hringja yfir í almenna símkerfið og jafnframt hægt að
senda smáskilaboð líkt og SMS í farsímum.

Á Íslandi var skipaður starfshópur á vegum borgarritara sem fjallaði um fjarskiptamál í Reykjavík. Þessi
hópur hóf vinnu sína árið 1997 og skilaði af sér skýrslu árið 1999 þar sem mælt var með að taka upp
Tetra. Það varð svo árið 2000 að Tetra var tekið í notkun á Íslandi. Í upphafi voru það Slökkvilið
Reykjavíkur og Lögreglan sem hófu notkun en fljótlega fóru björgunarsveitir, orkufyrirtækin, S.V.R og
fleiri að nota Tetra.

Ísland hefur verið notað sem tilraunaland  vegna Tetra og margar prófanir verið gerðar hér vegna þess
hversu snemma í ferlinu kerfið var tekið í notkun hér.

Góð reynsla hefur verið af notkun Tetra en það sannaðist einmitt í Suðurlandsskjálftanum árið 2008. Þá
var Tetra eina fjarskiptakerfið sem gekk og engin teljandi vandamál komu upp í samskiptum
björgunaraðila, sem þóttu tíðindi miðað við svo stóran atburð.
Í dag er Tetra notað í 114 löndum í heiminum og fleiri lönd að bætast við. Tetra fjarskipti eru í dag
skilgreind sem öryggisfjarskipti sem þýðir að meira fjármagn fæst til þess að tryggja að kerfið haldist
gangandi.

Í verkefninu þurfti hvorki að búa til né framkvæma neitt varðandi Tetra kerfið, heldur aðeins nýta þá
samskiptastaðla sem eru fyrir hendi til þess að geta átt samskipti í gegnum kerfið.

1.4 Viti þjónn sem tengist Tetra kerfinu
Í tölvukerfi SHS er þjónusta í gangi sem tengist Tetra kerfinu til þess að taka á móti skeytasendingum
frá bílum. Þessi þjónusta er á tilraunastigi og því ekki fullmótuð. Í verkefninu var því farið yfir þessa
þjónustu og henni breytt þannig hún gæti tekið á móti skeytum og skilaboðum frá bílum sem og sent
skeyti og skilaboð til bíla.

1.5 Viti ferilvöktun sem sér um úrvinnslu
Viti ferilvöktun var stærsti hluti verkefnisins og þurfti að smíða hana frá grunni í C# forritunarmálinu.  Í
Vita ferilvöktun fólust eftirfarandi atriði:

A. Smíða gagnagrunn sem heldur utan um gögn sem koma frá bílum.
B. Smíða kortagrunn og kort sem sýnir staðsetningu bílanna á korti og stöðu þeirra.

Hér notuðum við „Open Source“ kort.
C. Hanna aðferð (algrím) sem getur fundið út hvaða bílar eru næstir staðsetningu í tíma og

vegalengd þar sem t.d. eldur eða slys á sér stað. Með þessu er hægt að hjálpa neyðarvörðum
að finna næstu tiltæku bíla. Þetta hefur í för með sér styttingu á þeim tíma sem tekur að
boða bíla í útkall og jafnframt styttingu aksturstíma vegna þess að líkurnar á að bíll, sem er
nær í tíma, sé valinn aukast til muna.

D. Kortagrunnurinn þarf að geta tekið á móti upplýsingum um vettvang (heimilisfang og
lýsingu á atburði) og fundið út með aðferðinni úr lið C hvern sé best að boða í útkallið.

E. Einnig þarf að vera hægt að senda upplýsingarnar úr lið D í þau tæki sem voru valin til þess
að sinna útkallinu.
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1.6 Prófanir
Vegna eðli verkefnisins og þess umhverfis, sem afurðin á að notast í, þurftu hönnunarvinna og prófanir
að tryggja að áreiðanleiki væri mikill (sem dæmi má nefna að þetta er fyrir sjúkrabíla). Því fór
töluverður tími í prófanir og má lesa nánar um þær í kafla 5 um prófanir og í prófunarskýrslu sem er á
meðfylgjandi geisladisk.

2. Verkskipulag
Við gerð þessa verkefnis studdumst við við Agile aðferðafræðina og þá aðallega við Scrum. Við
tvímenntum einnig við forritunina (e. pair programming) þar sem það þótti henta.

Verkefninu var skipt niður í sex 3ja vikna spretti þar sem fyrsti spretturinn var notaður í gerð sagna,
forgangsröðun þeirra og mat á stærð þeirra. Einnig var þessi sprettur notaður í uppsetningu á kerfum og
þeim hugbúnaði sem notaður var við gerð þessa verkefnis.

Við hjálpuðumst að á öllum sviðum en í grófum dráttum var verkaskiptingin þessi:

 Product owner: Ólafur K. Ragnarsson.
 Scrum master: Karl Helgason.
 Forritun: Ómar Traustason, Ólafur K. Ragnarsson.
 Prófanir: Karl Helgason.

Við gerð þessa verkefnis notuðum við MS. Visual Studio 2010 og Team Foundation Server (TFS). Þar
sem afurð þessa verkefnis er í raun 3 forrit og umhverfi þeirra misjöfn notuðum við .NET útgáfu 2.0
fyrir hugbúnað í bíla og .NET 3.5 í Tetra þjón og ferilvöktun.

TFS veitir góðan stuðning við Scrum aðferðafræðina og notuðum við því sniðmátið Scrum 1.0 í TFS við
áætlunargerð og gerð annarra stuðningsferla svo sem sagna og verkliða (e.task). Til að geta búið til
prófunartilvik í TFS þurfti að kaupa prófunarhlutann (e. Test suite) við Visual Studio og því notuðum
við Excel við gerð prófunartilvika. Við gerð framvindu línurits (e. Burndown Chart) notuðum við Excel.
Ástæðan fyrir því er að illa gekk að fá það til að virka í TFS og það var ekki tilbúið í upphafi
verkefnisins. Eftir að hafa eytt smá tíma í að reyna að fá það til að virka ákváðum við að tímanum væri
betur varið í annað og því notuðum við Excel við gerð framvindu línurita.  Við nýttum TFS til að sjá um
kóðastjórnun (e. source control) sem og til að halda utan um útgáfur (e. builds) á meðan unnið var í
verkefninu.

Viðmótshönnun var mikilvægur þáttur í verkefninu til að tryggja að hugbúnaður nýttist verkkaupanda
sem best. Til að tryggja gott viðmót lögðum við áherslu á að vinna náið með væntanlegum notendum
kerfisins, hanna drög að viðmóti sem og framkvæma viðmótsprófanir með væntanlegum notendum til
að fá þeirra innlegg og hugmyndir.

Þegar forritun og kerfisprófunum lauk voru framkvæmdar viðtökuprófanir þar sem væntanlegir
notendur voru látnir prófa afurðina, segja álit sitt á henni og koma með tillögur um breytingar eða
betrumbætur á afurðinni ef þeim var að skipta.

Ekki voru gerðar formlegar álagsprófanir en þó voru hlutar kerfisins álagsprófaðir eins og til dæmis
hnappaboð í Vita Bílum og þysjun og færsla á korti í Vita Ferilvöktun. Þá voru búin til 25 tæki í
prófanagrunni og röðun á tækjalista í Vita Ferilvöktun prófuð með þeim.
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3. Hönnun
Í hönnun forritanna Viti Bílar og Viti Ferilvöktun var horft til hugbúnaðar sem ber nafnið Vaki sem
heldur utan um vaktir slökkviliðsins og skráningar manna á útkallstæki. Reynt var að halda svipuðu
grunnskipulagi á hlutum (e. control) í gluggum til þess að starfsmenn finni fyrir samræmdu útliti í
hugbúnaði. Þar má helst nefna svokallaðan tækjalista í Vita Ferilvöktun sem er listi yfir bíla í
ferilvöktun með mynd af tækinu og kallnúmeri þess og verkefnastöðu. Samskonar lista má finna í Vaka
þar sem verið er að skrá áhafnir á bíla með því að draga nöfn mannanna yfir bílinn sem á að skrá þá á.
Einnig var lögð mikil áhersla á einfaldleika og skýrt viðmót þar sem þessi hugbúnaður er oftast notaður
undir álagi. Í hönnunarferlinu voru starfsmenn SHS hafðir með í ráðum og má lesa nánar um það í
kaflanum um prófanir.

Áhafnarskráning í Vaka

Kort og tækjalisti í Vita Ferilvöktun
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4. Forritun
Í forritun var notast við C# .NET 2.0 í Vita Bílum en 3.5 í Vita Ferilvöktun og Vita Þjón. Forritun var
mjög krefjandi og skemmtileg enda lærðum við margt nýtt og urðum betri í öðru. Hér að neðan má lesa
lýsingar á þeim atriðum varðandi forritun sem við töldum rétt að kæmu fram.

4.1 Forritunarmynstur (e. pattern)
Tvö forritunarmynstur (e. pattern) voru nýtt við útfærslu kerfisins, annars vegar svokallað „Singleton
pattern“ og hins vegar útfærsla af „Observer pattern“. Hér er stuttlega fjallað um hvers vegna þessi
forritunarmynstur voru valin og hvernig þau voru útfærð í kerfinu.

Singleton mynstur byggir á því að aðeins eitt tilvik er smíðað. Ekki er hægt að nota lykilorðið „new“
heldur þarf að nálgast tilvikið í gegnum „Instance“ breytu. Sá sem fyrstur kallar á tilvik af þessum
klösum verður valdur að því að singleton klasinn kallar sjálfur í „private“ smið og smíðar þannig tilvik
af sjálfum sér. Singleton mynstur var nýtt í tvennum tilgangi í kerfinu. Annars vegar til þess að sjá um
raðir (e. queue) sem gagnageymslur fyrir ferilvöktunarboð. Dæmi um þetta er Singleton klasinn
MoveQueue sem nýttur er í klasanum ObserverClient á þann hátt að þegar ObserverClient tekur á móti
ferilvötunarboðum þá er tetranúmer þess tækis sett í Queue tilvik sem geymt er í MoveQueue klasanum.
Annar þráður í ObserverClient klasanum athugar á tveggja sekúnda fresti hvort MoveQueue innihaldi
Tetranúmer og sér um að sækja það úr röðinni og koma áfram skipun um að færa viðkomandi tæki á
korti. Þetta tryggir að ef mörg ferilvöktunarboð koma samtímis þá mun álagið á þá þræði sem sjá um að
teikna tækin á kortið ekki aukast meira en þeir ráða við. Einnig voru klasar sem sjá um að halda utan um
eigindi tækja og tilvik sem fengin eru úr gagnagrunni gerðir singleton. Þetta tryggði það að hægt var að
nálgast gögnin sem þeir geyma á meira en einum stað í kerfinu.

Observer mynstur byggir á því að ákveðið tilvik, oft kallað „subject“, heldur utan um lista af
áskrifendum eða „observers“ og kemur til þeirra skilaboðum ef einhverjar uppfærslur eða breytingar
hafa orðið sem áskrifendur hafa áhuga á. Skilaboðum er því komið til þeirra áskrifenda sem skráðir eru.
Áskrifendur geta svo eftir vild skráð sig eða afskráð eftir því hvort þeir vilja fá tilkynningar sendar til
sín eða ekki. Í okkar kerfi sér Viti Þjónn um öll samskipti við Tetrakerfið og er í raun áskrifandi af því
að fá ferilvöktunarboð frá Tetrakerfinu um leið og þau berast. Aðeins er eitt Viti Þjónn forrit opið og
vinnur það sem miðlari fyrir Vita Ferilvöktun biðlara á vél notanda, þar sem mörg Viti Ferilvöktun forrit
geta verið í gangi samtímis. Útfærslan byggir á því að þegar Viti Ferilvöktun forrit er ræst þá hefur það
samband við Vita Þjón og biður um að verða skráður í áskrift. Viti Þjónn geymir því upplýsingar um IP
tölu og port í Socket tilviki fyrir hvert forrit sem er í áskrift. Þegar svo ferilvöktunarboð berast eru þau
send áfram á alla áskrifendur sem meðhöndla þau og birta staðetningu á korti og í lista.

4.2 Þræðir
Til að tryggja samfellda virkni og ganga úr skugga um að skilaboð tapist ekki í sendingu eða móttöku
var stuðst við fjölþráðavinnslu í ákveðnum þáttum kerfisins. Í Viti Þjónn ObserverSubject klasanum og
Viti Ferilvöktun ObserverSubject klasanum nýttum við okkur stuðning við „Asynchronous Socket
communication“ innan .NET umhverfisins. Þetta gerði okkur kleyft að nýta fjölþráðavinnslu í
samskiptum við Tetra Þjón og milli Vita Þjóns og Vita Ferilvöktunar. Með þessu náðum við að minnka
líkur á að skilaboð tapist eins og hætta væri á ef aðeins einn þráður meðhöndlaði samtímis sendingar og
móttöku skilaboða. Útfærslan krafðist þess þó að gerður væri greinarmunur á því annars vegar að skeyti
eru send og beðið er svars og hins vegar þegar skeyti eru send og ekki þarf að bíða eftir svari. Tryggja
þurfti því að þeir þræðir sem senda skeyti, þar sem beðið er svars frá móttakanda, færu aftur í
hlustunarham eftir að sending skeytis var lokið.
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Asynchronous þráðavinnsla nýtir þræði sem búnir eru til í svokölluðu „Thread pool“ í .NET. Þetta gerir
það að verkum að ekki þarf að búa til og ræsa hvern þráð fyrir sig heldur er þeir fengnir að láni af
“Thread pool” og skilað til baka þegar þeir hafa lokið vinnslu.

Nokkrir þræðir eru keyrðir upp sérstaklega til þess að halda utan ákveðna virkni eða yfirfara
gagnagrindur. Dæmi um slíka þræði er þráður í Viti Bílar sem heldur utan um öll hnappaboð sem send
hafa verið út. Hann fer svo yfir þann lista reglulega og athugar hvort kvittun hafi borist eða ekki. Ef
hann finnur hnappaboð þar sem kvittun hefur ekki borist eru þau send aftur. Með þessu er tryggt að
hnappaboð séu endursend allt að fjórum sinnum ef þau fá ekki kvittun og hafa t.d. tapast. Annar þráður
er BlinkerThread í Viti Ferilvöktun. Hann athugar hvort tæki í ferilvöktun eru með forgangsljós og
skiptir út mynd á 500 milli sekúnda fresti. Með þessu blikka forgangsljós á þeim tækjum á kortinu sem
eru með forgangsljós kveikt. Fleiri stakir þræðir með svipaða virkni og í dæmunum hér að ofan eru
nýttir í kerfinu. Allir þessir þræðir eiga það sameiginlegt að þeir eru ræstir og keyra í endalausri lykkju,
svokallaðri while true lykkju og sofa frá 10 millisekúndum upp í 5 sekúndur.

Þráða vinnsla býður í eðli sínu hættunni heim. Mögulega geta orðið árekstrar milli þráða sem eru að
reyna að vinna með sama tilvikið eða sömu gögn og þannig valdið ófyrirséðum villum. Til að bregðast
við þessu voru gagnagrindur varðar með lása (e. lock) virkni og settar inn í skilgreind eigindi (e.
property). Með þessu var hægt að forðast að tveir þræðir væru að vinna samtímis með sömu gögn eða
tilvik. Þó þurfti að varast að skapa aðstæður fyrir dauðalás (e. deadlock) þar sem tveir þræðir eru fastir
og bíða eftir hvor öðrum. Í klasanum GmapControl þurfti að koma í veg fyrir að aðrir þræðir en sá sem
upphaflega teiknar kortið, komi að því að teikna hluti inn á kortið sem byggir á Gmap.NET klasa
safninu. Til að bregðast við þessu var sett inn „delegate“ virkni í þau föll sem hætta er á að aðrir þræðir
kalli á. Síðan er kallað í fallið BeginInvoke og loks kallað í event sem sér um að kalla á þráðinn sem „á“
kortið og kemur því til að keyra það fall sem skilgreint er í eventnum. Dæmi um þetta er eftirfarandi
lína:

this.BeginInvoke(new UpdateDelegate(AddImage));

Hér er verið að færa virkni frá þræðinum sem kallar í this.BeginInvoke yfir á þráðinn sem „á“
stýringuna og vinnsla færð á fallið AddImage.

4.3 Reikna stefnu bíls á korti
Ein af kröfunum sem settar voru í hönnun verkefnisins var að tæki á korti myndu hafa stefnu sem
endurspeglar raunverulega stefnu þeirra. GPS strengurinn gefur upp stefnu sem sett er inn í
ferilvöktunarboðin og nýttum við okkur þessa stefnu til að umreikna yfir í stefnu á korti. Fyrsta atriðið
sem þurfti að taka tillit til er að á kortinu er núllpunktur í vestur en ekki í norður eins og GPS
strengurinn gerir ráð fyrir. Til að leiðrétta þetta var eftirfarandi lína sett inn:

heading = ((double)inHeading + 90.0) % 360;

Hér er 90.0 bætt við stefnuna og módúlus 360 tekinn af þeirri tölu. Þannig fæst stefna sem gerir ráð fyrir
að núllpunktur sé í vestur

Þetta eitt og sér er nóg til að leiðrétta fyrir mun á stefnu á korti og frá GPS streng. Við vildum samt
einnig koma í veg fyrir að tæki á korti séu teiknuð á hvolfi. Við þurftum því að spegla um y ás þeim
myndum þar sem stefnan var á bili 90° - 270° og á sama tíma tryggja að stefna haldist rétt. Ef stefnan
breytist á þessum sömu tækjum til baka á bil 0° - 90° eða 270° - 360° þurfti að spegla þeim til baka um
y ás ef þeir höfðu verið speglaðir fyrir. Boolean breytan flipped geymir upplýsingar um hvort tæki sé
speglað eða ekki og speglar til baka ef svo er þegar stefnan breytist.
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4.4 Gmap.NET
Klasasafnið Gmap.NET er opinn hugbúnaður (e. open source) sem hægt er að nálgast á netinu
(http://greatmaps.codeplex.com/) Gmap styður Google, Open Street Map og fleiri kort og inniheldur
klasasafn til að birta og vinna með þessi kort, bæði í veflausnum og glugga forritum. Viti Ferilvöktun
nýtir Gmap.NET klasasafnið í GmapControl klasanum til að birta Open Street Map kort og nýtir föll í
Gmap.NET til að vinna með það. VehicleObject klasinn erfir Gmap.Marker og getur því teiknað sjálft
sig á kortið með OnRender fallinu sem yfirskrifar fall úr Gmap.NET klasasafninu. Gmap.NET býður
upp á aðgerðir (e. events) þar sem hægt er að skilgreina virkni eins og t.d. þegar smellt er á kort eða
„gmap marker“ á kortinu.

4.5 Þysjun
Innbyggða stýringin í .NET umhverfinu fyrir þysjunarslá styður ekki gegnsæi. Því var ákveðið að sækja
opið klasasafn fyrir þysjunarslá sem styður að teikna gegnsæja þysjunarslá. Sótt var MAC Trackbar
(http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/MAC_Slider.aspx) og það sett inn á GmapControl
stýringuna. Þysjunarbreytingaraðgerðir eru svo gripnar bæði þegar notandi breytir þysjun með
skrunhjóli eða dregur til takka á þysjunarslá og uppfært á móti hvoru öðru.

4.6 Reikna vegalengd – Viti Bílar
Þegar bíll er akandi er skeyti sent á x metra fresti. Til að finna út þessa vegalengd reiknum við
fjarlægðina á milli tveggja GPS hnita (lengdar- og breiddargráðu ). Það gerum við með því að breyta
GPS hnitunum yfir í rauntölur og reiknum svo út vegalengdina á milli þeirra. Þar sem bílar senda skeyti
á 100m og 50m fresti eftir því hvort þeir eru í forgangsakstri eða ekki er breytan double distance notuð
til að geyma vegalengd. Hún er svo uppfærð í hvert skipti sem bíllinn færist og núllstillt þegar hún hefur
náð 100 í venjulegum akstri en 50 í forgangsakstri með modulus. Hér má sjá dæmi hvernig þetta er gert
fyrir 100 metra:

distance = distance + Distance.calculate_distance(OldLongitude, OldLatitude, lng, lat);
if (distance >= 100.0 && vehiclestatus == "3")
{
SendAvlMessages("0", false);
distance = distance % 100.0;
}

4.7 Mehöndlun ferilvöktunar/hnappaboða
Ferilvöktunarskeyti (staðsetning, stefna og hraði ökutækis), skilaboð um stöðu ökutækis og staða í
verkefni (hnappaboð) eru einn af burðarliðum verkefnisins og í raun skilyrði svo hægt sé að sýna bílana
í Vita Ferilvöktun og framkvæma bestun. Þess vegna var lögð mikil vinna í að skilgreina uppbyggingu
skilaboðanna.

4.7.1 Uppbygging skilaboðanna
Skilaboðin, sem eru send, eru ferilvöktun, staða ökutækis og verkefnastaða ásamt skilaboðum um
kennitölu sjúklinga og afgreiðslu verkefna. Skilaboðin eru send sem hexadecimal strengur og til þess að
greina á milli tegunda af skilaboðum er sett á þau forskeyti sem gefa til kynna af hvaða tegund þau eru.
Semikommur eru notaðar til þess að greina á milli breyta í strengnum svo hægt sé að skipta þeim upp í
fylki. Hér er dæmi um ferilvöktunarstreng frá bíl.

6409700;3;0;13588;12656;1;194222;A;+64.12257;-21.88731;100.0;330;030211;A;0;

Þetta kemur að góðum notum þegar verið er að uppfæra staðsetningu bíla á korti og stöðu í verkefni í
tækja- og vinnulista í Vita Ferilvöktun. Það virkar þannig að kortið uppfærist þegar ferilvöktunarskeyti
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og skilaboð um stöðu ökutækis berast en tækja- og vinnulistinn uppfærist þegar hnappaboð og skilaboð
um stöðu ökutækis berast. Uppfærslur í hverjum glugga fyrir sig eru færri fyrir vikið.

4.8 AppControl í Vita Bílum fyrir Garmin forrit
Viti Bílar er eitt af tveimur forritum sem áhafnir útkallsbíla SHS styðjast við. Hitt er Garmin Mobile PC.
Það hafa komið upp smá vandamál vegna Garmin forritsins vegna þess að það getur færst til á skjánum
þegar verið er að nota það, líklegast vegna þess að þetta eru snertiskjáir og menn draga fingurna til
þegar þeir eru að ýta á skjáinn þegar bílarnir eru á ferð. Til þess að leysa þetta var opna lausnin (e. open
source)  AppControl.dll sótt (http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/AppControl.aspx)  og svo breytt
lítillega. Með henni er hægt að stilla staðsetningu annarra forrita á skjánum. Þannig er séð til þess að
Garmin Mobile PC sé alltaf á sínum stað.

4.9 Raðtengjasamskipti Viti Bílar
Viti Bílar er mikið byggður á samskiptum í gegnum raðtengi (e. serial port) þar sem eitt tengi (e. port) er
fyrir Tetra talstöðina, eitt fyrir tengingu við sviss og forgangsljós og eitt fyrir GPS loftnet. Í .NET er
stuðningur fyrir samskipti við raðtengi sem inniheldur aðgerð (e. event) til þess að taka á móti gögnum
sem koma inn (e. OnDataReceivedEvent) og dugar hann í flestum tilfellum til þess að hlusta á tengið.
En þar sem höfð eru samskipti við 3 raðtengi á sama tíma, þar af er ein tenging við GPS sem sendir frá
sér 4 skeyti á sekúndu, gekk ekki að nota þessa aðgerð því GPS tengið lokaði fyrir hin. Lausnin var því
að vera með þráð fyrir hvert tengi sem opnar það á 500 millisekúndna fresti, les frá því og sendir svo
gögnin til meðhöndlunar.

4.10 Samskipti við Tetra talstöð
Til þess að geta sent og tekið á móti skilaboðum í Vita Bílum er notast við Tetra talstöð. Til þess að geta
átt í samskiptum við hana þarf hún að tengjast tölvunni með raðtengi og eru allar Tetra talstöðvar fyrir
bíla með þannig tengi. Öll skilaboð sem koma inn á hana eru send út á tengið og hægt er að hlusta eftir
þeim. Til þess að geta greint hvað sé að koma frá talstöðinni og eða látið hana senda skeyti er notast við
Tetra staðal, sem er nánast eins milli framleiðenda, svokallað AT skipanasett. Við höfðum fullan aðgang
að þessum stöðlum frá Motorola og Cleartone og kunnum við Tetra á Íslandi bestu þakkir fyrir það því
þessi skjöl eru oftast trúnaðarmál.

4.11 Forritun á gagnalagi
Í Vita Þjón og Vita Ferilvöktun eiga samskipti við gagnagrunn sér stað á gagnalagi þar sem stuðst er við
Linq aðferðina. Í Vita Bílum er notast við SqlLite til þess að halda utan um móttekin skilaboð vegna
verkefna.

4.12 Gagnagrunnur
Viti ferilvöktun og þjónn nota SQL gagnagrunn til að halda utan um bíla, staðsetningu þeirra og
skráningu, heimilisföng og staðsetningu þeirra í lengdar- og breiddargráðu. Öll skeyti um staðsetningu
og verkefnastöðu frá bílum eru skráð í gagnagrunn af Vita þjón. Við hönnun gagnagrunnsins varð okkur
fljótlega ljóst að magn gagna myndi vaxa hratt þar sem fjöldi skeyta frá bílum SHS er ca. 5000 á
sólarhring. Til þess að sú aðgerð að sækja bíl og síðasta skeyti hans verði ekki flöskuháls í framtíðinni
fórum við vel yfir hvernig við gætum leyst það. Lausnin var sú að vera með dálk fyrir kenninúmer (e.
id) nýjasta skeytis í bílatöflunni sem geymir upplýsingar um bílana. Svo settum við gikk (e. trigger) á
töfluna sem geymir ferilvöktunarskeytin sem uppfærir kenninúmerið í bílatöflunni þegar nýtt skeyti
kemur. Til þess að auka svo hraða á fyrirspurnum notuðum við vísanir á helstu dálka í stærri töflum.
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5. Prófanir

5.1 Viðmótsprófanir
Viðmótsprófanir voru framkvæmdar í spretti 1. Búin voru til viðmót í Power Point, eitt fyrir Vita
Ferilöktun og tvö fyrir Vita Bíla. Þrjár aðgerðir voru lagðar fyrir þrjá starfsmenn SHS og þeir beðnir að
segja álit sitt á viðmótunum og koma með athugasemdir og/eða breytingar. Einnig voru þeir beðnir um
að segja hvoru viðmótinu í Vita Bílum þeim litist betur á. Niðurstöður voru teknar saman og nýjar sögur
gerðar og öðrum breytt þar sem það átti við.

5.2 Kerfisprófanir
Vegna viðkvæms starfsumhverfis Vita var lögð mikil áhersla á prófanir frá fyrsta degi verkefnisins. Því
voru í raun framkvæmdar þrenns konar kerfisprófanir. Fyrst voru formin prófuð hvert í sínu lagi til að
prófa formin sjálf og grípa villur í virkni þeirra sem fyrst. Því næst var búið til TetraMock svo hægt væri
að prófa Vita Ferilvöktun í tölvunum til þess að grípa sem flestar villur áður en farið væri út í
vettvangsprófanir. Að lokum voru framkvæmdar vettvangsprófanir þar sem Viti Bílar var sett upp í
sjúkrabíl og hann keyrður víðs vegar um borgina. Þær prófanir voru framkvæmdar samkvæmt
prófunartilvikum sem skrifuð voru í spretti 1 og 2. Prófunartilvikin voru endurskoðuð reglulega samfara
því sem breytingar eða viðbætur voru gerðar á Vita. Einn til tveir hópmeðlimir fóru á sjúkrabíl og óku
um götur borgarinnar á meðan einn til tveir hópmeðlimir urðu eftir á slökkviliðsstöðinni og fylgdust
með að allt birtist rétt í Vita Ferilvöktun og grunninum. Ekið var um fáfarnar götur til að prófa
forgangsljós. Þegar villur fundust voru þær skráðar sem villur (e.bug) í sama kerfi og hélt utan um
sögurnar okkar, Team Foundation Server. Villur voru ýmist lagaðar strax eða tími skipulagður fyrir það
í næstu sprettum, allt eftir umfangi og alvarleika þeirra.

5.3 Viðtökuprófanir
Skrifuð voru 10 viðtökupróf, 4 fyrir Vita Bíla og 6 fyrir Vita Ferilvöktun. Þau voru lögð fyrir 4
starfsmenn SHS og þeir beðnir um að framkvæma þau og koma með athugasemdir, bæði jákvæðar og
neikvæðar. Einn hópmeðlima sat hjá þeim og aðstoðaði ef á þurfti að halda og annar sat til hliðar og
skráði niður þær athugasemdir sem komu. Viðtökuprófanirnar tókust vel og voru nokkrar minniháttar
breytingar gerðar á Vita strax en aðrar tillögur verða skoðaðar nánar fyrir næstu útgafu Vita.

Nánari upplýsingar um prófanir er að finna í prófanaskýrslunni sem er á meðfylgjandi geisladisk.

5.4 Einingaprófanir
Búin voru til einingapróf fyrir þau föll sem framkvæma útreikninga eða bera saman breytur í if eða
switch setningum. Ekki voru gerð einingapróf fyrir föll sem vinna á gagnagrunnslagi eða viðmótslagi.
Samtals voru gerð einingapróf fyrir 24 föll. Einingaprófum er ætlað að styðja áframhaldandi þróun á
kerfinu með því að gefa kost á því að prófa heilindi reiknifalla á fljótlegan og einfaldan hátt.
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6. Framvinduyfirlit

6.1 Sprettur 0
Í spretti 0 var byrjað á því að kynna sér starfsemi Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. (SHS). Þar sem
að einn hópmeðlima (Ólafur) er búinn að vera starfsmaður SHS í 10 ár þá kynnti hann fyrir okkur
hinum helstu starfsemi SHS.

Því næst fórum við í það að setja upp þróunarumhverfi. Við notuðum Visiual Studio 2010 og Team
Foundation Server (TFS). Þá notuðum við Scrum template 1.0 fyrir TFS til að halda utan um sögur og
verkliði í verkefninu okkar. Við ákváðum hins vegar að nota Excel til að halda utan um framvindu
línuritin og dagbækurnar okkar. Restina af spretti 0 notuðum við til þess að búa til sögur og áætla tíma á
þær.

Ekki var gerð nein tímaáætlun fyrir þennan sprett.

Alls unnum við 189 klukkustundir í þessum spretti.
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6.2 Sprettur 1

Í spretti 1 var gagnagrunnurinn settur upp, þjónninn gerður og Tetra biðlarinn, sem tengist Tetra
þjóninum, búinn til. Því næst var byrjað á ferilvöktuninni. Þar var formið fyrir ferilvöktun búið til,
Gmap sett upp, bílar birtir á korti og staðsetning þeirra uppfærð.

Viðmótsprófanir voru framkvæmdar á 3 starfsmönnum SHS og unnið úr niðurstöðum þeirra. Þá voru
gerð prófunartilvik fyrir kerfisprófanir á Server og Ferilvöktun.

Ákveðið var að geyma 2 tösk þar til hafist yrði handa við gerð Vita Bíla þar sem að það þótti henta
betur. Þessi tösk voru samtals 24 tímar og voru þau fjarlægð úr sprettinum á síðasta degi hans. Við
ákváðum að framlengja sprettinn um einn dag vegna þess að við höfðum misst einn dag úr í sprettinum
vegna annarra anna. Að öðru leiti tókst skipulagning og framkvæmd sprettsins vel.

Tímaáætlunin fyrir þennan sprett var 229 tímar.

Alls unnum við 213 klukkustundir í þessum spretti.
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6.3 Sprettur 2

Í spretti 2 voru formin fyrir Skrá nýtt/breyta tækjum, Hlutverkaskráning og Finna næstu tæki í
ferilvöktuninni gerð. Öll forritun fyrir virknina á bakvið þessi form var einnig kláruð. Tækjalistinn í
ferilvöktunni var búinn til og virknin Miðja tæki á korti og Raða tækjalista gerð. Vinnulistinn var búinn
til og gögnum hlaðið inn í hann. Prófunartilvik fyrir Vita Bíla voru gerð og grindur af lokaskýrslu,
notendahandbókum og rekstrarhandbókum settar upp.

Í miðjum spretti uppgvötuðum við að við þurftum að bæta við 2 verkliðum. Það sama gerðist undir lok
sprettsins. Þess vegna færðum við 3 verkliði, sem við höfðum upphaflega sett inn í sprettinn, yfir í næsta
sprett. Annir vegna vinnu trufluðu aðeins í þessum spretti og þess vegna framlengdum við hann um einn
dag.

Tímaáætlunin fyrir þennan sprett var 227 tímar.

Alls unnum við 228 klukkustundir í þessum spretti.
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6.4 Sprettur 3

Þegar við skipulögðum þennan sprett þá ákváðum við að fylla hann ekki til að geta bætt við villum sem
myndu finnast í prófunum.

Byrjað var á því að búa til prófanagrunn svo að prófanir og þróun trufluðu ekki hvort annað. Í Vita
Ferilvöktun kláruðum við vinnulistann og að tæki á ferilvöktunarkorti birtist rétt með tilliti til stefnu
þess. Þá fundum við staðsetningu eftir heimilisfangi eða hnitum. Kerfisprófanir voru framkvæmdar á
Vita Ferilvöktun. Þær villur sem fundust við framkvæmd þeirra voru settar inn í sprettinn, lagfærðar og
endurprófaðar. Því næst byrjuðum við á Vita Bílum. Main formið var búið til og sögurnar Reikna
vegalengd, Senda ferilöktunarskeyti, Senda og taka á móti skilaboðum/kvittunum, Sjá stöðu ökutækis,
Skrá stöðu í verkefni, Tengjast talstöð, Tengjast GPS og Tengjast sviss og forgangsljósum. Einnig var
hafist handa við gerð notendahandbóka.

Sagan birta overlay á korti var tekin út úr sprettinum.

Tímaáætlunin fyrir þennan sprett var 237 tímar.

Alls unnum við 227 klukkustundir í þessum spretti.
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6.5 Sprettur 4

Í þessum spretti gerðum við skilaboðagluggann fyrir Vita Bíla, bjuggum til þysjunarslá og birtum
forgangsljós á bílum á korti í Vita Ferilvöktun. Þá gerðum við notendahandbækur fyrir Vita Bíla og Vita
Ferilvöktun og rekstrarhandbækur fyrir Vita Bíla, Vita Ferilvöktun og Vita Þjón. Einnig var haldið
áfram að laga villur sem fundust sem og farið í lagfæringu á kóða (e.refactoring).

Við lentum í smá vandræðum með þráðavinnslu og fór því aðeins meiri tími í það en gert var ráð fyrir í
upphafi. Við leystum það með því hætta við eina c-sögu, færa lagfæringu á einni villu yfir í næsta sprett
og bæta við unnum tímum í sprettinn (unnum lengur en gert var ráð fyrir í upphafi í þrjá daga og
bættum við einum degi í sprettinn).

Sagan Senda skilaboð á Tetrakerfið tekin út úr sprettinum.

Villan Raða tækjalista færð yfir í næsta sprett.

Tímaáætlunin fyrir þennan sprett var 232 tímar.

Alls unnum við 314 klukkustundir í þessum spretti.
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6.6 Sprettur 5

Í þessum spretti bættum við flipum við skilaboðagluggan til að senda kennitölu og afgreiðslu á Neyðarlínuna.
Loka kerfisprófanir voru framkvæmdar og villur sem fram komu í þeim lagaðar. Þá voru einingapróf skrifuð og
viðtökuprófanir framkvæmdar á nokkrum starfsmönnum SHS. Að lokum voru prófana- og lokaskýslur kláraðar
og farið yfir allar handbækur og allt það sem á að vera klárt fyrir lokaskil klárað.

Tímaáætlunin fyrir þennan sprett var 242 tímar.

Alls unnum við 248 klukkustundir í þessum spretti.

10 8
18

0 0
18

0

27 27
18

0 0

24

0
18 18

0

21
12

24
9

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kl
uk
ku
st
un
di
r

Dagar

Unnir tímar

Viðmiðunarlína

Sprettur 5



T-404-LOKA Lokaverkefni 2011 Bls 18

6.7 Heildarbrennsla

Þetta er samantekt yfir heildarbrennslu verkefnisins ásamt heildartímum sem fóru í hvern sprett fyrir sig.
Eins og sést á þessu línuriti þá tókst okkur að fylgja áætlun að mestu leyti.

Upphaflega gerðum við ráð fyrir að eyða 1382 tímum í verkefnið. Alls eyddum við 1444 tímum í
verkefnið og er ástæðan fyrir þessum mismun tíminn sem fór í að leysa þráðavinnsluna.
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7. Framtíðaráætlun
Viti bílar, ferilvöktun og þjónn munu nýtast slökkviliðinu vel miðað við þær undirtektir sem forritin
hafa fengið. Viti bílar mun verða settur upp í sjúkra- og slökkvibílum að verkefninu loknu og Viti
ferilvöktun verður sett upp í varðstofu SHS um leið til þess að fá reynslu á hugbúnaðinn. Mikið af
hugmyndum hafa skotið upp kollinum á meðan á verkefninu hefur staðið, bæði frá nemendum sem og
starfsmönnum SHS. Nú þegar er búið að senda Neyðarlínunni upplýsingar um form á
ferilvöktunarskeytum og önnur gögn svo þeirra útfærsla geti átt samskipti við Vita. Þegar er hafin vinna
hjá þeim við að útfæara þeirra kerfi svo það geti meðhöndlað nýju gögnin Hér að neðan eru helstu
hugmyndir sem líklegt er að verði útfærðar:

 Senda skráningu áhafnar úr sjúkrabílum til þess að segja til um hverjir séu á bílnum og
menntunarstig þeirra í rauntíma.

 Birta eldri ferla bíla á korti (endurspilun) til þess að endurskoða ákveðin útköll.
 Birta feril bestunar fyrir bíla á korti til þess að fá virkni eins og í leiðsöguforritum. Þar með

opnast möguleiki á að Viti ferilvöktun geti verið leiðsöguforrit í bílum SHS.
 Teikna yfirlag (e. overlay) á kortunum sem innihalda t.d. brunahana, staði með hættulegum

efnum og teikningar af mikilvægum byggingum.
 Endurskrifa leiðarbestun svo hugbúnaðurinn verði óháður vefþjónustu hjá Google.
 Setja prófsummu (e. checksum) á skeyti frá bílum til þess að geta síað út gallaða stengi.
 Búa til virkni sem getur reiknað út dreifingu eitraðra lofttegunda ef gefið er upp efni, magn

þess, vindstyrkur og vindátt. Þetta gæti veitt mikla hjálp við að ákveða rýmingar.
 Búa til virkni fyrir tölfræði þar sem t.d. væri hægt að skoða öll útköll fyrir tiltekið ár og séð

staðsetningu þeirra á korti.

8. Lokaorð
Heilt yfir gekk verkefnið mjög vel og erum við mjög sáttir við vinnu okkar og áhuga innan SHS á
verkefninu. Aðstaðan og stuðningur starfsmanna var til fyrirmyndar, má þar nefna góða þáttöku í
prófunum og tæknilega aðstoð þegar á þurfti að halda.

Hvað gekk vel?
Ástæðu þess að verkefnið gekk í heild sinni mjög vel teljum við vera góða skipulagningu á vinnutíma í
upphafi. Við þurftum að skipuleggja vinnutímann vel vegna þess við erum allir í vinnu með námi og
bera brennslurit og dagbók þess merki. Það kom okkur á óvart hversu sjaldan þurfti að sitja fram eftir
kvöldi. Tímasetningar á söguþáttum gengu vel þó svo stöku þættir hafi verið of- eða vanmetnir.
Verkaskipting var vel skilgreind og ekki bitist um hver ætti að gera hvað enda þekkjumst við vel og
höfum unnið mikið saman í gegnum námið. Vinna við hönnun, forritun og prófanir gengu án teljandi
vandræða sem var ánægjulegt því flækjustig verkefnisins er töluvert.

Hvað gekk illa?
Ekki var mikið sem getur talist hafa gengið illa en helst má þar nefna vandræði með skýrslur (e. report)
úr Team Foundation Server  (TFS) og þráðavinnslu. Í TFS lentum við í vandræðum með að fá sjálfvirk
brennslurit og skýrslur. Það leystum við hinsvegar með excel. Þráðavinnslan reyndist okkur nokkuð
erfið þar sem um töluvert flókna hluti var að ræða. Það kostaði okkur nokkra auka daga en leystist á
endanum.
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Hvað lærðum við?
Við fengum staðfestingu á því að gott skipulag skiptir miklu máli enda kom það okkur til góða þegar
leið á verkefnið. Einnig lærðum við að prófanir, hvort sem um er að ræða viðmótsprófanir,
kerfisprófanir, einingaprófanir eða viðtökuprófanir eru gríðalega mikilvægar í hugbúnaðargerð. Þetta
verkefni var góð reynsla í að vinna hugbúnaðarlausn frá upphafi til enda. Hvað varðar forritun þá
lærðum við mikið um samskipti milli ólíkra kerfa, forritun með þræði og samskipti við sértækan búnað.
Einnig sáum við hvað samvinna, léttleiki og góður andi skiptir gríðalega miklu máli og hefur áhrif á það
hvernig verkefni af þessari stærð gengur.
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9. Viðaukar

9.1 Viðauki A - Product backlog
Hér er listi yfir allar sögur verkefnisins út frá greiningu sem unnin var í spretti 0. Allar A og B sögur
voru kláraðar. Fyrir hvern sprett voru teknar inn sögur, áætlaður tími á þær og þær brotnar upp í þætti
(e. task). Þættirnir voru einnig tímamældir og skráðir í brennslurit þegar þeim var lokið. C sögur sem
ekki náðist að klára verða framkvæmdar í framtíðar uppfærslum á hugbúnaðinum.
Gerðar voru ítarlegar prófanir á meðan á forritun stóð og þær villur sem fundust skráðar niður jafnóðum.
Villur voru metnar eftir alvarleika og síðan teknar inn í spretti í samræmi við það. Hverri
villutilkynningu fylgdi lýsing á því hvernig hægt væri að kalla hana fram. Hér að neðan má svo sjá lista
yfir þær villur sem fundust.

Listarnir hér að neðan eru yfirlits listar úr Team foundation Server og er ætlað að gefa mynd af umfangi
verkefnisins. Til að spara pláss eru ekki birtir undirþættir hverrar sögu, nákvæmar lýsingar á villum né
tímaáætlanir. Nánari útlistun á sögum og villum er að finna í skránni „Product backlog“ í möppunni
„Dagbækur ofl“ á geisladisk.

Sögur

Titill Forgangur Staða
Ferilvöktun - Sjá bíla og tæki og staðsetningu þeirra á landakorti A Lokið
Lokaverkefni - Undirbúningur fyrir lokaskil A Lokið
Prófanir - Búa til prófunartilvik fyrir kerfisprófanir á Bil A Lokið
Ferilvöktun - Sjá Vinnulista yfir tæki sem eru í ferilvöktun A Lokið
Bílar -Tengjast GPS A Lokið
Bílar -Tengjast sviss og forgangsljósum. A Lokið
Bílar - Senda ferilvöktunarskeyti. A Lokið
Bílar - Reikna vegalengd. A Lokið
Ferilvöktun - Birta landakort A Lokið
Ferilvöktun - Finna bíla og tæki næst staðsetningu í tíma A Lokið
Server - Móttaka skilaboða úr tetrakerfi A Lokið
Bílar - Tengjast talstöð. A Lokið
Server - Skrá gögn í gagnagrunn A Lokið
Bílar - Breyta streng yfir í Hexadecimal A Lokið
Lokaverkefni - Notendahandbók Ferilvöktun A Lokið
Ferilvöktun - Rekstrarhandbók A Lokið
Gagnagrunnur - Búa til gagnagrunn A Lokið
Prófanir - Framkvæma kerfisprófanir á Vita Bílum 1 A Lokið
Lokaverkefni - Búa til grind (uppkast) af skýrslum verkefnisins A Lokið
Prófanir - Framkvæma kerfisprófanir Server / Ferlivöktun 2 A Lokið
Bílar - Senda og taka á móti skilaboðum/kvittunum A Lokið
Lokaverkefni - Notendahandbók Bílar A Lokið
Bílar - Rekstrarhandbók A Lokið
Server - Rekstrarhandbók A Lokið
Prófanir - Framkvæma kerfisprófanir á Vita Bílum 2 A Lokið
Viti Ferilvöktun - Setja upp Deploy project A Lokið
Lokaverkefni - Setja inn einingaprófanir á reikniföll (Unit Test) A Lokið
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Búa til prófunartilvik fyrir Server og Ferilvöktun A Lokið
Lokaverkefni - Undirbúningur fyrir stöðufund 1 A Lokið
Lokaverkefni - Undirbúningur fyrir skil fyrir stöðufund 2 A Lokið
Lokaverkefni - Undirbúningur fyrir Lokastöðufund A Lokið
Lokaverkefni - Notendaprófanir A Lokið
Bílar - Sjá stöðu ökutækis. A Lokið
Bílar - Skrá stöðu í verkefni. A Lokið
Bílar - Taka á móti kvittunum vegna skeyta sem send hafa verið A Lokið
Ferilvöktun - Sjá lista yfir bíla og tæki í ferilvöktun A Lokið
Lokaverkefni - Viðmótsprófanir A Lokið
Endurbætur - Skipta út "," í ";" fyrir ferilvöktunarstreng A Lokið
Server - Tengjast tetraneti A Lokið
Ferilvöktun - Raða lista yfir bíla og tæki í ferilvöktun A Lokið
Bílar - Birta skilaboð um útköll  í lista á skjá A Lokið
Bílar - Taka á móti skilaboðum með upplýsingum um útkall A Lokið
Bílar - Skoða nánari lýsingu á útkalli A Lokið
Server - Höndla aftengdan client/setja subscriber list í singleton A Lokið
Ferilvöktun - Miðja valinn bíl á korti A Lokið
Ferilvöktun - Skrá nýja hlutverkasrkáningu tækja A Lokið
Ferilvöktun - Skrá nýtt  eða breyta tæki í ferilvöktun A Lokið
Ferilvöktun - Stefna ökutækis A Lokið
Lokaverkefni - Fyrirlestur um kynningar A Lokið
Ferilvöktun - Finna staðsetningu eftir heimilisfangi A Lokið
Ferilvöktun - Finna staðsetningu eftir hnitum A Lokið
Prófanir - Framkvæma kerfisprófanir Server / Ferlivöktun 1 A Lokið
Bílar - Viðmót A Lokið
Viti Ferilvöktun - Teikna myndir af tækjum með forgangsljós B Lokið
Ferilvöktun - Breyta stærð á myndum tækja við þysjun B Lokið
Bílar - Senda afgreiðslu á neyðarlínu. B Lokið
Ferilvöktun - Fylgja bíl á korti B Lokið
Ferilvöktun - Þysjunarskrunaslá B Lokið
Bílar - Senda kennitölu á neyðarlínu. B Lokið
Bílar - Taka við skilaboðum með viðbótarupplýsingum um útkall B Lokið
Endurbætur - CheckSum inn í ferilvöktunarskeyti C Ólokið
Bílar - Senda skráningu áhafnar C Ólokið
Server - Sending skilaboða út á tetra kerfið C Ólokið
Ferilvöktun - Birta bestunarferla bíla á korti C Ólokið
Ferilvöktun - Setja inn yfirlits kort C Ólokið
Ferilvöktun - Smella á bíl á korti og fá nánari upplýsingar / valmöguleika C Ólokið
Bílar - Stilla birtu á skjá C Ólokið
Ferilvöktun - Fá mynd úr kerfinu af völdu landsvæði C Ólokið
Server - Taka á móti upplýsingum um útkall frá öðrum kerfum C Ólokið
Ferilvöktun - Birta hús sem overlay á korti C Ólokið
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Villur

Titill Staða
Viti Ferilvöktun - Skrá nýtt/breyta tækjum checkbox Lagað
Viti Ferilvöktun - Skrá nýtt/breyta tækjum texti Skráning tókst Lagað
Viti Ferilvöktun - Skrá nýtt/breyta tækjum virk lína og Hlutverkaskráning Lagað
Viti Ferilvöktun - Skrá nýtt/breyta tækjum checkboxið Í ferilvöktun Lagað
Viti Ferilvöktun - Skrá nýtt/breyta tækjum festa stærð á glugga Lagað
Viti Ferilvöktun - Skrá nýtt/breyta tækjum upphafsvirkni í innsláttarreit Lagað
Viti Ferilvöktun - Skrá nýtt breyta tækjum skrá ólögleg tetranúmer Lagað
Viti Ferilvöktun - Hlutverkaskráning velja ólöglegt tæki Lagað
Viti Ferilvöktun - Hlutverkaskráning hlutverk uppfærist ekki á Iconmyndum Lagað
Viti Ferilvöktun - Tvö tæki með sama kallnúmer Lagað
Viti Ferilvöktun - Raða Iconlista eftir menntunarstigi Lagað
Viti Ferilvöktun - Bíll birtist ekki í tækjalista og á korti við fyrsta skeyti Lagað
Viti Ferilvöktun - Breyta tegund tækis Lagað
Viti Ferilvöktun - Raða eftir Stöðu tækis Lagað
Viti Ferilvöktun - Bíll á hvolfi við ræsingu á ferilvöktun Lagað
Viti Ferilvöktun - Dálkurinn fyrir menntunarstigið í Tækjalistanum Lagað
Viti ferilvöktun - Skrá nýtt/ breyta tækjum gleymi að haka við Búa til staðlað hlutverk Lagað
Viti Ferilvöktun - Hægt að zooma kortinu of langt inn Lagað
Viti Ferilvöktun - Skráning tókst ekki eftir villu Lagað
Viti ferilvöktun - Vitlaust innslegið heimilisfang Lagað
Viti Ferilvöktun - Leita eftir heimilisfangi, heimilisfang ekki til Lagað
Viti Ferilvöktun - Raða tækjalista Lagað
Viti Ferilvöktun - Fylla út í alla innsetningarreiti í Skrá nýtt tæki Lagað
Viti ferilvöktun - Skrá nýtt/breyta tækjum Lagað
Viti Ferilvöktun - Raða eftir Stöðu tækis Lagað
Viti Ferilvöktun - Leita eftir heimilisfangi, heimilisfang ekki til Lagað
Viti Ferilvöktun - Vitlaust innslegið heimilisfang Lagað
Viti Ferilvöktun - Raða tækjalista eftir Á stöð Lagað
Viti Ferilvöktun - Birta forgangsljós á bílum á ferilvöktunarkorti Lagað
Viti Ferilvöktun - Kallnúmer tækja birt á ferilvöktunartæki Lagað
Viti Server - Tetra clientinn sýnir ekki hversu margir notendur eru tengdir Lagað
Viti Ferilvöktun - Ferilvöktun missir samband við Server Lagað
Viti Ferilvöktun - Vantar að birta vegalengd í Bestunarforminu Lagað
Viti Bílar - Skilaboða gluggi birtist ekki aftur Lagað
Viti Ferilvöktun - Útfæra fylgja í Ferilvöktun Lagað
Viti Ferilvöktun - Skrunslá í tækjalista vantar Lagað
Viti Ferilvöktun - Allir valmöguleikar í Bestunarforminu Lagað
Viti Ferilvöktun - Ekki hægt að breyta skráningarnúmeri bíls Lagað
Viti Bílar - Vantar að geta skráð sig Af stöð Lagað
Viti Ferilvöktun - Forgangur 0 í Bestun Lagað
Viti Ferilvöktun - Marker hverfur þegar þysjunarstig breytist Lagað
Viti Client - Villa þegar ég reyni að tengjast án þess að tenging sé til staðar Lagað
Viti Client - Fæ NullReferenceException þegar ég reyni að aftengjast Lagað
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Viti Ferilvöktun - Bestun, Finna hnit vantar villuskilaboð Lagað
Viti Ferilvöktun - Ekki hægt að breyta nýskráðu tæki Lagað
Viti Bílar - CaseID og TransportID geta ekki verið stakt núll ("0") þegar strengur er
sendur

Þekkt
vandamál
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9.2 Viðauki B – Orðskýringar

Hugtak Skýring
Staða ökutækis Segir til um hvort bílnum er lagt, hann kyrrstæður, kyrrstæður með kveikt á

forgangsljósum, í akstri eða í forgangsakstri.
Hnappaboð Áhöfn ýtir á hnapp sem gefur til kynna stöðu hennar í verkefni.
Í útkall Áhöfn er mætt í bíl og lögð af stað í verkefni
Á vettvangi Bíllinn er kominn á staðinn þar sem óhappið / veikindin eru
Af vettvangi Bíllinn yfirgefur vettvang.
Á áfangastað Þegar bíll er kominn með sjúkling á t.d. sjúkrahús (á aðeins við um

sjúkraflutninga).
Laus Bíllinn / áhöfnin er laus í næsta verkefni.
Á stöð Bíllinn er á einhverri af slökkvistöðvum SHS.
SHS Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins.
Hlutverk /
Kallnúmer

Allir bílar hjá SHS fá kallnúmer eftir því hvaða hlutverki þeir gegna. Dæmi:
Þeir bílar sem eru gerðir út frá slökkvistöðinni í Skógarhlíð fá númerið 3xx og
4xx í Tunguhálsi. Þannig fá sjúkrabílar í Skógarhlíð númer frá 301 til 309 en
slökkvibílar og önnur tæki frá 310 og upp úr.

Afgreiðsla flutnings Segir til um hvernig sjúkraflutningur endar og hefur þrjá möguleika:
Flutningur ef sjúklingur er fluttur, aðstoð ef bíll er sendur með öðrum bíl til
aðstoðar og afgreitt á staðnum ef ekki er ástæða til flutnings.

Ferilvöktun Hugbúnaður þar sem hægt er að fylgjast með bílum á korti í rauntíma.
Bestun útkalls Aðferð til þess að finna hvaða bíll/bílar er fljótastur á vettvang.
Tækjalisti Einfaldur listi sem sýnir myndir af bílum í ferilvöktun, kallnúmer og stöðu

þeirra í verkefni.
Vinnulisti Nákvæmur listi yfir bíla í ferilvöktun með upplýsingum um Tetranúmer,

skráningarnúmer, hvenær þeir sendu síðast ferilvöktunarskeyti o.s.frv.
Tetra Tetra eða Terrestial Trunked Radio er í grunnin stafrænt og dulkóðað

fjarskiptakerfi, þar sem bæði er hægt að tala eins og í talstöð, nota sem síma
og senda smáskilaboð.

ISSI Líkt og símanúmer í síma (e. Individual Short Subscriber Identity).
SDS Smáskilaboð í Tetra kerfinu (e. Short Data Service).
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9.3 Viðauki C – Heimildir

Við forritun var mest stuðst við heimildir af netinu, bæði var leitað í umræðuþræði þar sem fjallað er um
ýmis mál tengd lausnum við ýmis mál tengd forritun. Ekki verða taldar upp allar þær síður sem leitað
var í fyrir smærri atriði heldur reynt að telja upp þær síður sem við nýttum til stuðnings á lausn stærri
atriða.

GMap.NET

Slóð: http://greatmaps.codeplex.com/

Sótt voru klasasöfn fyrir GMap.NET.WindowsForms. Hér fyrir aftan er leyfið fyrir að nota þetta
klasasafn

Leyfið fyrir GMap.NET er hægt að finna á eftirfandi slóð:

http://greatmaps.codeplex.com/license

Við keyrðum Open Street Map kort í gegnum GMap.NET. Leyfi fyrir aðgang að Open Street map:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenStreetMap_License

MAC Slider er lítið “control” fyrir þysjunarslá sem hægt er að birta gegnsæja. Við sóttum klasasafn (dll
skrár) á eftirarandi slóð:

http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/MAC_Slider.aspx

Leyfið fyrir MAC Slider:

http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx

Sem stuðningur við útfærslu á ObserverClient og ObserverSubject klösunum sem nýta Asyncronous
þráðavinnslu vær lauslega stuðst við útfærslu á eftirfarandi slóð:

http://www.java2s.com/Code/CSharp/Network/AsyncTcpClient.htm

Síðan “Movable Type Scripts” reyndist vera gagnleg heimild fyrir útgreikninga á hnitum

http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html

Í Viti Bílar sóttum við klasasafn sem gerir kleyft að birta forrit inni í WinForm glugga. Nýttum við þetta
til að festa leiðsöguforritið Garmin inn í glugga á Viti Bílar forritinu.

http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/AppControl.aspx
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9.4 Viðauki D – Áhættugreining

Nafn Líkur Alvarleiki Áhættustuðull
Vandamál með opinn hugbúnað 4 5 20
Rangt tímamat á sögum og verkliðum 4 4 16
VPN tenging frá háskóla inn á slökkvistöð 3 5 15
Lítil reynsla í að vinna eftir Scrum aðferðafræði 4 3 12
Erfitt að sameina kóða frá hópmeðlimum 3 3 9
Umfang kerfis 3 3 9
Erfitt að gera viðmót í bílum einfalt 3 3 9
Samskipti við væntanlega notendur 3 3 9
Erfitt að komast frá vinnu og eða truflun frá vinnustað 3 3 9
Lítil þekking á Team Foundation Server 2 4 8
Óþekkt tækni 2 4 8
Veikindi 2 3 6
Team Foundation Server hrynur 1 5 5
Verkaskipting óskýr 1 4 4
Erfitt að fá upplýsingar frá verkkaupa 1 3 3

Skalar
Líkur
1 = Mjög ólíklegt
2 = Ólíklegt
3 = Líklegt
4 = Frekar líklegt
5 = Mjög líklegt

Alvarleiki
1 = Engin vandamál
2 = Lítið vandamál
3 = Vandamál
4 = Frekar mikið vandamál
5 = Mjög mikið vandamál

Vandamál með opinn hugbúnað
Lýsing:
Erfiðleikar við að nota opinn hugbúnað (e. open source) fyrir kort (Gmap.NET) þar sem virkni er ekki
mikið þekkt.

Viðbrögð:
Byrja strax að kynna sér lýsingu (e. documentation) á hugbúnaðinum til þess að koma í veg fyrir að
þekkingarleysi  á Gmap.NET valdi vandamálum við forritun.

Ábyrgur: Ólafur Kr. Ragnarsson

Áætluð dagsetning lausnar: 25. janúar 2011
Lokið: 29. janúar 2011
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Líkur: 4
Alvarleiki: 5

Erfitt að komast frá vinnu og eða truflun frá vinnustað
Lýsing:
Getur verið erfitt að komast frá vegna anna í vinnu þar sem allir meðlimir hóps stunda HMV nám. Til
að forðast truflun frá vinnu á meðan forritunarvinnu og annarri vinnu sem krefst mikillar einbeitingar
komum við til með að hafa farsíma stillta á hljóðlaust til að forðast truflun sem orsakar að einbeiting við
forritunarvinnu tapast.

Viðbrögð:
Skipuleggja vel tíma sem þarf í verkefnið og gera vinnuáætlun í samráði við vinnuveitanda.

Ábyrgur: Karl Helgason,  Ólafur Kr. Ragnarsson, Ómar Traustason

Áætluð dagsetning lausnar: 25. janúar 2011
Lokið: 25. janúar 2011

Líkur: 3
Alvarleiki: 3

Veikindi
Lýsing:
Nemendur geta orðið veikir.

Viðbrögð:
Fyrir styttri veikindi höfum við smá slaka í verkefninu en fyrir lengri veikindi verðum við að
endurskipuleggja verkefnið.

Ábyrgur: Karl Helgason,  Ólafur Kr. Ragnarsson, Ómar Traustason

Áætluð dagsetning lausnar: 16. maí 2011
Lokið: 16. maí 2011

Líkur: 2
Alvarleiki: 3

Team foundation server hrinur
Lýsing:
Team foundation server sem notaður er til þess að halda utan um verkefnið og útgáfustjórnun á kóða
gæti bilað og eða vélbúnaðurinn sem hann keyrir á.

Viðbrögð:
Taka reglulegt afrit af gagnagrunni þar sem allt er geymt.

Ábyrgur: Karl Helgason,  Ólafur Kr. Ragnarsson, Ómar Traustason

Áætluð dagsetning lausnar: 28. janúar 2011
Lokið: 28. janúar 2011

Líkur: 1
Alvarleiki: 5
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Erfitt að fá upplýsingar frá verkkaupa
Lýsing:
Það gæti verið erfitt að ná sambandi við starfsfólk og eða það eigi erfitt með að sinna okkur.

Viðbrögð:
Tryggja rétt sambönd innan fyrirtækis frá fyrsta degi.

Ábyrgur:  Ólafur Kr. Ragnarsson

Áætluð dagsetning lausnar:  11. janúar 2011
Lokið: 11. janúar 2011

Líkur: 1
Alvarleiki: 3

Umfang kerfis
Lýsing:
Þar sem um þrjú mismunandi forrit er að ræða (Bílar, Þjónn og Ferilvöktun) sem öll tengjast saman á
einn eða annan hátt þá getur verið erfitt að halda utan um tengingar og samskipti þeirra á milli.

Viðbrögð:
Horfa á öll forritin í samhengi frá fyrsta degi greiningar þó þetta sé síðan unnið í 3 einingum er alltaf
gert ráð fyrir samskiptum milli þeirra í hverri einingu fyrir sig og allir meðlimir vinna í sömu einingu
hverju sinni.

Ábyrgur: Karl Helgason,  Ólafur Kr. Ragnarsson, Ómar Traustason

Áætluð dagsetning lausnar: 16. maí 2011
Lokið: 16. maí 2011

Líkur: 3
Alvarleiki: 3

Erfitt að gera viðmót bílum einfalt
Lýsing:
Þar sem skjáir í bílum sem nota á forritið á eru litlir (7“-10“) snertiskjáir og vinnuumhverfið á ferð þá
þarf viðmótið að vera vel hannað og aðgengilegt.

Viðbrögð:
Notast við viðmótsprófanir svo að væntanlegir notendur komi snemma að hönnuninni og geti haft áhrif
á hana áður en hafist er við að forrita hana.

Ábyrgur: Karl Helgason,  Ólafur Kr. Ragnarsson, Ómar Traustason

Áætluð dagsetning lausnar: 11. febrúar 2011
Lokið: 14. febrúar 2011

Líkur: 3
Alvarleiki: 3
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Erfitt að sameina kóða frá hópmeðlimum
Lýsing:
Þar sem 3 eru að vinna í sama forritinu í einu geta komið upp vandamál þegar verið er að sameina
forritskóða og prófanir.

Viðbrögð:
Notast við kóðastjórnun (e. source control) og keyrsluþjón (e.build server)  með einingaprófunum (e.
Unit Test)  inni í Team foundation server til að halda utan um forritun, prófanir og greiningarvinnu.

Ábyrgur: Karl Helgason,  Ólafur Kr. Ragnarsson, Ómar Traustason

Áætluð dagsetning lausnar: 24. janúar 2011
Lokið: 25. janúar 2011

Líkur: 3
Alvarleiki: 3

Verkaskipting óskýr
Lýsing:
Þar sem verkefni stendur saman af mörgum þáttum gæti verkaskipting orðið erfið og/eða óskýr.

Viðbrögð:
Nemendur hafa unnið mikið saman í fyrri verkefnum í náminu og þekkja því hver annan vel.  Gengið
frá verkaskiptingu og skipulagi strax í upphaf verkefnis.

Ábyrgur: Karl Helgason,  Ólafur Kr. Ragnarsson, Ómar Traustason

Áætluð dagsetning lausnar: 11. janúar 2011
Lokið: 11. janúar 2011

Líkur: 1
Alvarleiki: 4

Samskipti við væntanlega notendur
Lýsing:
Gæti verið erfitt að fá tíma með væntanlegum notendum til þess að framkvæma viðmóts- og
notendaprófanir og fá viðbrögð frá þeim.

Viðbrögð:
Skipuleggja tíma fyrir notenda-og viðmótsprófanir og fundi með notendum í samráði við tengiliði innan
fyrirtækis.

Ábyrgur: Ólafur Kr. Ragnarsson

Áætluð dagsetning lausnar: 1. febrúar 2011
Lokið: 09. maí 2011

Líkur: 3
Alvarleiki: 3
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Óþekkt tækni
Lýsing:
Þar sem verið er að vinna með Tetra fjarskiptakerfi sem tveir af nemendum þekkja ekki mikið gæti
orðið vandamál fyrir þá að skilja virkni þess.

Viðbrögð:
Fara strax yfir Tetra kerfið og virkni þess og hafa handbækur um Tetra aðgengilegar.

Ábyrgur: Ólafur Kr. Ragnarsson

Áætluð dagsetning lausnar: 11. janúar 2011
Lokið: 17. janúar 2011

Líkur: 2
Alvarleiki: 4

Lítil þekking á Team foundation server
Lýsing:
Þar sem nemendur hafa ekki mikla þekkingu á Team foundation server geta komið upp erfiðleikar við
stillingar og notkun á honum.

Viðbrögð:
Lesa sér til og skoða fyrirlestra um stillingar og notkun á Team foundation server

Ábyrgur: Karl Helgason,  Ólafur Kr. Ragnarsson, Ómar Traustason

Áætluð dagsetning lausnar: 25. janúar 2011
Lokið: 25. janúar 2011

Líkur: 2
Alvarleiki: 4

Lítil reynsla í að vinna eftir Scrum aðferðafræðinni
Lýsing:
Þar sem nemendur hafa ekki mikla reynslu í að vinna eftir Scrum aðferðafræðinni, getur það tafið
verkefnið og eða valdið ruglingi og misskilningi.

Viðbrögð:
Lesa sér til og skoða fyrirlestra um Scrum aðferðafræðina og rifja upp atriði úr námskeiðinu í
hugbúnaðarfræði.

Ábyrgur: Karl Helgason,  Ólafur Kr. Ragnarsson, Ómar Traustason

Áætluð dagsetning lausnar: 25. janúar 2011
Lokið: 25. janúar 2011

Líkur: 4
Alvarleiki: 3
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Rangt tímamat á sögum og verkliðum (e. task)
Lýsing:
Þar sem nemendur hafa ekki mikla reynslu í að tímasetja forritunartengda vinnu gæti það orsakað að
tímamat sé vanáætlað.

Viðbrögð:
Tímasetja sögur og verkliði í hærri kantinum frekar en það sem við höldum.

Ábyrgur: Karl Helgason,  Ólafur Kr. Ragnarsson, Ómar Traustason

Áætluð dagsetning lausnar: 25. janúar 2011
Lokið: 29. janúar 2011

Líkur: 4
Alvarleiki: 4

VPN tenging frá háskóla inn á slökkvistöð .
Lýsing:
Þar sem gagnagrunnur verkefnis er geymdur á netþjón á slökkvistöð þurfum við að treysta á VPN
tengingu yfir á netþjóna slökkvistöðvar þegar kerfið er kynnt í HR.

Viðbrögð:
Prufa að tengjast netþjóni slökkvistöðvar frá HR í gegnum VPN tengingu, tryggja að
gagnahraði/stöðuleiki sé nægur, kanna möguleika á LAN tengingu yfir þráðlaust. Prufa VPN frá HR til
slökkvistöðvar annars vegar í febrúar og milli lokaskila og kynningar hins vegar til að tryggja að
lokakynning gangi snurðulaust fyrir sig.

Ábyrgur: Karl Helgason,  Ólafur Kr. Ragnarsson, Ómar Traustason

Áætluð dagsetning lausnar: 17. maí 2011
Lokið: 12. maí 2011

Líkur: 3
Alvarleiki: 5
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9.5 Viðauki E – Skjámyndir kerfis
Hér eru birtar skjámyndir af Vita Ferilvöktun og Vita Bílum til að gefa lesendum innsýn í þau kerfi sem
fjallað er um í skýrslunni.

Viti Ferilvöktun

Kort og tækjalisti til hægri og tveir bílar.

Hér er búið að opna glugga fyrir bestun og finna bíla sem eru næstir Menntavegi 1 í tíma.
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Hér er búið að opna svokallaðan vinnulista sem sýnir nánari upplýsingar um bíla.

Viti Bílar

Hér er búið að ýta á takkann „Í útkall“. Efra forritið er leiðsöguforrit sem ekki var hluti af verkefninu en er sameinað
glugganum.
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Hér er búið að stækka skilaboðaglugga til þess að sjá allan textann í lýsingu á verkefni.

Hér er búið að opna glugga til þess að senda kennitölu.


