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1 Inngangur 

Þessi skýrsla er hluti af BSc verkefni í Tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík. Verkefnið heitir „Námsefnishluti í 

nemenda/kennaravef Innu“. Það er unnið í samstarfi við Advania og er sjálfstætt verkefna- og prófakerfi fyrir 

Innu. Inna er kerfi sem heldur utan um skólastarf framhaldsskóla á landinu. Í kaflanum Verkskipulag er fjallað 

um þá aðferðafræði sem var notuð í verkefninu og ástæðuna fyrir því að hún var valin, hvernig umfang 

verkefnis var ákveðið og hvernig verkefnið var skjalað. Í kaflanum Greining er farið yfir hvernig þarfa- og 

áhættugreining var unnin og niðurstöður þeirra. Með skýrslunni fylgir greiningaskýrsla þar sem nánar er farið í 

atriði tengd greiningu á kerfinu. Í kaflanum Hönnun er farið stuttlega yfir lagskiptingu kerfisins og hönnun 

gagnagrunnsins. Með skýrslunni fylgir hönnunarskýrsla þar sem nánar er farið í hönnunaratriði varðandi kerfið. 

Í kaflanum Útfærsla er farið dýpra í tæknilegu hlið kerfisins og virkni þess rædd. Í kaflanum Prófanir er farið yfir 

kerfisprófanir, afkastaprófanir og niðurstöður notendaprófana. Í kaflanum Framvinda er farið yfir verkefnið í 

heild sinni og stuttlega farið yfir hvern sprett sem í því voru. Með skýrslunni fylgir framvinduyfirlit þar sem 

nánar er farið út í smáatriði varðandi hvern sprett. Í kaflanum Framtíðarsýn eru ýmis atriði rædd sem þarf að 

hafa í huga í framtíðinni og hvað hópurinn myndi vilja hafa í kerfinu ef það yrði þróað áfram. 

2 Lýsing verkefnis 

Inna er skólakerfi sem er notað í 30 framhaldsskólum á landinu. Í Innu er haldið utan um nemendur og nám 

þeirra ásamt einkunnum og viðveru. Jafnframt eru stundatöflur og próftöflur útbúnar í kerfinu.  Í Innu er hins 

vegar ekki hægt að setja fyrir neina heimavinnu, verkefni eða próf. Þetta þýðir að þeir sem nota kerfið í starfi 

sínu þurfa í flestum tilfellum að notast við tvö kerfi. Nokkrir framhaldsskólar sem nota Innu hafa lýst yfir áhuga 

á að bæta inn í hana verkefna- og prófakerfi. Þar kemur þetta lokaverkefni við sögu. 

Verkefnið snýst um að smíða frumgerð að nýrri einingu í skólakerfi Innu fyrir verkefna- og prófakerfi. Í kerfinu 

eiga kennarar að geta búið til verkefni og próf og sett fyrir nemendur sína sem í beinu framhaldi geta tekið þau. 

Verkefnið er sjálfstæð eining en er þó með tengingu við Innu í gegnum gagnagrunn þeirra. Í framtíðinni er 

vonast til þess að skólar sem noti Innu þurfi einungis að notast við eitt kerfi í starfi sínu. 

3 Verkskipulag 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu þætti verkskipulags verkefnisins og ástæðuna fyrir því að Scrum varð fyrir 

valinu sem aðferðafræði. Talað verður um helstu þætti Scrum og sagt frá því hvernig þeir voru nýttir í 

verkefninu.  

3.1 Aðferðafræði 

Hópurinn ákvað að velja Scrum sem aðferðafræði við verkefnastjórnun í verkefninu vegna þess að allir meðlimir 



T-404-LOKA, 2013-1 
ABÓ, BÞ, HS, KAÁ, ORK 

Kristborg Anna Ámundadóttir 
 

5 

þekktu vel til þess og höfðu unnið með það áður. Scrum býður upp á mikinn sveigjanleika við þróun verkefnisins 

sem hópmeðlimum fannst vera mikill kostur þar sem í 12 vikur af 15 yrðu hópmeðlimir í öðrum áföngum 

samhliða lokaverkefninu.  Vinnuferli með Scrum býður upp á góða skjölun með verkefnalista fyrir verkefnið í 

heild sinni, verkefnalista fyrir hvern sprett og mynd af tímabrennslu hvers spretts svo eitthvað sé nefnt. 

Hópmeðlimir ákváðu í byrjun verkefnisins að vinna skjölunina jafnt og þétt út verkefnið til þess að gögn yrðu 

sem áræðanlegust þegar kæmi að því að skrifa lokaskýrsluna. 

3.1.1 Scrum 

Einn helsti kostur þess að nota Scrum er sá að aðferðafræðin gerir þróunarteyminu kleift að skila sem mestum 

verðmætum á sem stystum tíma.  Scrum byggir á því að gerður er verkefnalisti (e. Product backlog) sem 

inniheldur allar kröfur sem hugbúnaðurinn á að/getur innihaldið. Allar sögur eru skrifaðar út frá sjónarmiði 

notandans. Næst eru sögurnar metnar út frá umfangi þeirra. Eigandi vörunnar segir teyminu hvaða kröfur eru 

mikilvægastar og teymið hefur þær upplýsingar að sjónarmiði þegar sögunum er raðað í forgangsröð. 

Þróunarteymið stjórnar sjálft hver besta leiðin er til að skila kröfunum af sér.  

Því næst er verkefnistímanum skipt niður í spretti þar sem hver sprettur er í flestum tilvikum tvær til fjórar 

vikur. Teymið setur sögur af verkefnalistanum í verkefnalista spretts (e. Sprint backlog) og eru það þær sögur 

sem unnar verða í þeim spretti.  

Stuttir fundir eru haldnir daglega og er þeim stjórnað af verkefnastjóra (e. Scrum master) þar sem meðlimir 

teymisins segja að hverju þeir eru að vinna að þá stundina. Ef einhverjum gengur ekki nógu vel að vinna sitt 

verkefni bjóða aðrir meðlimir fram sína aðstoð.  

Að loknum hverjum spretti skilar hópurinn frá sér keyrandi afurð og haldinn er fundur þar sem farið er yfir hvað 

fór vel í sprettnum og hvað er hægt að gera betur (e. Retrospective). 

Mynd 1 er skýringarmynd sem útskýrir Scrum í grófum dráttum.   

 

Mynd 1 : Scrum 

3.1.2 Hlutverkaskipting 

 Eigandi verkefnis: Ásgerður I. Magnúsdóttir,  deildarstjóri skólalausna Advania. 

o Skipuleggur umfang verkefnis.  
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o Forgangsraðar sögum.  

o Samþykkir eða hafnar vörunni að sprettum loknum. 

 Verkefnisstjóri : Olga Rún Kristjánsdóttir 

o Sér um að fjarlægja hindranir við verkefnavinnu. 

o Passar að allir hópmeðlimir haldi sér við efnið. 

o Heldur utan um tíma og sögur verkefnisins. 

 Teymið :  Andri Björn Ólafsson,  Björn Þorsteinsson,  Hlynur Sigurðsson,  Kristborg Anna Ámundadóttir 

og Olga Rún Kristjánsdóttir 

o Vinna sögur eftir verkefnalista. 

o Taka þátt í hópfundum. 

o Framkvæma prófanir. 

3.1.3 Dagbók 

Hópurinn nýtti sér vefsíðuna Tickspot.com1 til þess að halda utan um unna tíma hjá hópmeðlimum. Í upphafi 

verkefnis voru 345 tímar áætlaðir á hvern hópmeðlim í verkefnavinnu sem skiptist í forritun, greiningu, hönnun, 

Scrum og skipulagningu verkefnis, prófanir, fundi, skýrslugerð og annað. Í spretti 3 byrjaði hópurinn að halda 

betur utan um hve margir tímar fóru í hverja sögu svo þá var hægt að byrja að mæla hraða teymisins (e. 

Velocity).  

3.1.4 Sögupunktar 

Þegar sögupunktar notendasagna voru áætlaðir í byrjun verkefnis var ákveðið að hafa þá 1, 2, 4, 8, 16. Ákveðið 

var að velja eina sögu sem allir hópmeðlimir voru sammála um að væri um 8 sögupunktar að umfangi og 

sögupunktar annarra sagna voru því næst ákvarðaðir út frá þessar viðmiðunarsögu. Viðmiðunarsagan sem var 

valin er saga númer 12: „Sem kennari vil ég geta sett fyrir verkefni í áfanga.“. 

3.1.5 Lengd spretta 

Ákveðið var að hafa sex tveggja vikna spretti og þegar öllum öðrum áföngum var lokið í skólanum breyttust 

sprettirnir í eins vikna spretti og þeir voru tveir í heildina. Seinasti spretturinn í verkefninu var þrír dagar. Í 

sprettum númer 0 til 4 voru áætlaðir um 38 tímar á hvern hópmeðlim. Í sprettum 5 og 6 fækkaði tímunum og 

ástæðan fyrir því var sú að aðrir áfangar voru að klárast svo verkefna- og prófaálag var mikið. Að 12 viknum 

liðnum var öllum öðrum áföngum lokið og allir hópmeðlimir gátu því einbeitt sér alfarið að verkefninu. Sprettur 

7 og 8 voru vika að lengd vegna þess að tímafjöldi hvers spretts var planaður 40 klukkustundir sem er svipaður 

tímafjöldi og 38 tímarnir í fyrstu fjórum sprettunum. Sprettur 9 var hins vegar einungis 3 dagar að lengd eða 

135 tímar. Ákveðið var þó að hafa hann með í verkskipulaginu í stað þess að lengja sprett 8 til að hafa átta heila 

spretti í verkefninu.  

                                                             
1
 www.tickspot.com 
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3.1.6 Verkefnalisti 

Fyrir neðan má sjá verkefnalista verkefnisins. Hópnum tókst að klára allar sögur með A og B forgang og þó 

nokkuð af sögum með C forgang. Listann má sjá nánar í meðfylgjandi skjali, „Verkefnalisti“.  

Nr. Lýsing Forgangur Staða Sögupunktar 

1 Sem nemandi vil ég geta skilað inn verkefni í áfanga sem ég 

er skráður í svo að það sé metið til einkunnar. 

A LOKIÐ 8 

2 Sem nemendi vil ég geta skrifað inn athugasemd til 

kennara þegar ég skila inn verkefni ef ég hef eitthvað meira 

til málanna að leggja. 

A LOKIÐ 1 

59 Sem kennari vil ég geta séð upplýsingar um einstakt 

verkefni sem hefur verið sett fyrir. 

A LOKIÐ 2 

4 Sem nemendi vil ég geta séð þær athugasemdir sem 

kennari hefur gefið mér fyrir verkefni. 

A LOKIÐ 1 

58 Sem kennari vil ég geta séð öll próf/verkefni sem ég hef 

sett fyrir. 

A LOKIÐ 4 

6 Sem nemandi vil ég geta séð hvenær frestur til að skila 

verkefni í áfanga sem ég er skáður í rennur út til að vita hve 

mikinn tíma ég hef til að klára það. 

A LOKIÐ 2 

7 Sem nemandi vil ég fá áminningu ef ég hef ekki skilað inn 

verkefni fyrir ákveðinn tíma til að ég gleymi því ekki. 

A LOKIÐ 2 

10 Sem nemandi vil ég geta séð öll verkefni sem ég hef skilað 

og á eftir að skila. 

A LOKIÐ 2 

20 Sem nemandi vil ég geta tekið próf í áföngum sem ég er 

skráður í. 

A LOKIÐ 16 

24 Sem nemandi vil ég geta séð öll próf sem sem ég á eftir að 

taka sem og þau sem ég hef tekið og einkunnir úr þeim. 

Gildir fyrir núverandi önn. 

A LOKIÐ 4 

26 Sem nemandi vil ég geta séð hvenær frestur til að klára 

próf í áfanga sem ég er skáður í rennur út til að vita hve 

mikinn tíma ég hef til að klára það. 

A LOKIÐ 1 

28 Sem kennari vil ég geta sett fyrir próf fyrir nemendur í 

ákveðnum áfanga. 

A LOKIÐ 16 

54 Sem kennari vil ég geta sett viðhengi á spurningu sem ég bý 

til. 

A LOKIÐ 4 

53 Sem kennari vil ég geta búið til textaspurningu í prófi eða 

verkefni. 

A LOKIÐ 8 

31 Sem kennari vil ég geta séð gamlar spurningar sem lagðar 

hafa verið fyrir í þeim áfanga sem ég er að kenna. 

A LOKIÐ 4 

39 Sem hópmeðlimur vil ég taka viðtal við tilvonandi notendur 

til þess að bæta verkefnalista hópsins. 

A LOKIÐ 8 

40 Sem aðkomandi að verkefninu vil ég geta séð hvernig 

hönnun þess er háttað og ástæður fyrir því. 

A LOKIÐ 0 

41 Sem hópmeðlimur vil ég geta forritað verkefnið á minni 

tölvu. 

A LOKIÐ 1 

42 Fullklára skil fyrir stöðufund 1. A LOKIÐ 1 



T-404-LOKA, 2013-1 
ABÓ, BÞ, HS, KAÁ, ORK 

Kristborg Anna Ámundadóttir 
 

8 

43 Fullklára kynningu fyrir nemendur. A LOKIÐ 1 

44 Sem hópmeðlimur vil ég hafa gróft útlit á forsíðu áður en 

ég byrja að forrita bakenda til að ég hafi grunn til að forrita 

á móti. 

A LOKIÐ 16 

45 Skipulagning verkefnis fyrir skilvirkari vinnu. A LOKIÐ 0 

46 Skila lokaverkefnislýsingu. A LOKIÐ 0 

12 Sem kennari vil ég geta sett fyrir verkefni í áfanga. A LOKIÐ 8 

13 Sem kennari vil ég geta sett skilafrest á verkefni sem ég set 

fyrir. 

A LOKIÐ 2 

14 Sem kennari vil ég geta gefið einkunn fyrir verkefni sem 

nemandi hefur skilað inn. 

A LOKIÐ 2 

55 Sem nemandi vil ég geta loggað mig inn og farið inn á mína 

forsíðu. 

A LOKIÐ 2 

56 Sem kennari vil ég geta loggað mig inn og farið inn á  mína 

forsíðu. 

A LOKIÐ 2 

57 Sem nemandi vil ég geta séð einkunnir úr verkefnum og 

prófum unnum í stökum áfanga. 

A LOKIÐ 2 

60 Sem kennari vil ég geta sett verkefni fyrir hóp. A LOKIÐ 2 

29 Sem kennari vil ég geta valið mismunandi tegundir af 

spurningum í prófi/verkefni sem ég set fyrir. 

B LOKIÐ 4 

8 Sem nemandi vil ég geta séð umræður kennara og 

nemenda fyrir neðan verkefni í áfanga sem ég er skáður í ef 

einhver skyldi hafa sömu spurningar og ég hef. 

B LOKIÐ 4 

22 Sem nemandi vil ég geta séð rétt svör eftir að próftíma 

lýkur. 

B LOKIÐ 2 

25 Sem nemandi vil ég fá áminningu ef ég hef ekki klárað próf 

fyrir ákveðinn tíma til að ég gleymi því ekki. 

B LOKIÐ 1 

57 Sem kennari/nemandi vil ég geta opnað verkefni/próf í 

vafra. 

B LOKIÐ 8 

61 Sem kennari vil ég geta sett inn myndaspurningu. B LOKIÐ 2 

64 Sem kennari vil ég geta sett inn fjölvalsspurningu. B LOKIÐ 4 

62 Sem kennari vil ég geta sett inn eyðufyllingarspurningu. B LOKIÐ 8 

63 Sem nemandi vil ég geta tekið myndaspurningu. B LOKIÐ 4 

32 Sem kennari vil ég geta byggt mín próf á gömlum prófum. C ÓLOKIÐ 16 

53 Sem kennari vil ég geta gefið öðrum kennurum aðgang að 

áfanga þar sem ég er aðalkennari til að þeir geti stjórnað 

þeim áfanga líka. 

C ÓLOKIÐ 2 

9 Sem nemandi í hóp vil ég geta skilað inn einu eintaki af 

verkefni fyrir hópinn. 

C LOKIÐ 2 

15 Sem kennari vil ég geta náð í stakt verkefni frá nemanda 

sem hefur skilað því inn. 

C LOKIÐ 4 

16 Sem kennari vil ég geta náð í öll skiluð verkefni fyrir tiltekið 

verkefni. 

C LOKIÐ 8 

17 Sem kennari vil ég geta náð í öll skiluð eintök fyrir tiltekið 

verkefni í einni zip skrá til að auðvelda mér lífið. 

C LOKIÐ 8 
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18 Sem kennari vil ég geta fengið öll skiluð eintök af tilteknu 

verkefni send sjálfkrafa á ákveðinn stað (t.d. einkatölvu) 

þegar skilafrestur rennur út. 

C ÓLOKIÐ 8 

19 Sem kennari vil ég geta séð gömul verkefni sem voru lögð 

fyrir í tilteknum áfanga. 

C ÓLOKIÐ 4 

27 Sem nemandi vil ég geta séð tölfræði allra einkunna fyrir 

tiltekið próf/verkefni í ákveðnum áfanga til að sjá hvar ég 

stend. 

C LOKIÐ 8 

30 Sem kennari vil ég geta gert x margar spurningar og látið 

kerfið velja af handhófi y margar spurningar til að leggja 

fyrir nemendur. 

C ÓLOKIÐ 4 

34 Sem kennari vil ég geta látið kerfið búa til sjálfkrafa 

mismunandi próf úr sama efni. 

C ÓLOKIÐ 8 

36 Sem kennari vil ég geta séð öll próf sem ég hef lagt fyrir. C LOKIÐ 2 

37 Sem kennari vil ég geta gefið einkunn fyrir próf. C LOKIÐ 2 

38 Sem kennari vil ég geta stillt in rétt svör á prófi svo 

nemandi geti sjálfkrafa fengið einkunn þegar hann skilar 

því inn. 

C LOKIÐ 8 

47 Sem kennari vil ég geta skipt hópnum upp í smærri einingar 

þegar á að setja fyrir verkefni til að hægt sé að láta t.d. 

helming af hópnum fá verkefni. 

C LOKIÐ 8 

48 Sem kennari vil ég geta opnað fyrir einn eða nokkra 

nemendur til að fá lengri frest til að skila verkefnum. 

C ÓLOKIÐ 4 

49 Sem kennari vil ég geta skipt verkefnum/prófum upp í 

smærri einingar og gefa einkunn fyrir hvern lið fyrir sig. 

C ÓLOKIÐ 4 

51 Sem nemandi vil ég hafa almenna spjallþræði til að hafa 

samskipti við samnemendur mína og til að fjarnemar geti 

spjallað. 

C ÓLOKIÐ 8 

52 Sem kennari vil ég fá birt nöfn nemenda og skilanúmer 

með verkefnum sem eru sótt á netið til að vita hver átti 

hvaða verkefni. 

C LOKIÐ 1 

66 Sem nemandi/kennari vil ég geta séð upplýsingar um allt 

sem tengist áföngum sem tengjast mér. 

C LOKIÐ 4 

65 Sem nemandi/kennari vil ég geta unnið með viðhengi. C LOKIÐ 4 

Tafla 1 : Verkefnalisti 

3.2 Skjölun 

Hópurinn ákvað að nota Google Docs2 til þess að útbúa allar skýrslur og önnur gögn sem þurfti að skila meðan á 

vinnu verkefnisins stóð. Með því að nota Google Docs þá gátu hópmeðlimir unnið saman í skýrslum og öðru efni 

í stað þess að það lenti á einum aðila að vinna þær.  

Til þess að halda utan um vinnuferlið var notast við veftólið Trello
3
. Það auðveldaði hópnum að halda utan um 

verkefnalista fyrir hvern sprett. Með Trello er auðveldlega hægt að sjá hverjir eru að vinna hvaða verkefni og 

                                                             
2 www.docs.google.com 
3  

www.trello.com 

http://www.docs.google.com/
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þeir verkliðir sem eru kláraðir eru færðir í listann „Lokið“. Þar sem hópurinn samanstendur af fimm 

manneskjum þá gaf Trello honum mjög góða yfirsýn yfir stöðu verkefna í hverjum sprett fyrir sig. 

4 Greining 

4.1 Þarfagreining 

Til að greina þarfir notenda til kerfisins voru notendahópar skilgreindir í upphafi verkefnisins og 

samhengisviðtöl framkvæmd. Tvær gerðir af spurningalistum voru samdir með tilliti til þess hvaða kröfur kerfið 

þyrfti að uppfylla eftir því hvaða notendahópur var að nota það. Sami spurningalisti var notaður í öllum 

viðtölum við viðmælendur í notendahópnum „Kennarar“ og sá sami í öllum viðtölum við viðmælendur í 

notendahópnum „Nemendur“. Einnig voru notendasögur skrifaðar og notaðar út þróun verkefnisins til þess að 

gera grein fyrir því hvernig kerfið gæti verið notuð. Samhengisviðtölin við notendur nýttust vel við 

forgangsröðun sagna í verkefnalista og einnig bættust við sögur þegar þau voru greind. Spurningalistana, 

viðtölin í heild sinni og greiningu notendahópa má sjá nánar í meðfylgjandi skjali, „Greiningarskýrsla“.  

4.1.1 Niðurstöður samhengisviðtala – Kennarar 

Eftir að hafa framkvæmt viðtölin var það ljóst að kennarar nota námsnetið mismikið. Ekki eru allir kennarar 

sammála um hvort það sé eitthvað sem þurfi að laga í því og ef svo er, hvað eigi að laga. Flestum kennurum 

fannst erfitt að búa til próf og notuðu yfirleitt einungis krossaspuringar þegar þeir gerðu þau. Mikilvægast 

hluturinn fyrir þróun kerfisins í þessu verkefni var að gera kennara það auðvelt fyrir að búa til verkefni og próf. 

Það að búa til verkefni og próf á ekki að vera það flókið að kennarar þurfi að fara á námskeið til að læra það. 

Viðmótið í kerfinu þyrfti að vera betra en í núverandi skólakerfum sem framhaldsskólar eru að nota og 

kennurum leist vel á spurningabanka svo lengi sem hann væri vel skipulagður. Á heildina litið vilja kennarar 

kerfi með allri virkni námskerfa í dag og meiri til en þó með einfaldara viðmóti og betri skipulagningu.  

4.1.2 Niðurstöður samhengisviðtala – Nemendur 

Eftir að hafa framkvæmt viðtölin við nemendur er greinilegt að skólar eru ekki að nýta sér námsnetið eins og 

þeir gætu. Verzló nýtir það t.d. ekki fyrir nein verkefnaskil. Flestum fannst námsnetið vera of flókið og að það sé 

of erfitt að læra á það.  

Mikilvægasti punkturinn sem hópmeðlimir fengu úr samhengisviðtölum við nemendur var sá að hafa kerfið sem 

einfaldast í notkun svo þeir myndu nota það í meiri  mæli. 

4.2 Áhættugreining 

Allir áhættuþættir voru metnir í byrjun verkefnisins. Á fyrstu vikum verkefnisins bættust einnig nokkrar áhættur 

við. Margar áhættur snerust að tengingum við ýmsar þjónustur hjá Advania og áhrif þess ef aðgangur myndi 

tefjast eða fengist ekki. Fyrir hverja skráða áhættu voru viðbrögð hópsins ákveðin ef áhættan myndi koma upp.  

Þær áhættur sem upp komu voru leystar á farsælan hátt því viðbrögð voru þekkt áður en sú staða kom upp. 
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Áhættugreiningu, niðurstöður og úrlausnir má sjá í meðfylgjandi skjali, „Greiningarskýrsla“.  

5 Hönnun 

5.1 Yfirlitsmynd 

Notast var við MVC (model-view-controller) lagskiptingu í kerfinu. Aðalkostir MVC er að það er auðvelt að 

endurnýta kóða og hvert lag er ekki mjög háð hvort öðru og því væri auðvelt að skipta því út síðar meir ef það 

væri  nauðsynlegt.  

 

Mynd 2 : Yfirlitsmynd af kerfinu 

5.2 Gagnagrunnur 

Í verkefninu er verið að notast við töflur og gagnabirtingar (e. View) sem voru þegar til í gagnagrunni Innu. 

Vegna þess að kerfið er sjálfstæð eining og er að bæta við virkni sem var ekki til í Innu, þurfti að búa til fleiri 

töflur til að uppfylla þá viðbótarvirkni. Gagnagrunnsskema má sjá í meðfylgjandi skjali, „Hönnunarskýrsla“. 

Lýsing á þeim töflum sem var bætt við er eftirfarandi:  

Töflunafn Lýsing 

Athugasemdir Hér eru geymdar athugasemdir við verkefni. 

Heimavinna Hér er geymd heimavinna sem birtist í stundartöflunni á forsíðunni. 

Leitarskilyrði Hér er geymdur listi af leitarskilyrðum sem hafa verið sett á spurningar. 

Spurningar Hér eru geymdar allar spurningar sem búnar eru til. 

Spurningar_leitarskilyrdi Hér eru geymdar tengingar á milli spurninga og leitarskilyrða. 

Stundatoflur_nk Hér er geymd stundatafla nemendans og kennarans. 

Svor Hér eru geymd öll svör við krossa-, fjölvals- og eyðufyllingin. 

Tilkynningar Hér eru geymdar allar þær tilkynningar sem eru settar fyrir á annað hvort 
ákveðinn áfanga eða allan skólann. 
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Verkefnaskil Hér eru þau verkefni geymd sem hefur verið skilað. 

Verkefnaskilspurningar Hér eru geymdar lausnir nemenda við verkefni. 

Verkefnaspurningar Hér eru þær spurningar geymdar sem hafa verið festar á ákveðið verkefni. 

Verkefni Hér er verkefni sem hefur verið búið til en það þarf ekki að hafa verið sett 
fyrir. 

Verkefnihops Hér er verkefni sem hefur verið sett fyrir ákveðinn hóp/bekk. Ef verkefni 
er í þessari töflu þarf það að vera í verkefnanemenda töflunni. 

Verkefninemenda Hér eru upplýsingar um þá nemendur sem eru skráðir fyrir ákveðnu 
verkefni Þegar verkefni hefur verið sett fyrir hóp er verkefnið skráð á alla 
nemendur sem eru í hópnum. hopur_id og verkefni_id er m.a. geymt hér. 

Vidhengitafla Hér eru geymd öll viðhengi kennara. 

Vidhengitaflanemendur Hér eru geymd öll viðhengi sem nemendur skila inn. 
Tafla 2 : Lýsing á gagnagrunnstöflum 

6 Útfærsla 

6.1 Námsefnishluti í nemenda/kennaravef Innu 

Kerfinu er skipt í tvo meginhluta, þann sem kennarinn sér og þann sem nemandinn sér. Megintilgangur kerfisins 

kennaramegin er að gera kennara það kleift að setja fyrir próf og verkefni á auðveldan hátt. Í kringum þá 

aðgerð útfærði hópurinn fleiri minni aðgerðir til að auðvelda verkefna- og prófagerð. Til að minnka vinnuna 

sem kennarar þurfa að inna af hendi til að búa til próf eða verkefni útfærði hópurinn svokallaðan 

spurningabanka. Með tímanum munu bætast við fleiri spurningar í bankann og að búa til verkefni og próf 

verður minni vinna þar sem þær er hægt að endurnýta á milli verkefna. Niðurstöður úr samhengisviðtölum í 

byrjun gáfu til kynna að kennarar voru ekki að nýta sér allar tegundir af spurningum sem voru mögulegar í 

námskerfi skólans vegna þess hve flókið ferlið var að búa sumar þeirra til. Frá byrjun var hópurinn því með það 

takmark að gera það auðvelt að búa til allar gerðir spurninga svo próf og verkefni gæti verið sem fjölbreyttust. 

Kerfið inniheldur aðrar aðgerðir til að auðvelda kennaranum starf sitt enn frekar. Hann getur náð í öll þau 

viðhengi sem er skilað inn af nemendum í einni aðgerð.  Yfirferð prófa og verkefna er oft mjög tímafrek og því 

er sjálfkrafa gefið einkunnir ef allar spurningar eru af taginu krossar. Þegar kennari skoðar próf eða verkefni 

nemenda sinna þar sem spurningar eru allar af taginu krossar eða fjölval eru rétt svör feitletruð og á sömu síðu 

sér kennari einnig svar nemenda. Þetta ætti að gera yfirferð auðvelda fyrir kennara.    

Niðurstöður úr samhengisviðtölum gáfu einnig til kynna að nemendur voru ekki að nýta sér námsnetið sem 

skyldi og að ein af ástæðum þess var hve flókið það var. Megintilgangur fyrir hönnun kerfisins nemendamegin 

var því að  gera það eins notendavænt og hægt var svo að þeir gætu fljótt lært á það. Nemendur eiga í fáum 

skrefum að geta tekið verkefnin/prófin og þeir geta séð flestar upplýsingar varðandi verkefnaskil og fleiri 

mikilvæg atriði á forsíðu sinni.    
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6.2 Þróunarumhverfi og tækni 

Verkefnið var þróað í Play ramma (e. Framework)3. Vegna kröfu frá Advania um að kerfið yrði skrifað í Java var 

þróunarumhverfið IntelliJ IDEA valið. Einnig var notast við PLSQL Developer fyrir gagnagrunnsþróun þar sem 

Inna er með tengingu við Oracle gagnagrunn. Hópurinn notaði Tortoise SVN fyrir útgáfustjórnun og verkefnið er 

hýst á Google Code4.  

6.2.1 Kóðasöfn 

Í verkefninu voru ýmis kóðasöfn notuð. Hér fyrir neðan eru þau talin upp og þeim lýst í stuttu máli.  

Bootstrap : Twitter Bootstrap er opinn hugbúnaður sem inniheldur safn af tólum til þess að búa til vefsíður. Það 

er samansafn af HTML og CSS hönnunarsniðmátum. Hópurinn nýtti sér meðal annars Bootstrap til þess að síðan 

myndi aðlaga sig að mismunandi skrástærðum (e.Responsive)
5
. 

Bootswatch: Síða sem geymir opin þemu fyrir Bootstrap. Bootswatch var notað til þess að hafa útlit síðunnar 

eins og hópmeðlimir vildu6.  

jQuery: jQuery er Javascript safn sem hópurinn nýtti sér mikið við þróun kerfisins.  

amCharts: amCharts er Javascript safn sem var notað til þess að birta öll þau gröf sem eru á síðunni7. 

Datatables: jQuery viðbót (e. Plug-in) sem var notuð til þess að gera leitarvélina í spurningabankanum8.  

Autosize: jQuery viðbót (e. Plug-in) sem var notuð til þess að stækka textabox sjálfkrafa eftir því sem meira er 

skrifað af texta í þau9.  

Datetimepicker: jQuery viðbót (e. Plug-in) sem var notuð til þess að birta dagatal þegar kennari leggur verkefni 

fyrir hóp10. 

jQuery-cookie : jQuery viðbót (e.Plug-in) sem vistar þann flipa sem var seinast virkur í köku (e.Cookie) svo að 

hann sé ennþá virkur þegar síðan er endurhlaðin eða farið er til baka á hana úr öðrum hlekkjum11. 

7 Prófanir 

Prófanir voru gerðar til að ganga úr skugga um það að öll virkni væri eins ætlast var til. Byrjað var á prófunum í 

spretti 8.  

                                                             
3 http://www.playframework.com/download 
4 code.google.com 
5 www.initializr.com 
6 http://bootswatch.com/united/ 
7 http://www.amcharts.com/download/ 
8 http://www.datatables.net/download/ 
9 http://www.jacklmoore.com/autosize/ 
10 http://tarruda.github.io/bootstrap-datetimepicker/ 
11

 https://github.com/carhartl/jquery-cookie 

http://www.playframework.com/download
http://www.initializr.com/
http://bootswatch.com/united/
http://www.amcharts.com/download/
http://www.datatables.net/download/
http://www.jacklmoore.com/autosize/
http://tarruda.github.io/bootstrap-datetimepicker/
https://github.com/carhartl/jquery-cookie
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7.1 Notendaprófanir 

Í byrjun verkefnisins var það ljóst að það var vilji allra hópmeðlima að hafa kerfið sem auðveldast og þægilegast 

í notkun fyrir notendur þess. Við vinnslu þessa verkefnis var hópurinn að þróa hugbúnaðinn fyrir 

notendahópana nemendur og kennarar. Til að tryggja það að vefsíðan væri sem notendavænust voru 

notendaprófanir framkvæmdar í spretti 8.  

Framkvæmdar voru formlegar notendaprófanir þar sem notendur voru beðnir um að leysa fyrirfram skilgreind 

verkefni. Meðan á framkvæmd þeirra stóð voru þeir beðnir um að hugsa upphátt og skjávirkni notandans og 

samtal milli hans og hópmeðlims var tekið upp. Upptökurnar voru því næst greindar og eru niðurstöður þeirra 

listaðar hér að neðan. Nánari lýsingu á notendaprófunum og verkefnalista þeirra má finna í meðfylgjandi skjali, 

„Greiningarskýrsla“.  

7.1.1 Niðurstaða notendaprófana – Nemendur 

Númer verkefnis Meðaltími Hlutfall lokinna verkefna 

1. 22 sek 100% 

2. 26 sek 100% 

3. 33 sek 100% 

4. 34 sek 100% 

5. 39 sek 100% 

6. 22 sek 100% 

7 19 sek 100% 

8. 1 min 9 sek 80% 
Tafla 3 : Niðurstöður notendaprófana – Nemendur 

Notendaprófanir nemenda gengu almennt séð vel. Allir nemendur náðu að klára verkefnin sem voru lögð fyrir 

þá fyrir utan einn en það var sökum þess að hópmeðlimi yfirsást það að skilafrestur á prófi sem nemandi átti að 

taka var útrunnið svo hann gat ekki tekið það. 

Þó svo að allir nemendur hafi náð að klára verkefnin þá voru samt smávægileg vandamál sem þeir lentu í eða 

þeir fóru óþarflega langar leiðir sem hægðu á þeim. Í næstu útgáfu kerfisins mætti skoða hver væri ástæða þess 

og hvort það væri hægt að lagfæra það á einhvern hátt. Í greiningu á prófununum kom í ljós að flestir 

nemendur áttu í erfiðleikum með að finna heimavinnuna í stundatöflunni á forsíðunni. Til að gera 

heimavinnuna greinilegri var settur titill (e. Title) á tengilinn. Einnig flettu sumir nemendur framhjá þar sem þeir 

áttu að skila viðhengi.   

7.1.2 Niðurstaða notendaprófana – Kennarar 

Númer verkefnis Meðaltími Hlutfall lokinna verkefna 

1. 1 mín 100% 

2. 53 sek 80% 

3. 8 sek 100% 

4. 16 sek 100% 

5. 52 sek 100% 

6. 1,09 mín 100% 

7 2 mín, 22 sek 100% 
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8. 55 sek 100% 

9. 33 sek 100% 

10. 1 mín, 42 sek 100% 

11. 2 mín, 20 sek 100% 
Tafla 4 : Niðurstöður notendaprófana – Kennarar 

Notendaprófanir kennara gengu almennt séð vel. Allir kennarar náðu að klára verkefnin sem voru sett fyrir þá 

fyrir utan einn, en það var sökum villu á síðunni. 

Þó svo að allir kennarar hafi náð að klára verkefnin þá voru samt nokkur vandamál sem þeir lentu í eða fóru 

óþarflega langar leiðir sem hægðu á þeim. Nokkrir kennarar sáu ekki valrönd efst á síðu. Flestir kennarar lentu í 

vandræðum þegar þeir áttu að setja fyrir heimanám eða tilkynningu þar sem þeir fundu ekki hvar þeir áttu að 

smella til að gera það. Til að gera heimavinnuna sýnilegri var bætt við titli (e. Title) á tengilinn sem smellt er á til 

að bæta við heimavinnu. Allir kennarar sem lentu í vandamálum með að finna hvar þeir áttu að búa til nýja 

tilkynningu fóru allir á sömu síðuna þegar þeir voru að leita að aðgerðinni („Sjá allar tilkynningar“) svo hópurinn 

ákvað að bæta við tengli til að búa til nýja tilkynningu á þá síðu. Meirihluti kennara tók heldur ekki eftir því að 

vinstra megin í „Búa til spurningu“, þá er hægt að velja mismunandi tegundir af spurningum. Til að bregðast við 

því voru tenglarnir vinstra megin stækkaðir til að gera þá sýnilegri.  

7.2 Einingaprófanir 

Í spretti 8 var byrjað á einingaprófunum. Það náðist þó aldrei að vinna þær sökum tengingar við gagnagrunn. 

Einingaprófin keyrðust ekki upp vegna þess að Play fann ekki drif (e. Drive) fyrir gagnagrunninn. Eftir að hafa 

eytt dágóðum tíma í að reyna að laga það þá var ákveðið að sleppa einingaprófununum.  Sú ákvörðum var tekin 

með það í huga að allt sem hefur tengst gagnagrunninum í verkefninu  tók töluvert lengri tíma en upphaflega 

var búist við. Það var vegna þess að hópurinn hafði ekki beinan aðgang að gagnagrunninum heldur þurfti að 

fara í gegnum ákveðið starfsfólk hjá Advania sem heldur utan um aðgangsstýringar að honum. Hópurinn gerði 

ekki beint ráð fyrir þessari áhættu í áhættugreiningunni en það var að mestu reynsluleysi að kenna. Þar sem 

nokkrum dögum hafði þá þegar verið eytt í einingaprófanirnar var ákveðið að eyða frekar tíma í aðra hluti 

heldur en að eyða meiri tíma í þær. Það var vegna þess að ef þær skyldu ekki takast fyrir skil myndi allur tíminn 

sem fór í þær vera til einskis.  

7.3 Kerfisprófanir 

7.3.1 Framkvæmd 

Í kerfisprófunum var farið yfir kerfið í heild sinni í leit að villum. Til dæmis var athugað hvort að alvarlegar villur 

kæmu upp ef textabox væru óútfyllt þegar skipun yrði keyrð ofan í grunn, en algengt var að fá núll villu (e. null 

pointer exception) á það. Einnig voru athugasemdir um kerfið skráðar niður, eins og til dæmis ef að hnappar 

þóttu ekki nægilega lýsandi fyrir virkni þeirra. Villur eða athugasemdir voru skráðar niður á lista og þegar búið 

var að fara í gegnum allt kerfið voru þær lagaðar. 
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7.3.2 Villur/Athugasemdir 

 TeacherDashboard.html : Þegar kennari smellti á „Setja fyrir heimavinnu“ voru hnapparnir „Staðfesta 

heimavinnu“ og „Hætta við“ í öfugri röð miðað við restina af kerfinu. Hnöppunum var víxlað og málið 

var leyst. 

 TeacherAssignments.html : Á hnappnum „Búa til nýtt verkefni“ var stórt „V“ í verkefni. Lítill stafur var 

settur í staðinn. 

 TeacherExams.html : Til þess að búa til nýtt próf þurfti kennari að ýta á „Nýtt próf“  hnappinn. Það 

þótti ekki nógu lýsandi fyrir happinn og var því breytt í „Búa til nýtt próf“ sem samsvarar 

„TeacherAssignment“ síðunni. 

 QuestionBank.html : Ef smellt var á stækkunarglerið fyrir frekari upplýsingar um spurningu og 

vafraglugginn var lítill sást ekki hvað stóð í upplýsingakassanum þar sem hann birtist vinstra megin. 

Þetta var lagað með því að láta hann birtast hægra megin. 

 TeacherOneAssignment.html : Ef skilafrestur er liðinn og kennari ætlar að gefa einkunn fyrir verkefnið 

sér hann nafn nemenda, hnapp sem stendur á „Skoða“ og textabox til að gefa einkunn. Hnappurinn 

„Skoða“ þótti ekki nógu lýsandi og var honum breytt í „Skoða verkefni nemenda“. 

 CreateQuestion.html : Ef notandi sendi inn tómt leitarskilyrði þá kom upp keyrslu villa vegna þess að,  

ekki er hægt  að setja null gildi í grunninn. Þetta var lagað með því að setja if skilyrði sem athugar hvort 

leitarskilyrði sé null eða ekki. 

 StudentDashboard.html : Hér leyndist console.log() javascript skipun sem skrifar út í „console“ í hvert 

skipti sem farið var inn á StudentDashboard. Hún var fjarlægð. 

 Courses.html : Þegar nemandi smellti á verkefni eða próf úr listanum lengst til hægri og smellti svo á 

viðeigandi verkefni sem hann vildi skoða þá kom upp „Action not found“ villa. Þetta reyndist vera villa í 

hlekknum og reyndist auðvelt að laga með því að skeita „../“ fyrir framan hlekkinn í Courses.html 

skjalinu. 

 StudentOneProject.html : Þegar nemandi var búinn að skila inn verkefni fékk hann enga staðfestingu á 

því að hann hefði skilað inn verkefninu. Bætt var við „Skilað/Óskilað“ í yfirlitið yfir verkefnið, sem segir 

til um hvort nemandi hafi skilað inn verkefni eða ekki. 

 Nemandi sá ekki athugasemd til kennara þegar búið var að skila verkefni og skilafrestur var liðinn. 

Þetta var lagað, þannig að nemandi sér athugasemd sína þegar hann skoðar prófið. 

 Main/teacherMain.html : Þegar síðan er skoðuð í farsíma á efsta valmyndin að minnka og hnappur að 

birtast sem hægt er að smella á til að sjá valmöguleika. Þegar að smellt var á hnappinn reyndist hann 

ekki virka sem skildi. Hér reyndist CSS skipun í main.css skránni vera að skemma fyrir. Hún var fjarlægð 

og hnappurinn virkaði þá eins og ætlast var til. 
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7.4 Afkastaprófanir 

Vegna þess að vefsíðan verður alltaf notuð af mörgum notendum í einu var ákveðið að gera afkastaprófanir á 

kerfinu til þess að kanna skalanleika þess. Apache JMeter12 var notað við mælingarnar en það er opinn 

hugbúnaður sem mælir hversu marga notendur síðan getur verið með í einu. Sú mæling gengur þannig fyrir sig 

að tekin er upp atburðarrás þar sem farið er í gegnum eðlilega notkun síðunnar og síðan er hægt að keyra í 

gegnum atburðarrásina með mörgum samhliða þráðum. Niðurstöðurnar eru því næst fengnar í töflu og grafi.   

Hægt er að stilla þrjár breytur þegar prufað er með JMeter. Þær eru :  

Heiti Útskýring 

Fjöldi þráða Notendur 

Tími þráða Tíminn sem JMeter fær til að búa til 

heildarfjölda þráðanna. 

Lykkju-fjöldi Hversu oft hvert próf er framkvæmt. 

Tafla 5 : Afkastaprófanir - Breytur 

 

Fjögur atriði voru prófuð í þessum afkastaprófunum. Þau eru eftirfarandi: 

Heiti Lýsing 

Álag (e.Load) Eðlilegur fjöldi notenda á síðunni 

Hámarksumferð (e.Stress) Hámarksnotkun síðunnar í stuttan tíma 

Hámarksnotkun (e.Scalability) Hámarksfjöldi sem geta notað síðuna 

þangað til hún bregst. 

Langtímakeyrsla (e.Endurance) Síðan prufuð í langan tíma.  

Tafla 6 : Afkastaprófanir – Hlutir sem eru prófaðir 

7.4.1 Prófun – Kennarar 

Atburðarás : Kennari skráir sig inn og fer inn á forsíðu kennara. Því næst fær hann inn í „Áfangar“, svo 

„Spurningabanki“ og að lokum skráir hann sig út.  

Það sem ákveðið var að gera í þessari prófun var að finna út hvenær það gæti verið mest að gera á síðunni og 

hversu margir myndu mögulega nota síðuna. Fyrst var áætlað að 50 kennarar gætu verið að skrá sig inn á sama 

tíma fimm sinnum í röð á eðlilegum degi og þegar mikið væri að gera væru 500 manns að skrá sig inn á sama 

tíma. Því næst var fundið út hvað kerfið ræður við að hámarki og hvort það ráði við þá notkun í langan tíma.  

Álag 

Fjöldi þráða 50 

Tími þráða 5 

                                                             
12

 http://jmeter.apache.org/ 

http://jmeter.apache.org/
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Lykkju-fjöldi 5 

Stóðst prófum Já 

Tafla 7 : Álag – Niðurstöður 

Hámarksumferð 

Fjöldi þráða 500 

Tími þráða 5 

Lykkju-fjöldi 1 

Stóðst prófun Já 

Tafla 8 : Hámarksumferð – Niðurstöður 

Langtímakeyrsla 

Fjöldi þráða 50 

Tími þráða 5 

Lykkju-fjöldi 300 

Stóðst prófun Já 

Tafla 9 : Langtímakeyrsla – Niðurstöður 

Til að athuga hámarksnotkun var tími þráða látinn vera 5 og lykkjufjöldi vera 1. Þá var hæsti fjöldi þráða sem 

keyrðu villulaust í gegn 920 . 950 þræðir keyrðu í gegn með 0,21% villur en 1000 þræðir með 0,62% villu. Eftir 

það urðu villurnar töluvert fleiri. 

7.4.2 Prófun – Nemendur 

Atburðarás: Nemandi skráir sig inn og fer inn á forsíðu nemanda. Þaðan fer hann inn í „Öll verkefni“ og skoðar 

þau, opnar eitt verkefni, fer því næst inn á „Áfangar“ og skráir sig að lokum út.  

Það sem var ákveðið að gera í þessari prófun var að finna út hvenær það gæti verið mest að gera á síðunni og 

hversu margir myndu mögulega nota síðuna. Fyrst var áætlað að 300 nemendur gætu verið að skrá sig inn á 

sama tíma 5 sinnum í röð á eðlilegum degi og þegar mikið væri að gera væru 2000 manns að skrá sig inn á sama 

tíma. Síðan var fundið hvað kerfið ræður við að hámarki og hvort það ráði við þá notkun í langan tíma.  

Álag 

Fjöldi þráða 200 

Tími þráða 5 

Lykkju-fjöldi 5 

Stóðst prófum Já 

Tafla 10 : Álag - Niðurstöður 

Hámarksumferð 

Fjöldi þráða 2000 
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Tími þráða 5 

Lykkju-fjöldi 1 

Stóðst prófun Nei. Endar með að 
um 50% þráða ná 
ekki að klára 
keyrslu. 

Tafla 11 : Hámarksumferð - Niðurstöður 

Langtímakeyrsla 

Fjöldi þráða 50 

Tími þráða 5 

Lykkju-fjöldi 300 

Stóðst prófun Já 

Tafla 12 : Langtímakeyrsla - Niðurstöður 

Til að athuga hámarksnotkun var tími þráða látinn vera 5 og lykkjufjöldi vera 1. Við þær aðstæður var mesti 

fjöldi þráða sem keyrðu villulaust í gegn 920. 950 þræðir keyrðu í gegn með 0,21% villur en 1000 þræðir með 

0,62% villu. Eftir það urðu villurnar töluvert fleiri. 

7.4.3 Niðurstaða prófana 

Afkastaprófanirnar sýndu að kerfið ætti að ráða við eðlilegt álag nokkuð vel og engin villa kom upp þegar það 

var prófað með eðlilegum fjölda notenda.  

Langtímakeyrsla gekk vel og engar villur komu upp.  

Hámarksumferð kennara stóðst prófið en hámarksumferð nemanda náði ekki að klára keyrslu villulaust. 

Báðar tilraunir náðu ekki að keyra fleiri þræði en 920 og þar sem það gerðist í báðum tilraunum mætti athuga 

það betur hvort að tölvan hafi ekki náð að keyra fleiri þræði eða hvort að kerfið hafi einfaldlega ekki ráðið við 

álagið.  

Heildarniðurstaðan er sú að kefið ræður við eðlilega umferð en gæti farið að lenda í vandamálum þegar 1000 

manns fara að skrá sig inn á sama tíma.  

8 Framvinda 

Á heildina litið gekk verkefnið vel. Hópurinn lenti í nokkrum byrjunarörðugleikum varðandi skipulagningu 

verkefnisins sem hefðu ef til vill ekki komið upp ef reynslan hefði verið meiri. Einnig tóku vandamál varðandi 

uppsetningu mikinn tíma á fyrsta mánuði verkefnisins svo hópurinn náði ekki að byrja að vinna niður 

verkefnalistann eins snemma og hann hefði kosið. Allar áhættur sem komu upp náðist þó að leysa, oftast með 

því að vinna fleiri tíma. Hraðinn (e. Velocity) var mjög mismunandi, m.a. vegna álags í öðrum áföngum, og það 

sýndi í raun hve mikið truflanir hafa á afköst hópmeðlima því strax og þeir kláruðust jukust þau til muna. 

Í grafi eitt má sjá skiptingu á vinnuliðum eftir hópmeðlimum. Flestir tímar í verkefninu fóru í verkþáttinn 

Forritun og allir meðlimir unnu um það bil jafn mikið í honum. Þar sem Olga var verkefnisstjóri var hún sú eina 
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sem var að skipuleggja sprettina og taka saman tímana í lok hvers spretts svo hún er sú eina með vinnustundir 

skráðar á Scrum og skipulagning verkefnis. Björn og Andri sáu að mestu um prófanirnar í kerfinu. 

Samhengisviðtöl og notendaprófanir voru skráðar undir verkþáttinn Greining. Kristborg og Olga sáu að mestu 

um skýrslugerð svo þær unnu hlutfallslega mest í þeim verkþætti. Hópmeðlimir reyndu að mæta á alla fundi 

eins og þeir gátu svo hlutfallsleg skipting í þeim verkþætti er býsna jöfn.  

 

Graf 1: Skipting á verkþáttum eftir hópmeðlimum 

Eins og búast mætti við var um 60% af vinnustundum hópsins varið í forritun. Eftir það fóru 9% í „Annað“ sem 

eru t.d. lagfæringar á villum, vandamál með uppsetningu, útskýringar á kóða og að koma síðunni í hýsingu. 9% 

af vinnustundum hópsins var varið í Skýrslugerð og 8% var varið í greiningu sem eru m.a. samhengisviðtölin í 

byrjun verkefnis og notendaprófanir í lok þess.  

  

Graf 2 : Tímayfirlit eftir verkþáttum 

Í byrjun verkefnisins voru áætlaðir 1725 klukkustundir á hópinn í heild. Það þýðir 345 klukkustundir á hvern 

hópmeðlim. Hópurinn vann í raun 2017 tíma svo hann fór 292 tíma fram úr áætlun. Graf þrjú sýnir 

heildartímafjölda hvers hópmeðlims.  
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Graf 3 : Heildartímafjöldi hópmeðlima 

Umfang allra sagna í verkefnalistanum var ákveðið með sögupunktum. Fjöldi sögupunkta í heildina var 276. 

Hópurinn náði að klára 218 sögupunkta og 58 sögupunktar voru ekki kláraðir. Graf fjögur sýnir hvernig hópnum 

gekk að brenna sögupunktunum í verkefnalistanum. Engar sögur voru unnar í spretti 0, 8 og 9.  

 

Graf 4 : Graf yfir verklok 

Eftir hvern sprett reiknaði hópurinn hraða (e.Velocity) sprettsins svo auðveldara væri að áætla fjölda 

sögupunkta sem hópurinn kláraði í hverjum spretti. Hraðinn nýttist ekki eins vel og hann gerir við venjulegar 

aðstæður vegna því hve vinnutími hópmeðlima var mismunandi eftir því hvenær á önninni hann var að vinna í 

verkefninu. Í spretti 5 og 6 var hraðinn mjög lítill útaf verkefna- og prófavinnu. Í spretti 2 var hraðinn heldur 

ekki mikill útaf uppsetningarörðugleikum. Meðaltal hraða sprettanna á undan var notað sem viðmið fyrir næstu 

spretti. Það voru þó alltaf tilbúnar sögur sem tengdust þeim sögum sem voru áætlaðar í sprettinum ef sú 

aðstaða skyldi koma upp að fjöldi sögupunkta skildi vera of lítill, líkt og gerðist í spretti 4. Engar sögur voru 

unnar í spretti 0, 8 og 9. 
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Graf 5 : Hraði teymis 

8.1 Yfirlit spretta 

Verkefnið var níu sprettir í heildina og hér verður stuttlega farið yfir hvern þeirra. Frekari upplýsingar varðandi 

framvindu má finna í meðfylgjandi skjali, „Framvinduyfirlit“. 

8.1.1 Sprettur 0 

21.01.2013 – 03.02.2013 

Aðalviðfangsefni sprettar 0 voru skipulagning og undirbúningur á verkefninu. Í sprettinum var ekki verið að 

vinna sögur svo það er ekki til yfirlit fyrir sprett 0 (e. Sprint burndown chart).  

8.1.2 Sprettur 1 

04.02.2013 - 17.02.2013 

Verkefni spretts 1 voru að mestu tengd greiningu. Hópmeðlimir framkvæmdu samhengisviðtöl  til að aðstoða 

við þarfagreiningu. Í lok spretts byrjuðu hópmeðlimir að vinna í uppsetningu.  

 

Graf 6 : Sprettur 1 - Yfirlit 

8.1.3 Sprettur 2 

18.02.2013 – 03.03.2013 

Hópmeðlimir settu upp IntelliJ IDEA. Hópurinn gat byrjað að vinna niður verkefnalistann og spretturinn 
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einkenndist að miklu leyti af grunnvinnu, t.d. að búa til stjórnara (e. Controllers) og aðra klasa.  Tenging við 

gagnagrunn Advania tafðist svo ákveðið var að lengja sprettinn um eina viku en tenging náðist í enda sprettsins. 

 

Graf 7 : Sprettur 2 - Yfirlit 

8.1.4 Sprettur 3 

04.03.2013 – 17.03.2013 

Sprettur 3 var einungis ein vika að lengd því sprettur 2 var lengdur um eina viku. Einungis var unnið í sögum 

með A í forgang því klára þurfti ákveðna grunnvirkni í kerfinu til að hægt væri að halda áfram. Hraði teymisins 

var góður því hægt var að endurnýta mikið af kóða sem hafði verið skrifaður í spretti tvö. 

 

Graf 8 : Sprettur 3 - Yfirlit 

8.1.5 Sprettur 4 

18.03.2013 – 31.03.2013 

Allar sögur með A í forgang voru kláraðar í þesum spretti og byrjað var á að vinna í sögum með B og C í forgang. 

0

5

10

15

20

18
.f

eb
.

20
.f

eb
.

22
.f

eb
.

24
.f

eb
.

26
.f

eb
.

28
.f

eb
.

2.
m

ar
.

4.
m

ar
.

6.
m

ar
.

8.
m

ar
.

10
.m

ar
.

Sö
gu

p
u

n
kt

ar
 

Áætlað

Raun

0

10

20

30

40

50

11
.m

ar
.

12
.m

ar
.

13
.m

ar
.

14
.m

ar
.

15
.m

ar
.

16
.m

ar
.

17
.m

ar
.

18
.m

ar
.

Sö
gu

p
u

n
kt

ar
 

Raun

Áætlað



T-404-LOKA, 2013-1 
ABÓ, BÞ, HS, KAÁ, ORK 

Kristborg Anna Ámundadóttir 
 

24 

 

Graf 9 : Sprettur 4 - Yfirlit 

8.1.6 Sprettur 5 

01.04.2013 – 14.04.2013 

Sprettur 5 einkenndist af miklu álagi í öðrum áföngum sem hópmeðlimir voru í samhliða lokaverkefninu og því 

náðu þeir ekki að vinna jafn mikið í verkefninu og þeir hefðu kosið. Töluvert færri tímar náðust því í sprettinum 

en höfðu verið planaðir. Þær sögur sem voru ekki kláraðar voru færðar yfir á sprett 6.  

 

Graf 10 : Sprettur 5 - Yfirlit 

8.1.7 Sprettur 6 

15.04.2013 – 28.04.2013 

Sprettur 6 féll á prófavikurnar í skólanum. Flestir hópmeðlimir voru þó búnir í prófum í fyrri vikunni og gátu því 

bætt við sig tímum til að vinna upp tímaskortinn frá spretti 5. Vinnan að koma kerfinu á netið tók þó mikinn 

tíma svo það var nauðsynlegt í lok sprettsins að færa sögur sem ekki náðist að gera yfir á sprett 7.  
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Graf 11 : Sprettur 6 - Yfirlit 

8.1.8 Sprettur 7 

29.04.2013 -  05.05.2013 

Sprettur 7 var vika að lengd og var fyrsti spretturinn þar sem hópmeðlimir þurftu ekki að sinna öðrum áföngum 

til viðbótar við verkefnið. Það náðist að klára mikið af sögum með C í forgang og þó að miklum tíma var eytt í að 

koma síðunni í hýsingu náðist það ekki í þessum spretti.  

 

Graf 12 : Sprettur 7 - Yfirlit 

8.1.9 Sprettur 8 

06.05.2013 – 12.05.2013 

Í spretti 8 var ákveðið að vinna ekki neinar sögur því hópmeðlimir töldu það mikilvægara að hafa virkni síðunnar 

fullkláraða en að hún væri fjölbreyttari en ekki kláruð að fullu. Stöðufundur þrjú var haldinn í miðjum spretti og 

hópurinn stefndi á að klára alla virkni sem kerfið átti að innihalda fyrir hann. Eftir fundinn var sú virkni fullunnin. 

Einnig unnu hópmeðlimir ýmsar prófanir og byrjað var á skýrslugerð fyrir lokaskil. Hópurinn vann engar sögur í 

sprettinum svo ekki er til yfirlit yfir hann. 

8.1.10 Sprettur 9 

13.05.2013 – 17.05.2013 

Sprettur 9 var einungis þrír dagar og einkenndist hann af skýrsluskrifum, prófunum og lagfæringum á villum í 
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kerfinu. Hópurinn vann engar sögur í sprettinum svo ekki er til yfirlit yfir hann. 

9 Framtíðarsýn 

Í lok verkefnis voru ekki allar sögur útfærðar, aðallega vegna tímaskorts. Miklir möguleikar eru til staðar fyrir 

viðbætur við kerfið. Ein af þeim sögum sem náðist ekki að útfæra var að kennari getur byggt verkefni/próf á 

gömlum prófum og getur látið kerfið velja x margar spurningar úr y mörgum spurningum til að nemendur fái 

ekki allir sama próf. Í samhengisviðtölum töldu margir notendur að þeir myndu nýta sér þessa möguleika ef þeir 

væru fyrir hendi. Þessar sögur myndu auðvelda starf kennarans enn frekar sem var tilgangur kerfisins í byrjun. 

Einnig voru tveir aðrir notendahópar greindir í byrjun verkefnisins, stjórnandi (e. Admin) og foreldri en ekki 

náðist að útfæra kerfið fyrir þeirra þarfir.  

Hönnun kerfisins býður upp á að verkefni séu endurnýtt á milli anna og séu lögð fyrir aftur. Til þess þyrfti 

einungis að fara í töfluna „Verkefni“ og sækja öll verkefni þaðan. Þá væri hægt að búa til verkefnabanka sem 

væri deilt á milli allra kennara í áföngum, svipað og er gert með spurningabankann, eða persónulegan verkefna- 

og spurningabanka fyrir hvern kennara.  

Hópmeðlimir gerðu sér grein fyrir því að kerfið verður mjög stórt mjög fljótt. Ef kerfið yrði þróað áfram yrði að 

fara í það að skoða ýmis atriði, m.a. varðandi skalanleika og stærð gagna. Ef nemendur í kerfinu væri yfir 1000 

og væru allir að skrá sig inn samtímis þyrfti að skoða betur hvernig væri best að skala kerfið upp. Það komu  

margar góðar hugmyndir frá kennurum og nemendum úr samhengisviðtölunum sem mætti gera að sögum í 

næstu útgáfum af kerfinu. Til að kerfið væri betra í notkun fyrir fög eins og stærðfræði þyrfti að bæta við ritvél 

(e. Editor) með ýmsum stærðfræðitáknum. Fyrir fög eins og íslensku og ensku væri gott að hafa möguleika á að 

skila ritgerðarspurningum. Kennarar vildu sumir geta stofnað til einka-umræðna við nemendur sem gætu verið í 

gangi út önnina og aðrir vildu geta sundurliðað einkunnir fyrir verkefni.  Nemendur tjáðu hins vegar áhuga sinn 

á því að hafa spjall svipað því sem er á samfélagsmiðlum.   

10 Lokaorð 

Vinnan að nemenda/kennaravef Innu var mjög lærdómsrík fyrir alla hópmeðlimi. Þeir fengu tækifæri til að 

skipuleggja og vinna að kerfi frá byrjun og að koma að öllum hliðum þess, s.s. að búa til rekstarhandbók, 

skipuleggja gagnagrunnin og kóða kerfið frá grunni. Meðlimir búa vel að þessari reynslu þar sem það er ekki 

algengt á vinnumarkaði í dag að vinna að öllum þáttum eins kerfis.  Reynsla hópmeðlima af hugbúnaðargerð var 

mismikil í byrjun verkefnis og það tók hópinn dágóðan tíma að komast að stað við vinnslu þess. Miklum tíma 

var varið í uppsetningu og skipulagningu á verkefninu sem hefði ef til vill verið minni ef reynsla af 

verkefnastjórnun hefði verið meiri. 

Í byrjun verkefnis voru miklir erfiðleikar með Play rammann (e. Framework). Það var erfitt að fá tengingu við 

gagnagrunninn, mikið af óskiljanlegum þýðendavillum (e. Compile errors) komu upp við þróun kerfisins og Play 
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hafði bætt við nýju tungumáli, Scala, sem hópmeðlimir þurfti að læra. Mikið af hlutum sem ættu ekki að vera 

mjög flóknir voru sífellt basl og hópurinn er ekki viss um að hann myndi mæla með þessum hugbúnaðarramma 

fyrir verkefni svipuð þessu.  

Niðurstöður úr notendaprófunum fullvissuðu hópmeðlimi um að frumgerð kerfisins er góð en má þó bæta 

varðandi ýmis atriði. Kennarar voru almennt ánægðir með megin tilgang kerfisins; að safna spurningum, 

verkefnum og prófum í banka sem væri hægt að nýta ár eftir ár og minnka vinnu þeirra með tímanum. 

Niðurstöður gáfu þó til kynna að enn þarf að vinna í kerfinu til þess að virkni þess verði fullkláruð og nothæf 

fyrir framhaldsskóla á landinu.   

Framtíðarsýn verkefnisins er sú að Advania geti nýtt sér frumgerðina að námsefnishluta í nemenda/kennaravef 

Innu. Eftir að kerfið var sýnt verkefniseigandanum Advania er hópurinn bjartsýnn á það að kerfið verði nýtt að 

einhverju marki innan fyrirtækisins, hvort sem það verði frumgerð að því sem koma skal í nemenda- og 

kennaravef Innu eða að það verði þróað áfram. 
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