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1  Inngangur 

Á alþjóðavísu er ótal mörgum mismunandi leiðum beitt við þróun hugbúnaðar, þær eru 

jafn fjölbreyttar og þær eru mismunandi; enginn þeirra hefur þó notið eins mikillar 

útbreiðslu á síðustu árum og agile-aðferðarfræðin, en vinsældir hennar hafa gert hana að 

viðfangsefni margra empirískra rannsókna á aukinni skilvirkni og afköstum sem 

stuðningsmenn hennar vilja meina að unnt sé að ná fram með innleiðslu hennar. 

Í þessari skýrslu verður fjallað um framgang verkefnsins út frá upplifun scrum-meistara 

annars teymisins sem annaðist það, ásamt kostum og göllum við nálgun agile-

aðferðarfræðinnar við þróun kauphallar fyrir rafræna gjaldmiðla. 

1.1 Hugmyndin 

Besta lýsingin sem höfundi er kunnugt um á verkefninu kemur úr fyrsta vinnuskjali 

ViralTrade, og er engin ástæða til að umorða hana. 

,,Hugmyndin er sú að búa til kauphöll fyrir stafrænar eignir, þá aðallega stafræna 

gjaldmiðla úr tölvuleikjum. Áætlunin er sú að búa til MVP (Minimal Viable Product) sem 

sett er á markaðinn í lok ársins.” 

- ViralTrade: Sprettur #0, 13. febrúar. 2013. 

1.2 Teymið 

Meðlimir teyminsins voru, ásamt höfundi: 

 Árni Inaba Kjartansson, útskriftarnemi. 

 Einar Jóhannsson, nemi á 2. ári. 

Nánar verður fjallað um hvernig mismunandi styrkleikar(eða veikleikar), reynsla og 

kunnátta þeirra, áttu eftir að hafa áhrif á einstaka þætti þróunar þegar fjallað er um 

framvindu einstaks spretts fyrir sig. 

1.3 Hlutverk scrum-meistara 

Scrum-meistari gegnir ekki hlutverki stjórnanda, eins og titilinn kann að gefa til kynna og 

hefur ekki nein völd yfir teymunum sem þeir annast. Þeir gegna þó mikilvægu hlutverki 

innan teymsins, og hafa afmarkaðar skyldur, bæði gagnvart stjórnendum og öðrum 

starfsmönnum innan síns teymis1: 

                                                 

1
Orit Hazzan Yael Dubinsky: Agile Software Engineering, Springer 2008. 
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 Fjarlægja hindranir sem standa í vegi fyrir því að teymið geti skilað 

viðunandi afköstum. 

 Mynda góðan farveg fyrir vinnu teymsins, m.a. með að lágmarka koma í 

veg fyrir að neikvæð utan að komandi öfl hafi áhrif á störf þess. 

 Stuðla að því að teymið viðhaldi fókus á markmiðum sínum. 

 Tryggja að reglum sé fylgt. 

Það er einnig vert að minnast á að það gengur gegn agile að staða scrum-meistari sé túlkuð 

sem stjórnunarstaða, enda bera slíkir verkefnisstjórar víðtækari ábyrgð á framvindu 

verkefnis heldur en þeir. 

1.4 Afhverju agile? 

Upphafsmenn agile lögðu fram kjarnaatriði úr sínum eigin reynsluheimi til að byggja nýtt 

þróunarferli á2: 

,,Einstaklingar og samkipti, frekar en ferli og tól.” 

Sterk rök mætti færa fyrir því að þessi angi vinnunar hafi bæði verið stærsti galli og stærsti 

kostur við beitingu agile, allir starfsmenn sátu helstu fundi með kaupanda/eiganda og 

höfðu tækifæri til að tjá sig um ákvarðanir sem teknar voru, en sömu einstaklingar voru 

ekki endilega með mikla reynslu af stórum hluta þeirra tækni sem búist var við að notuð 

yrði(e. Tech stack) í upphafi. 

Niðurstaðan var sú að mikill tími fór í upphafi fyrir starfsmenn að kynna sér þau nýjustu 

leiðir sem farnar voru við þróun vef-appa og læra á þær, en höfðu á sama ríkan stuðning frá 

hver öðrum þegar þeir lentu í erfiðleikum. 

,,Starfandi hugbúnaður, frekar en ítarleg skjölun.” 

Góð vara er ætíð helsta markmið þróunar af þessu tagi, einkum ef starfað samkvæmt “lean 

startup”-nálguninni sem verkefnið færðist í áttina að á síðari stigum þess eftir ósk 

kaupanda og leyfði þessum hluta agile að skína, skjölun var engu að síður til staðar, og 

fylgdi fyrirfram skilgreindum stöðlum sem lagt var upp með frá byrjun -en var skipuð í 

lægra sess en raunverlegur ávinningur af því að teymin gætu skilað af sér vörunni. 

,,Samstarf við kaupanda, frekar en samningar.” 

Starfsemi teymisins byggðist að miklu leyti í kringum náið samstarf við það sem agile vill 

vísa til sem ,,kaupanda” eða ,,viðskiptavin”, en í tilfelli verkefnsins var frumkvöðullinn á 

bakvið fyrirtækið sem teymið starfaði fyrir. 

Þessi greiði aðgangur gerði hversdagsleg vafamál á bakvið ákvarðanir auðveldari fyrir 

vikið þegar kom að fá skýrar kröfur um virkni einstakra hluta kerfisins, einkum sökum 

                                                 

2
Beck, Kent; ofl. "Manifesto for Agile Software Development".  Agile Alliance.  2001. 
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þess að kaupandi var búinn að semja og útfæra ítarlega kröfulýsingu, og í kjölfarið 

notendasögur, sem hann var sjálfur til staðar til að fylgjast með nánari útfærslu á og gera 

athugasemdir við eftir því sem reyndist nauðsynlegt -sem er stór kostur fyrir alla viðleitni 

til að skila þeirri vöru sem er búist við af hans hálfu. 

,,Viðbrögð við breytingum, frekar en að fylgja áætlun.” 

Hversu skjótt teymi geta brugðist við oft umtalsverðum breytingum á kröfum frá kaupanda 

hefur mannfjöldi verkefnis lykiláhrif á hversu skaðleg áhrifi þær hafa í för með sér á 

langtímaáætlanir sem eru gerðar í upphafi -það kemur e.t.v. ekki á óvart að rannsóknir hafi 

sýnt fram á þetta er helsti akkilesarhæll agile; hve viðkvæm stór teymi eru fyrir stórum 

breytingum á kröfum kaupanda. 

Nánar verður fjallað um hvernig þetta atriði kom við sögu við þróun verkefnisins, og 

hversu stórt hlutverk það spilaði þegar teymið þurfti að sýna skjót viðbrögð, í kaflanum um 

sprett #3. 
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2 Sprettur #0 

Þó að fyrsti vinnudagurinn hafi verið 20. janúar 2013,  hófst starf höfundar mun fyrr, eða 

fyrir áramót, þegar listi yfir þau forritunarmál, kóðasöfn og tól lá að mestu leyti fyrir, en að 

tryggja að teymið tileinki sér nauðsynlega kunnáttu á þau á sem skemmstum tíma, og að 

uppsetning á þeim gangi auðveldlega fyrir sig, var fyrirsjáanlega forgangsatriði þegar kom 

að einu af skyldum scrum-meistara: Að fjarlægja mögulegar hindranir á vegi 

þróunarstarfsins, en það sýndi að sá undirbúningur átti eftir að koma sér vel í upphafi 

vinnunnar. 

2.1 Áætlanir 

Þegar hafist var handa við áætlanagerð fyrir komandi spretti var þegar eigandi þegar búinn 

með stóran hluta kröfulýsingarinnar, án þess þó að hafa áætlað tíma á þær sögur sem voru 

reiðubúnar, sem teymin gerðu í sameiningu á þriggja vikna tímabili á meðan á sprettinum 

stóð. 

Á þessu tímabili voru teymin skipuð, sögum breytt, bætt við og þær jafnvel sameinaðar 

eftir þörfum til að gera þær skýrari og auðveldari viðureignar, en lang mestur tími fór í að 

allir starfsmenn funduðu um hve mikinn tíma ætti að áætla fyrir hverja sögu fyrir sig. 

Það sem undraði höfund mest var hve miklu íhaldssamari(eða jafnvel svartsýnni) áætlana 

starfsmanna urðu eftir því sem þeir voru eldri, munurinn á há og lággildi verandi oft á bilin 

30% til 40% í sumum tilfellum. 

2.2 Scrum-fundir 

Upphaflega var ákveðið að hafa fundi tvisvar í viku, en sökum anna og hvernig 

stundarskrár teymisins stönguðust á, var sú leið farin að halda einn fastann og annan eftir 

þörfum. Þetta fyrirkomu átti eftir að gefast ágætlega, einkum miðað við það litla 

starfshlutfall sem starfsmenn fyrirtæksins höfðu. 

2.3 Valin hlutverk(sprettur #0) 

Sérhver meðlimur teymsins valdi sér sjálfur hlutverk í upphafi spretts í samráði við 

heildina, þetta hlutverk lýsir ákveðnum hluta þróunarinnar sem viðkomandi skal bera 

ábyrgð á, skal vera í samræmi við markmið sprettsins, og er til viðbótar öðrum skyldum 

hans sem forritara. 

 Code reviewer: Árni Inaba Kjartansson 

 Einingaprófari: Einar Jóhannsson 

 Scrum-master: Sveinbjörn Geirsson 
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2.4 Samskipti 

Ákveðið var að styðjast við eftirfarandi samskiptaleiðir:  

 Beanstalk (Subversion) - Útgáfustjórnun 

 Facebook - Almenn samskipti og tenglar á upplýsingar um forritun í 

viðeigandi málum. 

 Tölvupóstur -Mikilvæg gögn send á milli, samskipti við eiganda. 

 Google Docs – Vinnuskjöl, s.s. kóðastaðlar og listi yfir sögur(e. “product 

backlog”). 

2.5 Forritunarmál, kóðasöfn og önnur tól 

Eftirfarandi er listi yfir öll þau tól sem áttu eftir að koma við sögu á komandi sprettum, 

mikið af nýjustu og öflugustu tækni í boði á sviði vefhönnunar og -þróunar voru innleidd í 

kaupahallarkerfið samkvæmt ráðgjöf frá Guðmundi Frey Guðjónssyni, sem einnig forritaði 

beinagrindina sem stuðst var við frá byrjun. 

Þessi samantekt var unnin af starfsmönnum ViralTrade til að auðvelda hvor öðrum að 

hefjast handa til að læra á þau fjölmörg tól, sem þeir höfðu ekki endilega notað sem hluta 

af námi sínu við Háskólann. 

2.5.1 Brunch 

Brunch er í grunninn pakkatól fyrir HTML5 forrit. Það getur fylgst með möppum og þýtt 

kóðann jafnóðum og hann er vistaður, ásamt því að keyra vefþjón til að geta séð útkomuna, 

þegar á að gefa kóðann út getur það séð um að smækka hann. 

2.5.2 Backbone + Chaplin 

Backbone er MV* framework skrifað í Javascript, ætlað til að auðvelda þróun einnar síðu 

vefforrita (e. Single Page App, SLA). Chaplin útvíkkar virkni Backbone og gefur því 

sterkar skorður á hvernig skipulagi kóða skuli háttað, ásamt því að breyta nokkrum hlutum 

til að gera það auðveldara í notkun. Að sjálfgefnu notar Chaplin sniðmátamálið Handlebars 

til að stjórna útliti og munum við einnig nota það. 

2.5.3 Bootstrap 

Bootstrap er safn af CSS stílbrögðum sem auðvelda ferlið við að búa til útlit á síðu, auk 

Javascript virkni (í gegn um jQuery) sem gefur því meiri gagnvirkni en hægt er með hreinu 

HTML+CSS. 

2.5.4 CoffeScript 

CoffeeScript er einfalt mál sem þýðist beint í Javascript. Helsti kostur þess er að hægt er að 

gera meira með minni kóða. 
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2.5.5 Node.js 

Við notum pakkastjóra Node.js, npm, til að halda utan um pakkana sem við notum svo við 

þurfum ekki að vera með kóðasöfn þriðja aðila í útgáfustjórnunarkerfinu. 

2.5.6 Apache Tomcat 

Tomcat er vefþjónn sem meðal annars getur höndlað JSP síður. 

2.5.7 MySQL 

Við munum nota MySQL sem gagnagrunn. Hann er venslagrunnur og tryggir ACID 

skilyrði. 

2.5.8 jQuery 

jQuery liggur að baki stórum hluta gagnvirkni síðunnar. Það býður upp á ýmiss konar 

AJAX- og hreyfivirkni. 

2.6 Viðmót 

Í þessum spretti unnu teymin í sameiningu uppkast að notendaviðmóti kauphallarinnar í 

samstarfi við eiganda; það stendur enn til að miða við það sem fyrirmynd að lokavöru. 

Mynd 1: Gróft uppkast að notendaviðmóti 

2.7 Áhættur 

Í upphafi hvers spretts gerir agile ráð fyrir því að listi yfir áhættur sé unnin, og hann sé 

endurskoðaður eftir því sem meiri tími líður frá byrjun og fleiri koma í ljós. 
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Eftirfarandi listi var settur saman í upphafi spretts #0 og var ekki endurskoðaður í kjölfarið, 

því er ekki ástæða til að minnast frekar á nýjar áhættur í umfjöllun um aðra spretti. 

Áhætta Líkur Afleiðingar Áhrif Gagnaðgerðir 

Hópmeðlimur 
hættir. 

Litlar. Afkastageta teymis 
minnkar. 

Meðal. Stöðugt upplýsingaflæði milli 
hópmeðlima, til að 
fyrirbyggja þekkingarleysi á 
því sem umræddur 
hópmelimur hefur ger og 

ætlar sér að gera. 

Tímaáætlun fer 

úr skorðum. 

Meðal. 

 

MVP verður ekki tilbúin á 

réttum tíma. 

 

Mikil. Góður tími gefinn í upphafi til 

að áætla umfang 
verkefnisins og auka tími 
hafður afgangs sem má 
ráðstafa til vonar og vara. 

Upplýsingum er 
lekið. 

Lítil. Hugsanlegt tap á 
markaðsstöðu. 

Meðal. 

 

Leyndarsamningar. 

Samtvinning tóla 
fer úr skorðum. 

Lítil. Ákveðnir hlutir í 
kauphöllinnvirka ekki 

saman. 

Meðal. 

 

Raðgjöf fengin frá Guðmundi 
Frey, CTO hjá ViralTrade. 

2.8 Beinagrind 

Við lok spretts #0 barst fyritækinu loksins beinagrind að vörunni sem hafði verið unnin af 

Guðmundi Frey, CTO þess, vegna þess hve löng biðin eftir henni hafði verið hafði ekki 

verið hægt að gera ráð fyrir að mikið af þeirri vinnu sem fór í hana hefði þegar verið unnin. 

Í þessari beinagrind mátti sjá mörg dæmi um mörg þau forritunarmál og tól sem minnst er 

á í undförnum köflum(einkum 2.4), sem áttu eftir að koma sér sérstaklega vel fyrir 

starfsmenn, því mörg þeirra eru svo ný eða nýleg að ekki auðvelt var finna mikið af 

raundæmum um þau í notkun. 

Mynd 2: Beinagrindin í sinni upprunalegu mynd. 



12 

2.9 Samantekt á spretti #0 

Þessi sprettur gekk í heildina mjög vel, scrum-aðferðafræðinni var beitt til með mjög 

góðum árangri, og þykir höfundi sú vasklega framganga sem náðist í þessum spretti, 

einkum hvað varðar kröfulýsingu, áætlanagerð og liðsheild sýna fram á þá styrkleika 

hennar í verkefni af þessari stærðargráðu, þó að á þessum punkti í þróuninni hafi engir 

scrum-fundir verið haldnir, heldur hittust starfsmenn sem heild og náðu í sameiningu að 

setja raunveruleg og haldbær markmið sem áttu eftir að nást. 

Nokkrar hindranir náðu þó að standa í vegi fyrir vinnunni, aðallega hve lengi þurfti að bíða 

eftir beinagrindinni, að uppsetning á lykilhugbúnaði vafðist fyrir sumum starfsmönnum, en 

hafðist þó með aðstoð frá öðrum starfsmönnum að vinna bug á því að langmestu leyti, og 

það reyndist ekki nógur tími til að ljúka við kröfulýsinguna, sem var bætt upp með því að 

allir starfsmenn féllust á að mæta til vinnu á sunnudegi til að ljúka við hana. 

Niðurstaða höfundar er sú að óhætt sé að líta á sprett #0 sem gott fyrsta skref sem lagði 

góðan farveg fyrir það sem koma skyldi. 
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3 Sprettur #1 

Á þessum spretti hófst hin eiginlega forritunarvinna, teymið byrjaði að kynnast innbyrðist 

og mismunandi kunnátta starfsmanna þegar kom að framenda vs. bakenda kerfisins byrjaði 

að koma í ljós þegar sögum var skipt niður. 

3.1 Arkitektúr 

Eftirfarandi mynd var unnin af Jónasi Tryggva Stefánssyni, og sýnir útlit kerfsins eins og 

starfsmenn sáu það fyrir sér þegar að vinnu væri lokið. 

Mynd 3: Arkitektúr kerfsins 

3.2 Sögur(sprettur #1) 

Fyrstu sögurnar sem unnar voru voru á þessum sprett voru valdar þannig að þær ættu eftir 

að setja tóninn fyrir nokkrar grundvallarútfærslur á nokkrum meginstoðum 

kaupahallarkerfsins. 
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Teymi höfundar bar ábyrgð á nokkrum af fyrstu smákerfum sem áttu eftir að mynda hluta 

af stærri heildmynd sem rísa átti upp úr forritunarvinnunni á seinni sprettum. 

Heildarvinnustundir: 99 

Skráningarkerfi 

Notendur yrðu að geta búið til aðgang fyrir sig, eytt honum, og skráð sig inn eða út á 

öruggan máta. 

Vörur 

Viðskiptavinir yrðu að geta séð hvaða vöruflokka er í boði að versla með, leitað eftir þeim 

í viðmótinu, og valið á milli þeirra aðgerða sem í boði væru, kaup eða sölu til að byrja með 

-en einnig vöktun á þeim. 

Útlit 

Færni eins starfsmanns í teyminu gerði það kjörið til að takast á við ýmis útlitsleg atriði og 

viðmótshluti sem þurfti að búa til og útfæra einhver virkni fyrir. 

Upplýsingamiðlun 

Teyminu var gert að útfæra leitar-algrím fyrir vörur kauphallarinnar, sem ekki bara fann 

leitarstrengi sem notandi sló inn, heldur raðaði þeim einnig eftir flokkum og hve vel 

leitarniðurstaða átti við. 

Gagnvirkni 

Teyminu var gert að útfæra viðmótið þannig að ekki þyrfti að endurhlaða síðuna í hvert 

einasta skipti sem einhverju smáatriði er breytt. 

3.3 Scrum-fundir 

Uppskipting verkefna gekk vel fyrir sig þegar í ljós kom að einn af starfsmönnunum í 

teyminu(Einar) hafði mikla reynslu af þróun í framenda, með einhverjum af þeim tólum 

sem þegar voru í notkun, og hinn(Árni) hafði ótrúlega mikla reynslu í forritun í java. 

Þessi samsetning reyndist einkum heppileg þar sem javascript-færni höfundar  sem hann 

hafði byggt upp í kjölfarið á námskeiðinu í vefforritun, og var sögum skipt niður þannig að 

Einar útfærði útlit, Árni reikniverk í bakenda, og höfundur annaðist það þunna lag sem er 

þar á milli. 

3.4 Samantekt á sprett #1 

Ef markmið sprettsins var að klára þær sögur sem hægt var, þá mætti segja að það hafi 

náðst, en margar þeirra voru þess eðlis að ekki var unnt að einu sinni hefja vinnu við þær 

vegna þess að gagnagrunnurinn sem áætlanir gerðu ráð fyrir var ekki reiðubúinn. 

Allar aðrar sögur, sem voru gangagrunninum ekki viðkomandi, var lokið með 

ásættanlegum afköstum. 
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4 Sprettur #2 

Upphaf þessa spretts einkenndist af bjartsýnni vegna góðs gengis á síðasta spretti, þó að 

mikið af sögum hafi verið frestað vegna óvissu um lokaútlit gagnagrunnsins sem varan átti 

að nota, ákveðið var að lækka væntingar og takast frekar á við stærri verkefni sem búist var 

við að tækju lengri heildartíma. 

4.1 Sögur(sprettur #2) 

Sögurnar sem einkenndu sprett #2 snéru flestar notendum kerfsins, einkunnagjöf kaupenda 

til seljanda, upplýsingaöflun og frekari vinnu við að bæta birtingu vara fyrir hugsanlegum 

kaupendum. 

Heildarvinnustundir: 84 

Vörur 

Teyminu var gert að gera seljendum kleift að setja vörur sínar til sölu á ákveðnum 

lansvæðum/heimsálfum, hagkerfum(þ.e. Leikjaþjónum eða öðrum skilyrtum svæðum 

innan leiks), eða liði(e. faction) kaupanda. 

Notendur 

Teymið setti inn skilmála síðunnar(sem voru reyndar ekki reiðubúnir í heild sinni), viðmót 

sem gerði kaupanda eða seljanda kleift að setja inn nauðsynlegar upplýsingar um sig, leyfa 

þeim að sjá tilboð, gömul og ný, sem viðkoma þeima og leyft þeim og öðrum að gefa 

umsögn um þjónustu og áreiðanleika þeirra. 

Einkunnagjöf 

Sögur sem tengdust einkunnagjöf kaupenda til seljanda, til að endurspegla ánægju þeirra 

með þjónustu þeirra voru settar inn á þessum sprett, en ekki náðist að útfæra þær af 

ástæðum sem ræddar verða síðar. 

Upplýsingamiðlun 

Nauðsynlegar sögur sem við komu raunverulegum gjaldmiðlum(Dollurum, Evrum, 

o.s.frv.), og hvernig gengi þeirra sé háttað þegar þeir væru notaðir til verslunar í 

kauphöllinni voru úthlutaðar, einnig útfærslu á gröfum og öðrum grafískum leiðum til að 

koma upplýsingum til notenda. 
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5 Sprettur #3 

Þessi sprettur hófst með eðlilegum hætti -engum grunaði að stefna verkefnsins ætti að 

breytast jafn verulega og hún gerði eftir fund með eiganda snemma á honum. 

5.1 Fundur og breytingar 

Einn stærsti kosturinn við agile-aðferðarfræðina er hve sveigjanlegt vinnuferlið verður 

þegar henni er fylgt, en það átti eftir að koma sér vel eftir að eigandi óskaði eftir fundi með 

báðum teymunum og tilkynnti þeim að héðan í frá yrði unnið að gerð lágmarksvöru (e. 

,,minimum viable product”), nýjum notendasögum var bætt við, breytingar voru gerðar á 

þeim sem fyrir voru, umfangi þeirra breytt eða þeim hafnað alfarið. 

Þetta hafði bæði kosti og galla í för með sér, einn kosturinn var sá að unnt var að styðjast 

við eldri gagnagrunn frá frumgerð, sem sparaði umtalsverðan tíma, gaf aðgang að 

raungögnum og stytti ahendingartímann töluvert. 

5.2 Sögur(sprettur #3) 

Eftir talsverða endurskoðun á áætlunum og umfangi einstakra notendasagna vegna 

breytinganna sem kaupandi óskaði eftir, þá reyndist sú viðleitni að uppfylla kröfu 

lágmarkskerfis sem yrði síðan lokavara fyrirtæksins svo víðtæk að margar þeirra 

notendasagna sem hún hefði áhrif á, þyrfti annað hvort að forrita frá byrjun aftur, eða með 

verulegum breytingum á þeim kröfum sem upphaflega var lagt upp með. 

Að öðru leyti þá reyndust eftirfarandi hlutar hins endurskilgreinda kerfsins standa upp úr 

komandi vinnu teymsins. 

Heildarvinnustundir: 91 

Greiðslumátar 

Kauhöllin þyrfti að geta tekið við greiðslu með kreditkorti, greiðsluþjónustu(s.s. Paypal), 

geymt greiðsluupplýsingar seljanda og kortaupplýsingum kaupanda, óskaði hann eftir því. 

Kaup- og söluferli 

Ýmis lykilvirkni sem kerfið skyldi bjóða upp á kom fyrst fram á þessu stigi, kaupendur 

gætu tekið sölutilboði og seljendur kauptilboði, hvort sem þeir væru skráðir inn eða ekki, 

bjóða upp á endurgreiðslu ef kaupandi ætti rétt hjá henni, hætt við viðskipti o.fl. sem talist 

gæti til algjörrar lágmarksvirkni kauphallar. 

5.3 Samantekt á spretti #3 

Þó að það hafi verið áskorun að takast á við þær breytingar sem óskað var eftir, einkum 

útfrá skipulags- og áætlanagerð, sem er stór hluti af hlutverki scrum-meistara, þá var 

teymið ákaft að takast á við það, enda þýddi það töluverða einföldun og straumlínulögun á 

öllu vinnuferlinu sem átti eftir að fylgja í kjölfarið. 
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6 Niðurstöður 

Þó að kostir agile hafi fengið að skína, og þessi skýrsla fjalli að mestu leyti um þá kosti 

sem hún hefur umfram aðrar almennt viðurkenndar aðferðarfræðir, þá kann hún sökum 

þess að gefa þá mynd af framvindu verkefnsins að fáu skuli hafi verið hægt að bæta, þá 

voru nokkur atriði sem höfðu truflandi áhrif á vinnuna: 

Starfshlutfall: Starfsmenn kvörtuðu undan því að það lága starfshlutfall sem þeir voru í 

gæfu þeim ekki tækifæri til að sökkva sér nógu djúpt hverju sinni; æskilegt hefði verið að 

hækka það upp í 50%, eða hærra. 

Nýjungar: Starfsmenn eyddu miklum af tíma fyrirtæksins að læra á tól og forritunarmál 

sem voru það ný að þau hafa ekki enn ratað inn í akademískt umhverfi í þeim kúrsum sem 

væri undir eðlilegum kringumstæðum kennt á þau; það hefði sparaði fyrirtækinu tíma og 

peninga að fá sérfræðing inn á vinnustaðinn til að kenna starfsmönnum á þessi tól með 

stuttri kynningu. 

Tímaárekstrar: Starfsmenn voru flestir með stundatöflur sem voru það frábrugðnar að sá 

tími sem þeir gátu varið í störf samtímis í aðstöðu fyrirtæksins var verulega takmarkaður; 

kljást hefði mátt við þetta vandamál með því að hafa alla vinnutíma það síðla dags að það 

skipti ekki máli, eða t.d. með því að leggja ríkari áherslu á að velja starfsmenn sem eru jafn 

langt komnir í náminu. 
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