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1. Inngangur

Leyfur er lokaverkefni við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík. Nemendur eru Árni
Björnsson og Helgi Óskarsson sem báðir hófu nám við skólann árið 2013. Leyfur er þeirra
fyrsta samstarf.
Verkefnið var unnið í samstarfi við ferðaþjónustufyrirtækið Gray Line Iceland. Bílafloti Gray
Line telur um 80 hópferðabíla og hjá fyrirtækinu vinna um 180 bílstjórar.
Vegna nýrra reglugerða um atvinnuréttindi bílstjóra ákvað Gray Line að leita lausna hjá
nemendum HR á utanumhaldi tengdu réttindunum.
Áhersla var lögð á að kerfið nýti sér þær auðlindir sem eru nú þegar til staðar í fyrirtækinu,
svo sem mannauðskerfi og aðgangsstýringu notenda. Markmiðið með því er að lágmarka
vinnu starfsmanna og utanumhald kerfisins. Einnig að kerfið ýti undir að réttum verkferlum
væri beitt.

2. Verkefnislýsing

Vegna nýtilkominna laga er atvinnubílstjórum skylt að stunda endurmenntum á fimm ára
fresti. Hjá stórum ferðaþjónustufyrirtækjum sem hafa mikinn fjölda bílstjóra í vinnu krefst
þetta töluverðs utanumhalds og tilgangur verkefnisins er að auðvelda þá vinnu.
Upphaflega hugmyndin var að kerfið geymdi upplýsingar um bílstjóra fyrirtækisins, afrit af
ökuskírteini sem og atvinnuleyfi þeirra og hvenær þau renna út. Kerfið skyldi svo láta
viðeigandi aðila, svo sem mannauðsstjóra, vita í tæka tíð þegar þörf er á endurnýjun.
Strax í byrjun varð ljóst að upphafleg verkefnislýsing var ef til vill ekki nógu skýr til að mæta
væntingum hagsmunaaðila. Þegar við kynntum okkur endurmenntunina nánar sáum við að
ekki væri nóg að kerfið geymdi einungis upplýsingar um starfsmenn og hvenær atvinnuleyfi
þeirra renna út, heldur yrði einnig að vera hægt að halda utan um námskeiðin sjálf.
Helsti notandi kerfisins er mannauðsstjóri fyrirtækisins, en þó getur verið að aðrir starfsmenn
þurfi að hafa aðgang að kerfinu.

3

3. Verkskipulag
3.1. Vinnuaðstaða
Gray Line útvegaði teyminu vinnuaðstöðu í höfuðstöðvum fyrirtækisins. Aðstaðan var
aðgengileg okkur hvenær sem er sólarhringsins. Léttar veitingar í boði.

3.2. Vinnutími
Samþykkt var að vinna að verkefninu alla þriðjudaga og fimmtudaga. Aðrir vinnutímar voru
eftir samkomulagi og fóru þeir eftir verkefnastöðu hverju sinni. Teymið vann að hluta í
fjarvinnu en oftast var unnið í sameiningu á vinnustað. Skiluðu báðir meðlimir yfir 300
vinnustundum hvor, en það er í samræmi við ECTS einingafjölda námskeiðisins.

3.3. Scrum
Í verkefninu var stuðst við Scrum aðferðafræðina. Helgi Óskarsson var sjálfvalinn eigandi
verkefnis (e. Product owner) vegna tengsla sinna við fyrirtækið og þá innanhússþekkingu
sem hann býr yfir. Árni gengdi hlutverki verkefnastjóra (e. Scrum master).

3.4. Helstu aðilar
Verkkaupi

Gray Line Iceland

Hagsmunaaðili

Elín Hlíf Helgadóttir - Mannauðsstjóri

Eigandi verkefnis

Helgi Óskarsson

Verkefnastjóri

Árni Björnsson
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3.5. Daglegt verklag
●

Byrja skal vinnudaginn á stuttu spjalli um stöðu mála, hvað var gert nýlega, hvað skal
gert í dag og hvort einhver vandamál eða spurningar séu til staðar (e. D
 aily scrum).

●

Þegar meðlimir eru sammála um verkefni dagsins skal hafist handa. Verkaskipting fer
eftir því hvað er mest áríðandi og hvað hentar hverjum.

●

Æskilegt að hafa eftirfarandi flipa alltaf opna í vafra:
○ Trello-borð verkefnisins
■ Þar skal ávallt halda til haga hver er að vinna í hverju
○ Kröfulista
○ Vefpóst RU

●

Stuttar reglulegar pásur, þar sem staðið er upp frá vinnuborði, en það eykur blóðflæði
sem nauðsynlegt er fyrir heilastarfsemi og almenna vellíðan.

●

Í lok dags á að vera búið að færa inn unna tíma, uppfæra Trello og ganga skal frá
vinnuaðstöðu.

3.6. Veikindi og fjarvera
Nemendur skulu tilkynna um veikindi eða önnur forföll til annara eins fljótt og auðið er svo
hægt sé að gera ráðstafanir og aðlaga skipulag.

3.7. Sprettir
Sprettir eru endurtakanleg vinnueining í Scrum aðferðarfræðinni, en þeir voru ellefu talsins.
Fyrstu sex sprettirnir stóðu í tvær vikur en síðan voru  fimm sprettir sem hver um sig tók viku.

3.8. Scrum fundir
●

Scrum skipulagsfundir voru haldnir í byrjun hvers spretts. Þar voru áhersluatriði
ákveðin og hvað skyldi  klárast.

●

Daglegir Scrum fundir til að fara yfir stöðuna, markmið dagsins og hvort vandamál
standi í vegi fyrir framvindu. Fundir haldnir í byrjun vinnudags.

●

Yfirferð spretta sameinuð fundum með hagsmunaðilum fyrirtækisins.

●

Endurskoðun spretts haldinn í lok hvers spretts, þar sem farið var yfir það jákvæða
og það neikvæða.
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3.9. Hagsmunaaðili
Elín Hlíf Helgadóttir, mannauðsstjóri, var hagsmunaaðili Gray Line í verkefninu. Bóka þurfti
fundi með henni með fyrirvara. Þó var yfirleitt hægt að spjalla við hana um minni atriði þegar
hentaði.

3.10. Leiðbeinandi
Reglubundnir fundir með Sigurjóni, leiðbeinanda verkefnisins, voru á þriðjudögum klukkan
14:00. Fundirnir voru annað hvort í persónu eða með fjarfundarhugbúnaði.

4. Verklagslýsing

Margvísleg tól og tæki standa til boða við þróun á hugbúnaði í dag. Fjöldinn allur af römmum
(e. Frameworks) eru til og allir hafa þeir sína kosti og galla. Nokkurrar íhaldssemi gætti við
val á verkfærum fyrir verkefnið og réð þar mestu umhverfið sem fyrirtækið starfar í. Eins og á
flestum skrifstofum á Íslandi er Microsoft umhverfi ráðandi. Önnur sérsmíðuð kerfi sem eru í
notkun hjá Gray Line eru skrifuð í C# með Visual Studio og varð það því fyrir valinu hjá
okkur. Að vera hluti af núverandi umhverfi hefur óneitanlega kostir, svo sem auðveld
aðgangsstýring notenda. Þar að auki hafði teymið reynslu af C# úr HR.
Bakendi kerfisins er skrifaður í C# og í framenda var notast við ASP.NET ásamt völdum
Javascript forritasöfnum (e. Libraries) .
Notast var við Git útgáfustjórnun og kóðinn hýstur hjá BitBucket. Segja má að kóðinn
innihaldi tvær megin Git-greinar, aðalgrein (e. Master) og þróunargrein (e. Developement) .
Þegar eiginleika var bætt við kerfið, var búin til ný grein, með lýsandi nafni, út frá
þróunargreininni, kóðanum bætt við og henni svo tvinnað saman við þróunargreinina. Með
reglulegu millibili var þróunargreinin svo tvinnuð við aðalgreinina. Aðalgreinin er með SQL
tengingu við eiginlegan gagnagrunn en hinar notast við gagnagrunn sem er hýstur á vélinni
sjálfri.
Verkefninu var tileinkuð sýndarvél sem hýst er á vefþjóni fyrirtækisins. Á henni keyrir Leyfur
og allt sem honum tengist. Microsoft IIS Server sér um að gera framenda og API bakenda
aðgengilega. Gagnagrunnurinn er Microsoft SQL Express.
Á vélinni keyrir einnig þjónninn Jenkins, en hann gegnir tveim hlutverkum. Meginhlutverk
Jenkins er samfelld samþætting (e. Continuous integration). Í því fellst að sækja nýjustu
kóða uppfærslur frá BitBucket, keyra einingaprófanir, byggja kerfið, koma því í keyranlegt
form og senda á IIS vefþjóninn til birtingar. Niðurstöður þessara aðgerða eru svo
aðgengilegar í vefviðmóti Jenkins. Þess má geta að einingaprófanirnar eru tæplega níutíu
talsins.
Hitt hlutverk Jenkins er að senda reglulega vissar HTTP GET skipanir á bakenda Leyfs, til að
hefja bakvinnslu.
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Við nýttum okkur nokkrar skýjaþjónustur, þá ber helst að nefna Google Docs, Sheets og
Slides fyrir almenna skjalaumsýslu. Trello nýttist vel til að halda utan um spretti. Einnig
notuðum við fjarfundaþjónustuna Appear.in þar sem við hittum leiðbeinanda okkar.

5. Verkþættir

Haldið var utan um tímaskráningu teymisins. Báðir meðlimir unnu samviskusamlega að
verkefninu og höfðu það í algjörum forgangi þessar vikur enda lokahnykkur námsins. Unnir
tímar fór vel yfir viðmiðunarklukkustundirnar 300 en þeim tíma var vel varið.
Á meðfylgjandi töflu má sjá þá verkþætti sem urðu til. Þess má geta að í tímaskráningu var
notast við þessa verkþætti en yfirleitt fylgdi nánari skýring með um í hverju var unnið.
Forritunin var stærsti einstaki verkþátturinn með tæplega 55% af unnum tímum, en þar á eftir
koma skýrslur og kynningar með tæp 30% af tímanum, samanlagt.
Tafla 1: Tímaskráning verkþátta
Klukkustundir í verkþætti

Nr
.

Verkþættir

Staða

Árni

Helgi Samtals

1

Fyrirlestrar í HR

Lokið

4

4

8

2

Fundir

Lokið

11

10

21

3

Skjámyndir - Prototýpur

Lokið

0

6

6

4

Almennur undirbúningur

Lokið

5

4

9

5

Skipulag

Lokið

10

2

11

6

Kynning

Lokið

40

41

81

7

Gagnagrunnsskema

Lokið

0

4

4

8

Klasarit

Lokið

0

5

5

10 Skýrslur

Lokið

76

50

126

11 Forritunarumhverfi

Lokið

37

19

56

12 Forritun

Lokið

184

212

395

13 Rannsóknarvinna

Lokið

7

2

9

Samtals

373

356

729
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6. Verkáætlun

Í upphaf var sett saman verkáætlun. Verkáætlunin var síðan uppfærð og lægfærð eftir því
sem leið á verkefnið. Þessi áætlun stóðst
nokkuð
vel og voru aðeins nokkrar
undantekningar þar sem verkþættir voru færðir á milli spretta. Nánar er farið í afrakstur hvers
spretts í framvinduyfirlitinu. Tafla 2 sýnir verkáætlunina.
Tafla 2: Verkáætlun

Nánari lýsing

Verkefni
Sprettur Zero

16.8 - 30.8

Mynda hóp og koma upp aðstöðu
Skipuleggja og halda fundi

Halda fundi með hagsmunaaðila verkefnis, leiðbeinendum
og öðrum tengdum aðilum

Byrja á frumgreiningu

Skilgreina grunnþarfir og kröfur. Skoða og setja upp
þróunarumhverfi

Kynning á verkefni fyrir samnemendur Undirbúa og halda kynningu.
Sprettur 1

31.8 - 13.9

Nánari kröfugerð og yfirlit yfir spretti
Skýrslugerð

Vinna í og skila eftirfarandi skýrslum fyrir 1. stöðufund:
Verkskipulag, verkáætlun, áhættugreining, drög að
hönnun og framvinduyfirlit

Setja upp þróunarumhverfi

Fá sýndarvél á vefþjóni Gray Line, CI (Jenkins), Trello, Git
og setja upp prufuverkefni, sannreyna virkni á Git /
Jenkins

Funda með Applicon

Fá upplýsingar um API tengingu Kjarna.

Funda með Framvegis

Fá upplýsingar um framkvæmd námskeiða

Fundur með Elínu mannauðsstjóra

Halda viðmóts-fund (prototyping) með Elínu / sprint
overview (stöðufundur). Fara yfir kröfur og notkunardæmi

Áætla umfang krafna
1. stöðufundur

Undirbúa og halda kynningu fyrir 1. stöðufund

Sprettur 2

14.9 - 27.9

Skipulagsfundur
Sannreyna virkni háðra kerfa

Sannreyna virkni á auðkenningu Active directory,
staðfesta virkni API tengingar við Kjarna.

Byrja að vinna í kröfum

Byrja á fyrstu kröfum og átta okkur á hvað við náum að
klára marga punkta í einum sprett

Sprint overview með Elínu
Sprettur 3

28.9 - 11.10
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Keyrandi kerfi með lágmarks virkni

Listi yfir bílstjóra; hægt að sjá nánari upplýsingar um
bílstjóra. Viðmót fyrir námskeið; Hægt að skrá námskeið

Jenkins uppsetning

Kerfið keyrandi á Jenkins með virku API og SQL tengingu

Prófanir

Notendaprófanir og yfirferð á einingaprófunum

Sprettur 4

12.10 - 25.10

Skil fyrir 2. stöðufund

Setja upp framvinduyfirlit og uppfæra skýrslur

2. stöðufundur - haldinn í fyrirtæki

Hafa útlit í lagi fyrir sýningu

Hægt að skrá starfsmann á námskeið
Hægt að senda skilaboð á starfsmann
í gegnum viðmót
Sprettur 5

26. 10 - 8. 11

Klára A kröfur

Öll grunnvirkni á að vera til staðar í kerfinu

Prófanir

Yfirferð á einingaprófunum

Vinna í skjölun

Drög að handbókum og kóðaskjölun.

Sprettur 6

9. 11 - 15. 11

Prófanir

Gera notendaprófun á keyrandi kerfi

Útfæra tilkynningakerfi

Setja upp smtp tengingu í kerfinu og setja upp viðmót fyrir
tilkynningar

Útfæra annálskerfi
Sprettur 7
Lagfæringar á kóða

16. 11 - 22. 11
Vinna í að finna og laga galla

Sprettur 8
Tiltekt og frágangur
Skrifa rekstarhandbók
Skrifa notendahandbók
Prófanir

Notendaprófanir og yfirferð á einingaprófunum

Sprettur 9

30. 11 - 6. 12

Uppfæra og skil inn gögnum fyrir
lokastöðufund

Rekstarhandbók, notendaleiðbeiningar, backlog og
framvinduyfirlit

Lokastöðufundur

Búa til kynningu. Generalprufa fyrir lokasýningu

Sprettur 10
Last minute panic!

7. 12 - 15. 12
Síðustu lagfæringar

Lokaskýrsla - skil 15.desember
Opin kynning 18. desember
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7. Fundir

Nokkrir fundir voru haldnir með hagsmunaaðilum og þeim aðilum sem við töldum geta veitt
okkur nytsamlegar upplýsingar um útfærslu á kerfinu. Hér að neðan er yfirlit yfir þessa fundi
og niðurstöður þeirra.

7.1. Leiðbeinandi
Á önninni héldum við allnokkra fundi með Sigurjóni leiðbeinanda. Nokkrir þeirra voru haldnir í
persónu, þá á vinnustað hans Valitor, í Hafnarfirði. Annars ræddum við saman í gegnum
fjarfundakerfi.
Allir voru fundirnir gagnlegir og hjálpuðu okkur við að vinna verkefnið. Lagði hann strax
áherslu á að fá forritunarumhverfi í gang, þá sérstaklega samfellda samþáttun (e.
Continuous integration) og einingaprófanir (e. Unit tests).
Sérstaklega má þó nefna einn fundinn sem reyndist mikilvægur, en hann átti sér stað þann
29. ágúst eða frekar snemma í forritunarferlinu. Þá höfðum við farið yfir kóðann með
Sigurjóni og komumst að því að hann var full samofin. Við breyttum því uppbyggingunni og
skiptum kerfinu niður í þrjár einingar.

7.2. Stöðufundir
Þrír stöðufundir voru haldnir vegna verkefnisins. Þá sátu, ásamt Árna og Helga, Hallgrímur
Arnalds, lektor tölvunarfræðideildar HR, Sigurjón Ingi Garðarsson, leiðbeinandi og Símon
Óttar Vésteinsson, prófdómari.
Á þessum fundum héldum við kynningu á kerfinu og stöðu verkefnisins. Tókum við svo við
spurningum, ræddum málin og framhaldið. Á öllum fundum fengum við góð ráð og
ábendingar.

7.3. Mannauðsstjóri Gray Line
Haldnir voru nokkrir fundir með Elínu, mannauðsstjóra. Frá upphafi hefur sýn allra á tilgang
og eiginleika kerfisins verið nokkuð skýr. Á fyrstu fundunum, þegar við skoðuðum þær
upplýsingar sem í boði eru í mannauðskerfinu Kjarna, ákváðum við að stóla á það til að
geyma vissar upplýsingar sem við töldum betur geymdar þar. Má þar nefna afrit af
ökuskírteinum og leyfum. Einnig bættist við að Leyfur skyldi halda utan um námskeið.
Í byrjun sýndum við Elínu drög að útliti og hvernig flæðið myndi vera í kerfinu. Vakti það
lukku og hefur það lítið breyst frá upphafi. Seinna meir, þegar hægt var að keyra kerfið,
framkvæmdum við einnig notendaprófanir með henni.
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7.4. Applicon - Mannauðskerfið Kjarni
Fundinn sátu Árni og Helgi, ásamt þeim Björgólfi G. Guðbjörnssyni og Hilmari Finnssyni sem
starfa báðir hjá Applicon. Ræddum við um áhuga okkar að tengjast við Kjarna og hvort
hugmyndir okkar um API tengingu gætu gengið upp. Einnig fræddumst við frekar um kerfið
þeirra, en það inniheldur nú þegar ýmsa möguleika til að halda utan um menntun og leyfi
starfsfólks. Þó er ekki í boði grafískt yfirlit yfir leyfisstöðu og er því markmið okkar gott og gilt.
Applicon menn höfðu vissar áhyggjur af hvaða upplýsingum við værum að sækjast eftir, en
vegna þess að kerfið verður eingöngu rekið innanhúss og aðeins er um að ræða
grunnupplýsingar um starfsmenn, samþykktu þeir að aðstoða okkur.
Niðurstaðan var sú að þeir útfærðu sértækt API-kall fyrir okkur sem skilar þeim upplýsingum
sem gagnast okkur.

7.5. Framvegis ehf.
Framvegis er símenntunarmiðstöð sem heldur endurmenntunarnámskeið og semur Gray
Line við Framvegis um námskeið fyrir sína bílstjóra.
Fundinn sátu Árni og Helgi ásamt Vigdísi Þyri Ásmundsdóttur framkvæmdastjóra Framvegis
og Líneyu Jóhannesdóttur verkefnastjóra.
Rætt var um hvernig skipulagningu námskeiða væri háttað svo að við værum með þá ferla á
hreinu. Einnig var rætt hvaða upplýsingar og á hvaða formi Framvegis þarf að fá þegar
bílstjórar eru skráðir á námskeið. Við komumst einnig að því að þar sem fyrirkomulagið með
atvinnuleyfin er frekar nýtt af nálinni eru umgjörðin ekki tilbúin. Stefnt er að því að halda utan
um námskeið starfsmanna í menntakerfinu Inna en sú viðbót er ekki virk og ekki vitað
hvenær það verður.
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8. Áhættugreining

Í upphafi var gerð nokkuð ítarleg áhættugreining. Skráðar voru niður möguleg tilfelli, lýsingar
á þeim og hvernig hægt væri að draga úr líkum á þeim sem og skaðaminnkun ef sá atburður
ætti sér stað. Einnig var líkur og áhrif áætlaðar fyrir hvert tilfelli, á bilinu 1 til 4. Alvarleiki
einstaks tilfellis var svo margfeldið af þeim tölum. Þegar leið á verkefnið var skjalið yfirfarið
eftir þörfum.
Eitt af þeim tilfellum sem hafði hvað hæst alvarleikastig í upphaf verkefnisins var hvort
samskipti við mannauðskerfið myndu ganga upp. Ekki var vitað hvort kerfið byði upp á
tengimögulega eða hvort við myndum fá aðgang að því. Sú óvissa var úr sögunni eftir
tölvupóstsamskipti og fund með Applicon, framleiðanda Kjarna. Þar koma fram að
tengimöguleikarnir væru vissulega til staðar og þeir væru tilbúnir að aðstoða okkur með
verkefnið.
Tilfellin sem héldu sínu alvarleikastigi allan vinnutímann voru þær að kröfur gætu breyst sem
og að þær væru ef til vill ekki nægjanlega skýrar. Fórum við á fundi með þeim aðilum sem
við töldum tengjast verkefninu á gagnlegan hátt.
Ekki tókst að koma á gagnlegum samskiptum við Samgöngustofu en í stað voru allar
aðgengilegar upplýsingar skoðaðar í þaula. Erfitt er að koma í veg fyrir breyttar kröfur hjá
hagsmunaaðilum svo lögð var áhersla á sveigjanleika í þróun á kerfinu. Fundir voru haldnir
til að tryggja að allir væru á sömu blaðsíðu og átta okkur þannig snemma á því ef eitthvað
þyrfti að breytast.
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9. Framvinduyfirlit

Mynd 1: Meðaltal skráðra klukkstunda á dag fyrir hvern sprett
Mynd 1 er súlurit sem sýnir meðaltal klukkustunda á dag fyrir hvern sprett. Í sprett zero var
farið í undirbúningsvinnu og teymið kom sér inn í hlutina og skipulagði. Í sprett 7 var einn
meðlimur hópsins í prófum og hinn í útlöndum. Það skýrir hvers vegna sá sprettur er heldur
rýrari en næstu sprettir. Í spretti 9 var mikið unnið að verkefninu hjá báðum aðilum og lögð
áhersla á að klára útistandandi mál.
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Mynd 2: Brennirit (e. Burndown) fyrir verkefnið
Mynd 2 sýnir framvindu verkefnisins. Þar má sjá stöðu ólokinna punkta. Að meðaltali voru
rúmlega 20 puntkar kláraðir í spretti. Útistandandi eru 25 punktar en þeir tilheyra B og C
kröfum.

9.1. Sprettur Zero
Þema: Upphaf

Við nefnum upphaf verkefnisins sem sprett zero, nánar tiltekið tímabilið frá fyrsta fyrirlestri
námskeiðs að kynningu okkar fyrir samnemendur þann 30. ágúst sl.. Fyrsta skrefið var að
ákveða samvinnu, en sú ákvörðun átti sér stað tveim dögum eftir kynningu í HR. Fljótlega
eftir það var teyminu komið fyrir í aðstöðu hjá Gray Line. Tóku þá við fundir með
hagsmunaaðila og tengdum aðilum. Eftir að hafa kynnt okkur þarfir og þá möguleika sem
hægt var að nýta, hófumst við handa á kröfugerð og að taka ákvarðanir um þróunarumhverfi.
Spretturinn endaði með kynningu fyrir samnemendum, þar sem við skýrðum frá verkefninu
og áætlunum.

14

9.2. Sprettur 1
Þema: Fyrstu skrefin

Áhersla í þessum spretti var frekari undirbúningur ásamt nauðsynlegri skýrslugerð. Meðal
annars var fundað með utanaðkomandi fyrirtækjum sem mikilvæg eru verkefninu, sem og
leiðbeinanda og hagsmunaaðila Gray Line. Þessir fundir voru allir gagnlegir og höfðu áhrif á
hönnun kerfisins. Engar stórar breytingar áttu sér stað en okkur varð ljósara að í upphafi skal
endinn skoða. Verkinu miðaði vel fram, verkáætlun fylgt og settum markmiðum náð. Hér
hafði forritunarvinna ekki hafist en á seinni hluta þessa spretts var forritunarumhverfi tilbúið.
Tæplega 90 klukkustundum var varið í sprettinn.
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9.3. Sprettur 2

Þema: Upphaf forritunarvinnu
Í öðrum spretti hófst forritunarvinna. Jenkins kominn í gang og sér hann um að keyra master
grein verkefnisins.
Markmiðum þess spretts var náð í aðalatriðum. Komin var virk API tenging við Kjarna, til að
sækja starfsmannalista. Það er þó ekki þar með sagt að öll virknin hafi verið klár, meira átti
eftir að vinna í henni. Við gátum þó fengið lista yfir alla starfsmenn, sem og að sía frá þá sem
ekki eru skráðir með aukin ökuréttindi (meirapróf) í Kjarna. Það var stórt skref í rétta átt.
Einnig tókst að virkja aðgangsstýringu í gegnum Windows authentication og Active Directory,
stórt skref. Hægt er að bæta við notendum í möppur í Active Directory til þess að stýra
aðgangi. Þetta er svo eingöngu aðgengilegt inni á innraneti kerfisins eða í gegnum V
 PN.
Örstuttur stöðufundur var haldinn með Elínu, þó án þess að sýna kerfið því það var ekki upp
á marga fiska á þessum tímapunkti.
Hafist var handa við að vinna á kröfulista. Einblínt á A-kröfur til að byrja með. Fyrsta mat á
fjölda kröfupunkta hljóðaði upp á um 200 punkta. Á þessum spretti kláruðum við 23 punkta.
Tafla 3: Sprettur 2 - Sprint Backlog
Sprettur 2

Punktar

A-7

Innskráning inn í kerfið í gegnum AD

1

A-8

Stýra aðgangsréttindum að kerfinu með AD

6

A-11 API tenging við Kjarna

5

B-10 Bílstjórar sem eru óvikir verða gráir í lista

2

B-4

Hægt að leita eftir kennitölu í lista af bílstjórum

3

B-5

Hægt er að raða eftir nafni, kennitölu eða “leyfi rennur út”

4

B-29 Hægt að keyra samstillingu handvirkt með HTTP - GET API kalli

2
Alls

Um 80 klukkustundum var varið í sprettinn.

16

23

9.4. Sprettur 3

Þema: Keyrandi kerfi með lágmarks virkni
Í þriðja spretti var lögð áhersla að ná í gang heildstæðara kerfi. Kerfið var aðgengilegt á
innraneti fyrirtækisins, samfelld samþáttun (e. continuous integration) virk og einingaprófanir
(e. Unit Testing) framkvæmdar. Í þessum spretti unnum við í að bæta virkni við kerfið,
lagskipta því sem og að uppfæra samþáttunar umhverfið í framhaldi af því.
Það sem sérstaklega skal nefna varðandi þennan sprett var ákvörðunin um frekari
lagskiptingu kerfisins. Kom hún til vegna ábendingar leiðbeinanda og var mjög gott að grípa
þann hönnunargalla. Kerfinu var skipt niður í þrjú verkefni undir einni lausn í V
 isual Studio.
Í ljósi þessara breytinga var stefnt á að fá yfirlestur (e. Code review) með leiðbeinanda í
framhaldinu.
Tafla 4: Sprettur 3 - Sprint Backlog
Sprettur 3

Punktar

A-3

Notandi getur búið til skólaár

2

A-4

Flokkarnir, Kjarni, Valkjarni og Val verða til undir skólaári

2

A-12 Kerfið uppfærir skráða starfsmenn sjálfkrafa

6

A-18

Hægt að skoða stakan bílstjóra, ásamt helstu upplýsinga, s.s. endingartími
atvinnuleyfis

3

B-2

Geta séð lista yfir virka, óvirka og nýja bílstjóra

4

B-7

Icon við bílstjóra í notandalista sem segir til um hvort bílstjórinn sé nýr í
kerfinu.

3

B-14

Hægt að keyra samstillingu handvirkt með því að ýta á tákn, staðsett á
bílstjóra-síðu

2

A-6

Notandi getur bætt við dagsetningum sem eru í boði fyrir námskeið

2
Alls

Um 60 klukkustundum var varið í sprettinn.

17

24

9.5. Sprettur 4

Þema: Annar stöðufundur og bætt virkni
Annar stöðufundur hitti á fjórða sprett. Fyrri hluti hans fór því í undirbúning fyrir fundinn. Í
lýsingu fundarins er ætlast til að haldin sé upprifjun verkefnis fyrir áhorfendur, breytingar
kynntar, svo sem eins og á kröfum og skjámyndir sýndar. Í okkar tilfelli var hægt að sýna
kerfið keyrandi og fínpússuðum við því það sem við vorum komnir með og þurftum á að
halda fyrir sýningu. Það var þó ekki svo að öll virkni hafi verið til staðar, til dæmis var
aðalvalmynd kerfisins eingöngu uppkast án allrar virkni, sem okkur þótti nauðsynlegt að hafa
til að gefa heildarmynd af kerfinu.
Eftir stöðufundinn, unnum við áfram í A-kröfum samkvæmt verkáætlun og gekk það
ágætlega. Upphaflega höfðum við ráðgert að geta framkvæmt notendaprófanir á keyrandi
kerfi á þessum spretti. Þessi tímapunktur var settur sem viðmið í upphafi áætlunargerðar og
reyndist það ekki raunhæft. Notendaprófanir voru því færðar yfir á seinni spretti.
Megnið af A-kröfunum sem eftir voru áttu við aðalvalmynd kerfisins. Voru þær margar
komnar vel á veg en ekki tilbúnar. Það, ásamt vinnu við stöðufund, varð til þess að fjöldi
kláraðra krafna var heldur lægri en á fyrri sprettum eða 11 punktar.
Tafla 5: Sprettur 4 - Sprint backlog
Sprettur 4

Punktar

A-5

Notandi getur bætt við námskeiði undir flokkunum sem er í boði

3

A-2

Notandi getur sett inn gildistíma atvinnuleyfis fyrir bílstjóra

1

A-9

Geta sent áminningu á notendur úr viðmóti

7
Alls

Um 80 klukkustundum var varið í sprettinn.

18

11

9.6. Sprettur 5

Þema: Heildstætt kerfi!
Í þessum spretti náðist töluverður árangur í að mynda heildstætt kerfi. Flestar A-kröfur
kláruðust, þó einhver vinna hafi verið eftir í að uppgötva og lagfæra galla.
Á þessum tímapunkti var kerfið keyrandi og grunnvirkni til staðar. Starfsmannalisti uppfærðist
sjálfkrafa og hægt að keyra sömu uppfærslu handvirkt. Einnig var hægt að sýsla með
dagsetningar atvinnuleyfa starfsmanna.
Hægt var að búa til námskeið og skrá starfsmenn á þau. Yfirsýn yfir stöðu námskeiða
sjáanleg forsíðu kerfisins. Kerfið uppfærði stöðu námskeiða sjálfvirkt, svo ef dagsetning
námskeiðis líður, eru þeir sem voru á það skráðir útskrifaðir af því og færast yfir
útskriftardálk, þar sem þeir bíða staðfestingar notanda.
Einnig bættust við fjórar kröfur með ellefu punktum í kröfulistann í þessum spretti. Var það
vegna endurskoðunar okkar á kröfulistanum.
Fyrir utan forritun í Leyfi sjálfum, settum við upp beinagrind notendahandbókar. Stóð til að
hafa þessa handbók sjálfstæða vefsíðu á innraneti kerfisins, með útgáfustýringu og sjálfvikri
uppfærslu. Seinna var horfið frá þeirri útfærslu og notendahandbókin færð inn í framenda
Leyfs.
Í lok sprettsins funduðum við með Elínu, hagsmunaaðila Gray Line, sem fékk að prófa kerfið
aðeins og gaf hún okkur ágætis endurgjöf. Í ljós kom að gögnin sem við unnum með og
skiluðum frá API-kalli til mannauðskerfisins stóðust ekki skoðun og lagfærðum við það
samdægurs. Vandinn var sá að við tókum ekki út þá starfsmenn sem hætt hafa stöfum, en til
að leysa það þurfti að skoða eigindi sem segir til um endadagsetningu starfssamning. Það
var yfirsjón sem mannauðsstjórinn áttaði sig strax á, svo sá fundur borgaði sig svo
sannarlega.
Að öðru leyti var hún ánægð með framvindu mála, útlit kerfisins og útfærslu á verkferlum.
Viss atriði vöfðust fyrir henni, eðlilega, enda hafði engin kennsla, útskýringar eða lestur
leiðbeininga átt sér stað fyrir fundinn.
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Tafla 6: Sprettur 5 - Sprint backlog
Sprettur 5

Punktar

A-10 Geyma upplýsingar um námskeið sem bílstjóri hefur lokið (dagsetning)

5

A-14 Listi yfir starfsmenn sem eiga eftir að fara í námskeið á 5 ára tímabili

4

A-15 Listi yfir starfsmenn sem eru skráðir í stakt námskeið

3

A-16 Listi yfir starfsmenn sem hafa lokið námskeiði en á eftir að staðfesta

3

A-19 Starfsmannalisti er sundurliðaður eftir árum

4

B-9

Ekki hægt að skrá fleiri á námskeið en slots gera ráð fyrir

2

A-21 Að kerfið uppfæri sig sjálfvirkt

4

A-20 Uppfærsla á stöðu courses, hvort það sé liðið og þessháttar.

5

B-6

Bílstjóri með útrunnið leyfi er litaður rauður / gerður áberandi

2

A-1

Listi yfir bílstjóra þar sem fram kemur, nafn, kennitala, dagsetningar leyfa,
hverju þeir hafa lokið. (Forsíða - yfirlit)

5

A-13 Yfirlit yfir leyfisstöðu starfsmanna

7
Alls

Um 80 klukkustundir var varið í sprettinn.

20

44

9.7. Sprettur 6

Þema: Síðustu viðbætur
Í þessum spretti var tveim síðustu eiginleikunum bætt við kerfið. Annar þeirra var
áminningarkerfið, sem bíður upp á að setja saman texta og senda tölvupóst á starfsmenn
sem eru skráðir á námskeið. Einnig að senda mannauðsstjóra tilkynningar með vissu millibili
um fjölda þeirra starfsmanna með starfsleyfi sem er að nálgast það að renna út. Hinn
eiginleikinn er svo annállinn, sem skráir niður og birtir aðgerðir sem framkvæmdar eru í
kerfinu. Annállinn sýnir skilaboð sem ætluð eru til notanda. Ef um alvarlegri villur er að ræða,
sér viðbótarkerfið Elmah um þær.
Við hættum svo að bæta við eiginleikum við kerfið á þessum tímapunkti til þess að geta
einbeitt okkur að því að losna við galla og lagað heildarvirknina til.
Þar að auki hittum við hagsmunaaðila fyrirtækisins snögglega, til að leyfa henni að prófa
keyrandi kerfi. Hún fékk aðeins að prófa, algjörlega óundirbúin, en eftir smá yfirferð var hún
ánægð með það sem komið var.
Samkvæmt skipulagi voru sprettirnir nú styttir niður í viku að lengd, og var þessi sá fyrsti af
þeirri lengd.
Tafla 7: Sprettur 6 - Sprint backlog
Sprettur 6

Punktar

B-15

Síða sem heldur utanum logga í kerfinu, þegar nýr bílstjóri bætist inn í
kerfið, samstillingar villur, áminningar sendar

6

B-21

Stilla áminningar, hversu mörgum dögum fyrir námskeið á að senda
áminningu

3

B-23

Stilla áminningar, notandi getur sett inn texta sem er sjálfgefinn
áminningartexti

3

B-25 Notandi getur breytt sjálfgefnum áminningartexta fyrir stakt námskeið

3

C-4

Búa til API sem hægt er að nálgast gögn úr Leyfi

6
Alls

Um 50 klukkustundum var varið í sprettinn.

21

21

9.8. Sprettur 7
Þema: Fjarvera

Í þessum spretti var lítið unnið í verkefninu sökum þess að Árni var staddur erlendis og Helgi
í prófum í HR. Minniháttar atriði voru leyst og einingarprófunum bætt við.
Tafla 8: Sprettur 7 - Sprint backlog
Sprettur 7

Punktar

B-3

Hægt að leita eftir nafni í lista af bílstjórum

3

B-12

Geta sent áminningu vegna mismunandi ástæðna, tími að renna út eða
námskeið að nálgast.

5

A-17 Ef um sjálfvirka áminningu er að ræða, hægt að gera hana óvirka.

2
Alls

10

Um 30 klukkustundum var varið í sprettinn.

9.9. Sprettur 8

Þema: Tiltekt, prófanir og skýrslur
Í þessum spretti fórum við í frekari tiltekt og frágang á kóða ásamt því að hefjast handa við
að uppfæra skýrslur og handbækur til afhendingar fyrir þriðja stöðufund. Einnig
framkvæmdum við ThinkAloud notendaprófanir á tveimur utanaðkomandi álitsgjöfum.
Tafla 9: Sprettur 8 - Sprint backlog
Sprettur 8

Punktar

B-26 Framvindustika per notanda sem sýnir stöðu námskeiða

7

C-2

Icon við bílstjóra í notandalista sem segir til um hvort það vanti upplýsingar
eða þeim sé ábótavant

6

C-5

Kerfið skilar lista af þeim sem eru að falla á tíma

6
Alls

Um 60 klukkustundum var varið í sprettinn.

22

19

9.10. Sprettur 9

Þema: Þriðji stöðufundur og stress
Í þessum spretti var þriðji stöðufundur og stutt eftir af verkefninu. Í upphafi spretts var
notendaprófun framkvæmd með hagsmunaaðila fyrirtækisins. Prófið var með sama sniði og
þau sem framkvæmd voru í fyrri spretti og voru niðurstöður samsvarandi.
Kapp var lagt á að vinna í skýrslum og handbókum fyrir skil, ásamt því að undirbúa kerfið
fyrir sýningu, uppgötva og fjarlægja galla.
Þess má einnig geta að stillingum var ábótavant í Jenkins sem olli því að prófanir voru ekki
keyrðar. Það tókst að lagfæra það og varð Jenkins betri en nokkurn tímann áður.
Stöðufundurinn gekk vel og virtust áhorfendur nokkuð sáttir við það sem þeir sáu. Nokkrar
góðar ábendingar komu fram, aðallega um það sem lokaskil og kynning ættu að innihalda og
hvað ekki.
Um 90 klukkustundum var varið í sprettinn.

9.11. Sprettur 10
Þema: Lokaspretturinn

Síðasti spretturinn fór nær allur í að undirbúa skýrslur og skjöl fyrir skil. Engar breytingar áttu
sér stað í kerfinu sjálfu, fyrir utan smávægilega tiltekt í kóða. Lokaskýrslan fékk mesta athygli
en einnig þurfti að ganga frá síðustu lausu endunum í handbókum.
Um 90 tímum var varið í sprettinn.
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10. Kröfur

Eftir skoðun á verkefnislýsingu og fund með hagsmunaaðila var kröfulisti útbúinn. Kröfur
voru flokkaðar sem A, B og C kröfur, eftir mikilvægi. A kröfur eru þeir eiginleikar sem eru
nauðsynlegir svo kerfið sé nothæft og því mjög mikilvægt að þær klárist fyrst. B kröfur eru
þeir eiginleikar sem væri mjög gott að hafa en ekki nauðsynlegt að ljúka. C kröfur væri gott
að hafa en hafa lítinn forgang og talið ólíklegt að þær myndi klárast fyrir skilafrest
verkefnisins.
Í fyrstu töldu kröfurnar um 200 punkta. Kröfurnar breyttust í raun ekki mikið en við
endurskoðun voru nokkrar kröfur felldar út sem reyndust óþarfar og voru punktarnir þá rétt
rúmlega 170. Við lukum 152 punktum.
Allar A kröfur voru kláraðar og sextán B kröfur voru kláraðar, hætt var við fjórar þeirra og ekki
náðist að klára tíu. Þrjár C kröfur voru kláraðar, hætt var við eina og ekki náðist að klára
eina. Nokkrar C kröfur voru kláraðar þrátt fyrir að nokkrar B kröfur væru eftir. Orsakaðist það
af því að þær leystust sem afleiðingar af B kröfum eða voru það tengdar þeim að þær voru
útfærðar í leiðinni. Í tilfelli kröfu C-4 Búa til API svo hægt er að nálgast gögn úr Leyfi þá
leystist sú krafa sjálfkrafa þar sem ákveðið var að skipta kerfinu niður og búa til
vefþjónustuna LeyfurAPI.

Tafla 10: Kröfulisti

Númer

Lýsing á kröfu

Stig Staða

A-1

Listi yfir bílstjóra þar sem fram kemur, nafn, kennitala,
dagsetningar leyfa, hverju þeir hafa lokið. (Forsíða - yfirlit)

5

Klárað

A-2

Notandi getur sett inn gildistíma atvinnuleyfis fyrir bílstjóra

1

Klárað

A-3

Notandi getur búið til skólaár

2

Klárað

A-4

Flokkarnir, Kjarni, Valkjarni og Val verða til undir skólaári

2

Klárað

A-5

Notandi getur bætt við námskeiði undir flokkunum sem er í
boði

3

Klárað

A-6

Notandi getur bætt við dagsetningum sem eru í boði fyrir
námskeið

2

Klárað

A-7

Innskráning inn í kerfið í gegnum AD

1

Klárað

A-8

Stýra aðgangsréttindum að kerfinu með AD

6

Klárað
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A-9

Geta sent áminningu á notendur úr viðmóti

7

Klárað

A-10

Geyma upplýsingar um námskeið sem bílstjóri hefur lokið
(dagsetning)

5

Klárað

A-11

API tenging við Kjarna

5

Klárað

A-12

Kerfið uppfærir skráða starfsmenn sjálfkrafa

6

Klárað

A-13

Yfirlit yfir leyfisstöðu starfsmanna

7

Klárað

A-14

Listi yfir starfsmenn sem eiga eftir að fara í námskeið á 5 ára
tímabili

4

Klárað

A-15

Listi yfir starfsmenn sem eru skráðir í stakt námskeið

3

Klárað

A-16

Listi yfir starfsmenn sem hafa lokið námskeiði en á eftir að
staðfesta

3

Klárað

A-17

Ef um sjálfvirka áminningu er að ræða, hægt að gera hana
óvirka.

2

Klárað

A-18

Hægt að skoða stakan bílstjóra, ásamt helstu upplýsinga, s.s.
endingartími atvinnuleyfis

3

Klárað

A-19

Starfsmannalisti er sundurliðaður eftir árum

4

Klárað

A-20

Uppfærsla á stöðu courses, hvort það sé liðið og þessháttar.

5

Klárað

A-21

Að kerfið uppfæri sig sjálfvirkt

4

Klárað

B-1

Læsa LeyfiAPI

5

Óklárað

B-2

Að grúppa í AD sem stýri notendaaðgangi

B-3

Geta séð lista yfir virka, óvirka og nýja bílstjóra

4

Klárað

B-4

Hægt að leita eftir nafni í lista af bílstjórum

3

Klárað

B-5

Hægt að leita eftir kennitölu í lista af bílstjórum

3

Klárað

B-6

Hægt er að raða eftir nafni, kennitölu eða “leyfi rennur út”

4

Klárað

B-7

Bílstjóri með útrunnið leyfi er litaður rauður / gerður áberandi

2

Klárað

B-8

Icon við bílstjóra í notandalista sem segir til um hvort
bílstjórinn sé nýr í kerfinu.

3

Klárað
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Hætt við

B-9

Hægt að merkja við námskeið hvort það sé opið eða á vegum
Gray Line

2

Óklárað

B-10

Ekki hægt að skrá fleiri á námskeið en slots gera ráð fyrir

2

Klárað

B-11

Bílstjórar sem eru óvikir verða gráir í lista

2

Klárað

B-12

Geta eytt bílstjóra varanlega sem er óvirkur í kerfinu

3

Óklárað

B-13

Geta sent áminningu vegna mismunandi ástæðna, tími að
renna út eða námskeið að nálgast.

5

Klárað

B-14

Upplýsingar um hvernær seinasta samstilling milli Kjarna og
Leyfs var, sýnileg á bílstjóra-síðu

2

Óklárað

B-15

Hægt að keyra samstillingu handvirkt með því að ýta á tákn,
staðsett á bílstjóra-síðu

2

Klárað

B-16

Síða sem heldur utanum logga í kerfinu, þegar nýr bílstjóri
bætist inn í kerfið, samstillingar villur, áminningar sendar

6

Klárað

B-17

Annáll - Loggar niður þegar notandi skráir sig inn

4

Óklárað

B-18

Hægt að hengja mynd af ökuskírteini við stakan bílstjóra

Hætt við

B-19

Hægt að hengja mynd af leyfisvottorði við stakan bílstjóra

Hætt við

B-20

Hægt að skrá inn þau leyfi sem koma fram á ökuskírteini

Hætt við

B-21

Notandi fær tilkynningu (notification, ekki email) þegar nýr
starfmaður bætist við kerfið.

5

Óklárað

B-22

Stilla áminningar, hversu mörgum dögum fyrir námskeið á að
senda áminningu

3

Klárað

B-23

Stilla áminningar, hægt að setja að áminningin sendist oftar en
einu sinni

3

Óklárað

B-24

Stilla áminningar, notandi getur sett inn texta sem er
sjálfgefinn áminningartexti

3

Klárað

B-25

Notandi sér lista yfir þær tilkynningar sem kerfið hefur sent og
þær sem hafa verið sendar handvirkt.

4

Óklárað

B-26

Notandi getur breytt sjálfgefnum áminningartexta fyrir stakt
námskeið

3

Klárað

B-27

Framvindustika per notanda sem sýnir stöðu námskeiða

7

Klárað

B-28

Nýskráning námskeiða: Hægt að merkja námskeið sem skyldu
fyrir starfsmenn, þó það sé utan kjarna-námskeiða.

3

Óklárað
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B-29

Listi yfir ólokin námskeið sýna ef viðkomandi á eftir að klára
viðbótar-skyldu námskeið.

3

Óklárað

B-30

Hægt að keyra samstillingu handvirkt með HTTP - GET API
kalli

2

Klárað

C-1

Kerfið getur lesið sjálfvirkt upplýsingar af ökuskírteini

C-2

Icon við bílstjóra í notandalista sem segir til um hvort það vanti
upplýsingar eða þeim sé ábótavant

6

Klárað

C-3

Búa til API sem skilar upplýsingum um komandi námskeið og
þá sem eru skráðir á þau

6

Óklárað

C-4

Búa til API svo hægt er að nálgast gögn úr Leyfi

6

Klárað

C-5

Kerfið skilar lista af þeim sem eru að falla á tíma

6

Klárað
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Hætt við

Heildarfjöldi punkta

177

Punktum lokið

152

11. Viðmótshönnun

Áhersla var lögð á einfalt og gott viðmót sem notendur væru fljótir að átta sig á. Gert var ráð
fyrir að notkun ætti sér stað á borðtölvu og þörf á mjög snjöllu eða skalanlegu útliti því í
lágmarki. Allur framendinn var þó settur upp með Bootstrap og því nothæfur í snjalltæki.
Notandi á að geta séð allar mikilvægustu upplýsingarnar á fljótlegan máta. Það á að vera
skýrt hver staða bílstjóranna er varðandi atvinnuleyfi, námskeið sem þeir hafa setið og
hversu mikið þeir eiga eftir. Kerfið á að ýta undir að verkferlum sé fylgt eftir, til dæmis með
því að láta vita þegar skráning á upplýsingum starfsmanna er ábótavant.
Í upphafi var notast við pappírs frumgerðir (e. Paper prototypes) í hönnunar- og
hugmyndasmíði innan teymisins. Að því loknu voru búnar til stafrænar frumgerðir skjámynda.
Notast var við veftólið Draw.io til að búa til skjámyndirnar. Varð það fyrir valinu vegna þess
að við höfðum reynslu af því úr fyrri verkefnum, það býður upp á tengingu við Google Drive
og síðast en ekki síst, það er endurgjaldslaust. Þessar skjámyndir voru svo bornar undir
hagsmunaaðila til umræðu og samþykktar.

11.1. Innskráning
Kerfið gerir ekki er ráð fyrir sérstöku viðmóti til innskráningar þar sem notendastýring fer fram
í gegnum Active Directory. Notandi skráist því sjálfkrafa inn við að opna vefslóðina, ef hann
hefur heimild til þess. Ef svo er ekki, birtist gluggi til að slá inn notendanafn og lykilorð. Það
telst sem kostur, ef nauðsynlegt er að vinna í Leyfi en notandi er ekki á sinni vinnutölvu eða
skráður inn sem annar notandi.
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11.2. Stiklustika

Ákveðið var að hafa ekki stiklustiku (e. Menu) til hliðar heldur efst á síðunni. Sú hönnun þótti
passa betur fyrir þetta kerfi. Framendinn er þó það snjall að stikan umbreytist í
niðurfellanlegan lista ef skjástærð er lítil.

Mynd 3: Stiklustika (frumgerð)

Mynd 4: Stiklustika (lokaútgáfa)
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11.3. Yfirlit - forsíða
Lokaútgáfa aðalvalmyndar kerfisins er mjög lík þeirra sem lagt var upp með. Smá breytingar
voru gerðar á uppröðun upplýsinga fyrir starfsmenn í listanum vinstra megin, eins og sést á
mynd 3 og 4. Græni tilkynningaborðinn efst og Excel takkarnir voru ekki útfærðir.

Mynd 5: Aðalvalmynd (frumgerð)

Mynd 6: Aðalvalmynd (lokaútgáfa)
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11.4. Bílstjórar
Yfirlitssíða bílstjóra breyttist lítið frá upphaflegri hönnun. Keyra samstillingu takkinn var breytt
í Uppfæra. Smá tilfærsla var gerð á leitarglugga og síu. Skoða takkinn var fjarlægður og í
staðin er hægt að ýta hvar sem er á línuna. Ef það er gert, er notandinn fluttur á síðu með
nánari upplýsingum um viðkomandi starfsmann.

Mynd 7: Listi yfir bílstjóra (frumgerð)

Mynd 8: Listi yfir bílstjóra (lokaútgáfa)
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11.5. Stakur bílstjóri
Valmynd fyrir stakan bílstjóra breyttist þó nokkuð frá frumgerð. Var það vegna þess að hætt
var við að Leyfur geymdi myndir eða afrit af ökuskírteini, atvinnuleyfi eða öðrum þess háttar
skjölum. Þess í stað birtast eingöngu grunnupplýsingar um viðkomandi starfsmann og þær
upplýsingar sem tengjast Leyfi. Það sem mestu máli skiptir er að í þessari valmynd er hægt
að sýsla með dagsetningu atvinnuleyfis og sjá yfirlit yfir hvaða námskeið starfsmaður er
skráður í og hann hefur lokið.

Mynd 9: Stakur bílstjóri (frumgerð)
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Mynd 10: Stakur bílstjóri (lokaútgáfa)

11.6. Námskeið
Uppröðun á valmyndinni fyrir námskeiðin er eins í lokaútgáfu og upphaflegri hönnun.
Stærsta breytingin er hvernig notandinn bætir við nýju tilviki af námskeiði. Upphaflega var
gert ráð fyrir því að notandi stofnaði skólaár, svo tegund námskeiðs undir árinu og að lokum
tilvik námskeiðs undir tegundinni. Þess í stað þarf einöngu að bæta við tilviki og kerfið býr til
viðeigandi skólaár og tegund, ef það er ekki nú þegar til. Breyting þessi gerir notkun
einfaldari.
Í lokaútgáfunni hefur tilvik námskeiðs ekki upplýsingar um skóla eða stöðu. Hins vegar er
hægt að skrá upplýsingar í texta formi á hvert tilvik, þar sem hægt er að geta hver heldur
námskeiðið. Excel takkinn var ekki útfærður.
Uppfæra takkanum var bætt við í hægra hornið en með honum er hægt að reikna út
námskeiðaþörf starfsmanna handvirkt. Kerfið sér einnig um það sjálfvirkt en það geta komið
upp tilfelli þar sem gott er að hafa þennan möguleika.
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Mynd 11: Námskeið (frumgerð)

Mynd 12: Námskeið (lokaútgáfa)
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11.7. Námskeið - Búa til tilvik
Valmynd til að búa til nýtt tilvik af námskeiði var ekki útfærð í hönnunarferlinu á kerfinu en
hún er frekar einföld. Þegar nýtt tilvik er búið til þarf að setja inn dagsetningu, tímasetningu,
hámarksfjölda nemenda og tegund námskeiðs. Hægt er að búa til nýja tegund af námskeiði
með því að ýta á græna plúsinn við fellilistann. Talið var að þessi útfærsla væri
notendavænni en að þurfa að fara á sér síðu til að búa til nýja tegund.

Mynd 13: Námskeið - Að búa til nýtt tilvik (lokaútgáfa)
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11.8. Námskeið - Skoða og breyta tilviki
Valmynd til að breyta eða skoða tilvik af námskeiði var ekki útfærð í hönnunarferlinu á
kerfinu. Valmyndin er mjög svipuð þeirri til að búa til nýtt tilvik. Hér getur notandinn séð lista
yfir alla þá sem eru skráðir í eða hafa lokið tilvikinu. Einnig er hægt að afskrá starfsmenn.
Gert er ráð fyrir því að það heyri til undantekninga að tilvikum sé eytt og ákváðum við því að
takkinn ætti heima á þessari valmynd.

Mynd 14: Námskeið - Skoða eða breyta tilviki (lokaútgáfa)
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11.9. Annáll
Litlar breytingar voru gerðar á valmynd annálsins. Stilling fyrir fjölda og leit var bætt við.
Seinna mætti ef til vill bæta við síu.

Mynd 15: Annáll (frumgerð)

Mynd 16: Annáll (lokaútgáfa)
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11.10. Stillingar
Valmynd fyrir stillingar breytist tölvuvert. Listi yfir þá starfsmenn sem hafa fengið sendar
tilkynningar frá kerfinu er ekki þar, en þær upplýsingar er að finna í annálnum.
Lokaútgáfan leyfir notandanum að stilla hversu mörgum dögum fyrir námskeið skal senda
áminningu. Upphaflega gerði hönnunin ráð fyrir því að hægt væri að stilla kerfið þannig að
starfsmaður fá áminningu nokkrum sinnum. Talið var að það væri óþarft og það væri nóg að
senda sjálfvirka áminningu einu sinni en þess má geta að hægt er að senda áminningu
handvirkt.
Þeim eiginleika var bætt við að notandi kerfisins gæti fengið skýrslu um stöðu atvinnuleyfa
senda og er tíðni þeirra sendinga, sem og póstfang viðtakanda, stillt í þessari valmynd.

Mynd 17: Stillingar (frumgerð)

Mynd 18: Stillingar (lokaútgáfa)
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11.11. Leiðbeiningar

Mynd 19: Leiðbeiningar - hjálparblaðra (lokaútgáfa)
Uppi í hægra horninu á öllum valmyndum er upplýsingatákn. Þegar farið er með bendilinn
yfir það birtist hjálparblaðra með hnitmiðuðum upplýsingum um valmyndina. Einnig er
hlekkur neðst í hjálparblöðrunni sem vísar á viðeigandi stað á leiðbeiningasíðunni, þar sem
finna má ítarlegri skýringar.

Mynd 20: Leiðbeiningarsíða (lokaútgáfa)
Notendaleiðbeiningar eru aðgengilegar á sér síðu í kerfinu. Þær eru kaflaskiptar og auðvelt
að flakka á milli kafla með efnisyfirlitinu hægra megin.
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12. Kerfishönnun
12.1. Kerfislýsing
Strax í upphafi var ákveðið að hafa kerfið sem veflausn því það var talið þægilegt í þróun og
viðhaldi. Kerfið var þróað í Visual Studio 2017. Notast var við ASP.NET MVC eða Models Views - Controllers. Með þessu fyrirkomulagi þarf ekki að setja upp hugbúnað á tölvur
notenda og viðhald er þægilegt þar sem uppfærslur eiga sér eingöngu sér stað á
vefþjóninum. Annar kostur er sá að kerfið verður nothæft með öllum stýrikerfum.

12.2. Arkitektúr
Leyfur samanstendur af þrem einingum, framenda og tveim API bakendum. Bakendarnir eru
LeyfurAPI og KjarniAPI.
LeyfurAPI er hjarta kerfisins ef svo má segja. Þar á bakvinnsla sér stað, svo sem
útreikningur á stöðu námskeiða, atvinnuleyfa starfsmanna, uppfærsla á upplýsingum þeirra,
vistun upplýsinga í gagnagrunn og sending tilkynninga.
LeyfurAPI inniheldur fjóra megin hluta sem hafa um 40 API köll.
Employees
Sá hluti kerfisins sem sér um bílstjóra og upplýsingum tengdum þeim, svo sem stöðu og
dagsetningu atvinnuleyfa. Bílstjórar geta verið skráðir í eða hafa lokið einu eða fleiri
námskeiðum.
Courses
Sá hluti kerfisins sem heldur utan um allar tegundir námskeiða og tilvik þeirra. Undir hverri
tegund námskeiðis er tilvik námskeiðis, sem segir til um hvenær það er haldið, hversu mörg
pláss eru í boði og hversu margir eru skráðir á það.
Notification
Þessi hluti kerfisins sér um allar þær áminningar sem skráðar eru í kerfinu. Nánar tiltekið
almennar stillingar þeirra, svo sem dagsetningar og tíðni sendinga, ásamt því að senda þær
út.
Logs
Öll skráning á atburðum í kerfi er undir Logs. Færslur þessar eru á mannamáli og ætlaðar
notenda til að átta sig á virkni kerfisins, þar sem ýmislegt gerist sjálfvikt bakvið tjöldin. Sem
dæmi um færslur í annál er þegar bílstjóri bætist við kerfið, tilkynningar eru sendar út eða
samkeyrsluvilla við Kjarna. Þar að auki hafa öll kerfin viðbótina Elmah, sem grípur alvarlegri
villur (e. Exceptions). Elmah er aðgengileg á vefslóð hvers kerfis, með viðskeytinu /elmah.
Þar er hægt að nálgast villur sem kerfið safnar á rauntíma og geta þær upplýsingar hjálpað
forritara eða kerfisstjóra að greina vanda.
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LeyfurAPI er aðgengilegur á http://leyfur:55741 og eru slóðirnar byggðar á auðlindum. Stofn
slóðanna er eftirfarandi:
/api/v1/employees/
/api/v1/courses/
/api/v1/notification/
/api/v1/logs/

Tökum eftirfarandi API kall sem dæmi:
HTTP GET http://leyfur:55741/api/v1/employees/5
Fall þetta skilar nánari upplýsingum um stakan starfsmann á eftirfarandi formi ásamt
stöðukóðanum 200 (OK);
{
 
 
 
 
 
 
 
}

  "ID": 6,
  "Name": "Árni Björnsson",
  "SSN": "2111852369",
  "Email": "arnib13@ru.is",
  "PhoneNumber": "5556669",
  "LicenseExpiration": "2018-01-18T00:00:00",
  "status": "dis"

Annað dæmi:

HTTP GET http://leyfur:55741/api/v1/courses/sessions/{id}/enrolled
Fall þetta skilar lista af þeim starfsmönnum sem skráðir eru á viðkomandi námskeiðistilvik.
KjarniAPI er tiltölulega lítill í samanburði við LeyfAPI en hans hlutverk er að eiga samskipti
við API mannauðskerfisins, fá þaðan starfsmannalista á formi sem hentar LeyfiAPI að vinna
með. Einingin er viljandi laustengd (e. Loosely coupled) svo ef ske kynni að skipt yrði um
mannauðskerfi, ætti tenging við nýtt kerfi að vera sársaukaminni.
KjarniAPI er aðgengilegur á slóðinni http://leyfur:56225/ en hann inniheldur aðeins eitt
aðgengilegt API kall:
HTTP GET http://leyfur:56225/api/kjarni
Fall þetta skilar lista af starfsmönnum úr mannauðskerfinu á formi sem LeyfurAPI getur
notað.
Framendinn stólar svo algjörlega á bakendaupplýsingar frá LeyfiAPI. Hann er ætlaður til
notkunar á innra neti fyrirtækisins og ekki er gert ráð fyrir utanaðkomandi aðgangi. Starfsfólk
hefur þó möguleika á VPN tengingu þegar það er ekki á innranetinu og virkar kerfið vel með
því.
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Lagskipting þessi kemur í veg fyrir að kóðinn verði of samtvinnaður. Að hafa API býður
einnig upp á möguleika í framtíðinni, t.d. ef vilji væri fyrir því að koma upplýsingum í smáforrit
eða á upplýsingaskjái.

Mynd 21: Yfirlitsmynd af Leyfi og þeim einingum sem kerfið talar við.
Eins og áður hefur komið fram er aðgangsstýring í höndum A
 ctive Directory, en sá þjónn
heldur utanum alla tölvunotendur fyrirtækisins.
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12.3. Klasarit

Við hönnun á kerfinu var notast við MVC (e. Model-View-Controller) hönnunarmynstrið. MVC
gengur út á það að halda kerfinu lagskiptu og hvert lag hefur sinn tilgang.

Mynd 22: Einfaldað klasarit
Service lagið talar við gagnagrunn og skilar gögnum til Controller lagins og öfugt.
Í Controller laginu á eiginlega vinnsla sér stað (e. Business logic). Þar er unnið úr gögnum
og niðurstöður settar í ViewModel eða tekið á móti gögnum og þeim skilað niður til Service
lagsins.
View er framendi kerfisins og fær upplýsingar sem á að birta frá ViewModel eða sendir
skipanir og gögn til Controller lagsins.
Lögð var áhersla á að nefna eigindi og föll með lýsandi nöfnum. Einnig að hver eining innan
kerfisins sé sjálfstæð og með afmarkaðan tilgang.
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Mynd 23: Frumgerð klasarits
Áður en hafist var handa við forritun var búin til frumgerð af klasariti og nýttist það vel gera
sér grein fyrir umfangi verkefnisins. Einnig hjálpaði það við að átta sig á samskiptum
kerfishluta. Töluverður munur er á þessu klasariti og því klasariti sem sýnir endanlega
útkomu. Samt sem áður stóðst grunnhönnunin í megin dráttum.
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Mynd 24: Klasarit framenda, fengið úr Visual Studio
Mynd 24 sýnir klasarit framenda kerfisins, sem samsvarar efri hluta frumgerðarinnar (grænu
og fjólubláu reitirnir á mynd 23). Töluvert fleiri ViewModel eru í lokaútgáfunni heldur en
frumgerðinni. HomeController bætist við í lokaútgáfunni, en hann vantaði í fumgerð. Hlutverk
hans er að sjá um aðalvalmynd kerfisins.
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Mynd 25: Klasarit bakenda, fengið úr Visual Studio
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Mynd 25 sýnir klasarit fyrir bakenda kerfisins, vefþjónustuna LeyfurAPI. Myndin samvarar
neðri helmingi frumgerðarinnar (rauðu og appelsínugulu reitunum á mynd 23). Töluvert fleiri
EnitityModel eru í lokaútgáfunni. Controller fjöldi hélst sá sami en föllin undir þeim tóku
talsverðum breytingum og eru mun fleiri en í frumgerðinni.

12.4. Gagnagrunnsskema
Gagnagrunnsskemað gefur góða sýn yfir stærð og uppbyggingu kerfisins. Notast er við code
first aðferðina í Visual Studio til að búa grunninn til. Með því að nota code first þá verður
gagnagrunnurinn til út frá þeim eigindum sem eru skilgreind í S
 ervice hlutanum.
Athugið að ekki er þörf á sérstakri töflu fyrir notendur þar sem Active Directory sér um
aðgangsstýringu. Þar að auki er ekki gert ráð fyrir að notandi hafi sértækar stillingar þar sem
allir notendur kerfisins vinna í sama umhverfinu. Notendur deila þeim gögnum sem unnið er
með og eru breytingar því sýnilegar öllum.

Mynd 26: Gagnagrunnsskema
Í grunninn gengur gangnagrunnurinn út á það að vensla saman tilvikum af námskeiðum
(CourseSessions) og starfsmönnum (Employees) . Tilvik innheldur tegund námskeiðs og
tegund inniheldur flokk. Starfsmenn og tilvik eru svo vensluð saman með töflum sem halda
utanum kláraða áfanga og skráningu starfsmanna í áfanga.
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Til að halda utan um þá áfanga sem starfsmenn eiga eftir að klára er starfsmönnum og
flokkum námskeiða venslað saman í NeedToEnroll töflunni.
Að lokum eru tvær sjálfstæðar töflur, NotificationSettings og Log. NotificationSetting geymir
stillingar fyrir tilkynningar sem sendar eru frá kerfinu. Log er annállinn, listi yfir helstu aðgerðir
sem hafa verið gerðar í kerfinu.
Gagnagrunnurinn hefur breyst frá upprunalegri hönnun. Ekki voru allar kröfur útfærðar og
inniheldur hann því ekki allar töflur og dálka úr upphaflegri hönnun. Töflurnar NeedToEnroll
og CourseEnrollRules bættust við í þróunarferlinu. Tilgangur CourseEnrollRules er að
geyma hámarks og lágmarks fjölda áfanga sem starfsmaður þarf að ljúka. Taflan
NeedToEnroll er listi yfir flokka áfanga sem starfsmaður á eftir. Talið var nauðsynlegt að
bæta töflunni við til að gera útfærslu í kóða einfaldari.

13. Einingaprófanir

Vefþjónustu hluti kerfisins var einingaprófaður. Gerðar voru 92 einingaprófanir. Miðast var
við að ná að prófa um 80% af kóðanum (e. Code coverage) í mikilvægustu hlutum kerfisins
(e. Controllers). Margir samskonar kóðabútar eru ekki prófaðir á hverjum og einum stað, svo
sem þegar vistað er í gagnagrunn eða frábrigði (e. Exception) er kastað, heldur létum við
nægja að sannreyna þá virkni á færri stöðum. Hér að neðan er tafla sem sýnir hlutfall af
prófuðum kóða í hverjum kerfishluta.
Tafla 11: Hlutfall af prófuðum kóða
Prófaður kóði Fjöldi prófa

LeyfurAPI

85.30%

81

CourseServiceController

85,76%
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EmployeeServiceController

83,32%

20

NotificationServiceController

95,32%

12

LoggingController

78.89%

5

76,36%

11

76,36%

11

KjarniAPI
KjarniController

Til að gera einingaprófanirnar áreiðanlegri var notast við plat gagnagrunn og talar kerfið við
hann á meðan prófin eru keyrð. Í hvert skipti sem prófanirnar eru keyrðar er
gagnagrunnurinn fylltur með tilbúnum gögnum í minni og þeim eytt eftir á. Einnig var notast
við plat API þjón í þeim tilfellum sem eining talaði við API. Notast var við
Dkackman.FakeHttp forritasafnið (e. Library) til að búa til API-þjóninn. Plat API-þjóninn skilar
samskonar svörum og raunverulegi API-þjónninn. Með því að hafa plat gagnagrunn og
API-þjón þá er einingaprófunin óháð öðrum kerfum og gögnin eru nákvæmlega eins í hvert
skipti sem prófin eru keyrð.
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14. Notendaprófanir
14.1. Frumgerðir

Í byrjun var notast við handgerðar frumgerðir af skjámyndum (e. Mock-ups) til að prófa útlit
og uppbyggingu framenda með hagsmunaaðila. Eins og glögglega sést í kaflanum um
viðmótshönnnun stóðu þær svo sannarlega fyrir sínu.

14.2. Að hugsa upphátt
Þegar leið á og mest öll virkni til staðar í kerfinu, framkvæmdum við notendaprófanir sem á
ensku nefnast Think-Aloud. Tilgangur þeirra er að fylgjast með notanda leysa af hendi
fyrirfram ákveðin verkefni til þess að sjá hvar vandamál leynast og hvort kerfið sé í raun
notendavænt.
Við boðum væntanlegan prófanda á fund, þar sem við byrjuðum á því að rifja upp og útskýra
tilgang, grunnvirkni og helstu verkþætti kerfisins. Það var gert til að notandinn kæmi ekki
alveg kaldur að kerfinu. Að því loknu útskýrðum við tilgang prófunarinnar og leikreglur, en
þær eru svo hljóðandi;
Notandi fær afhentan verkefnalista sem hann skal leysa af hendi. Verkin skal leysa í þeirri
röð sem þau koma fyrir, eftir bestu getu. Notandi skal hugsa upphátt, það er að segja, að
hann tjái sig um hvað hann er að hugsa og velta fyrir sér þegar hann notar kerfið. Það má
vera hvað sem er, hvort sem það tengist aðgerðum eða útliti. Notandi á að reyna við
verkefnin án þess að biðja um aðstoð. Ef hann er kominn í þrot, grípum við inn í.
Að útskýringum loknum fengum við notanda til að setjast við tölvu, þar sem þegar var búið
að opna framenda kerfisins.
Verkefni 1: Þú vilt sjá hvaða starfsmenn, sem nú þegar eru í kerfinu, eru með atvinnuleyfi
sem renna út árið 2019.
Verkefni 2: Þú vilt skrá starfsmanninn Helga Óskarsson á námskeiðið skyndihjálp sem
haldið er 1. október 2018
Verkefni 3: Þú vilt sjá á hvaða námskeið Helgi Óskarsson er skráður í.
Verkefni 4: Þú vilt staðfesta að Helgi Óskarsson hafi lokið vistakstri
Verkefni 5: Þú vilt skoða hvaða námskeið eru skráð á árinu 2019.
Verkefni 6: Þú vilt eyða námskeiðinu vöruflutningar, tilviki dagsett 12.desember 2019.
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Verkefni 7: Þú vilt afskrá Helga Óskarsson af öllum þeim námskeiðum sem hann er
skráður á.
Verkefni 8: Þú vilt bæta við námskeiðinu skyndihjálp, sem haldið verður 3. febrúar 2018
klukkan þrjú, með hámarksfjölda 10
Verkefni 9: Þú vil finna og skoða starfsmanninn Árna Björnsson nánar.
Verkefni 10: Þú vilt setja inn dagsetninguna 15.desember 2020 á atvinnuleyfi fyrir
starfsmanninn Árna Björnsson
Verkefni 11: Þú vilt sjá hvaða námskeiðum Helgi Óskarsson hefur lokið
Á meðan prófunin átti sér stað fylgdumst við með og vorum með eftirfarandi form við
hendina, til skrifa niður athugasemdir.
Nr

Klárað

1

J / N

2

J / N

3

J / N

4

J / N

5

J / N

6

J / N

7

J / N

8

J / N

9

J / N

10

J / N

11

J / N

Athugasemd
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14.3. Yfirlit prófana
Framkvæmdar voru þrjár notendaprófanir á þessu formi. Tveir af þremur þátttakendunum
voru utanaðkomandi og þekktu notkun kerfisins því ekki fyrir.

14.3.1. Fyrsta próf
28.11.2017

Fyrsti þátttakandi var rúmlega þrítug kona, fagmaður í sinni grein sem býr yfir meðal
tölvukunnáttu í skrifstofusamhengi. Hún hafði ekki prófað kerfið áður.
Gekk þátttakanda vel en öll verk voru leyst af hendi á innan við 90 sekúndum.
Það sem mætti betur fara;
- Að niðurfellanlegu spjöldin séu sjálf klikkanleg, ekki bara textinn á þeim.
- Að takkinn til að skrá starfsmann á námskeið sé hægra megin við fellistann með
starfsmönnum.
- Að það sé bandarískt snið á dagsetningum fyrir atvinnuleyfi og námskeið.
Jákvæð atriði;
- Almennt ánægð með útlit og virkni
- Hvernig staðið er að því að staðfesta eða hafna útskrift starfsmanns

14.3.2. Annað próf
28.11.2017

Annar þátttakandi var kona á þrítugsaldri, í háskólanámi. Hún býr yfir góðri almennri
töluvkunnáttu. Hún hafði ekki prófað kerfið áður.
Þátttakanda tókst að leysa öll nema eitt verkefni, en það var verkefni nr. 6.6. Nokkrir punktar
og ábendingar komu fram.
Það sem mætti betur fara;
- Að niðurfellanlegu spjöld væru klikkanleg, ekki bara textinn á þeim
- Að hafa íslenskt snið á dagsetningum fyrir atvinnuleyfi og námskeið.
- Að í valmynd til að breyta námskeiði, er ruslatunna til að eyða tegund námskeiðis, en
ruglingur varð á þeim takka og Eyða takka neðst á síðunni.
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14.3.3. Þriðja próf
28.11.2017

Elín, sem kerfið er smíðað í samráði við, hefur meðal tölvukunnáttu í skrifstofusamhengi.
Hún hefur séð kerfið áður, en lítið prófað það. Dagsetning fundar var ákveðin fyrirfram, en
áreiti var þónokkuð. Segja má að prófið hafi verið framkvæmt undir álagi.
Ekki tókst að klára öll verkefnin í þessari prófun en vandræðin voru að svipuðum toga og fyrri
próf leiddu í ljós.
-

Bandarískt snið á dagsetningu.
Eyða takkar í valmynd námskeiðis.
Að hægt sé að ýta á spjöldin sjálf til að sýna eða fela lista.

Að öðru leyti var ánægja með kerfið og engin önnur atriði nefnd.

14.4. Samantekt notendaprófana
Þeir punktar sem nefndir hafa verið hér eru þeir sem ollu hvað mestri truflun. Við komumst
að því að innbyggða viðmótið fyrir dagsetningarnar skýrist af stillingum í vafra. Ef vafrinn er
stilltur á breska ensku, eða íslensku, er sniðið rétt.
Í lokaútgáfu kerfisins er ekki hægt að eiga við tegund námskeiðis, ruslafötu takkinn, eftir að
það hefur verið stofnað og er sá vandi því úr sögunni.

15. Afurð

Afurð verkefnisins er vefkerfið Leyfur ásamt rekstrar- og notendahandbók. Kerfið er virkt og
nothæft. Það væri þó ef til vill full bjartsýnt að segja að það sé algjörlega fullbúinn
hugbúnaður enda má deila um hvort sá hugbúnaður hafi nokkurn tíma eða verði nokkurn
tíma til á tilvistarsviði.
Kerfið er aðgengilegt innanhúss hjá Gray Line og ekkert því til fyrirstöðu að færa inn í það
raungögn og láta á það reyna í daglegri notkun.
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16. Lokaorð

Nú þegar verkefnið er á enda, er tímabært að rifja upp ástæðu þess að það þótti áhugavert í
upphafi. Í upphafi annar var fjöldinn allur af verkefnum í boði, mörg hver fyrir stærstu
tæknifyrirtæki landsins þar sem beitt er nýjustu tækni og tækifæri til að kynnast mjög færu
fólki. Það sem heillaði hinsvegar við þetta verkefni var það, að byggja upp heilt kerfi frá
grunni. Þegar námskeiðinu lýkur inniheldur Leyfur þá grunnvirkni sem lagt var upp með í
upphafi. Verkefnið var nokkuð flóknara en það leit út fyrir í upphafi og tók á sig aðeins aðra
mynd en verkefnislýsingin gaf til kynna.
Vert er að nefna að við þróun á kerfinu komu ekki upp alvarleg tæknileg vandamál en margt
sem krafðist heilabrota. Í nokkur skipti voru vandamál leyst með para forritun (e. Pair
programming). Sú aðferð reyndist mjög vel og það komu mjög góðar lausnir út úr því. Við
vorum sammála um að sú aðferð er stórlega vanmetin, sérstaklega fyrir nýgræðinga, því þótt
við værum að eyða tíma okkar beggja í að leysa eitt verkefni þá sparaði það tíma þegar upp
var staðið. Jók það einnig skilning okkar á kóðanum.
Einnig verður að minnast á það að samstarfið gekk mjög vel. Við þekktumst ekki og höfðum
aldrei unnið saman fyrr.
Visual Studio reyndist ágætlega fyrir þetta verkefni. Í dag hefðum við mögulega valið annan
ramma en ASP.NET fyrir framenda. Engu að síður var það góð ákvörðun á sínum tíma þar
sem hvorugur okkar hafði mikla reynslu af öðru. Rammar á borð við React eða Angular væru
líklegir möguleikar. C# reyndist vel í bakenda.
Verkefnið hefur verið mikil vinna og erum við báðir reynslunni ríkari. Við höfum báðir áttað
okkur betur á því hversu fjölbreytt hugbúnaðarvinna er og að hornin sem þarf að líta í eru
æði mörg. Undirbúningur og skipulagning skiptir sköpum og væri það helst þar sem við
hefðum viljað bæta okkur, en til þess þurfum við meiri reynslu. Núna erum við betur
undirbúnir fyrir næstu verkefni, hver svo sem þau nú verða!
Að lokum viljum við þakka eftirfarandi aðilum;
●

Björgólfur G. Guðbjörnsson og Hilmar Finnsson, starfsmenn Applicon. Þeir tóku vel á
móti okkur og aðstoð þeirra við API Kjarna mikilvægur þáttur í verkefninu.

●

Vigdís Þyri Ásmundsdóttir og Líney Jóhannesdóttir, starfsmenn Framvegis. Þær
fræddu okkur um endurmenntunina og regluverk tengt því.

●

Sigurjón Ingi Garðarsson, Símon Óttar Vésteinsson og Hallgrímur Arnalds, sem
fylgdu okkur í gegnum námskeiðið.

●

Gray Line Iceland, fyrir gott samstarf.
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