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1 Inngangur 

Bílasölur á Íslandi hafa að mestu leiti aðeins verið í samstarfi við einn aðila með 

utanumhald á bílum til sölu frá því að umhverfi bílasala varð tölvuvænt. Hugmyndin að 

lokaverkefninu fæddist hjá Sendiráðinu ehf. út frá þeirri hugmynd að lítil samkeppni hefur 

verið á þessum markaði.  

Verkefnið, sem fékk nafnið Bílkaup hjá teyminu, er aðgangsstýrður vefur sem gerir fólki 

kleift að skoða alla þá bíla sem eru til sölu, óháð bílasölum. Vefnum er ætlað að vera 

þægilegur vettvangur fyrir hinn almenna notanda við að finna sinn drauma bíl. Bílasalar 

eru aðal notendur kerfisins og er því lögð áhersla á að þeirra viðmót sé notendavænt. Það 

gerir hinn almenna notanda þó ekki minna mikilvægan, því útbreiðsla vefsíðunnar veltur 

á því hvort fólk vilji almennt nota hana til að skoða og leita af bílum sem eru til sölu.  
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2 Um Sendiráðið 

Sendiráðið er vefstofa sem sérhæfir sig í stafrænni vöruþróun fyrir innlendan og erlendan 

markað, með áherslu á jákvæða upplifun hjá notendum. Hjá fyrirtækinu starfa undir 20 

manns í fullri vinnu. Sendiráðið er staðsett á annarri hæð við Höfðabakka 9, 110 Reykjavík.   

Tengiliðir hjá fyrirtækinu: 

 Product Owner: Birgir Hrafn Birgisson 

 Forritari: Guðjón Geir Jónsson 

 Forritari Atli Guðlaugsson 
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3 Um Bílkaup 

Tilgangur verkefnisins var að gera kerfi sem væri aðgengilegt og notendavænt fyrir bílasala 

til að halda utan um bíla á sölu. Einnig skildi kerfið verða notendavænt fyrir hinn almenna 

notanda sem leitar að bíl á sölu. Kerfið skildi vera miðpunktur leitar að öllum ökutækjum 

sem væru til sölu á Íslandi. Allar bílasölur landsins ættu að geta tengst kerfinu með 

auðveldum hætti þannig að almennir notendur geti leitað í söluskrá þeirra. Markmiðið var 

því að gera betur en það sem fyrir er á markaði. Það sem fyrir er, eru bilasolur.is. og 

Henry sölukerfi. Henry kerfið er staðbundið og þarfnast uppsetningar hjá hverjum og 

einum bílasala, svo að koma því inn í vefsíðu væri nýtt fyrir bílasalann. Það myndi veita 

honum meira frelsi og auka þægindi. Auknir möguleikar yrðu fyrir bílasalann þar sem 

hann þyrfti ekki að sitja við skrifborð á skrifstofunni til að komast í allar upplýsingar og 

gæti sinnt sinni vinnu á hvaða tæki sem er, hvort sem það væri borðtölva, fartölva, 

spjaldtölva eða snjallsími. 

Það sem teymið mat að helst mætti gera betur var einföldun á skráningu á bíl fyrir 

bílasalann og einföldun á leit að bíl fyrir almennan notanda. Einföldunina var hægt að ná 

fram með því að flokka upplýsingarnar niður eftir því sem á saman. Koma því sem á 

saman í sér flipa.  

Það sem hægt er að gera í kerfinu er að bílasali setur inn upplýsingar um bíl í kerfið og 

nýtir upplýsingar sem til eru um bílinn úr ökutækjaskrá hjá Samgöngustofu. Ef 

viðkomandi bíll er ekki til nú þegar í gagnagrunninum, er hnappur sem býður uppá að 

sækja upplýsingarnar úr ökutækjaskrá. Almennur notandi sem leitar að bíl getur síað eftir 

öllum mögulegum upplýsingum í hraðleitarglugga, í leit sinni að drauma bílnum. 
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4 Þróunarumhverfi og tækni 

Sendiráðið setti upp þá kröfu að bakendi kerfisins yrði gerður í .NET Core og ætti að vera 

REST vefþjónusta. Þróunarumhverfi fyrir framendann var opið og valdi teymið að nota 

Angular 5 þar sem flestar höfðu reynslu á því. Allur kóði var svo unninn í Visual Studio 

Code. 

Búinn var til reikningur á Trello þar sem tengiliðir Sendiráðsins gátu fylgst með framvindu 

verkefnisins, teymið spurt þá spurninga og fleira. Trello var einnig notað til að halda utan 

um verkefnið og stöðu hvers verkhluta fyrir sig. 

Notast var við Bitbucket til að deila kóða á milli hópsins þar sem aðgangurinn á Bitbucket 

er lokaður og því enginn nema teymið með aðgang að kóðanum. Bitbucket notast við Git 

og er því með góða útgáfustjórnun (e. version control). Bitbucket var einnig nýttur í 

samfellda samþættingu (e. continuous integration). 

Notast var við þrjár týpur af gangagrunnum; MSSQL og Blob Storage hjá Microsoft Azure 

og Elasticsearch gagnagrunn hjá Bonsai. MSSQL gagnagrunnurinn geymir allar 

upplýsingar sem kerfið þarf á að halda í skipulögðum töflum, á meðan Elasticsearch 

gagnagrunnurinn geymir þær upplýsingar sem notaðar eru til að leita í og raða bílum eftir 

skilyrðum. Blob Storage geymir þær myndir sem settar eru inn af bílum og gefur hverri 

mynd hlekk svo að hægt sé að birta myndina í kerfinu. 

Mest öll skjölun fór fram á Google Drive sem allir meðlimir teymisins höfðu aðgang að. 

Með skjölun er átt við skýrslur, kröfulista, tímaskráningu og geymslu mynda og tafla. Þó 

var notast við Microsoft Word Online við gerð lokaskýrslu, rekstrar- og notendahandbókar. 
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5 Aðstaða teymisins 

Verkefnið var að mestu leyti unnið innanhúss hjá 

Sendiráðinu. Í upphafi nýtti teymið aðstöðu sem var 

í boði í Háskólanum í Reykjavík. Þegar aðstaða fyrir 

hópinn var tilbúin hjá Sendiráðinu var sú aðstaða 

nýtt og hafði hópurinn þá einnig aðgang að tveimur 

fundaherbergjum ásamt eldhúsi og sérstaklega góðri 

kaffivél. 

Teymið nýtti sínar eigin fartölvur í verkefnið og Sendiráðið gat útvegað tvo tölvuskjái en 

varð teymið sér síðan út um tvo skjái til viðbótar. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Aðstaða teymisins 
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6 Verkskipulag 

6.1 Aðferðafræði 

6.1.1 Scrum 

Teymið nýtti sér Scrum hugmyndafræðina við 

þróun verkefnisins, en aðlagaði þá aðferð að sínum 

þörfum. Scrum er Agile aðferðafræði sem er ferli af 

reglum til að þróa verkefni. Það sem var nýtt í 

þróun kerfisins úr Scrum er að teyminu var: 

H lutverkaskipting 

Product Owner: Birgir Hrafn Birgisson 

Scrum Master: Fanney Þóra Vilhjálmsdóttir 

Þróunarteymi: Bríet Konráðsdóttir 

 Drífa Örvarsdóttir 

 Fanney Þóra Vilhjálmsdóttir 

 Ólöf Gyða Risten Svansdóttir 

 

Þar sem procuct owner er hluti af Sendiráðinu skilgreindi hann þarfirnar í upphafi, en lét 

svo verkefnið að mestu leiti í hendurnar á þróunarteyminu til að greina þarfirnar áfram. 

Teymið bætti við kröfum og gerði verkefnið íburðameira en gengið var út frá í upphafi. 

 

 

 

Mynd 2: SCRUM Eftir Gregory Heller 
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Unnið í sprettum  

Unnið var í níu sprettum þar sem hver sprettur stóð yfir í tvær vikur. Frá fimmtudegi til 

miðvikudags. Í lok verkefnisins var hver sprettur ein vika þar sem öðrum áföngum við 

skólann var þá lokið. Á meðan lokapróf stóðu yfir hjá þróunarteyminu var spretturinn 

þrjár vikur.  

Hver sprettur var skipulagður þannig að kröfum var raðað niður á sprettinn út frá 

mikilvægi og tímaáætlun.  

Notendasögur 

Byrjað var á því að búa til notendasögur. Þær voru nógu það að þær gengu sem sjálfstæðar 

kröfur. Haldið var utan um kröfur í Scrum sögulista (e. backlog). Hver krafa (e. task) var 

metin og henni úthlutaðir sögupunktar sem var mat á því hversu langan tíma viðkomandi 

krafa tæki. 

Daglegir Scrum fundir 

Daglegir Scrum fundir (e. Daily Scrum) urðu ekki alveg daglega, þar sem teymið hittist 

ekki á hverjum degi fyrr en síðustu þrjár vikurnar. Frekar voru stuttir fundir haldnir  í 

upphafi hvers vinnudags þar sem hver og einn hóp meðlimur fór yfir hvar hann var staddur 

í verkefninu. 

Horft til baka (e. Retrospective) 

Í upphafi nýs sprettar, á fimmtudagsmorgni, var farið yfir hvað gekk vel og hvað hefði 

betur mátt fara í sprettinum. Þeir fundir voru of lausir í reipunum, þeir hefðu mátt vera 

formlegri þar sem hver og einn væri spurður að því hvort það væri eitthvað sem hugsanlega 

mætti endurskoða í verklagi.  

Liðsheild 

Lögð var áhersla á allir hópmeðlimir ynnu saman að settu markmiði. Ef einn hópmeðlimur 

var í vandræðum hjálpuðu hinir við að koma honum á rétta braut.   
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Ánægðir viðskiptavinir  

Mikilvægi þess að notendur kerfisins séu ánægðir er ofarlega á blaði teymisins. Til að ná 

því hafa verið gerðar notendaprófanir á tveimur stóru notendahópunum. Rannsakað var 

hvað það er sem notendur eru óánægðir með í því sem nú er í boði og reynt að finna betri 

lausnir.  

Sjónrænt yfirlit 

Trello átti í upphafi að vera vinnsluborðið með þægilega sýn yfir það sem eftir væri, hvað 

væri í vinnslu og hvað væri búið. Hins vegar bjó teymið til það vel útfærðan kröfulista í 

google docs að sá listi varð að því sjónræna yfirliti sem unnið var með fyrstu tólf vikurnar. 

Trello var notað sem yfirlit yfir stærri hluti sem átti eftir að gera, voru í vinnslu eða búnir. 

Eftir að þróunarteymið hafði unnið sína fyrstu heilu vinnu viku saman, fann það meiri 

þörf fyrir nákvæmari yfirsýn á hvern verkþátt fyrir sig og færði sig því aftur yfir á Trello 

með það. Einnig var Trello þægileg tenging teymisins við tengiliði Sendiráðsins.  

 

  

Mynd 3: Trello borð teymisins 
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6.1.2  Vinnsla með greinar 

Hver og einn hópmeðlimur vann alltaf á sinni eigin grein (e. branch) á Git og lét þá grein 

heita eftir kröfunni sem unnið var í. Seinna var þó komist að því að betra væri að láta 

greinina heita meira lýsandi, eins og eftir því sem unnið var í. Áætlað var að vinna með 

aðal grein (e. master) og þróunar grein (e. development) og svo greinar fyrir hvern og einn 

forritara. Í upphafi forritunarvinnunnar var vinnslan þannig að í upphafi hvers spretts 

byrjaði vinnslugreinin sem spegill af aðal greininni. Forritari nýtti sér svo þróunargreinina 

í miðjum spretti til að ýta kóða sem var tilbúinn en í lok hvers spretts var öll tilbúin 

virkni sameinuð við master.  Þar sem þróunar greinin hætti að virka hjá okkur hefði verið 

gott að nota vinnslu grein fyrir hvern sprett fyrir sig sem svo yrði sameinaður í master 

grein í lok spretts. 

Ekki var krafa um að biðja um leyfi til að ýta nýjum kóða á master (e. pull request), 

vegna smægðar teymisins og vegna reglunnar um að aðeins sé ýtt á master í lok hvers 

spretts. 

 

Mynd 4: Upphaflegt skipulag á greinum 
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6.1.3  Sjálfvirkt samþættingarferli 

Til að auka líkurnar á því að kerfið keyri á öllum vélum var unnið að því að þróun kerfisins 

uppfyllti kröfuna um sjálfvirka samþættingu. Byrjað var á því að setja Jenkins upp á EC2 

svæði á Amazon.  

Vandræði komu upp þegar langt var komið með verkefnið þannig að Jenkins gat ekki 

lengur sótt kóðann af Bitbucket. Ekki var tími til að dvelja of lengi við það vandamál, 

þannig að teymið leitaði nýrra lausna. Þar sem Bitbucket var nú þegar í notkun við að 

geyma og deila kóða á milli forritara teymisins, var ákveðið að nýta þann kost sem kerfið 

býður uppá við sjálfvirka samþættingu. Í gegnum leiðslu (e. pipeline) er hlustað á þegar 

kóða er ýtt á master. Þá þýðist kóðinn og próf eru keyrð, bæði á framenda og bakenda.  

 

 

 

 

 

Mynd 5: Skjáskot af niðurstöðum í Client 

Mynd 6: Skjáskot af niðurstöðum í Server 
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Node modules er geymt þarna inni til að hægt sé að gera skipunina „npm install“.  

Sjálfvirku skrifturnar sem voru settar inn í Bitbucket: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Forritunarreglur 

Eftirfarandi reglur voru settar í upphafi verkefnisins 

Athugasemdir 

Notast á við XML (Extensible Markup 

Language) reglur til að skrifa 

athugasemdir (e. comment) við kóðann 

þegar skrifaður er kóði í .NET. 

Athugasemdir í kóðanum eiga að vera á 
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ensku og byrja á stórum staf. Engum kóða skal ýtt nema búið sé að setja inn athugasemdir 

við flóknustu virkni hans. 

 

Klasar skulu hafa athugasemdir sem eru 

samantekt (e. summary) yfir virkni hans, 

ásamt nánari skýringu, þar sem klasinn er 

útfærður. Skil (e. interface) klasans skal 

aðeins innihalda athugasemdir með 

samantekt klasans. 

 

Hvert fall skal útskýrt með samantekt 

fyrir ofan virknina. Þar kemur fram hvaða 

fylgibreytu fallið tekur inn og hverju fallið 

skilar. Í klasa skilum mun samantekt 

fallsins vera sett fyrir ofan fallið. 

 

Þegar verið er að skýra kóða skulu stuttar 

athugasemdir vera fyrir aftan útfærsluna. Ef 

athugasemd er löng, skal hún frekar eiga 

heima fyrir ofan útfærsluna.  
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Nafngiftir 

Öll föll og almennar breytur skulu fá nafn 

sitt með stílnum “camelCase” og skulu 

víðværar (e. global) breytur einkenndar með 

niðurstriki. Nafn á klasa skal vera í stílnum 

“PascalCase”. Interface klasa skal svo byrja 

á stóru “I”. 

Setningar, lykkjur og slaufusvigar  

Á eftir setningu, áður en svigi opnast, skal vera bil. Sitthvorar reglurnar gilda í .NET og 

Angular með slaufusvigana. Í .NET skulu þeir vera fyrir neðan setninguna og ekki í 

egypskum stíl í .NET. En í egypskum stíl í Angular.  

API 

Hvert API fall skal vera raðað eftir tegund 

fyrirspurnar, s.s. “GET” föll saman, 

“POST” föll saman, o.s.frv. Innan tegunda 

skal föllunum vera raðað eftir stigmögnun. 

Heiti á föllum í API skulu byrja á þeirri 

virkni þau tilheyra. Get aðgerð geymir föll 

sem heita Get.. o.s.frv.  
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7 Áhættugreining 

Með áhættugreiningu er reynt að gera grein fyrir þeim þáttum sem gætu hægt á framvindu 

verkefnisins eða mögulega hindrað hópinn í að klára ákveðna verkþætti. Þannig er hægt 

að sjá mögulega áhættuþætti fyrirfram og gera viðeigandi ráðstafanir svo ekki þurfi að 

hægjast á framvindu að óþörfu. Þetta var lifandi skjal sem teymið uppfærði ef aðstæður 

breyttust. 

 

Sett 

inn 
Áhættuþáttur Líkur Áhrif Vægi Forvörn Viðbragð Ábyrgðaaðili 

4. feb 

2018 

Hópurinn 

verður án 

vinnuaðstöðu 

1 3 3 

Vera með 

fyrirfram 

ákveðin stað til 

að vinna á, t.d. 

heima hjá 

hópmeðlim 

Fanney finnur 

aðstöðu hið 

snarasta og 

lætur teymið 

vita um stað og 

stund 

Fanney 

4. feb 

2018 

Hópmeðlimur 

þarf að vera 

frá í stuttan 

tíma sökum 

veikinda 

hennar/barns 

4 2 8 
Ekki hægt að 

fyrirbyggja 

Ef um stutta 

fjarveru er að 

ræða, 1-2 daga, 

er sá sem hefur 

verið fjarverandi 

uppfærður um 

stöðuna á 

verkefninu 

Viðkomandi 

hópmeðlimur 

4. feb 

2018 

Hópmeðlimur 

þarf að vera 

frá í lengri 

tíma sökum 

veikinda 

hennar/barns 

1 5 5 
Ekki hægt að 

fyrirbyggja 

Endurmeta 

afkastagetur 

hóps fyrir hvern 

sprett og 

mögulega fækka 

kröfum 

Hópurinn 
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4. feb 

2018 

Krafa tekur 

lengri tíma en 

áætlað er 

5 3 15 

Vera 

meðvitaður um 

það þegar 

byrjað er á 

kröfu hvort það 

gæti tekið 

lengri tíma 

Biðja um aðstoð 

við að klára 

kröfuna og aðrir 

hópmeðlimir 

spyrja hvorn 

annan hvernig 

gengur 

Hópurinn 

4. feb 

2018 

Afkastageta 

hóps ofmetin 
3 5 15 

Hver og einn 

forritari tjáir 

sig oft um 

hvernig gengur 

að vinna 

kröfuna sem 

hann er á 

Greina það sem 

er að hægja á 

framvindunni. 

Ákveða hvort 

færa eigi kröfu 

yfir á næsta 

sprett eða klára 

Drífa 

4. feb 

2018 

Verkefnaálag 

úr öðrum 

áföngum 

5 5 25 

Skipuleggja 

spretti í 

samræmi við 

álag hjá 

hópmeðlimum 

yfir 12 vikna 

tímabilið 

Tala saman opið 

um ástand hjá 

hverri og einni. 

Endurskipuleggja 

spretti/fundi 

Fanney 

4. feb 

2018 

Ágreiningur 

milli 

hópmeðlima 

um útfærslur á 

virkni/hönnun 

2 4 8 

Allar taka þátt 

í 

hönnunarferlinu 

frá byrjun og 

taka vel í 

uppbyggilega 

gagnrýni 

Kjósa ef þarf. Ef 

um jafntefli er að 

ræða, ráðfæra 

okkur við Atla, 

Guðjón eða 

leiðbeinanda 

Fanney 

4. feb 

2018 
Bilun á tölvum 2 2 4 

Ekki hægt að 

koma í veg fyrir 

bilun. Allur 

kóði er 

geymdur á Git, 

svo hægt er að 

nálgast hann. 

Hópur þarf þá 

að vera 

duglegur að ýta 

Biluð tölva fer í 

viðgerð við fyrsta 

tækifæri. Ef um 

tölvuleysi í lengri 

tíma er að ræða 

þarf viðkomandi 

að útvega sér 

tímabundna 

tölvu og halda 

áfram 

Viðkomandi 

hópmeðlimur 
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kóða sínum á 

grein 

4. feb 

2018 

Tenging við 

Samgöngustofu 

rofnar 

2 4 8 

Setja upp 

"mock" 

database af 

ökutækjaskrá 

frá 

Samgöngustofu 

Nota "mock" 

database 
Ólöf 

18. apr 

2018 

Bitbucket 

hættir að virka 

sem contiuous 

integration  

2 5 15 

Kynna okkur 

aðra möguleika 

sem eru í boði 

Fá aðstoð hjá 

Sendiráðinu þar 

sem mjög stuttur 

tími er í skil á 

verkefninu 

Hópurinn 
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8 Kröfulisti 

Út frá verkefnalýsingu og notendaprófunum setti hópurinn saman kröfulista þar sem 

kröfur voru flokkaðar sem A, B eða C kröfur eftir forgangsröð. Kröfulistinn var lifandi 

skjal sem var uppfært reglulega. Í viðauka 17.1 má sjá uppfærðan kröfulista. Kröfur eru 

merktar með eftirfarandi hætti: 

• Ef krafa er merkt með appelsínugulu, merkir það að hún er í vinnslu. 

• Ef krafa er merkt með gulu er virknin komin en eftir að gera einingapróf fyrir hana. 

• Ef krafa er merkt með grænu er hún tilbúin og búið að gera próf. 

• Þær kröfur sem hætt var við voru merktar með rauðu. 

 

Kröfur sem voru færðar í B, sem upphaflega voru settar í A eru eftirfarandi: 

• Notandi sér nánari upplýsingar um bílasölu. 

- Ástæða: Ekki hluti af grunnvirkni. Almennur notandi sér þær upplýsingar um 

bílasölu sem nauðsynlegar eru.  

• Notandi merkir eina mynd af mörgum sem aðal mynd. 

- Ástæða: Ekki hluti af grunnvirkni. Aðal mynd er fyrst mynd sem notandi setur 

inn. 

• Notandi skráir nánari upplýsingar um bílinn. 

- Ástæða: Ekki nauðsynlegt, en gott að hafa.  

• Notandi breytir undirflokk bíls. Með undirflokk er átt við til dæmis „Sol“ í Toyota 

Corrola Sol. 

- Ástæða: Þessar upplýsingar koma ekki úr ökutækjaskrá.  
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9 Notendur 

Gert er ráð fyrir að það séu þrír megin notendahópar sem koma að kerfinu.  

 

Mynd 7: Component diagram sem sýnir notendur og utanaðkomandi kerfi 
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9.1 Kerfisstjóri  

Hefur yfirsýn yfir þær bílasölur sem hafa aðgang að síðunni og þær sem bíða eftir að fá 

aðgang samþykktan. Kerfisstjóri sér um að samþykkja eða hafna beiðnum frá bílasölum 

sem hafa sótt um aðgang. 

9.2  Bílasali 

Bílasali þarf að sækja um aðild til að geta notað kerfið. Þegar kerfisstjóri hefur samþykkt 

aðgangsbeiðnina fær bílasali tölvupóst með lykilorði. Bílasali sem hefur skráð sig inn í 

kerfið hefur yfirlit yfir alla sína bíla á sölu. Hann getur bætt við bíl á sölu og sett inn 

upplýsingar um hann. Til að kerfið sé sem þægilegast fyrir bílasalann nýtir hann 

upplýsingar frá Samgöngustofu til að þurfa að fylla inn í sem fæsta reiti um bílinn. Bílasali 

vistar svo bílinn með upplýsingum frá Samgöngustofu á Bílkaup.   

9.3  Almennur notandi 

Hinn almenni notandi getur séð alla þá bíla sem eru á skrá hjá Bílkaup. Hann getur leitað 

að bílum á eftir hinum ýmsu leitarskilyrðum og sía þannig eftir þeim upplýsingum sem 

hann vill. 
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10  Hönnun 

Einn mikilvægasti þátturinn í hönnun á viðmótinu var að það yrði notendavænt og 

samkeppnishæft. Til þess að ná því takmarki var byrjað á að greina samkeppnisaðila og 

gera notendaprófanir á sambærilegum kerfum. Eftir að búið var að greina niðurstöðurnar 

úr þeim prófunum var lagt í að hanna frumgerðir fyrir viðmót bílasala og almennan 

notanda. 

Í byrjun hafði verið ákveðið að hönnuðir Sendiráðsins myndu taka að sér að hanna útlitið 

á síðunni og átti teymið því ekki að leggjast í útlitshönnun heldur einungis að einbeita sér 

að virkninni og að því að gera viðmótið notendavænt. Þegar verkefnið var komið nokkuð 

langt á leið hafði verið það mikið að gera hjá hönnuðunum að þeir höfðu ekki tök á að 

hanna útlitið og var því ákveðið að vefsíðan yrði með mjög látlausu en notendavænu 

viðmóti. 

10.1  H liðstæðar vefsíður 

Til að sækja innblástur, skoðaði teymið síður íslenskar og erlendar bílasölusíður. Teymið 

lagði mat á hvað væri gott og spennandi að nýta af á þeim síðum fyrir Bílkaup. Til dæmis 

hvaða upplýsingar væri mikilvægast að birta og hvaða leitarskilyrði væri gott að bjóða 

upp á. 
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10.1.1   Bilasolur.is 

Á bilasolur.is innihalda spjöldin fyrir 

hvern og einn bíl meiri upplýsingar en 

teymið hefur áhuga á að birta fyrir 

hvern bíl á Bílkaup. Ákveðið var að 

vera aðeins með grunnupplýsingar á 

spjöldum kerfisins.  

                                                                                                  

10.1.2   H enry sölukerfi 

Henry sölukerfi heldur utanum bíla fyrir bilasolur.is sem flestar bílasölur nota í dag. En 

ekki einungis, heldur er það einnig bókhaldskerfi fyrir bílasölur. Teymið fékk að líta inn á 

bílasölu og skoða kerfið. Ákveðið var að birta ekki neinar myndir þaðan, þar sem óvissa 

er um hvort það mætti. En kerfið virkar þannig að bílasali skráir sig inn og fær yfirlit yfir 

þá bíla sem eru til sölu á hans bílasölu. Mjög mikið af upplýsingum birtast bílasalanum í 

einu. Teymið ákvað að vinna út frá þeirri sýn, en reyna jafnframt að fækka upplýsingunum 

sem þar birtast í einu. Sýnin sem bílasali fær í Henry sölukerfinu þegar hann bætir við bíl, 

eða sækir upplýsingar um einstakan bíl, geymir einnig mikið af upplýsingum. Hugmyndin 

var að koma upplýsingunum skipulegar fyrir. Til dæmis með því að skipta þeim niður í 

hluta sem tengjast innbyrðis.  

10.1.3   CarSoup.com 

Þegar forsíða CarSoup.com var skoðuð 

ákvað teymið að gott væri að hafa tvær 

síur; grunn síu og nákvæmari síu. Þetta 

gerði síðuna stílhreina. 

Mynd 8: Af bilasolur.is 

Mynd 9: Forsíða CarSoup.com 
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Gott væri að hafa aðeins algengustu hlutina sem fólk leitar eftir sýnilega á forsíðu. 

Þegar niðurstöður leitar eru birtar á 

CarSoup.com þá hverfur leitar sýnin. Það 

sem betur mætti fara hér er að notandinn 

ætti ekki að vera færður á aðra síðu. 

Frekar að niðurstaða leitar kæmi fyrir 

neðan eða til hliðar. 

10.1.4   Toyota.is 

Á vefsíðu Toyota er hægt að fara inn í 

notaða bíla. Þar er mjög flott sýn til að nota 

þegar almennur notandi finnur bíl sem 

hann hefur áhuga á. Notandi myndi þá ýta 

á litla mynd af bílnum þá færist hann yfir 

á sér síðu. Þar sér notandi upplýsingar um 

viðkomandi bíl til hliðar við stóra aðalmynd 

af bílnum. Notandi getur farið neðar á síðuna og séð fleiri minni myndir af bílnum. Af 

þessari síðu er svo hægt að senda viðkomandi bílasölu fyrirspurn.  

10.2  Frumgerðir 

Eftir að hafa gert greiningu á öðrum sambærilegum kerfum og tekið nokkur notendaviðtöl 

var farið í að hanna drög að útliti og uppsetningu á viðmótinu fyrir bæði almenna notendur 

og bílasala. Þar sem vefurinn þarf að vera skalanlegur yfir í farsíma var ákveðið að 

hönnunin skyldi vera einföld og látlaus. Vefurinn notadir.is, sem Sendiráðið gerði fyrir 

Öskju, féll í góðan farveg hjá notendunum og varð hann því innblástur að grunnvirkni og 

uppsetningu á vefnum. 

Mynd 10: Leitarniðurstöður á CarSoup.com 

Mynd 11: Nánar um einstaka bíl á Toyota.is 
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10.2.1   Almennur notandi 

Það fyrsta sem tekur á móti notanda er 

einföld leit þar sem hægt er að leita að bíl 

eftir framleiðanda, árgerð og verði.  

 

 

 

 

 

Einnig er hægt að velja nákvæmari leit og 

opnast þá fyrir fleiri leitarvalmöguleikar. 

Leitarniðurstöður birtast jafnóðum og 

skilyrði eru sett inn. 

 

 

 

 

 

Þegar einn bíll er valinn, birtist sýn með 

fleiri myndum af bílnum, ásamt ýtarlegri 

upplýsingum um hann og bílasöluna.  

Mynd 12: Forsíða bilkaup.is 

Mynd 13: Þegar búið er að sía upplýsingar 

Mynd 14: Einstaka bíll hefur verið valinn 
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10.2.2  Bílasali 

 

Bílasali þarf að skrá sig inn í kerfið til að 

fá aðgang að því sem við kemur honum. 

 

 

 

Eftir innskráningu fer bílasali inn á sitt 

svæði þar sem hann sér yfirlit yfir alla bíla 

á söluskrá. Þar mun hann sjá 

grunnupplýsingar um hvern bíl fyrir sig. 

Þetta umhverfi á fyrst og fremst að vera 

læsilegt fyrir bílasala og á eingöngu að 

birta viðeigandi upplýsingar. Þar verður 

hægt að bæta við bíl. 

 

 

Nýskráning á bíl er ferli sem lagt verður 

mikið upp úr að gera fljótlegt og skilvirkt 

fyrir bílasala. Bílasali á ekki að þurfa að 

slá inn mikið af upplýsingum eða leita 

lengi á skjánum af því sem hann þarf að 

vinna með. 

  

Mynd 15: Bílasali skráir sig inn í kerfið 

Mynd 16: Bílar til sölu á viðkomandi bílasölu 

Mynd 17: Sorteraðar upplýsingar í skráningu á bíl 
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11  Prófanir 

Til að ná markmiðum um hversu notendavænt kerfið ætti að vera voru gerðar 

notendaprófanir á þremur stigum þróunarinnar. Í upphafi til að finna út hvernig best væri 

að hanna kerfið, í annað sinn þegar einhver virkni var komin í kerfið og svo í lok 

verkefnisins þegar öll grunnvirkni var komin í kerfið. 

11.1  Þarfagreining 

Grunnhugmynd verkefnisins er að gera kerfi þar sem áhersla er lögð á notendaupplifun 

bílasalans. Til þess að teymið gæti séð fyrir sér hvernig notendaviðmót bílasalans gæti 

verið, var þarfagreining gerð á bílasala sem hefur verið lengi í faginu. Teymið vildi kynna 

sér kerfið sem bílasalar nota í dag og var sú greining á viðtalsformi að mestu þar sem 

bílasalinn kynnti kerfið sem hann notar og sýndi helstu aðgerðir sem hann framkvæmir í 

því. 

Greint var hvað nauðsynlega þyrfti að vera til staðar í kerfinu út frá bílasalanum. 

11.2  Think - aloud prófun 

Til að kerfið mætti þörfum notandans voru gerðar think - aloud prófanir með notendum. 

Þær prófanir virka þannig að sá sem prófar er látin framkvæma einhverjar aðgerðir og 

segir upphátt hvað hann er að hugsa á meðan hann framkvæmir.  

Framkvæmd 

Prófanir voru gerðar á 5 almennum notendum. Með almennum notanda er átt við notanda 

sem leitar að ákveðnum bíl á sölu. Þeir fengu verkefni til að leysa á þremur mismunandi 

sölusíðum: bilasolur.is, notadir.is og carsoup.com. Þessar síður voru valdar af ýmsum 

ástæðum:  
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Vefurinn bilasolur.is er mest notaði bílaleitar vefurinn á Íslandi í dag og því gott að sjá 

hvað notendur eru ánægðir og óánægðir með á þeirri síðu. Notadir.is var valinn vegna 

þess að teyminu finnst hann hafa marga kosti sem spennandi væri að vinna út frá og 

CarSoup.com var valinn af því þar er einföld leit það fyrsta sem notandi sér þegar hann 

fer inn á vefinn.  

Prófanirnar fóru þannig fram að meðlimur úr hópnum settist niður með notanda sem síðan 

var beðinn um að framkvæma ákveðnar aðgerðir í kerfinu. Á meðan á prófuninni stóð 

sagði notandinn frá upplifun sinni t.d. ef hann stoppaði einhversstaðar, fannst eitthvað 

vanta, fann eitthvað sem virkaði ekki rétt eða fannst eitthvað vel gert. Þessar prófanir 

voru óformlegar og tóku stutta stund en veittu mikla endurgjöf.   

Áhugavert var að vita hvort hinn almenni notandi færi fyrst í hraðleit, þar sem stimpla 

þarf sjálfur inn það sem leitað er af, eða hvort hann myndi nýta sér valglugga þar sem 

hægt er að finna til m.a. tegund bíls. 

Samantekt úr prófunum  

Prófanir fyrir frumgerðir: 

Notandi Hvað getum við bætt 

Bílasali 

 

Viðmælandi hafði notast við kerfið frá Rögg í rúm 20 og var hæst 

ánægður með það. Fannst það notendavænt og „idiot proof”. 

Myndirnar of litlar. Vefurinn ekki skalanlegur í farsíma. 

Almennur notandi 

Aldur: 38 ára  

Kyn: KK 

Tölvukunnátta: 

Góð 

Gera leitarglugga sýnilegri. Hafa hraðleitarglugga og gott að þurfa 

ekki að ýta á enter/leita. Láta leitina alltaf vera sýnilega. Geyma 

leitarskilyrði þegar farið er í nákvæma leit. Verðbil hoppa um 100 

þúsund. Hafa verðbils leitina ofarlega. Stórar myndir fyrir í 

leitarniðurstöðum 
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Aldur: 21 árs  

Kyn: KK 

Tölvukunnátta: 

Góð 

Hraðleitin góð. Vill geta leitað á verðbili og geta slegið inn verð. 

Vill geta leitað bara að bíl í einfaldri leit. 

Aldur: 54 

Kyn: KVK 

Tölvukunnátta: 

Ágæt 

Nákvæm leit þarf að vera sýnileg. Möguleiki á að sía leit eftir 

eldsneyti, akstri, hvort bíll sé tjónabíll, skiptingu, framleiðanda og 

týpu. Bita hvort bíll sé á staðnum og geta pantað reynsluakstur 

Aldur: 24 ára 

Kyn: KVK 

Tölvukunnátta: 

Ágæt 

Hraðleit þarf að vera til staðar. Síðan þarf að vera skalanleg. Geta 

leitað að bílum eftir sætafjölda og dyrafjölda 

Aldur: 35 ára 

Kyn: KK 

Tölvukunnátta: 

Góð 

Leita eftir undirtýpu. Viðmótið þarf að hegða sér svipað og 

bilasolur.is og notadir.is. Raðnúmer vekur upp spurningar. Velja 

eftir ákveðnum litum. „Panta prufukeyrslu” happur. 

 

H elstu niðurstöður 

Almennur notandi vill geta nýtt sér hraðvals glugga. Sá gluggi þarf að sýna niðurstöður 

um leið og skrifað er í hann. Notandi vill geta ýtt á „T” á lyklaborðinu og í hraðvals 

gluggann á þá að birtast allt sem byrjar á „T”. 

Notandi vill geta séð stórar myndir af bílunum og vill geta séð verð á hverjum bíl fyrir sig 

í þægilegri og áberandi sýn. Hversu mikið bíll er ekinn skiptir líka miklu máli, svo þær 

upplýsingar þurfa að vera áberandi. 
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11.3   Prófanir á virkni 

Í þessari prófunum var notandi beðinn um að framkvæma nokkrar aðgerðir og segja frá 

upplifun sinni jafn óðum. Hún var framkvæmd þegar ákveðin virkni var komin í kerfið. 

Tilgangurinn með henni var aðallega að koma auga á galla í flæðinu og hvort eitthvað 

hafði gleymst í hönnun á viðmóti. 

Prófun 1 

Notandi: 36 ára KK 

Verkefnið var að prófa þá virkni sem komin var í leit fyrir almennan notanda og bæta við 

bíl bílasölu megin.  

Helstu niðurstöður 

Hraðleit þarf að vera meira áberandi og augljósara þarf að vera að hægt sé að skrifa í 

reitinn. Eins og kerfið var á þessari stundu var felli listi (e. dropdown) í 

hraðleitarglugganum. Það var ekki nógu lýsandi fyrir hraðleit. Ekki var nægilega augljóst 

hvernig eyða ætti einstaka síu sem búið var að velja.  

Hægt var að skoða aukahluti í felli lista. Það var ekki nægilega lýsandi að hægt væri að 

velja fleiri en einn aukahlut. Valmöguleikar (e. checkbox) væri betri lausn.  

Ef rafmagn er valið og dísel eru báðir valdir. Á bara að vera hægt að velja einn. 

Þegar bíll er skráður inn í kerfið vantar meldingu að aðgerðin hafi tekist. Einnig ef bíll er 

ekki til eða vitlaust skráður inn. Þegar bílasali hefur skráð sig inn í kerfið tekur ekkert við 

honum, ekki er augljóst hvað á að gera. Ekki hægt að breyta gírum ef þeir voru settir inn. 

Ekki hægt að vista með þúsundapunktum. Gott væri að beina notenda aftur á mínar síður 

eftir að hafa vistað bíl. Notandi komst ekki til baka. Birta skráðan notanda efst á síðu. 
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11.4  Síðustu notendaprófanirnar 

Þegar kerfið var nánast full klárað fékk teymið sérfræðinga í faginu til að prófa og skoða 

kerfið. Prófunin var framkvæmd þannig að kerfið var á stórum skjá sem þrír horfðu á í 

einu. Tveir prófuðu kerfið, en í sitthvoru lagi. Þar sem lítið hafði verið gert í útliti voru 

flestar athugasemdirnar um hluti sem mætti bæta, um útlitið.  

11.5  Einingaprófanir 

Einingaprófanir (e. unit tests) eru mikilvægur þáttur í þróun kerfis. Ekki bara fyrir þá 

sem að þróuninni koma heldur einnig ef nýir aðilar taka við þróuninni. Það einfaldar bæði 

yfirsýn og öryggi. Prófin eru gerð á alla helstu virkni í kóðanum. Prófin eru keyrð í hvert 

skipti sem kóða er ýtt á master. Þess á milli er það venja forritara að keyra „ng test“ á 

client og „dotnet test“ á server áður en kóða er ýtt á grein.  

Ekki nást tölulegar upplýsingar um þekjanleika prófana (e.code coverage) í bakenda 

(e.server). En nánast öll vefþjónustu köll eru prófuð frá „controller“ og niður í 

„repository“ sem ætti að þekja nánast allan kóðann. 

Í framenda má sjá þekjanleikan hér:  

 

Mynd 18: Tölulegar upplýsingar um þekjanleika einingaprófa 
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Dæmi um einingapróf: 
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12  Loka útkoma á viðmóti 

Margt hefur breyst frá gerð frumgerða og þá helst forsíða almenns notanda. 

 

Mynd 19: Forsiða Bílkaup 

 

 

Mynd 20: Sýn á einstökum bíl í Bílkaup 
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Mynd 21: Síða bílasala 

 

Mynd 22: Sýnin í „Almennt“ flipanum þegar bíl er breytt (sýnin fyrir bæta við bíl er eins) 
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Mynd 23: Sýn í „Aukabúnaður“ flipanum þegar bíl er breytt 

 

 

Mynd 24: Sýn í „Orka/Vél“ flipanum þegar bíl er breytt 
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Mynd 25: Sýn í „Myndir“ flipanum þegar bíl er breytt 
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Mynd 26: Sýn bílasalans þegar hann sækir um aðgang að Bílkaup 

 

 

Mynd 27: Sýn kerfisstjóra á sinni síðu með yfirliti yfir aðgangsbeðnir 
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Mynd 28: Sýn kerfisstjóra á sinni síðu með yfirliti yfir bílasölur með aðgang að Bílkaup 
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13  Framvinda 

Verkefnið hófst þann 7. desember 2017 á fundi með Sendiráðinu, en vinnan sjálf hófst 17. 

janúar, í byrjun annar. Fimmtudagar byrjuðu á að vera dagarnir sem allur hópurinn nýtti 

saman. Fleiri vikudagar bættust við þegar leið á verkefnið. Í upphafi var ákveðið að á 12 

vikna tímabilinu myndi teymið hittast á hverjum fimmtudegi og vinna saman í 7 – 8 tíma. 

Þær sem hefðu tök á var síðan frjálst að vinna í kröfum utan þess tíma og var talsvert 

gert af því. Þegar komið var að þriggja vikna tímabilinu vann teymið saman í Sendiráðinu 

alla virka daga í a.m.k. 6 - 8 tíma á dag og þær helgar sem þurfti. 

Teymið hafði áhuga á því að fá aðgang að upplýsingum úr ökutækjaskrá. Samgöngustofa 

hefur umsjón með því aðgengi. Eftir að hafa óskað eftir tengingu við ökutækjaskrá fékkst 

aðgangur að prufu gögnum. Gögnin voru raunveruleg en ekki mjög víðtæk. Aðeins fengust 

upplýsingar um fá atriði um bílinn. Alls ekki nægilega mörg atriði að mati teymisins. Því 

var óskað eftir fleiri upplýsingum til að birta um bíl en reglur um miðlun 

persónuupplýsinga er háð lögum um persónuvernd og því ekki hægt að veita beinan aðgang. 

Teymið fundaði með verkefnastjóra hugbúnaðarþróunar og yfirmanni 

upplýsingavinnslunnar sem þekkir allar reglur um miðlun gagna. Afrakstur þeirra fundar 

var að ný prufugögn fengust með tíu mismunandi útgáfum af tíu fastanúmerum. Þau gögn 

komu hins vegar of seint til að teymið gæti nýtt sér þau en sá gagnapakki er tilvalinn ef 

þróa á vefinn áfram. 
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Í töflu 1, sem sjá má hér að neðan, voru sett upp drög að verkáætlun sem teymið myndi 

síðan fylgja eftir bestu getu. 

Númer 

spretts 
Verkþættir 

0 Frumdrög að verkáætlun og verkskipulag 

1 
Notendaviðtöl, hönnun á kerfi, frumgerðir, notendaprófanir, 

þarfagreining, setja upp kerfið. 

2 
Fyrsti stöðufundur, skjölun komin upp. 

Krafa 1 - 3, setja upp kerfið. 

3 Krafa 4 - 10 

4 Krafa 11 - 25 

5 Krafa 26 - 39 

6 Krafa 40 - 59 

7 
A kröfur kláraðar. Byrjað B kröfum.  

Krafa 60 - 72 

8 Prófanir og frágangur - Lokaskil 

Tafla 1: Frumdrög að verkáætlun 

13.1  Spettir 

13.1.1   Sprettur 0 (18. janúar – 24. janúar) 

Í þessum spretti var farið í að gera verkskipulag, athuga með tengingu við samgöngustofu, 

útvega vinnuaðstöðu og skýrslugerð. 

13.1.2   Sprettur 1 (25. janúar – 31. mars) 

Hér var byrjað að greina samkeppnisaðila og þeirra kerfi með viðtölum við notendur. Út 

frá því var farið í að gera frumgerðir fyrir báða notendahópa. Einnig var unnið í skýrslu 

og fyrsti stöðufundur undirbúinn. Teymið fékk aðstöðu hjá Sendiráði. 
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13.1.3   Sprettur 2 (8. febrúar – 21. febrúar) 

Sprettur tvö fór í það að setja upp verkefnið og allt umhverfi í kringum það. Byrjað að 

vinna í kröfum. 

 

13.1.4   Sprettur 3 (22. febrúar – 7. mars) 

Forritunarvinnan var farin á fullt í þriðja spretti. Teymið fundaði með Sendiráðinu.  
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13.1.5   Sprettur 4 (8. mars – 21. mars) 

Undirbúningur fyrir stöðufund tvö. Teyminu boðið á starfsmannagleði með Sendiráðinu.  

 

13.1.6   Sprettur 5 (22. mars – 4. apríl) 

Síðasti sprettur fyrir lokapróf. Teymið náði ekki að afkasta eins miklu og áætlað var sökum 

álags frá öðrum áföngum. 
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13.1.7   Sprettur 6 (5. apríl – 25. apríl) 

Helmingur teymisins var í lokaprófum og hinn helmingurinn veikur nær allan sprettinn. 

Lítið unnið í kröfum. Fundur með Samgöngustofu 20. apríl. 

 

13.1.8   Sprettur 7 (26. apríl – 2. maí) 

Teymið ákvað að breyta aðeins verklagi og bíða með að gera einingapróf þangað til mest 

öll virknin er komin. Krafa er því tilbúin þó svo að ekki sé búið að gera einingapróf fyrir 

hana. 
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13.1.9   Sprettur 8 (3. maí – 10. maí) 

Í upphafi spretts ákvað teymið að öll virkni ætti að vera komið þann 6. maí, sem stóðst. 

Eftir seinasta stöðufund skipti teymið því sem eftir var í þrjá verkþætti, útlit, skýrsla og 

villur í kóða og vann hver og ein í sínum verkþætti. Með því verklagi gekk mjög vel að 

ljúka því sem eftir var og gat teymið skilað af sér kvöldinu fyrir settan dag. 
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13.2  Vinnutímar 

Teymið vann eftir bestu getu í verkefninu umfram áætlaða tíma. Ekki höfðu allar tök á 

að leggja til jafn mikið umfram á tólf vikna tímabilinu og spilaði verkefnaálag úr öðrum 

áföngum þar stóran sess sem og fjölskylduhagir. Þegar komið var í þriggja vikna tímabilið 

þegar teymið þurfti eingöngu að sinna lokaverkefninu voru allar að afkasta svipað. 

 
  

Tímar lokið 

Númer Verkþáttur Staða Bríet Drífa Fanney Ólöf Samtals 

1 Undirbúningsvinna Lokið 3.0 2.3 9.5 8.0 22.8 

2 Notendaprófanir Lokið 4.0 0.0 3.2 5.2 12.4 

3 Verkáætlun Lokið 10.5 2.8 3.0 6.2 22.5 

4 Hönnunarskýrsla Lokið 15.0 8.5 14.0 16.4 53.9 

5 Fundir Lokið 16.2 15.8 15.4 13.3 60.7 

6 Verkskipulag Lokið 6.5 2.5 4.3 5.5 18.8 

7 Áhættugreining Lokið 0.0 3.0 3.0 0.0 6.0 

8 Framvinduyfirlit Lokið 1.8 1.8 3.3 4.0 11.0 

9 Sprettur 2 Lokið 19.7 33.1 10.1 31.3 94.2 

10 Sprettur 3 Lokið 30.0 33.7 18.7 34.2 116.5 

11 Sprettur 4 Lokið 16.2 17.8 6.1 16.1 56.2 

12 Sprettur 5 Lokið 7.8 20.6 5.1 7.8 41.2 

13 Sprettur 6 Lokið 54.6 52.9 16.6 35.4 159.5 

14 Sprettur 7 Lokið 45.0 40.2 26.8 29.8 141.8 

15 Sprettur 8 Lokið 43.9 52.6 60.0 36.8 193.3 

16 Lokaskýrsla Lokið 23.0 2.8 16.3 9.7 51.8 

17 Rekstrarhandbók Lokið 10.1 0.0 0.0 7.3 17.4 

18 Kynningar Lokið 20.5 16.1 34.6 20.8 92.0 

19 Veikindi Lokið 0.0 35.0 0.0 35.0 70.0    
327.7 341.4 249.9 322.9 1242.0 

Tafla 2: Skipting verkþátta milli teymis 
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Graf 1: Skipting vinnutíma á teymismeðlimi 

 

13.3   Verkþættir 

Í byrjun var verkefninu stillt upp á ákveðna verkþætti sem haldið var utan um í lifandi 

skjali.  Þetta voru m.a. sprettirnir, lokaskýrslan og notendaprófanir. 

 

Graf 2: Tímaskipting verkþátta 
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13.4   Fundir 

Fyrstu vikurnar voru eingöngu teknir “daily standup” á fimmtudögum þegar teymið hittist 

í Sendiráðinu. Um leið og komið var í þriggja vikna tímabilið urðu þessi fundir daglegir 

og oftast um leið og allar voru mættar á morgnanna.  

Teymið átti bókaða vikulega fundi með leiðbeinanda, hvern fimmtudag í hádeginu, þar 

sem farið var yfir stöðu mála og spurt um vafamál. Utan þess gat teymið alltaf sent 

leiðbeinanda spurningar ef eitthvað kom upp sem þurfti að leysa snarlega. 

Í upphafi hvers spretts var teymið með stöðufund þar sem farið var yfir seinasta sprett og 

hvað ætti að taka inni næsta sprett. Þessir fundir voru haldnir í fundarherbergi 

Sendiráðsins. 
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14 Uppsetning kerfisins 

Uppsetning kerfisins var mjög vel hugsuð og var planið að byggja hann upp með 

örþjónustum (e. micro services) í huga. Þetta var gert með því að skipta klösum niður 

eftir hlutverki og vinna með lauslega paraðan kóða (e. loosely coupled code). Hver 

örþjónusta í netþjóninum hefur sín eigin skil (e. interface) og er því hægt að nýta háða 

innspýtingu (e. dependency injection) á viðmótinu til að nýta tilvik af viðkomandi 

örþjónustu. Með þessari aðferð er hægt að halda kóðanum óháðum öðrum þjónustum í 

kerfinu. 

 

Mynd 29: Lagskipting kerfisins 
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14.1  Tenging kerfisins 

Uppsetning gagnagrunnsins er þannig háttað að notast er við MSSQL gangagrunn fyrir 

gögnin sem bílasali setur inn í kerfið. Þau gögn eru svo öll vera afrituð yfir í Elasticsearch 

gagnagrunn sem geymir gögnin sem hinn almenni notandi mun svo leita í. Sá grunnur er 

sérstaklega hannaður til þess að gera gagnaleit auðveldari og hraðvirkari fyrir notandann 

þegar verið er að leita að mörgum leitarskilyrðum í einu í stóru safni af gögnum. 

 

Mynd 30: Container diagram sem lýsir tengingum kerfisins 
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14.2  Gagnagrunnur 

14.2.1   SQL tengitöflu gagnagrunnur  

Gagnagrunnurinn er hannaður með það í huga að sömu upplýsingarnar séu ekki skráðar 

á marga staði. Því er notast við tengitöflur í SQL grunninum þar sem við á. Töflurnar 

tengjast margar hverjar innbyrðis.  

 

 

 

Mynd 31: Gagnagrunnsskema. Gulir lyklar eru Primary Key og gráir eru Foreign Key 
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14.2.2   Elasticsearch gagnagrunnur 

Ákveðið var að nota nýtast við Elasticsearch til þess að gera alla gagnaleit eins hraðvirka 

og mögulegt er. Þegar bíllinn hefur verið vistaður í SQL grunninum er send ný fyrirspurn 

í bakendann (e. server). Þá eru öll gögnin sem vistuð voru sótt og færð í eina færslu sem 

inniheldur allar upplýsingar sem tengjast hverri sölu og auðkennist á raðnúmeri. Sú færsla 

er svo send yfir á Elasticsearch gangagrunninn. Þegar upplýsingarnar eru geymdar á 

þennan hátt er auðvelt að leita að lykilorðum í hverri færslu fyrir sig til þess að skila svo 

þeim bílum sem passa við leitarskilyrðin. 

14.2.3   Blob Storage 

Allir bílar kerfisins eiga að geta átt sér myndir. Til að útfæra þá virkni var notast við 

Blob Storage til þess að geyma myndirnar fyrir hvern og einn bíl. Þegar bíllinn hefur verið 

skráður í gagnagruninn og fengið sitt raðnúmer eru allar myndirnar sendar, ein í einu yfir 

á Blob Storage þar sem þær geymast inni í möppu sem hefur nafn raðnúmersins. Þannig 

er auðvelt að finna myndir fyrir hvern bíl fyrir sig. Blob Storage gefur myndirnar út sem 

hlekk sem hægt er að sækja beint í og birta á vefsíðunni. 

 

Mynd 32: Flæði á milli gagnagrunna þegar bíl er bætt við 
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15  Framtíðarsýn 

Sýnin sem teymið hefur fyrir Bílkaup í framtíðinni er að kerfið fái lénið bilkaup.is. 

Samningur verði gerður við Samgöngustofu um aðgang að öllum þeim upplýsingum sem 

þeir geyma um bíla í ökutækjaskrá. Virkni kerfisins yrði þannig að B og C kröfurnar í 

kröfulistanum yrðu kláraðar. Sérstaklega væri mikilvægt fyrir bílasala að sjá sögu sína í 

sölu á bílum. Endalaust væri svo hægt að betrumbæta og þróa kerfið. 
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16  Lokaorð 

Teymið er afar stolt af afurð sinni. Samstarfið og þróuninn gekk vel heilt yfir önnina. 

Sérstök ánægja var með vinnurýmið og aðstöðuna sem teymið fékk ótakmarkað aðgengi 

að hjá Sendiráðinu. Öll samskipti við tengiliði verkefnisins hjá fyrirtækinu voru einnig til 

fyrirmyndar.  

Verkefnið sem hafði ákveðnar kröfur í upphafi en ákvað teymið að bæta um betur í grunn 

hönnun með því að hafa Elasticsearch gagnagunn að auki. Einnig var auka krafa að þegar 

notandi sækir um aðgang, fær hann tölvupóst með aðgangsupplýsingum eftir að kerfisstjóri 

hefur samþykkt umsóknina. Til að gera vefinn enn notendavænni fyrir bílasala ákveð 

teymið að bílasali gæti sótt upplýsingar um bíl beint úr ökutækjaskrá. Það gerir það að 

verkum að bílasalinn þarf ekki að slá inn jafn mikið af upplýsingum sjálfur.  

Mjög mikill kraftur, jákvæðni og spenna fyrir verkefninu var í hópnum mesta allan tímann. 

En eðlileg þreyta gerði þó vart við sig á miklum álags tímum. 

Samvinna gekk vonum framar og engir árekstrar komu upp sem ekki var hægt að leysa 

úr. Allar A kröfurnar sem lagt var upp með í upphafi voru kláraðar svo að framvindan 

gekk vel. Skipulagið vinnslulega séð fannst okkur ganga vel í byrjun og allir meðlimir 

hópsins reyndu eftir bestu getu að fylgja áætlun. Hins vegar eftir fyrstu vikuna í þriggja 

vikna törninni þegar teymið tók retrospective var komist að því að betra hefði verið að 

brjóta kröfurnar niður í minni einingar, því oft var vanmat á hversu langan tíma þær 

tækju. Það leiddi til þess að of miklu var áætlað á einstaka spretti. Það hefði verið 

þægilegra að halda utanum þessa hluti í Trello. Síðustu tvær vikurnar í verkefninu voru 

því teknar með þess konar skipulagi og virkaði það mjög vel. Þannig að heilt á litið þegar 

horft er til baka hefði mátt vera strangari á retrospective eftir hvern sprett og daglegum 



Bílkaup SC-T-404-LOKA Tölvunarfræði 

   

 

Hrókering | 56  

 

Scrum fundum. Þrátt fyrir að allir meðlimir hópsins hafi alltaf verið meðvitaðir um stöðu 

hvers og eins hefði mátt hafa þessa hluti formlegri. 
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17 Viðauki 

17.1  Uppfærður kröfulisti 

   Notandasögur / kröfulisti    

Kröfunúmer Sprettir Notandi Lýsing Forgangur Sögupunktar Staða 

1 2, 3 Bílasali 
Notandi sækir um aðgang 
með upplýsingum um sína 
bílasölu 

A 4 Done 

2 2, 3 Kerfisstjóri 
Notandi fær email um að 
bílasali hafi sótt um aðgang A 7 Done 

3 2, 3 Kerfisstjóri 
Notandi nýtir upplýsingar 
úr gagngrunni til að búa til 
notanda 

A 10 Done 

4 2, 3 Bílasali Notandi fær email með 
aðgangsupplýsingum 

A 7 Done 

83 3 Kerfisstjóri Notandi hafnar 
aðgangsbeiðni frá bílasölu A 2 Done 

5 3 Kerfisstjóri Notandi lokar fyrir aðgang 
bílasölu 

A 2 Done 

7 3 Bílasali 
Notandi bætir við bíl 
(bílnúmer) A 4 Done 

8 3 Kerfisstjóri Notandi eyðir bíl og öllum 
upplýsingum um hann A 2 Removed 

6 3, 4 Bílasali 
Notandi skráir sig inn í 
kerfið A 10 Done 

9 3, 4 Almennur Notandi sér yfirlit yfir bíla 
sem eru til sölu A 4 Done 

14 3, 4, 5, 6 Bílasali Notandi skráir nánari 
upplýsingar um bílinn 

A 1 Done 

10 4, 5, 6 Bílasali 
Notandi skoðar þá bíla sem 
hann er með í sölu A 4 Done 

12 4, 5, 6 Bílasali Notandi skráir verð bíls A 1 Done 

13 4, 5, 6 Bílasali Notandi breytir lit bíls A 1 Done 

20 4, 5, 6 Bílasali 
Notandi skráir upplýsingar 
um farþegarými bíls (doors, 
seating) 

A 1 Done 

21 4, 5, 6 Almennur 
Notandi flettir upp/filterar 
bíl eftir tegundum (e. type) 
(nákv. filter) 

A 3 Done 
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85 5, 6 Bílasali Notandi skráir sig úr kerfinu A 4 Done 

11 5, 6 Bílasali Notandi eyðir bíl, ef hann er 
seldur eða tekinn af sölu 

A 3 Done 

15 5, 6 Bílasali 
Notandi setur inn myndir 
fyrir bílinn 

A 5 Done 

16 5, 6 Bílasali Notandi skráir bensín, dísel 
eða raforku 

A 1 Done 

17 5, 6 Bílasali 
Notandi skráir inn 
staðsetningu bíls / er inni 
eða úti 

A 1 Done 

18 5, 6 Bílasali  
Notandi skráir drif / 
stýrisbúnað bíls 
(Gírskipting, fjöldi gíra) 

A 1 Done 

19 5, 6 Bílasali 
Notandi skráir hjólbúnað 
bíls 

A 1 Done 

22 5, 6 Almennur Notandi flettir upp/filterar 
bíl eftir módeli (nákv. filter) 

A 3 Done 

23 5, 6 Almennur 
Notandi flettir upp/filterar 
bíl eftir framleiðandum (e. 
maker) (grunn filter) 

A 3 Done 

24 5, 6 Almennur 
Notandi flettir upp/filterar 
bíl eftir fjölda sæta (nákv. 
filter) 

A 3 Done 

25 5, 6 Almennur 
Notandi filterar bíla eftir 
verðbili (grunn filter) A 4 Done 

55 5, 6 Almennur Notandi filterar bíla eftir 
verðbili (grunn filter) 

A 6 Done 

70 5, 6 Almennur Notandi filterar bíla eftir 
verðbili (grunn filter) 

A 7 Done 

85 5, 6 Almennur 
Notandi sér nánari 
upplýsingar um viðkomandi 
bíl 

A 8 Removed 

28 6 Bílasali Notandi skráir 
framleiðsluár/módel bíls 

A 1 Done 

29 6 Bílasali Notandi skráir undirgerð 
bíls A 1 Done 

30 6 Bílasali Notandi skráir bílnúmer bíls A 1 Done 

31 6 Bílasali Notandi skráir týpu bíls  A 1 Done 

32 6 Bílasali Notandi skráir aksturslengd A 1 Done 

33 6 Bílasali 
Notandi skráir framleiðanda 
bíls A 1 Done 
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36 6 Almennur 
Notandi filterar bíla eftir 
framleiðsluárabili (nákv. 
filter) 

A 4 Done 

37 6 Almennur 
Notandi filterar bíla eftir 
bensíni/dísel eða raforku 
(nákv. filter) 

A 3 Done 

39 6 Bílasali Notandi skráir skiptingu bíls 
(bein-/sjálfskiptur) 

A 2 Done 

61 6 Almennur 
Notandi sér yfirlit yfir nýja 
bíla á forsíðu A 3 Done 

77 6 Almennur Notandi getur filterað bíla 
með hraðleit 

A 6 Done 

87 6 Almennur 
Notandi getur raðað bílum 
eftir verði, aksturslengd og 
árgerð 

A 3 Done 

42 7 Bílasali 

Þegar notandi skráir inn 
nýjan bíl skráist 
dagsetningin sem bíllinn var 
settur inn 

A 1 Done 

43 7 Bílasali 
Notandi skráir 
aukahluti/annan búnað 
fyrir bílinn 

A 6 Done 

45 7 Bílasali 
Notandi getur sett inn nýjan 
aukahlut sem ekki er á lista 
núþegar  

A 3 Done 

40 5, 6, 7, 8 Almennur 
Notandi sér nánari 
upplýsingar um viðkomandi 
bíl 

A 5 Done 

27 8 Bílasali 
Notandi leitar eftir 
ákveðnum bíl til sölu hjá 
sinni bílasölu með bílnúmeri 

A 3 Done 

49 8 Bílasali Notandi breytir verði bíls A 1 Done 

50 8 Bílasali Notandi breytir lit bíls A 1 Done 

53 8 Bílasali 
Notandi breytir 
aksturslengd A 1 Done 

54 8 Bílasali Notandi breytir bensín, 
dísel eða raforku A 1 Done 

55 8 Bílasali Notandi breytir 
staðsetningu bíls A 1 Done 

56 8 Bílasali Notandi breytir 
drif/stýrisbúnað bíls A 1 Done 

57 8 Bílasali 
Notandi breytir hjólbúnað 
bíls A 1 Done 
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58 8 Bílasali 
Notandi breytir upplýsingar 
um farþegarými bíls A 1 Done 

59 8 Bílasali 
Notandi breytir nánari 
upplýsingar um bílinn A 1 Done 

89 8 Bílasali 
Notandi fær bíl úr 
gagnagrunni ef hann er til A 3 Done 

46 8 Bílasali Notandi breytir 
framleiðsluári bíls 

 1 Removed 

48 8 Bílasali 
Notandi breytir bílnúmeri 
bíls 

 1 Removed 

51 8 Bílasali 
Notandi breytir 
framleiðanda  
(e. maker) bíls 

 1 Removed 

52 8 Bílasali 
Notandi bætir við nýjum 
módelum(e. model) bíls 

 3 Removed 

90  Bílasali Bílasali sér sölusögu 
sína/yfirlit yfir selda bíla 

B 5  

41  Almennur 
Notandi sér nánari 
upplýsingar um bílasöluna 
sem selur viðkomandi bíl 

B 3  

44  Bílasali Notandi skráir nánari 
upplýsingar um bílinn B 1  

26  Bílasali Notandi velur aðalmynd 
fyrir bíl í hans sölu B 4  

47  Bílasali Notandi breytir 
undirflokk(e. type) bíls 

B 1  

60  Kerfisstjóri 
Notandi getur gert allt það 
sama og bílasali nema hefur 
aðgang að öllum bílum 

B 3  

62  Almennur Notandi sér yfirlit yfir mest 
skoðuðu bílana B 5  

63  Bílasali Notandi biður um nýtt 
lykilorð (gleymt lykilorð) 

B 2  

64  Bílasali 
Þegar notandi breytir bíl 
skráist dagsetningin sem 
bíllnum var breytt 

B 1  

65  Bílasali Notandi sér fjölda bíla sem 
hann er með á sölu B 1  

66  Almennur Notandi sér hvenær bíllinn 
var skráður á sölu B 2  

67  Almennur Notandi sér hvenær bíllinn 
var síðast uppfærður 

B 2  
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68  Bílasali 
Notandi skráir raðnúmer 
bíls B 1  

69  Almenur Notandi sér raðnúmer bíls B 2  

70  Almennur 
Notandi getur haft samband 
við bílasölu í gegnum 
ákveðinn bíl.  

B 3  

71  Bílasali Notandi breytir lykilorði B 2  

72  Bílasali 
Notandi filterar bíl sem 
hann er með á sölu eftir 
almennum filterum 

B 3  

73  Almennur Notandi skráir bíl í eftirlæti B 9  

74  Kerfisstjóri 
Notandi fær tilkynningu um 
að bílasali hafi sótt um 
aðgang inn á sínu kerfi 

B 3  

75  Bílasali 
Notandi breytir 
upplýsingum um sína 
bílasölu 

B 3  

76  Almennur 
Notandi getur séð á hvaða 
verðbili ákveðinn bíll er 
miðað við keyrslu og árgerð 

B 7  

78  Bílasali Notandi getur sett inn logo 
sinnar bílasölu B 3  

79  Bílasali 
Notandi getur hætt með 
aðgang B 2  

80  Bílasali 
(Óvirkur) Notandi getur 
beðið um endurvakningu 
aðgangs 

C 2  

81  Kerfisstjóri 
Notandi getur endurvakið 
aðgang óvirks bílasala C 2  

82  Kerfisstjóri 
Notandi fær eitt email á dag 
ef nýjir umsækjendur eru að 
kerfinu 

C 3  

84  Kerfisstjóri 
Þegar notandi sendir email 
eru þau geymd í 
gagnagrunni 

C 3  

86  Kerfisstjóri Notandi getur búið til fleiri 
kerfisstjóra-aðganga C 2  

88  Almennur Notandi getur raðað bílum í 
hækkandi eða lækkandi röð  C 3  

    Samtals: 259  
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17.2  Prófanagögn 

17.2.1   Notprófun bílasala 

 

Bílasali 1 

 

Góðan dag og takk fyrir að taka frá tíma til að hitta okkur. Við erum lokaverkefnishópur í HR 

sem er að greina og hanna bílasöluvef með áherslu á notendaupplifun fyrir bílasala. Þ.e. þá 

sem  nota bakenda síðunnar og setja nýja bíla inn í kerfið.  
Þetta er ekki prófun á þinni hæfni eða tölvukunnáttu heldur viljum við aðeins fá að kynnast 

þinni upplifun á slíku kerfi. Allar upplýsingar eru nafnlausar. 

 

Er notast við bilasölur.is á þínum vinnustað, ef ekki hvað þá? Já, síðustu 20 árin höfum við 

verið með bilasolur.is. Rögg á bílarsölur.is og þeir hafa þjónustað okkur alla tíð. Þeir settu upp 

sölukerfið Henry sölukerfi, sem er lókal. Primus er kefið sem samgöngustofa er með og Primus er 

inni í Henry sölukerfinu. Allar upplýsingar sem eru í primus fara beint inn í skráningarformið á 

bílunum. 

 

Er bílasalan þín að borga fyrir að nota núverandi kerfi? Já, kostar fullt. 30 þúsund fyrir kerfið á 

mánuði og svo borgum við fyrir hverja einustu uppflettingu aukalega hjá Primus.  

 

Hve margir á vinnustaðnum hafa aðgang að bilasolur.is kerfinu? Það er í raun ekki bilasolur.is, 

heldur 3,5 starfsmenn.  

 

Hafa allir sömu réttindi innan kerfisins, t.d. geta allir bætt við bíl, eytt? Allir hafa sama aðgang 

en geta merkt sig. Við hvert og eitt nafn.  

 

Finnst þér mikil handavinna við skráningu á nýjum ökutækjum í núverandi kerfi? Lítil af því 

það koma svo mikið af upplýsingum inn.  

 

Er bílasalan að selja eitthvað annað en bíla? Já fjórhjól, mótorkross og allskonarmótorhjól. 

Hvert og eitt tæki sem við erum með á sölu fá sitt raðnúmer til að hafa það merkt í kerfinu.  

 

Ertu að selja eitthvað sem er ekki með bílnúmeri? Já já, það eru bara raðnúmer þá.  



Bílkaup SC-T-404-LOKA Tölvunarfræði 

   

 

Hrókering | 63  

 

Hvað er raðnúmer? Það er bara númer sem kerfið merkir alla bíla með. Ef sami bíllinn er á sölu 

á mörgum bílasölum, er hann með mörg raðnúmer.  

 

Eru margir “fídusar” í núverandi kerfinu sem þú notar aldrei? 

 

Er eitthvað við núverandi kerfi sem þér finnst tefja þig í því að færa inn upplýsingar, ef svo 

hvað? Nei ég er alveg einstaklega ánægður með þetta kerfi. Það er voðalega gott fyrir svona 

gamla karla. Allt mjög þægilegt og “ídjódprúf”. 

 

Eitthvað sem þú myndir vilja sjá sem er ekki hægt að gera á bilasölur.is? Já mér finnst komið of 

mikið af auglýsingum og myndirnar eru of litlar. En ég er með mína síðu sem ég hef sett mikinn 

pening í og sá vefur er símavænn. Það er bilasolur.is vefurinn ekki, sem er mikill mínus. Þeir 

ætla að fara að bæta úr því.   

 

Hver eru samskiptin milli ykkar og viðskiptavinar í gegnum síðuna? Fáum tilboð um bið um að 

fá að skoða og allskonar fyrirspurnir um bíla.  

 

Færðu einhver tímann spurningu frá viðskiptavini í gegnum kerfið sem þið notið? Já mjög 

mikið. Ef viðskiptavinur sendir inn fyrirspurn á vefnum fæ ég póst í símann minn. Svo get ég 

bara svarað þeim í huggulegheitum á kvöldin heima hjá mér.  

 

Væri eðlilegt að fólk gæti sent tilboð í bíl í gegnum síðuna? Já við fáum alveg tilboð í bíla í 

gegnum síðuna.  

 

Má ég sjá hvernig síðan sem þú notar lýtur út þegar þú ert innskráður? 

 

Kerfið sem notað er, er ekki vefsíða. Heldur kerfi sem Rögg hefur sett upp í tölvunum á 

bílasölunni. Það kerfi er tengt bifreiðaskrá og hægt er að sækja upplýsingar um hvern og einn bíl 

eftir bílnúmeri.  

 

Yfirlit yfir alla bíla sem bílasalan er með á sölu. Tvíklikkað á línu yfir bíl, og þá poppast upp 

spjald um viðkomandi bíl með öllum þeim upplýsingum sem á við um bílinn.  
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Máli í vinnslu: hver og einn skráður fyrir “máli” á hverjum bíl fyrir sig. Ef viðskiptavinur kemur 

inn á bílasöluna og gerir tilboð í bíl, býrðu til sögu á þeim bíl. Allir bílasalar geta séð þá sögu og 

bætt við hana. Um leið og bílasali bætir við sölusöguna, merkir hann sig einnig sem tengdan 

þeim bíl.  
Hægt að sjá yfirlit yfir alla bíla sem þú ert með mál hjá. Einnig flokkað niður á hvern og einn 

sölumann.  

 

Þjónustan við þann sem setur bíl á sölu hjá þér er góð. Til dæmis er hægt er að senda SMS úr 

kerfinu á þau. Ég nota það mikið, en borga fyrir hvert SMS.  
Einnig ef einhver sem hefur selt bíl hjá mér, hringir og segir, get ég fengið upplýsingar um söluna 

á bílnum fyrir skattaskýrsluna mína? Þá get ég bara hægri klikkað á bílinn, af því hann er ennþá 

í kerfinu. Af því þetta er bókhaldskerfi líka. Ég hægriklikka bara á bílinn og vel “senda 

söluyfirlit”.  

 
Benti mér á https://www.mobile.de/ 

 

17.2.2   Notendaprófanir á öðrum síðum  

Grunnurinn sem vinna á með fyrir notendaprófanir: 
 

Fara inn á eftir farandi síður í þeim tilgangi að finna sér bíl sem notandi vill kaupa. Biðja 

notanda um að hugsa upphátt á meðan  
 http://bilasolur.is/ 
 https://www.carsoup.com/ 
 https://www.notadir.is 

Tösk 

Finna Toyota Corolla 
Finna notaðan Golf á veriðbilinu 500 - 700 þús 
Finna notaðan bíl keyrðan undir 100.000 km og kostar undir 600.000 kr 

 

Spurningar 

Hver af þessum síðum fannst þér þægilegust? 
Hvað var það sem lét hana standa upp úr? 
Var eitthvað sem þér fannst vanta? 
En eitthvað sem á ekki heima þar? 
Hvernig finnst þér þægilegast að leita eftir bíl? 

 
- Fara í nákvæmari leit á www.bilasolur.is 
Hvað af þessum leitarmöguleikum sérðu til þess að nota við leit þína að bíl? 
Hvert er þitt næsta skref eftir að þú finnur bíl sem þér líkar vel við? 

https://www.mobile.de/
http://bilasolur.is/
https://www.carsoup.com/
https://www.notadir.is/
http://www.bilasolur.is/
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35 ára KK - tölvu- og netkunnátta advanced 
 

Fara inn á eftir farandi síður í þeim tilgangi að finna sér bíl sem notandi vill kaupa. Biðja 

notanda um að hugsa upphátt á meðan  
 http://bilasolur.is/ 
 https://www.carsoup.com/ 
 https://www.notadir.is 

Tösk 

Finna Toyota Corolla. 
Fer í drop down og notar flokka þar 

 
Gamaldags, leit sýnileg, veit ekki hvað undirgerð er. 

 

Finna notaðan Golf á veriðbilinu 500 - 700 þús. 

 
Notar sömu leit, hann pælir í undirtegurn as in vw golf comfortline vs trendline 
Myndi vilja sjá sedan, vagon og þessháttar, hvaða týpa 
Hann myndi vilja undirgerða dropdown 
Finna notaðan bíl keyrðan undir 100.000 km og kostar undir 600.000 kr 

 

Spurningar 

Hver af þessum síðum fannst þér þægilegust? 
Bilasölur.is  

 
Hvað var það sem lét hana standa upp úr? 

Afþví í að ég þekki það, kann á það 

 
Var eitthvað sem þér fannst vanta? 
Ljót, geta leitað þegar hann er inni í bíl, autouppdate þegar maður breytir 

 
En eitthvað sem á ekki heima þar? 
Raðnúmer,  

 

Hvernig finnst þér þægilegast að leita eftir bíl? 
Ekinn, verð, árgerð 

 
- Fara í nákvæmari leit á www.bilasolur.is 
Hvað af þessum leitarmöguleikum sérðu til þess að nota við leit þína að bíl? 
Drif, hjólabúnaur, litur geta núllað út ljóta liti, greiðslufyirrkomulag,  vél, farþegafjöldi, 

dyrafjöldi, dráttarkrókur, allt í öðrum búnaði næs to have,  

 
Notaðir fallegra en hin betri í heildina 

http://bilasolur.is/
https://www.carsoup.com/
https://www.notadir.is/
http://www.bilasolur.is/
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Á Notaðir.is fór hann beint í leit, hefði gert það hinumegin en fann ekki,  
Þægilegra að skoða myndir, fannst nægilega miklar uppl á thumbnnail, en taka of mikið pláss í 

glugga  
þurfti að hreynsa síu ekki kúl 
Vill geta átt við leit þegar inni í bíl 
Async must 

 
Carsoup  
Niðurstöðu ekki spes en gott: auðvelt að skanna bíla, hvað hann er keyrður og kostar áberandi 
Erfitt að lesa í advanced vondur fontur 
En kúl að hægt að b´æta við örðum bíl í leit 
Ekki æstur í compare to market 
í leitarniðurstöðum 
 Drop down fínt 
 Slá inn allt í lagi 
 Slider ekki svo slæmur en OK í mobile 

 
Inni á fasteingir.visi er hægt að flippa milli skoða í lista eða spjöld  
Hver er þitt næsta skref þegar þú finnur fínan bíl? 
Fara og skoða og fá að prufukeyra myndi ekki senda inn fyrirspurn nema bíllinn sé ekki á bíla 

sölu 

 
Væri sniðugt að hafa: Panta prufukeyrslu hnappur 

 

24 ára kona með ágæta tölvukunnáttu. 

 

Fara inn á eftir farandi síður í þeim tilgangi að finna sér bíl sem notandi vill kaupa. Biðja 

notanda um að hugsa upphátt á meðan  
 http://bilasolur.is/ 
 https://www.carsoup.com/ 
 https://www.notadir.is 

 

Tösk 

Finna Toyota Corolla 
Bilasölur.is 
Fer beint í filterinn. Ýtir á T til að fá upp Toyotu og fer svo í gerðir og velur Corolla þar og ýtir 

á “Leit” 

 
CarSoup.com 
Fer í Makes. Er óánægð að ekki sé hægt að ýta á T til að finna Toyota, þarf að skrolla niður. 

Fer svo í Model og velur þar Corolla. 

 

 

http://bilasolur.is/
https://www.carsoup.com/
https://www.notadir.is/
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Notadir.is 
Ýtir á Toyota logoið. Fer í undirgerð og velur Toyota Corolla sem undirgerð. 

 
Finna notaðan Golf á veriðbilinu 500 - 700 þús 
Bilasölur.is 
Fer beint í filterinn. Ýtir á V til að finna VW. Fer í gerðir og velur Golf. Fer í akstus filterinn og 

velur þar akstursbilið. Fór fyrst í akstur en svo í verð og setur inn 500 - 700þ. Ýtir á “Leit”. 

 
CarSoup.com 
Fer í Makes og velur VW og afvelur Toyota. Fer svo í Models og ýtir þá á Golf. Fer í leit. Sér 

að þeir eru ekki á réttu verðbili og fer aftur tilbaka og velur þá “6000 or less”. Er bent þá á filter 

til hliðar við allar leitaniðurstöðurnar.  

 
Notadir.is 
Ýtir á VW logoið og afhakar Toyota. Velur VW Golf í undirgerð. Fer í verð “sliderinn” og getur 

bara valið verðbil 0 - 500þ og þá kemur enginn bíll. 

 

Finna notaðan bíl keyrðan undir 100.000 km og kostar undir 600.000 kr  
Bilasölur.is 
Fer beint í filterinn og velur akstur undir 100þ og kostnað undir 600þ 

 
CarSoup.com 
Fer í Advanced Search. Velur “Used” og “unlimited” í radíus. Setur 0 í lowest price og 6000 í 

highest price. Velur svo 100þ mílur.  

 
Notadir.is 
Fer í verð “slider”inn og gerir undir milljón. Fer svo í akstur og velur 100þ sem max akstur og 

fær þá upp nokkra bíla. 

 

Spurningar 

Hver af þessum síðum fannst þér þægilegust? 
Bilasölur.is (itiotproof) 

 
Hvað var það sem lét hana standa upp úr?  

Hafði fleiri leitir en hinar. CarSoup.com var hræðinleg og Notadir.is líka (var ekki með nánari 

leit). 

 
Var eitthvað sem þér fannst vanta? 
CarSoup.com getur ekki leift manni að ýta á T til að komast hraðar í Toyota.  

 



Bílkaup SC-T-404-LOKA Tölvunarfræði 

   

 

Hrókering | 68  

 

Notadir.is þá lýtur slider vel út en öllum er illa við þetta.  

 
Bilasölur.is passar ekki við skjáinn (skalanlegt) eins og t.d. Notadir.is.  

 
En eitthvað sem á ekki heima þar? 
Auglýsingarnar.  

 
Hvernig finnst þér þægilegast að leita eftir bíl?  
Leitar helst eftir verði, hversu mikið keyrður og hversu gamall hann er. Og hvort hann sé 

sjálfskiptur. 

 
- Fara í nákvæmari leit á www.bilasolur.is 
Hvað af þessum leitarmöguleikum sérðu til þess að nota við leit þína að bíl?  
Staðsetning. Annars ekki meira fyrir mig. En ef ég væri með fjölskyldu þá myndi ég leita eftir 

hurðum og farþegafjölda. 

 
Hvert er þitt næsta skref eftir að þú finnur bíl sem þér líkar vel við?  
Myndi mæta á bílasöluna og prufukeyra bílinn. 

 

21 ára heilbrigðisverkfærðinemi með ágæta tölvukunnáttu. Vann hjá 

Samgöngustofu. 

 
Fara inn á eftir farandi síður í þeim tilgangi að finna sér bíl sem notandi vill kaupa. Biðja 

notanda um að hugsa upphátt á meðan  
 http://bilasolur.is/ 
 https://www.carsoup.com/ 
 https://www.notadir.is 

 

Tösk 

Finna Toyota Corolla 
Bilasölur.is 
Fer í framleiðendur. Ýtir á T og velur Toyota. Fer í gerð og ýtir á C og velur Corolla. Ýtir á 

Leita. 

 
CarSoup.com 
Ýtir á T í makes. Endar með að nota örvatakkana til að finna Toyota. Fer í models og skrollar 

eftir Corolla. Ýtir á Search. (Hentugt að maður sér filterana fyrir ofan og getur alltaf eytt út 

filterum) 

 

 

 

http://www.bilasolur.is/
http://bilasolur.is/
https://www.carsoup.com/
https://www.notadir.is/
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Notadir.is 
Ýtir á Toyota logoið (þægilegt að það gerist samtímis, lifandi leit). Velur svo Toyota Corolla í 

gerð. (Kvartar undan að filterarnir birtast þarna uppi, tók ekki eftir þeim fyrst) 

 
Finna notaðan Golf á veriðbilinu 500 - 700 þús 
Bilasölur.is 
Fer í framleiðendur. Ýtir á V og velur VW og gerir það sama við gerð bíls. Velur verðbilið á 

milli 500 og 700þ. Ýtir á Leita. 

 
CarSoup.com 
Fer í makes og velur Volswagen. Fer í Models og velur Golf. Velur verðbil 0-6þ. Fer svo í 

Search. Fer svo í Price filterinn vinstra meginn og setur þar inn min verð. (Fáránlegt að það sé 

ekki hægt að gera verðbil í basic leit) 

 
Notadir.is 
Velur VW logoið. Velur gerð Golf. (Skrollið vinstra meginn er pirrandi, ef maður er ekki með 

mús eða skrollpad). Setur min í 500þ en kvartar svo yfir að ekki sé hægt að skrifa inn verðbilið í 

tölustöfum en þarf að nota slider (tekur eftir að það sé hægt að hreinsa allar síur með einum 

takka. Þægilegt að hafa logoin). 

 
Finna notaðan bíl keyrðan undir 100.000 km og kostar undir 600.000 kr  
Bilasölur.is 
Setur max akstur í 100þ og max verð í 600þ. (Vantar að það sé að leita eftir bíl þar sem það 

koma vespur, kerrur o.fl) 

 
CarSoup.com 
Velur verðbilið 0-6þ og ýtir á Search. Setur svo inn milage sem er vinstra meginn eftirá. 

 
Notadir.is 

... 

 

Spurningar 

Hver af þessum síðum fannst þér þægilegust? 
Notadir.is 

 
Hvað var það sem lét hana standa upp úr?  

Gerist allt samtímis (lifandi leit). Þægilegt að leitin er öll á einum stað.  
 

Var eitthvað sem þér fannst vanta? 
Bílasölur.is - að þú getir valið að þú sért að velja eftir bíl en ekki hlaupahóli. Þarft samt að fara 

í nákvæmari leit til að gera það. 

 
Notadir.is - að það sé hægt að raða eftir akstri. Að það sé sýnt að hægt sé að nota hraðleitina. 
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CarSoup.com - maður þarf að byrja að leita til að komast í margt annað. (Tók ekki eftir 

Advanced search fyrr en eftirá).  

 
En eitthvað sem á ekki heima þar? 
Bílasölur.is - Þegar það poppa upp eitthvað annað en bílar, t.d. dekk.  

 
Hvernig finnst þér þægilegast að leita eftir bíl?  
Verð, fólksbíll, hversu mikið hann er keyrður. Hvaða tegund af bíl.  

 
- Fara í nákvæmari leit á www.bilasolur.is 
Hvað af þessum leitarmöguleikum sérðu til þess að nota við leit þína að bíl?  
Það eiga bara alltaf að vera myndir… 
Framleiðandi, gerðir, árgerð, (gott fyrir fyrirtæki að vita VSK ökutæki), á staðnum, eldsneyti, 

skipting, áklæði (annar búnaður), dyrafjöldi, farþegafjöldi, staðsetning 

 
Hvert er þitt næsta skref eftir að þú finnur bíl sem þér líkar vel við?  
Myndi mæta á bílasöluna (ef bíllinn er á staðnum) og fá að prufukeyra. Ef bílinn er ekki á 

staðnum að senda e-mail og fá tíma til að prufukeyra bílinn. 

 
Visir.is 
Það er þægilegra að skoða sem lista en ekki spjöld.  

Væri sniðugt að það væri hægt að skrá sig inn og þú gætir sett inn bíl sem þú ert að leita af og 

færð notification þegar bill sem passar við það sem þú vilt, kemur á sölu, ef maður vill. 

 

Væri sniðugt að sjá hver bifreiðagjöldin á bílnum eru (skv. Reiknivél rsk). 

 

Chat á opnunartíma bílasölu. Til að spyrja til dæmis hvort það væri hægt að prufukeyra.  

 

Þegar maður er búinn að setja bíla í favorites þá er hægt að sjá á korti hvar fleswtir bílarnir eru.  

 

Að síðan myndi koma með recommentations. 

 

Að það komi fram hvernig bílasölur vilja láta hafa samband við sig. Á opnunartíma og þegar 

það er lokað hjá þeim. 

 

Að það sé hægt að raða bílunum eftir einhverju, jafnvel nokkrum hlutum.  

 

Hægt að leita eftir reyklausum bíl. 

 

 

 

 

 

http://www.bilasolur.is/
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38 ára KK. Tölvukunnátta mjög góð.  

 
Fara inn á eftir farandi síður í þeim tilgangi að finna sér bíl sem notandi vill kaupa. Biðja 

notanda um að hugsa upphátt á meðan  

 
 http://bilasolur.is/, https://www.carsoup.com/, https://www.notadir.is 

 

Finna toyota corolla. 

bilasolur.is = Fer í drop down og notar flokka þar. Finnur ekki leitarglugga. Tengir það ekki við 

leit af bílum.  

 
carsoup.com = Leitar af hraðleitar glugga og finnst kjánalegt að hafa ekki þannig. “Ekki hægt 

að skrifa inn það sem ég leita af.” “Hvaða rugl er það að hafa zip! Ok þetta er kannski sniðugt, 

nú sé ég bílana sem eru nálægt mér. Ég vil ekkert fá að sjá bíl sem er til sölu á Egilstöðum.”   

 
notadir.is = Alveg þægilegt að nota þessi icon, en ekki ef ég væri að leita að einhverju sem er 

ekki svona almennur bíll. Eins og Porsche. Ekki gott að þurfa að þekkja merkin á bílunum. 

Textinn er svo lítill fyrir neðan iconin.  
Mjög mikilvægt að hafa hraðleitina. Og hún er góð. Gott að ég þarf ekki að ýta á search. Opnast 

strax þegar ég vel. Mest smooth. Best að ef ég set inn T, þá kemur toyota.  

 
Finna notaðan Golf á verðbilinu 500 - 700 þús 

 
carsoup.com = Vá hvað þetta er sow síða. Hvernig kemst ég aftur í leitina?? Þarf ég að fara 

aftur í home? Af því hann var með toyotu corolla úr hinni leitinni uppi.  
Fór í advanced search eftir að hafa slegið inn Golf. “Þarf ég að velja aftur það sem ég var búin 

að gera í auðveldu leitinni!” Lélegt. Hún mundi ekki hvað var búið að velja í almennu 

leitinni.  Shortcut sem hægt er að velja sjálur. Tók ekki eftir því fyrr en eftirá 

 
notadir.is = fer beint í hraðleit. Of stór verðbil á verð barnum. Hoppar um 500þ. Mætti vera 

meira eins og 100þ.  

 
bilasolur.is = Notar sömu leit og þegar hann leitaði af toyotunni.  

 

Spurningar 
 
Hver af þessum síðum fannst þér best? 
notadir.is 

 

http://bilasolur.is/
https://www.carsoup.com/
https://www.notadir.is/
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Hvað var þar sem lét hana standa uppúr? 
Hún er flottust. Nýtir skjáinn best. Stærri icon. Skýr framsetning. Hraðvalið var þægilegt. Fljót. 

Hraðvirk. En alveg örugglega með minnst af gögnum í. Auglýsingin fer ekkert í taugarnar á mér 

af því hún er snyrtileg. Mjög gott ef ég veit ekki hvaða bíl ég vil fá, að leita bara eftir verði. 

Verð bils barinn mætti vera ofar.  

 
Hvaða síða fannst þér lélegust? 
Carsoup. Lang hægvirkust. Minnst þægileg. Er örugglega sniðug, en maður þarf að læra á hana.  
Það sem hægt er að setja út á bílasölur er að hún er gamaldags og subbuleg. Flottara að hafa 

stórar myndir eftir leitina.  

 
Var eitthvað sem þér fannst vanta? 
Pirrandi að þurfa að skrolla í leit. En það er kannski ýkt krafa. Ömurlegt að hafa leitartakkann 

einhverstaðar neðarlega. Textinn of lítill fyrir neðan iconin.  

 
Þegar þú fer inn í einstakan bíl á notadir, hvernig finnst þér sýnin þar? Fínt. Flott að hafa 

þessar stóru myndir.  

 
En eitthvað sem á ekki heima þar?  
Af hverju er raðnúmer?? Veit ekki fyrir hvern það er.  
Ekki alveg viss hvort ég myndi vilja halda leitarbarnum. Tekur svolítið mikið pláss á skjánum.  

 
Hvað finnst þér mikilvægast að geta leitað eftir? 
Verð, Tegund, árgerð 

 
Hvert er þitt næsta skref þegar þú hefur fundið bíl sem þér lýst á? 
Myndi senda fyrirspurn.  

 

54 ára kona með 3% sjón og almenna tölvukunnáttu. 

 
Fara inn á eftir farandi síður í þeim tilgangi að finna sér bíl sem notandi vill kaupa. Biðja 

notanda um að hugsa upphátt á meðan  
 http://bilasolur.is/ 
 https://www.carsoup.com/ 
 https://www.notadir.is 

 

Tösk 

Finna Toyota Corolla 
Bilasölur.is 
Stækkum skjáinn uppí 150% 

http://bilasolur.is/
https://www.carsoup.com/
https://www.notadir.is/
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Fer í framleiðendur og ýtir á T til að finna Toyota. Fer í undirgerð og velur C og velur Corolla. 

Hakar við “Myndir”, “Á staðnum” og “Sjálfskiptan”, ýtir svo á Leit 

 
CarSoup.com 
Velur Toyota í makes. Velur Corolla í models.  

 
Notadir.is 
Ýtir á Toyota logoið. Velur svo Corolla í undirgerð. 

 
Finna notaðan Golf á veriðbilinu 500 - 700 þús 
Bilasölur.is 
Fer í framleiðendur og ýtir á V og velur VW. Fer í undirgerð og ýtir á G og velur Golf. Hakar 

við “Myndir”, “Á staðnum” og “Sjálfskiptan”, ýtir svo á Leit. 

 
CarSoup.com 
Fer í makes og velur Volswagen í makes og Golf í models. Velur 6þ or less í price. Var bent á að 

hún væri með bíla sem væri undir 500þ. Hún fór að skoða síðuna. Finnur þá Price filterinn til 

vinstri og setur þar inn verðbilið sem hún þarf og ýtir á Apply. 

 
Notadir.is 
Velur VW logoið. Fer í undirgerðina og velur VW Golf. Velur stikuna í verð og velur 500þ og 

milljón. 

 
Finna notaðan bíl keyrðan undir 100.000 km og kostar undir 600.000 kr  
Bilasölur.is 
Velur max verð 600þ og akstur undir 100þ. Ýtir á Leita. 

 
CarSoup.com 
Er bent á að það gæti verið eitthvað ítarlegri leit sem gæti hjálpað henni. Síðan stækkuð uppí 

150%. Velur advanced search. Velur 0 til 6þ í price. Velur 60þ mílur eða minna. 

 
Notadir.is 
Stækkar í 150%. Fer í verð stikuna og setur í max 500þ. Fer svo í akstur stikuna og setur hana 

niður í 100þ.  

 

Spurningar 

Hver af þessum síðum fannst þér þægilegust? 
Með skerpu, leturgerð og því um líkt þá er það bílasölur.is. Notadir.is er sniðug með lifandi leit. 

 

Hvað var það sem lét hana standa upp úr?  

Bílasölur.is vegna leturgerðar og skerpu. Er með viðvaningsleit til að byrja með og svo er hægt 
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að fara í nákvæmari leit ef það er hægt. 

 
Notaðir.is þyrfti að vera með betra letur þar sem fólk sem sér illa á erfitt með að sjá það letur 

sem er núna. Skemmtilegt að hafa logoin. Þægilegt að leitin gerist strax með hverri breytingu. 

 
Var eitthvað sem þér fannst vanta? 
CarSoup.com er með slæmt letur og galli að geta ekki ekki ýtt á T á lyklaborðinu til að fá upp 

Toyota. 

 
Notadir.is stikan er ókostur, sérstaklega þegar maður getur bara valið á 500þ verðbili. Svona 

stikur eru meira gerðar fyrir mús. 

 
Bilasölur.is  

 
En eitthvað sem á ekki heima þar? 
Bilasölur.is - auglýsingar pirra mig 

 
Notadir.is -  

 
Hvernig finnst þér þægilegast að leita eftir bíl?  
Oftast vil ég leita eftir framleiðendum, og jafnvel tegund og gerð. Hvort hann sé sjálfskiptur og 

beinskiptum. Jafnvel hvort maður getur valið eftir hybrid. Hversu mikið þeir eru keyrðir. Vill 

vita hvort bíllinn sé tjónabíll eða ekki. 

 
- Fara í nákvæmari leit á www.bilasolur.is 
Hvað af þessum leitarmöguleikum sérðu til þess að nota við leit þína að bíl? 
Dyrafjöldi og farþegafjöldi.  

 
Hvert er þitt næsta skref eftir að þú finnur bíl sem þér líkar vel við?  
Myndi jafnvel vilja deila bílnum með einhverjum, t.d. Senda í Messenger. Mæta á staðinn og 

skoða bílinn og sjá svo hvort hægt sé að fá að reynsluaka bílinn. Ef bíllinn væri ekki á staðnum 

þá myndi ég vilja getað pantað reynsluakstur. 

 

http://www.bilasolur.is/

