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Sérstakar þakkir 
Við viljum færa þeim sem aðstoðuðu okkur við gerð rannsóknarinnar þakkir. Þá sérstaklega             

þeim sem gáfu sér tíma í að veita okkur viðtal og svara spurningalistanum. Þá fær Marta                

Kristín Lárusdóttir leiðbeinandi þessa verkefnis þakkir fyrir leiðsögn og leiðbeiningar varðandi           

verkefnið. Fjölskyldur okkar fá einnig þakkir fyrir að styðja okkur í gegnum þennan áfanga              

sem og námið í heild sinni. 
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Útdráttur 
Tilgangur þessarar rannsóknar er þríþættur. Það er að rannsaka hve mikil áhersla er lögð á               

hugbúnaðarprófanir á meðal hugbúnaðarfyrirtækja á Íslandi. Að rannsaka ánægju         

viðtakenda hugbúnaðar og síðan að kanna hvort að tengsl séu á milli áherslu á prófanir og                

ánægju viðtakenda hugbúnaðar. 

 

Skipulögð viðtöl voru tekin við viðtakendur hugbúnaðar hjá ferðaþjónustufyrirtækjum sem          

selja ýmis konar ferðir á Íslandi og ánægja þeirra könnuð með eftirfarandi atriði: „Viðtökur              

nýrra eininga og aðgerða í hugbúnaði”, „Samhæfingu aðgerða í hugbúnaði”, „Kerfi í heild             

sinni”, „Notendaupplifun”, „Hraða hugbúnaðar” og „Öryggi hugbúnaðar”. Einnig var         

spurningalisti lagður fyrir viðkomandi starfsmenn hugbúnaðarfyrirtækjanna sem smíðuðu        

hugbúnaðarlausnirnar fyrir ferðaþjónustufyrirtækin þar sem mæld var áhersla á         

einingaprófanir, samhæfingaprófanir, kerfisprófanir, viðtökuprófanir, notendaprófanir,     

hraðaprófanir og öryggisprófanir.  

 

Mesti munurinn á áherslu í prófunum frá rannsókn sem gerð var 2009 er í öryggisprófunum  

þar sem meiri áhersla er gerð á slíkar prófanir í dag samkvæmt þessari rannsókn.  

 

Mesta ánægjan var með gæðaþáttinn „Öryggi hugbúnaðar” en minnst var ánægja hjá            

viðtakendum með virkniþættina „Samhæfing aðgerða í hugbúnaði„, „Kerfi í heild sinni” og            

„Viðtökur nýrra aðgerða í hugbúnaði”.  

 

Jákvæð fylgni fannst á milli áherslu á samhæfingaprófanir, kerfisprófanir og viðtökuprófana           

og atriðin „Samhæfing aðgerða í hugbúnaði„, „Kerfi í heild sinni” og „Viðtökur nýrra aðgerða í               

hugbúnaði” í sömu röð.  
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Abstract 
The purpose of this study was threefold, to study the emphasis on software testing among               

software companies in Iceland, study the satisfaction of recipients of software and then             

check if there is a correlation between emphasis on testing and satisfaction of recipients of               

software. 

 

Organized interviews were taken with software recipients of companies in the travel industry             

selling various types of travel related products in Iceland, and their satisfaction measured by              

the following: "Receiving new software units and software operations", "Integration of           

software operations", "System as a whole", "User experience", “Speed of the software" and             

"Software security". A questionnaire was also submitted to the relevant employee of the             

software company who built the software solution, where focus on unit tests, integration             

tests, system tests, acceptance tests, user tests, speed tests and security tests were             

measured. 

 

In this study we found out that more focus is set on security test in this study compared to a                    

similar study in 2009. 

 

Recipients were most satisfied with the software components "Software security", but least            

satisfied with the components "Receiving new software units and software operations" and            

"System as a whole". 

 

A positive correlation was found between the emphasis on integration tests, system tests             

and acceptance tests, and "Integration of software operations", "System as a whole" and             

"Receipt of new software operations" respectively. 
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Inngangur 
Mikil og stöðug þróun hefur verið tækniiðnaði undanfarin ár og áratugi og þá ekki síst í                

hugbúnaðargerð. Fyrirtæki á Íslandi eru mörg hver farin að nýta sér hugbúnað við daglegan              

rekstur. Hugbúnaðurinn er mismunandi eftir því hvaða hlutverki hann á að sinna, allt frá því               

að vera einföld heimasíða í að vera hugbúnaður sem þarf að tengjast öðrum hugbúnaði              

og/eða gagnagrunnum. Í hugbúnaðargerð eru prófanir mikilvægur þáttur þar sem villur geta            

haft miklar afleiðingar fyrir bæði þann sem á hugbúnaðinn og þann sem notar hann. Sala á                

vörum og þjónustu fyrirtækja fer í auknum mæli fram í gegnum hugbúnað sem tengdur er               

veraldarvefnum. Mikilvægt er að slíkur hugbúnaður virki vel og sé bæði auðveldur í notkun              

og öruggur.  

 

Viðtakandi hugbúnaðar er í lykilhlutverki þegar kemur að hugbúnaðarþróun. Hann er sá            

einstaklingur sem tekur lokaákvarðanir um hvaða aðgerðir hugbúnaður skal innihalda og er            

ábyrgur fyrir því að hugbúnaðurinn uppfylli þarfir notandans. Hægt er að segja að þessi              

einstaklingur brúi bilið á milli hugbúnaðarteymis og notenda á hugbúnaði því yfirleitt fara öll              

samskipti hugbúnaðar í gegn um hann. 

 

Ef viðtakandi hugbúnaðar er óánægður getur vandinn verið misstór, frá því að vera lítill sem               

enginn í að viðtakandinn þurfi að sætta sig við gallaðan og hægan hugbúnað sem illa gengur                

að fá bættan. Við það getur myndast samskiptavandi milli hugbúnaðarfyrirtækis og           

viðtakanda sem erfitt getur verið að vinda ofan af. 

 

Fáar rannsóknir eru til sem mæla ánægju viðtakenda hugbúnaðar og áherslu           

hugbúnaðarprófana og skoða tengslin þar á milli. Því er því áhugavert að rannsaka hvort að               

auknar áherslur á hugbúnaðarprófunum auki ánægju viðtakanda á hugbúnaði. 

 

Í þessari rannsóknarskýrslu verður leitast við að svara því hvort finna megi fylgni milli áherslu               

á hugbúnaðarprófanir og ánægju viðtakenda hugbúnaðar með því að rannsaka áherslu á            

hugbúnaðarprófanir hjá hugbúnaðarfyrirtækjum og ánægju viðtakenda hugbúnaðar. 

Fyrst verður farið yfir þann bakgrunn sem þarf til að framkvæma rannsóknina, kynntar verða              

algengustu prófanir í hugbúnaðarþróun, ánægja skilgreind og rannsóknir tengdar efninu          

skoðaðar. Næst verður farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar og þær niðurstöður sem komu            
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út úr rannsókninni. Í lokin verður farið yfir umræður og vangaveltur rannsakenda á þeim              

gögnum sem söfnuðust. 
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Skilgreiningar á hugtökum 
Beiðni : Lýsing á verkefni til hugbúnaðarfyrirtækis þar sem óskað er eftir breytingum eða             

nýjum eiginleikum fyrir hugbúnaðarlausn. 

Jira:  Hugbúnaður sem oft er notaður við þróun hugbúnaðar. Hægt að setja upp Scrum og               

Kanban töflur, setja inn verkefni og verkliði ásamt fleiru. Einnig mikið notað við skráningu á               

villum. 
Slack : samskiptaforrit á netinu. Hægt að spjalla, senda skrár á milli og fleira. 

Trello og Asana : Skipulagsforrit þar sem hægt að setja upp teymi, setja inn verkefni og               

verkliði, fela ákveðnum teymismeðlim/um verkefni og setja inn í dagatal.  

Viðtakandi hugbúnaðar : Sá aðili sem ber ábyrgð á því hvaða aðgerðir hugbúnaður            

inniheldur. Sér um samskipti við hugbúnaðarfyrirtæki sem vinnur að lausn hugbúnaðarins. 
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Bakgrunnur 
Í þessum kafla verður farið yfir algengustu prófanir í hugbúnaðarþróun og þær útskýrðar.             

Einnig verða útskýrðar aðrar rannsóknir sem tengjast viðfangsefni þessarar         

rannsóknarskýrslu. 

 

Meginhlutverk verkefnastjóra hugbúnaðar eru í fyrsta lagi að tryggja ánægju          

viðskiptavinarins, í öðru lagi skilja þarfir viðskiptavinarins og í þriðja lagi uppfylla væntingar             

viðskiptavinarins (Sánchez-Gordón og O’Connor, 2016). Helstu þrír eiginleikar sem farsæll          

hugbúnaður þarf að uppfylla eru í fyrsta lagi að uppfylla þarfir notandans, í öðru lagi að vera                 

auðveldur að viðhalda og í þriðja lagi vera nógu hraður til að lágmarka óánægju notandans               

(Feuerstein, 2007). Einnig eru til staðlar með notendur í huga til að styðjast við í               

hugbúnaðarþróun t.d. ISO-9241-210 en í þeim eru fjögur atriði talin hvað mikilvægust í             

hugbúnaðargerð í fyrsta lagi að skilja og skilgreina viðfangsefni notkunarinnar á           

hugbúnaðinum, í öðru lagi skilgreina notandakröfurnar, í þriðja lagi gera hönnunarlausnir á            

vörunni og í fjórða lagi meta hvort varan uppfylli óskir notandans (ISO 9241-210, 2010).              

Þegar þessir þættir frá viðtakanda hugbúnaðar og notendum hugbúnaðar eru tekin saman            

þá má ætla að lykilhlutverk viðtakanda hugbúnaðar sé að tryggja að hugbúnaðurinn innihaldi             

það sem notandinn þarfnast, sé auðveldur í notkun, að auðvelt sé að bæta við hann nýjum                

aðgerðum ásamt því að hugbúnaðurinn sé ekki hægur.  

 

Hugbúnaðarpróf eru aðgerðir sem eru framkvæmdar með það að markmiði að finna villur í              

hugbúnaði. Hugbúnaðarprófanir staðfesta síðan hvort hugbúnaðurinn virkar sem skildi eða          

ekki. Með öðrum orðum eru hugbúnaðarprófanir notaðar til að bera kennsl á réttmæti,             

heilleika og gæði hugbúnaðar. Í einföldu máli er hugbúnaðarpróf aðgerð til að athuga hvort              

raunverulegar niðurstöður séu þær sömu og væntanlegar niðurstöður (Saini og Rai, 2013).            

Áætlað er að 30-50% af kostnaði hugbúnaðargerðar fari í hugbúnaðarprófanir. Ennfremur er            

svo talið að jafnaði séu 80% af verðmæti hvers hugbúnaðar í 20% af aðgerðum hvers               

hugbúnaðar (Li o.fl., 2009). Það getur því verið bæði háð mikilvægi og verðmæti aðgerða              

hvort viðtakandi hugbúnaðar sé tilbúinn að greiða fyrir ítarlegar prófanir.  

 

Rannsóknin skiptist í þrjú megin verkefni. Þau eru: 

A:  Viðtöl til að mæla ánægju viðtakenda hugbúnaðar með virkni og gæði hugbúnaðarins             

sem þeir eru með í notkun. Þeir þættir sem eru til skoðunar hjá viðtakanda hugbúnaðar í                
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þessari rannsókn eru „Nýjar einingar í hugbúnaði”, „Samhæfing nýrra aðgerða í hugbúnaði”,            

„Vikni hugbúnaðar í heild sinni”, „Viðtökur nýrra aðgerða”, „Notendaupplifun”, „Hraði          

hugbúnaðar” og „Öryggi hugbúnaðar”.  

 

B:  Við viljum mæla með spurningalista hversu mikla áherslu hugbúnaðarfyrirtækið leggur á            

hugbúnaðarprófanir við þróun hugbúnaðarins sem viðtakandi hugbúnaðar er með í notkun.           

Þær hugbúnaðarprófanir sem eru til skoðunar eru einingaprófanir, samhæfingaprófanir,         

kerfisprófanir, viðtökuprófanir, notendaprófanir, hraðaprófanir og öryggisprófanir.  

 

C: Loks viljum við rannsaka hvort fylgni sé milli ánægju viðtakanda hugbúnaðar og áherslu á               

prófanir. Fylgni verður skoðuð á milli ánægju með „Nýjar einingar í hugbúnaði” og             

einingaprófana, „Samhæfingu nýrra aðgerða í hugbúnaði” og samhæfingaprófana, „Virkni         

hugbúnaðar í heild sinni” á móti kerfisprófunum, „Viðtökur nýrra aðgerða” og viðtökuprófana,            

„Notendaupplifunar” og notendaprófana, „Hraða hugbúnaðar” og hraðaprófana og loks         

„Öryggi hugbúnaðar” og öryggisprófana.  

 

Fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni eru öll á sviði ferðaþjónustu á Íslandi. Ákveðið var að                

velja stór fyrirtæki sem veita sambærilega þjónustu. Þjónustan er í farþegaflutningum eða            

upplifunarferðaþjónustu. Öll fyrirtækin nýta sér sölu á ferðum meðal annars í gegnum            

vefsíður og/eða smáforrit. Því er sérstaklega mikilvægt að vera með góðan hugbúnað þar             

sem stór hluti viðskiptavina nýtir sér hann einungis einu sinni eða sjaldan. 

Tegundir prófana á hugbúnaði 

Hugbúnaðarprófun er ferli eða röð ferla sem hannaðir eru til þess að tryggja að hugbúnaður               

sinni því sem honum var ætlað en einnig til að auka gæði hans og áreiðanleika (Myers,                

Sandler og Badgett, 2012). Prófanir geta einungis sýnt fram á að villa sé til staðar en ekki að                  

hún sé  ekki  til staðar (Ammann og Offutt, 2008). 

 

Gerð og uppsetning prófana er sá hluti prófana sem tekur lengsta tíma. Prófanir geta og ættu                

að vera hannaðar og útbúnar á öllum stigum hugbúnaðarþróunar, en flest próf er ekki hægt               

að keyra fyrr en einhver virkni er komin í hugbúnaðinn (Ammann og Offutt, 2008). 

 

Kostnaður við galla í hugbúnaði eykst eftir því sem lengra er komið í „lífsferli” hans. Villur                

sem finnast snemma í hönnunarferlinu er yfirleitt auðvelt að bæta og því ekki mikill kostnaður               
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sem því fylgir. En villur sem finnast ekki fyrr en í viðtökuprófunum eða jafnvel eftir útgáfu er                 

erfiðara og kostnaðasamara að bæta ( Graham, Veenendaal, Evans og Black, 2009). 

 

Þrátt fyrir allan þann fjölda prófanatóla sem til eru í dag þá virðast forritarar vera neikvæðir                

gagnvart yfirgripsmiklum prófunum. Betri hönnunartól, forprófuð notendaviðmót og stuttir         

skilafrestir í flóknu hönnunarumhverfi geta leitt til þess að áhersla á prófanir er lítil.              

Afleiðingar villna eru mis alvarlegar, en sumar þeirra geta haft áhrif á notendur og þeir jafnvel                

hlotið skaða af og/eða tapað stórum fjármunum (Myers o.fl., 2012). 

Einingaprófanir (e. unit/component testing) 

Einingaprófanir eru framkvæmdar til að leita að göllum eða staðfesta rétta virkni einstakra             

hluta hugbúnaðar. Prófaðar eru einingar, föll, pakkar, klasar og fleira sem hægt er að prófa               

sem einingar. Hægt er að framkvæma einingaprófanir óháð öðrum hlutum kerfisins. Oftast            

eru útbúnir forritsbútar til bráðabirgða til að líkja eftir hegðun kerfisins á einfaldan hátt.              

Prófunin getur falið í sér prófun á virkni eða eiginleikum svo sem minnisleka. Oftast eru               

þessar prófanir framkvæmdar af þeim sem skrifaði kóðann og oft með hjálp forrita sem ætluð               

eru til einingaprófana ( Graham o.fl., 2009) .  

Samhæfingaprófanir (e. integration testing) 

Samhæfingaprófanir eru gerðar til að prófa tengingar á milli eininga, samskipti milli klasa eða              

hluta í hugbúnaði eins og stýrikerfi, skráarkerfi og vélbúnaðar eða tengingu milli kerfa. Það              

geta verið fleiri en eitt stig samhæfingaprófana og þeir hlutar sem eru prófaðir geta verið af                

mismunandi stærð. Hægt er að prófa hvernig tvær einingar „tala saman” og það er þá oftast                

gert eftir einingaprófanir. Eins er hægt að gera samhæfingaprófanir til að skoða hvernig             

samhæfing er á milli tveggja eða fleiri kerfa.  

Til að framkvæma samhæfingaprófanir eru til margar aðferðir, hægt er að prófa þegar hver              

hluti er tilbúinn eða þegar kerfið allt er tilbúið og allt þar á milli. Ef það er prófað eftir að stór                     

hluti kerfisins er tilbúinn þá er aukin áhætta á gallar finnist seint í þróunarferlinu. Gott þykir að                 

byrja samhæfingu á þeim hlutum sem líklegastir eru til að valda vandamálum því það gæti               

komið í veg fyrir stóra galla. Þegar verið er að velja aðferð við samhæfingaprófanir verður að                

horfa til nokkurra hluta. Sem dæmi má nefna getur verið erfitt að einangra villur þegar               

samhæfa á stóran hluta kerfisins saman. En þegar verið er að prófa smáa hluta kerfisins þá                

getur þurft að búa til marga litla forritsbúta til að líkja eftir ákveðinni virkni og það tekur þá                  

jafnvel lengri tíma ( Graham o.fl., 2009). 
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Kerfisprófanir (e. System testing) 

Kerfisprófanir eru ferli við að prófa hugbúnaðinn sem heild til að ganga úr skugga um að                

hann mæti þeim kröfum sem gerðar eru af viðtakanda hugbúnaðar. Kerfisprófanir eru            

prófanir sem eru gerðar til að ákvarða hvort kerfi uppfylli þarfir notenda, kröfur og              

viðskiptaferla sem það var hannað fyrir. Þessar prófanir eru framkvæmdar til að taka             

ákvörðun um hvort innleiða eigi kerfið eða ekki. Kerfisprófanir eiga að skoða bæði             

virknikröfur og gæðakröfur kerfisins. Meðal gæðakrafa eru hraði og öryggi. Kerfisprófanir           

skulu fara fram í prófunarumhverfi sem samsvarar raunumhverfi eins mikið og mögulegt er             

( Graham o.fl., 2009). 

Viðtökuprófanir (e.acceptance testing) 

Viðtökuprófanir eru formlegar prófanir þar sem notendaþarfir, kröfur og viðskiptaferlar eru           

skoðaðir til að ákvarða hvort kerfi uppfylli viðmiðanir um staðfestingu og til að gera              

notendum, viðskiptavinum eða öðrum viðurkenndum aðilum kleift að ákvarða hvort eigi að            

samþykkja kerfið eða ekki. 

Viðtökuprófanir eiga að veita svör við spurning á borð við: „Er kerfið tilbúið til útgáfu?”, „Eru                

einhverjar útistandandi áhættur?” og „Hafa þróunaraðilar uppfyllt sínar skyldur?”. 

Viðtökuprófanir skulu fara fram í prófunarumhverfi sem líkir að mestu leyti eftir vörunni sjálfri              

( Graham o.fl., 2009). 

Notendaprófanir (e. Usability testing) 

Notendaprófanir eru til að ákvarða hvort hugbúnaðurinn sé auðveldur í notkun, hvort það sé              

auðvelt að læra á hann og stjórna honum og hvort hann nái vel til notenda. Notendaprófanir                

fara yfirleitt fram í skipulögðu umhverfi og eru gerðar til að athuga hvort vara henti ætluðum                

notendahópi. Gögnum er safnað þegar notandi er beðinn um að framkvæma áður skipulagt             

verkefni og stundum er tekin myndbandsupptaka. Notandi er beðinn um að tala á meðan              

hann leysir verkefni til að prófunaraðili fái innsýn í hversu auðvelt er fyrir notandann að nota                

kerfið. Síðan er notandi beðinn um að svara spurningalista um hvernig honum finnst varan              

og stundum eru tekin viðtöl ( Preece, Sharp og Rogers, 2015). 

Alpha prófanir (e. Alpha testing) 

Alpha prófanir eru ýmist raunverulegar eða sjálfvirkar aðgerðaprófanir hugsanlegara         

notenda/viðskiptavina eða rýnihópa innan hugbúnaðarfyrirtækisins en ekki innan        
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þróunarhópsins. Alpha prófun er oft notuð til að fá samþykki þróunnarfyrirtækis fyrir            

hugbúnað sem selja á úr húsi (Larusdottir o.fl., 2010). 

Beta prófanir (e. Beta testing) 

Beta prófun er aðgerðaprófun hugsanlegra og/eða núverandi notenda/viðskiptavina á vöru          

sem er aðskilið þróunarvefsvæðinu. Gerð til að ákvarða hvort hluti kerfis eða kerfið í heild               

uppfylli þarfir notenda/viðskiptavina. Beta prófanir eru oft notaðar sem ytri viðtökuprófun til að             

fá endurgjöf á hugbúnaði frá markaðnum (Larusdottir o.fl., 2010). 

Hraða- og álagsprófanir (e. Performance/load testing) 

Hraða og álagsprófanir eru til að ákvarða afkastagetu og/eða til að kanna hegðun hluta kerfis               

eða kerfis í heild við álagi eins og til dæmis þegar kerfi er notað af mörgum notendum og/eða                  

margar aðgerðir eru framkvæmdar á sama tíma (Larusdottir o.fl., 2010). 

Öryggisprófanir (e. Security testing) 

Öryggisprófanir eru gerðar til að kanna hvort hugbúnaður sé öruggur (Larusdottir o.fl., 2010). 

 

Til eru fleiri tegundir prófana sem tengjast hugbúnaðarþróun en ekki verður farið nánar yfir              

þær í þessari skýrslu. 

Ánægja viðtakenda 

Almennt er ánægja einstaklinga skilgreind sem tilfinning af gleði eða vonbrigðum með vöru 

eða þjónustu borið saman við væntingar einstaklingsins. Ef vara eða þjónusta uppfyllir ekki 

væntingar er viðskiptavinur óánægður, ánægður ef hún uppfyllir væntingar og mjög ánægður 

ef hún fer fram úr væntingum (Kotler og Keller, 2012). 

Ánægja viðskiptavina er afurð jákvæðra viðskipta milli kaupanda og seljanda. Talið er að það 

kosti fyrirtæki allt að fimm sinnum meira að finna nýjan viðskiptavin heldur en að halda í 

viðskiptavin sem þegar er hjá fyrirtæki. Því er hagnaður fyrir fyrirtæki að halda 

viðskiptavinum sínum ánægðum svo að þeir stundi áfram við það viðskipti (Slater og Narver, 

2000). 
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Rannsóknir á ánægju viðtakenda hugbúnaðar 

Í rannsókn frá 2015 sem gerð var hjá hugbúnaðarfyrirtækinu „The Paddy Power” er fullyrt að               

eftir að hafa innleitt samfellda afhendingu (e. continous delivery) á framleiðslu sinni þar sem              

hugbúnaðurinn þurfti að fara í gegnum einingaprófanir, virkniprófanir, viðtökuprófanir og          

handvirkar prófanir (e. manual tests) hafi verkefnastjórar tekið eftir umtalsverðum umbótum í            

samskiptum milli þróunardeilda og deildum sem sinntu viðskiptavinum (Chen, 2015).  

Rannsóknir á mælingum í prófunum 

Í rannsókn sem framkvæmd var 2009 voru hugbúnaðarfyrirtæki spurð að hvaða marki þau             

framkvæmdu mismunandi hugbúnaðarprófanir (Larusdottir 2010). Við spurðum       

sambærilegra spurninga í þessari rannsókn þar sem valmöguleikarnir voru „Ekkert”, „Lítið”,           

„Meðal”, „Mikið”, og „Mjög mikið” og gáfum við svörunum töluleg gildi á bilinu 1-5 í sömu röð.                 

Í sömu rannsókn má sjá að áhersla hjá hugbúnaðarfyrirtækjum var mest á kerfisprófanir.             

Næst mesta áherslan á viðtökuprófanir, síðan einingaprófanir og samhæfingaprófanir.         

Minnsta áherslan var lögð á öryggisprófanir. 
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Framkvæmd 
Þessi rannsókn fylgir eftir rannsóknarskýrslunni Analysis of Software Testing in Icelandic           

Scrum Projects” eftir Emmu Rún Bjarnadóttur sem framkvæmd var við Háskólann í            

Reykjavík árið 2009. Þar var lögð áhersla á að skoða prófanir þar sem Scrum aðferðarfræðin               

var notuð við þróun hugbúnaðar, en í þessari rannsókn eru prófanir skoðaðar óháð þeirri              

hugmyndarfræði eða aðferðarfræði sem nýtt er við þróunina. Í þessari rannsókn er gögnum             

safnað með spurningarlistum og viðtölum. Markmiðið er að rannsaka hversu mikla áherslu            

hugbúnaðarfyrirtæki leggja á prófanir og hversu ánægðir viðtakendur hugbúnaðar eru með           

vöruna sem þeir fá í hendur. Síðan verður skoðað hvort fylgni sé milli ánægju viðtakenda               

hugbúnaðar með mismunandi virkni- og gæðaþætti hugbúnaðar og áherslu á prófanir fyrir            

samsvarandi þætti hjá hugbúnaðarfyrirtæki.  

Úrtak 

Við val á úrtaki var ákveðið að taka fyrirtæki með svipaða þjónustu og þarfir. Því var ákveðið                 

að leita til fyrirtækja sem sinna ýmis konar ferðaþjónustu á Íslandi. Fyrirtækin sinna öll              

stórum hópi viðskiptavina og selja þjónustu sína meðal annars í gegnum hugbúnað. Sökum             

tímamarka sem voru við gerð rannsóknarinnar var úrtakið smátt. Út frá því var stefnt á að                

taka viðtöl við viðtakendur hugbúnaðar hjá sjö fyrirtækjum og senda spurningarlista á sjö             

fyrirtæki sem hönnuðu hugbúnað fyrir viðtakendurna. 

Mælingar á ánægju 

Það var mat okkar að til þess að fá sem skýrasta mynd af ánægju viðtakenda hugbúnaðar                

væri best að taka viðtöl. Þannig vildum við tryggja að viðmælendur okkar gerðu sér grein fyrir                

því hvaða virkni- og gæðaþættir tengist hvað prófun. Tilgangur viðtalana var að mæla             

ánægju viðmælandans með mismunandi þætti hugbúnaðar sem hann var ábyrgur fyrir.           

Gögnum úr viðtölum var aflað á tímabilinu 11. september - 23. október 2018. 

 

Uppbygging 
Viðtölin voru bæði eigindleg og megindleg einstaklingsviðtöl þar sem spurningum var svarað            

og hluta þeirra upplýsinga síðar breytt í tölulegt form. Við úrvinnsluna var            

tölfræðiútreikningum beitt og niðurstöður fengnar samkvæmt þeim. Reynt var að hafa öll            
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viðtölin sem líkust og ef það þurfti nánari útskýringar á spurningum voru þær útskýrðar á               

sama hátt til að tryggja að viðmælendur hefðu sama skilning á spurningunum (Helga             

Jónsdóttir, 2013).  

Skipulagt viðtal var tekið við viðtakanda hugbúnaðar þar sem annar rannsóknaraðilinn var í             

hlutverki viðmælanda og hinn skjalaði viðtalið ásamt því að hljóðupptaka var tekin. Í             

viðtölunum var leitast við að finna út hvað viðmælendum fannst skipta máli í ferlinu þegar               

verið var að hanna og þróa hugbúnað fyrir fyrirtæki þeirra. 

Spurningarnar, sem voru 23, voru settar þannig upp að spurt var um atriði sem tengdust               

þeim níu virkni- og gæðaþáttum sem skoða átti í rannsókninni. Fyrsti þátturinn tengdist             

einingaprófunum, næsti samhæfingaprófunum og svo framvegis. Í lok viðtalsins var          

ánægjuskali með tólf spurningum þar sem viðmælandi var beðinn um að gefa hverjum þætti              

einkunn á bilinu 1 til 10 eftir því hversu ánægður hann var með hvern þátt.               

Viðtalsspurningarnar má sjá í  viðauka II . 

Þátttakendur 
Haft var samband við fyrirtæki í ferðaþjónustu og óskað eftir viðtali við þann aðila sem bæri                

ábyrgð á hugbúnaði sem nýttur væri hjá fyrirtækinu. Viðtölin voru tekin við fulltrúa viðtakenda              

á vinnustað þeirra. Tekin voru viðtöl sex aðila, fjóra karlmenn og tvær konur. 

Greining gagna 
Viðmið á vinnustaðagreiningu til mælinga á starfsánægju sem Capacent á Íslandi nýtir sér             

var notuð til hliðsjónar í þessu verkefni. Þar eru spurningum svarað með valmöguleikum             

„Mjög ósammála”, „Frekar ósammála”, „Hvorki sammála né ósammála”, „Frekar sammála”          

eða „Mjög sammála” og eru svörin yfirfærð í töluleg gildi á bilinu 1-5. Skipulagsheildir eru               

síðan metnar út frá meðaleinkunn. Í fyrsta lagi eru skipulagsheildir með meðaleinkunnina á             

bilinu 4,2-5,0 á styrkleikabili. Í öðru lagi eru skipulagsheildir með meðaleinkunn á bilinu 3,7 -               

4,19 á starfhæfu bili og í þriðja lagi eru síðan skipulagsheildir með meðaleinkunnina 1,0-3,69              

á aðgerðarbili (Andri Már Blöndal, 2014).  

 

Við notuðum þessa aðferð til hliðsjónar í þessu verkefni. Viðtakendur hugbúnaðar gáfu virkni             

og gæðum hugbúnaðar einkunn á bilinu 1-10. Við vildum nota mælikvarðann á bilinu 1-10              

vegna þess að við teljum að viðtakendur hugbúnaðar, að því gefnu að þeir hafi hlotið               

menntun sína á Íslandi, tengi vel við þann mælikvarða vegna þess að íslenskt skólakerfi              

hefur undanfarna áratugi gefið einkunnir á bilinu 1-10. Miðgildi einkunna á bilinu 1-10 er 5,5               

en miðgildið fyrir einkunnir á bilinu 1-5 er 3. Ef við uppreiknum út frá mælikvarða á bilinu 1-5 í                   
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mælikvarðann á bilinu 1-10 þá eru þættir með meðaleinkunnina 7,7- 10,0 á styrkleikabili,             

5,87 - 7,69 starfhæfu bili og 1,0-5,86 á aðgerðarbili. 

Mælingar á áherslu hugbúnaðarprófana 

Til þess að mæla hversu mikla áherslu hugbúnaðarfyrirtækin leggja á algengar prófanir            

sendum við spurningalista með tölvupósti á þau fyrirtæki sem hönnuðu hugbúnað fyrir            

viðmælendur okkar úr viðtölunum. Gögnum úr spurningalistum var aflað á tímabilinu 30.            

september til 24. október 2018. 

Uppbygging 

Útbúinn var spurningalisti sem byggður var á spurningarlista úr rannsóknarskýrslunni          

„Analysis of Software Testing in Icelandic Scrum Projects” eftir Emmu Rún Bjarnadóttur.            

Listinn í þessari rannsókn var stytt útgáfa þar sem einnig var verið að skoða aðra þætti í fyrri                  

rannsókninni. Listinn, sem innihélt 20 spurningar, var settur upp í Google Forms og hann má               

sjá í  viðauka I. Spurningarnar tengdust bakgrunni svarenda, aðferðarfræði og áherslu á            

prófarnir. Einnig var stuttur texti um rannsóknina og útskýring á hverri prófun fyrir sig. Hlekkur               

var búinn til sem síðan var sendur með tölvupósti á viðkomandi aðila.  

Þátttakendur 

Til þess að fá þátttakendur til að svara spuringarlistanum báðum við viðtakendur hugbúnaðar             

að benda okkur á þann aðila sem þau hafa samband við þegar óskað er eftir lagfæringum á                 

hugbúnaðinum. Tölvupóstur með hlekk á spurningalistann var sendur á þann aðila og var             

óskað eftir því að honum væri svarað af aðila sem var hluti af því teymi sem hannaði                 

hugbúnaðinn. Við spurningalistunum fengum við svör frá fimm fyrirtækjum. Þar af svöruðu 2             

konur og þrír karlmenn.  

Greining gagna 

Með svörum á spurningalista frá hugbúnaðarfyrirtækjum var verið að óska eftir tölfræðilegum            

gögnum. Með gögnunum var stefnt á að sjá á tölfræðilegan hátt meðal annars hversu mikla               

áherslu fyrirtækið leggur á hverja prófunaraðferð. Gefin var töluleg einkunn fyrir áherslu á             

prófanir á bilinu 1-5, 1 fyrir enga áherslu, 2 fyrir litla áherslu, 3 fyrir meðal áherslu, 4 fyrir                  

mikla áherslu og 5 fyrir mjög mikla áherslu. 
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Þegar hugbúnaðarfyrirtækin höfðu svarað spurningalistum og viðtölum lokið við viðtakendur          

hugbúnaðar varðandi þær lausnir sem voru til skoðunar, voru gögnin tekin saman í Google              

Sheets. Því næst voru útfærðar myndir út frá gögnunum til að hafa skýrari sýn á svörin úr                 

viðtölunum og spurningalistanum. 
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Niðurstöður 
Upphaflega var lagt upp með það markmið að ná viðtölum við sjö fyrirtæki og spurningalista               

fyrir sama fjölda. Að lokum tókst að taka viðtöl við sex fyrirtæki og fá svör við fimm                 

spurningalistum. Viðtalið þar sem ekki fengust svör frá hugbúnaðarfyrirtæki til að bera saman             

við verður ekki til skoðunar í þessari rannsókn. 

Niðurstöður úr viðtölum við viðtakendur hugbúnaðar 

Viðtalsspurningarnar hófust á þáttum sem tengdust einingaprófunum. Spurt var um tíðni           

villna þegar nýjum einingum væri bætt í forritið. Allir nema einn töldu það nokkuð algengt en                

yfirleitt tæki stuttan tíma að lagfæra það. Þeir töldu nýjar einingar oftast virka eins og ætlast                

var til í fyrstu tilraun en einn viðmælandi nefndi að það kæmi fyrir að misskilningur yrði. Því                 

væri það ekki lagfært sem óskað var eftir í fyrstu þar sem beiðnin væri  „lost in translation”. 

Varðandi „Samhæfingu aðgerða í hugbúnaði” þá nefndu 66% viðmælenda að leiðrétting villu            

hafi valdið nýjum villum. Einnig höfðu allir nema einn upplifað að ný aðgerð hafi valdið villu á                 

ótengdum stöðum í forritinu. 

Allir nema einn höfðu aðgang að prófunarumhverfi forritsins til þess að prófa nýjar aðgerðir.              

Misjafnt var hvort viðmælendur væru með í ráðum þegar settar voru fram kröfur til að               

uppfylla þegar kerfisprófanir fara fram. Nokkrir svöruðu nei, einn sagði þau gera eigin             

prófanir og annar að þær væru ekki nógu formlegar hjá þeim en það stæði til bóta. Einungis                 

einn vissi til þess að kerfisprófanir væru framkvæmdar en hinir reiknuðu með að það væri               

gert. Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeirra fyrirtæki gerði kerfisprófanir þá skiptist það             

jafnt þar sem helmingur framkvæmir þær en hinn ekki. 

Viðtökuprófanir voru framkvæmdar í gegnum prófunarumhverfi þegar nýrri aðgerð var bætt í            

forritið hjá meirihluta viðmælenda. Fyrirtækið Sjá hafði gert það fyrir eitt fyrirtækið bæði í              

upphafi og síðan við hverja útgáfu. 60% viðmælenda töldu slíkar prófanir þó ekki vandaðar              

hjá sínu fyrirtæki en hin svöruðu að þær væru eins góðar og þau töldu sig geta gert og að                   

það sem væri prófað væri vandað. Nokkuð var um að lagfæringa væri þörf eftir              

viðtökuprófanir. 

Allir voru sammála um að útlit forritanna væri í takt við óskir þeirra. Sumir voru með hönnuð                 

og auglýsingastofu til að sjá um útlitið. Fæstir könnuðust við að notendum þætti of löng leið                

að aðgerðum og nefnt var að viðskiptavinir láti oft vita finnist þeim eitthvað að.              

Hugbúnaðurinn var í flestum tilfellum prófaður af notendum bæði formlega og óformlega.            

Einnig hafði fyrirtækið Sjá séð um að gera notendaprófanir fyrir sum fyrirtækin. 
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Þegar spurt var um hraða forritanna og hraða þegar forritið þarf að tengjast öðrum              

hugbúnaði þá voru 60% sem sögðu hann vera í takt við óskir þeirra en 40% sögðu svo ekki                  

vera. 

Tveir viðmælenda sögðust vera með aðgangskerfi fyrir viðskiptavini og einn sagði það óbeint             

þar sem það þarf að auðkenna sig í gegnum símanúmer þegar versla á í gegnum               

hugbúnaðinn. Símanúmer eru ekki endilega skráð á einstakling og því óbein auðkenning.            

Sums staðar var hægt að rekja það hvað hver viðskiptavinur gerði, stundum var það              

ópersónulegt þá í gegnum Google Analytics. Tveir voru með starfsmannasíðu fyrir forritið og             

þar var hægt að rekja hvað starfsmaður gerði í kerfinu. Hluti viðtakenda segist framkvæma              

öryggisprófanir á forritinu og hafa keypt þjónustu hjá fyrirtæki eins og Syndis til þess að               

reyna að hakka sig inn í kerfið, eitt fyrirtækið kaupir slíka þjónustu árlega.  

Allir viðmælendur töluðu um að samskiptin við hugbúnaðarfyrirtækið sem þau skipta við            

væru góð eða mjög góð. Til samskipta voru notuð ýmis tól eins og Zoom, Trello, Jira, Asana,                 

Skype for business, Slack, tölvupóstar og símtöl. 

Bakgrunnur viðtakenda var fjölbreyttur sem og menntun þeirra og reynsla. Nokkrir höfðu            

menntað sig á fleiri en einu sviði, eins og hagfræði, verkfræði, tölvunarfræði, viðskiptafræði             

og kennslufræði. Reynsla þeirra í hugbúnaðargeiranum spannaði allt frá níu upp í þrjátíu og              

sex ár. 

Samanburður á ánægjuspurningum úr viðtölum við viðtakendur       

hugbúnaðar 

Tafla 1 sýnir niðurstöður úr viðtölum við viðtakendur hugbúnaðar á einkunnum sem gefnar             

voru á bilinu 1-10 varðandi virkni- og gæðaþætti hugbúnaðar. Hæsta einkunn sem gefin var              

fyrir þætti var 9 og eru litaðar með grænum bakgrunni en lægsta einkunn var 2 sem litaðar                 

eru með rauðum bakgrunni. Í töflunni má einnig sjá að viðtakandi B gaf hæstu              

meðaleinkunnina með ánægju fyrir virkni- og gæðaþætti eða 8.8. Viðtakandi C gaf síðan             

lægstu meðeinkunnina eða 5.4.   
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Ánægja eftir virkni-og gæðaþáttum hjá viðtakendum hugbúnaðar 

Virkni-og gæðaþættir Viðtakandi A Viðtakandi B Viðtakandi C Viðtakandi D Viðtakandi E 

Nýjar einingar  

hugbúnaðar 6 9 8 7 6.5 

Samhæfing hugbúnaðar 5 9 4 5 7 

Kerfið í heild sinni 6 9 2 6 5 

Viðtökur nýrra aðgerða 7 7.5 4 2 6 

Notendaupplifun 9 9 7 8 5 

Hraði hugbúnaðar 8 9 5 5 8 

Öryggi hugbúnaðar 8 9 8 8 6 

Meðaltal 7.0 8.8 5.4 5.9 6.2 

Tafla 1 : Ánægja með virkni-og gæðaþætti hjá viðtakendum hjá þeim fimm fyrirtækjum sem             

rannsóknin nær til.  

Samanburður á gögnum úr svörum þátttakenda við       

spurningalista sem lagður var fyrir hugbúnaðarfyrirtæki 

Við spurningalistanum fengum við svör frá fimm þátttakendum. Þar af svöruðu 2 konur og 3               

karlmenn. Einn svarenda var á aldursbilinu 21 til 30 ára en hinir á bilinu 31 til 40 ára. Einn                   

var með masters gráðu og þrír með bachelor gráðu og einn með stúdentspróf. Allir              

svarendur voru með menntun tengda tölvunarfræði. Einn ber titil framkvæmdarstjóra, einn           

yfirmaður þróunnar, einn forstöðumaður viðskiptaþjónustu og tveir forritarar. Tvær af          

hugbúnaðarlausnunum voru gefnar út fyrir innan við ári síðan, ein fyrir 1-3 árum, ein fyrir 3-5                

árum og ein fyrir meira en 5 árum. Hjá fyrirtækjunum voru á þremur stöðum 1-5 starfsmenn                

sem vinna við hugbúnaðarlausnina, á einum stað 6-10 manns og á einum 20-39 starfsmenn.              

Varðandi þær samskiptaleiðir sem notaðar eru innan fyrirtækjanna til að vinna verkbeiðnir þá             

má sjá svör viðmælenda hér á grafinu fyrir neðan. 
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Mynd 1 : Samskiptaleiðir notaðar á milli viðtakenda og hugbúnaðarfyrirtækja.  

 

Þegar spurt var um skjölun forritunarbeiðna þá var lögð mjög mikil áhersla á það hjá einu                

fyrirtæki, meðal áhersla hjá tveimur fyrirtækjum og lítil áhersla hjá tveimur. Spurt var hversu              

mikið væri farið eftir forritunarreglum við gerð lausnarinnar og reyndust allir fara mjög mikið              

eftir þeim eða nánast alltaf. Hjá tveimur fyrirtækjum er alltaf einhver samstarfsaðili sem rýnir í               

kóða til samþykkis, tvö fyrirtæki segja það vera nánast alltaf og eitt svarar að jafnaði. Tvö                

fyrirtæki nota Scrum við þróun á lausninni í dag, eitt notar Kanban, eitt notar blöndu af Scrum                 

og Kanban og eitt fyrirtæki segist ekki nota neina aðferðarfræði. Af þeim sem nýta sér               

aðferðarfræði þá eru þrjú fyrirtæki sem fara mjög ítarlega eða ítarlega eftir reglum             

aðferðafræðinnar og eitt sem segir nokkuð ítarlega. Öll nema eitt fyrirtæki nýta sér samfellda              

samþáttun (e. continuous integration) og samfellda afhendingu (e. continuous delivery). Öll           

fyrirtækin eru með þróunarumhverfi fyrir lausnina en 60% eru með prófunarumhverfi. 

Til að fá gögn um áherslu prófana var spurt hversu mikla áherslu fyrirtækin leggja á               

algengustu prófanir.  

Svörin má sjá á mynd 2. 

22 
 



Mynd 2 : Áhersla á virkni- og gæðaprófanir hjá þeim fimm hugbúnaðarfyrirtækjum sem            

rannsóknin nær til.  

 

Að jafnaði var mesta áherslan lögð á einingaprófanir, öryggisprófanir og viðtökuprófanir, þar            

á eftir kerfisprófanir en minnsta áherslan var lögð í hraðaprófanir, notendaprófanir og            

samhæfingaprófanir. Spurt var hver það væri innan fyrirtækisins sem framkvæmdi          

mismunandi tegundir prófana og má sjá niðurstöðurnar í grafinu hér fyrir neðan. 
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Mynd 3 : Hverjir framkvæma virkni- og gæðaprófanir hjá þeim fimm hugbúnaðarfyrirtækjum           

sem tóku þátt í þessari rannsókn. 
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Ánægja viðtakenda hugbúnaðar og áhersla á prófanir hjá        

hugbúnaðarfyrirtækjum 

Í töflu 2 má sjá niðurstöður úr mælingum á áherslum á prófanir hjá hugbúnaðarfyrirtækjum              

og viðtakendum hugbúnaðar. Þar má sjá lægsta gildi sem mældist í áherslu á prófanir,              

hæsta gildi sem mældist á áherslu á prófanir, meðaláherslu á prófanir, lægsta gildi í ánægju               

með virkni- og gæðaþátt, hæsta gildi í ánægju með virkni- og gæðaþátt, meðaltal í ánægju               

viðtakenda fyrir hvern virkni-og gæðaþátt og ánægjugildi með hvern þátt raðað eftir meðaltali             

í ánægju viðtakenda hugbúnaðar með virkni- og gæðaþætti.  

Virkni-og gæðaþættir 

Lægsta 

gildi 

prófana 

Hæsta 

gildi 

prófana 

Meðaláhersla 

á prófanir 

Lægsta gildi í 

ánægju 

Hæsta gildi í 

ánægju 

Meðaltal í 

ánægju 

viðtakenda 

hugbúnaðar 

Ánægjugildi 

viðtakenda fyrir 

virkni -eða 

gæðaþátt 

Öryggi hugbúnaðar 1 4 3.4 6 9 7.8 Styrkleikabil 

Notendaupplifun 1 5 3,0 5 9 7.6 Starfhæft bil 

Nýjar einingar 

hugbúnaðar 1 5 3.4 6,5 9 7.3 Starfhæft bil 

Hraði hugbúnaðar 2 4 3,0 5 9 7 Starfhæft bil 

Samhæfing 

hugbúnaðar 1 5 3,0 4 9 6 Starfhæft bil 

Kerfi í heild sinni 2 5 3.2 2 9 5.6 Aðgerðarbil 

Viðtökur nýrra 

aðgerða 3 5 3.4 2 7,5 5.3 Aðgerðarbil 

 

Tafla 2:  Virkni- og gæðaþættir sem voru til skoðunar í þessari rannsókn. 
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Meðaltal í ánægju viðtakenda hugbúnaðar á móti meðaltali í         

áherslu á hugbúnaðarprófanir 

Mynd 4 sýnir graf meðaltals í ánægju viðtakenda með virkni- og gæðaþætti á móti              

meðaláherslu hugbúnaðarfyrirtækja á prófanir á þeim þáttum.      

 

Mynd 4 : Graf sem sýnir meðaltal í ánægju fyrir mismunandi virkni- og gæðaþætti á móti               

meðaláherslu á prófanir á þeim þáttum. 
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Fylgni á ánægju með virkni- og gæðaþætti hugbúnaðar á móti          

áherslu á prófanir á hvern virkni- og gæðaþátt.  

Í töflu 3 má sjá hvaða einkunnir viðtakendur hugbúnaðar gáfu fyrir hvern þátt. Sjá má að                

viðtakandi B gaf í flestum tilfellum hæstu einkunnina. 

 

Ánægja eftir virkni- og gæðaþáttum hjá viðtakendum hugbúnaðar 

Virkni-og gæðaþáttur Viðtakandi A Viðtakandi B Viðtakandi C Viðtakandi D Viðtakandi E Meðatal 

Nýjar einingar 

hugbúnaðar 6 9 8 7 6.5 7.3 

Samhæfing 

hugbúnaðar 5 9 4 5 7 6,0 

Kerfið í heild sinni 6 9 2 6 5 5.6 

Viðtökur nýrra 

aðgerða 7 7.5 4 2 6 5.3 

Notendaupplifun 9 9 7 8 5 7.6 

Hraði hugbúnaðar 8 9 5 5 8 7,0 

Öryggi hugbúnaðar 8 9 8 8 6 7.8 

Meðaltal 7.0 8.8 5.4 5.9 6.2  

Tafla 3 : Ánægja með virkni-og gæðaþætti hjá viðtakendum hjá þeim fimm fyrirtækjum sem             

rannsóknin nær til.  

 

Í töflu 4 má sjá svör þeirra sem svöruðu fyrir hönd hugbúnaðarfyrirtækjanna varðandi hversu              

mikla áherslu fyrirtækin leggja á hvers kyns prófanir. Þar var gefið 5 ef prófanagerð var mjög                

mikið notuð, 4 fyrir mikið, 3 fyrir meðal, 2 fyrir lítið og 1 fyrir ekkert. 

Fyrirtæki B er með hæstu meðaleinkunnina fyrir prófanirnar. Þar er samhæfingaprófanir,           

kerfisprófanir, viðtökuprófanir og notendaprófanir mjög mikið notaðar en einingaprófanir,         

hraðaprófanir og öryggisprófanir notaðar í meðallagi. 
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Áhersla á prófanir hjá hugbúnaðarfyrirtækjum 

 Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C Fyrirtæki D Fyrirtæki E Meðaltal 

Einingaprófanir 5 3 1 4 4 3.4 

Samhæfingaprófanir 2 5 1 3 4 3,0 

Kerfisprófanir 2 5 3 3 3 3.2 

Viðtökuprófanir 3 5 3 3 3 3.4 

Notendaprófanir 2 5 3 1 4 3,0 

Hraðaprófanir 2 3 4 3 3 3,0 

Öryggisprófanir 4 3 4 2 4 3.4 

Meðaltal 2.9 4.1 2.7 2.7 3.6  

Tafla 4 : Áhersla á virkni- og gæðaprófanir hjá þeim fimm hugbúnaðarfyrirtækjum sem tóku             

þátt í þessari rannsókn.  

 

Há jákvæð fylgni með fylgnistuðulinn 0,651 (sjá mynd 5) er á milli meðtali í ánægju               

viðtakanda hugbúnaðar með alla þætti og áherslu á hugbúnaðarprófanir að jafnaði. Nánari            

greining á hverjum þætti fyrir sig er í umræðukafla þessarar rannsóknar. 

 

Mynd 5 : Meðaltal í ánægju viðtakenda með alla virkni- og gæðaþætti á móti meðaltali í               

áherslu á prófunum á þá þætti  
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Umræður 
Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar og bornar saman við fyrri rannsóknir.  

Samskipti milli viðtakenda og hugbúnaðarfyrirtækja 

Fjögur af fimm fyrirtækjum sem tóku þátt í þessari rannsókn notast við samfellda afhendingu.              

Viðtakendur gáfu einkunn fyrir samskipti á bilinu 1-10 þar sem lægsta einkunn var 8 og               

hæsta 10 og meðaleinkunnin var 8.8. Sú mikla ánægja með samskipti eru í samræmi við               

rannsókn Chen (Chen, 2015) þar sem samfelld afhending skilaði sér í bættum samskiptum á              

milli verkefnastjóra og hugbúnaðarteyma. 

Einn viðtakandi hugbúnaðar talaði um hversu misjöfn samskipti væru við          

hugbúnaðarfyrirtækin sem hans fyrirtæki skipta við. Hjá einu er langt og farsælt            

viðskiptasamband þar sem viðtakendur geta fengið samband við forritara hvenær sem er            

dagsins og það er alltaf einhver til staðar til að aðstoða. Það er mikið traust þeirra á milli, þau                   

hittast oft og hafa margar samskiptaleiðir. Hjá öðru hugbúnaðarfyrirtæki er mjög nákvæmar            

reglur í hvaða röð allar beiðnir þurfa að fara í gegnum og það getur tekið langan tíma að fá                   

einfaldar beiðnir unnar. Af þessu má draga þá ályktun að of mikil skjölun og flóknar               

samskiptaleiðir geta dregið úr ánægju viðtakenda með samskipti. 
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Ánægja viðtakenda hugbúnaðar með virkni- og gæðaþætti       

hugbúnaðar 

Virkni- eða gæðaþáttur 

Lægsta 

gildi í 

ánægju 

Hæsta 

gildi í 

ánægju 

Meðaltal í ánægju 

viðtakanda hugbúnaðar 

Ánægjugildi viðtakenda 

fyrir virkni -eða 

gæðaþátt 

Öryggi hugbúnaðar 6 9 7.8 Styrkleikabil 

Notendaupplifun 5 9 7.6 Starfhæft bil 

Nýjar einingar hugbúnaðar 6 9 7.3 Starfhæft bil 

Hraði hugbúnaðar 5 9 7,0 Starfhæft bil 

Samhæfing hugbúnaðar 4 9 6,0 Starfhæft bil 

Kerfi í heild sinni 2 9 5.6 Aðgerðarbil 

Viðtökur nýrra aðgerða 2 7,5 5.3 Aðgerðarbil 

Tafla 5 : Prófunum raðað eftir meðaltali í ánægju viðtakanda hugbúnaðar.  

 

„Öryggi hugbúnaðar” var eini þátturinn sem mældist á styrkleikabili þar sem meðeinkunn fyrir             

ánægju mældist 7,8 hjá viðtakanda hugbúnaðar. Lægsta gildið var 6 frá fyrirtæki E en önnur               

fyrirtæki gáfu 8 eða 9 í einkunn fyrir þennan þátt. Viðtakandi hugbúnaðar E var ekki viss                

hvort það væru framkvæmdar öryggisprófanir á hugbúnaðinum. Fyrirtæki C framkvæmir ekki           

öryggisprófanir á meðan hin þrjú fyrirtæki framkvæmdu slíkar prófanir.  

 

Fjórir virkni- og gæðaþættir mældust á starfhæfu bili, „Notendaupplifun”, „Nýjar einingar í            

hugbúnaði”, “Hraði hugbúnaðar” og „Samhæfing hugbúnaðar” með 7,6, 7,3, 7 og 6 í             

meðaltali í ánægju í sömu röð.  

„Notendaupplifun” mældist lægst hjá fyrirtæki E með 5 í ánægju. Svar við spurningunni „Er              

útlit forritsins í takt við ykkar óskir?” var „Í takt við það sem við erum að gera í dag, en er með                      

aðrar pælingar í framtíðinni.” Önnur fyrirtæki gáfu 7 eða hærra í einkunn fyrir             

notendaupplifun.  

Virkniþátturinn „Nýjar einingar í hugbúnaði” mældist lægstur með 6 í ánægju hjá viðtakanda             

A en hugbúnaðarfyrirtæki A sem smíðar hugbúnaðinn er jafnframt það eina í þessari             

rannsókn sem lagði mjög mikla áherslu á einingaprófanir. 

„Hraði hugbúnaðar” mældist lægst með 5 í einkunn hjá tveimur fyrirtækjum, C og D í sömu                

röð. Fyrirtæki C og D voru jafnframt einu fyrirtækin sem svöruðu spurningunni „Er hraði              
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hugbúnaðarins í takt við þínar óskir?” neitandi. Önnur fyrirtæki gáfu 8 eða hærra í ánægju               

fyrir þennan þátt.  

Virkni- og gæðaþátturinn „Samhæfing hugbúnaðar” mældist með 6 í meðaleinkunn en nánar            

verður fjallað um þennan þátt í næsta kafla.  

Þættirnir „Kerfi í heild sinni” og „Viðtökur nýrra aðgerða” mældust á aðgerðarbili með 5,6 og               

5,3 í meðaleinkunn í ánægju hjá viðtakendum hugbúnaðar, nánar er fjallað niðurstöðurnar í             

næsta kafla.  

Áhersla á hugbúnaðarprófanir hjá hugbúnaðarfyrirtækjum 

Þegar bornar eru saman niðurstöður úr þessari rannsókn (sjá tölfu 6) og rannsókn Emmu              

(2009) má sjá að í báðum rannsóknum er einna mest áhersla lögð á einingaprófanir,              

viðtökuprófanir og kerfisprófanir.  

Tegund prófana 

Áhersla á prófanir 
að jafnaði í þessari 
rannsókn (N = 5) Öryggisbil  1

Áhersla á prófanir að 
jafnaði í rannsókn 

Emmu (N = 23) Öryggisbil 

Einingaprófanir 3.40 1.36 3.57 1.10 

Samhæfingaprófanir 3.00 1.41 3.48 1.06 

Kerfisprófanir 3.20 0.98 4.00 0.98 

Viðtökuprófanir 3.40 0.80 3.91 0.97 

Notandaprófanir 3.00 1.41 2.87 0.95 

Hraðaprófanir  2 3.00 0.63 2.65 1.00 

Öryggisprófanir 3.40 0.80 2.39 1.21 

Tafla 6 : Meðaláhersla á prófanir í þessari rannsókn borið saman við rannsókn Emmu sem              

sýnir öryggisbil á meðaltölum. 

 

Munurinn er sá að áhersla á öryggisprófanir hefur aukist og eins og sjá má á mynd 6. Þá er                   

það eina prófunin sem lendir út fyrir öryggisbil hvorrar rannsóknar fyrir sig þar sem              

meðaltalið í áherslu á öryggisprófanir í rannsókn Emmu lendir fyrir utan öryggisbil þessarar             

rannsóknar. 

1 Þar sem úrtakið er minna en 30 er notast við staðalfrávik íbúa (e. Population standard deviation) 
2 Í rannsókn frá 2009 var verið að mæla frammistöðuprófanir þar sem einnig var lögð áhersla á 
álagsprófanir 
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Mynd 6 : Samanburður á meðaláherslu á virkni- og gæðaprófanir í þessari rannsókn og             

rannsókn Emmu. 

 

Velta má fyrir sér hvort það sé vegna þeirrar umræðu sem hefur verið í fjölmiðlum þar sem                 

óprúttnir aðilar hafa komist yfir gögn hjá stórfyrirtækjum. Í flestum viðtölum við viðtakendur             

hugbúnaðar kom fram að þeim var umhugað að bæta öryggi í hugbúnaði sínum og hafa því                

ráðið utanaðkomandi aðila til þess að reyna að brjótast inn í hugbúnaðinn. Með því fær               

fyrirtækið upplýsingar um þá öryggisgalla sem geta leynst í hugbúnaði þeirra og þar með              

bætt úr þeim til að vernda þær upplýsingar sem þær innihalda. Viðmælendur nefndu einnig              

að miklar breytingar hefði þurft að gera á hugbúnaði þeirra með nýjum lögum um              

persónuvernd. Yfirfara varð hugbúnaðinn til að tryggja það að þær upplýsingar sem fyrirtæki             

safnar samræmist þessum nýju lögum. Lítil áhersla virðist vera á hraða- og álagsprófanir.             

Einn viðmælandi nefndi það að það væri skortur á sérfræðingum í hraða- og álagsprófunum              

á Íslandi, að hér væri mikið um það að fyrirtæki skelli upp kerfum sínum og bara voni það                  

besta. 

Nánari greining á ánægju viðtakenda hugbúnaðar með virkni-        

og gæðaþætti hugbúnaðar 

Þegar hver virkni- og gæðaþáttur var skoðaður nánar voru það einkum þrír þættir sem              

orsökuðu jákvæða fylgni á milli meðaltals á ánægju fyrir alla þætti á móti meðaltali í áherslu                

á hugbúnaðarprófanir. Þeir voru „Samhæfing hugbúnaðar”, „Kerfi í heild sinni” og „Viðtökur            

32 
 



nýrra aðgerða” sem tengjast samhæfingaprófunum, kerfisprófunum og viðtökuprófunum í         

sömu röð.  

Samhæfingaprófanir 

Út frá grafinu á mynd 7 má lesa að það sé há jákvæð fylgni milli áherslu á                 

samhæfingaprófanir og ánægju með þann þátt hugbúnaðarins. Meðalánægja fyrir þennan          

þátt er 6,00 þar sem lægsta einkunn var 4 í ánægju hjá fyrirtæki C ásamt því að fyrirtæki A                   

og D gáfu 5 í einkunn fyrir þennan þátt. Fyrirtæki E gaf síðan 6 í einkunn. Fyrirtæki B var                   

eina fyrirtækið sem svaraði spurningunni „Hefur komið upp tilvik þar sem leiðrétting á villu              

veldur nýjum villum?” neitandi. Öll fyrirtæki svöruðu spurningunni „Hafið þið upplifað að ný             

aðgerð í hugbúnaðinum hafi valdið villum á ótengdum stöðum í hugbúnaðinum?” játandi.  

 

 

Mynd 7 : Ánægja viðtakanda með „Samhæfing nýrra aðgerða” á móti áherslu á            

samhæfingaprófanir hugbúnaðarfyrirtækja. 

 

Kerfisprófanir 

Fremur lítil jákvæð fylgni er á milli áherslu á kerfisprófanir og ánægju viðtakenda hugbúnaðar              

eins og sjá má á mynd 8. Fylgnistuðullinn er 0,339 en fyrirtæki C sker sig mest úr en                  

fylgnistuðullinn er 0,708 ef gögnin frá því fyrirtæki eru tekin út. Kerfisprófanir fengu næst              

33 
 



lægstu meðaleinkunnina fyrir ánægju hjá viðtakendum hugbúnaðar eða 5,6 sem telst vera á             

aðgerðarbili. Aðeins hugbúnaðarfyrirtækið sem smíðar hugbúnað fyrir viðtakanda B leggur          

mjög mikla áherslu á kerfisprófanir.  

 

Mynd 8 : Ánægja viðtakanda með „Kerfi í heild” á móti áherslu á kerfisprófanir             

hugbúnaðarfyrirtækja. 

 

Þegar viðtalsspurningarnar sem tengjast kerfinu í heild sinni eru skoðaðar kom fram að öll              

fyrirtækin eru með aðgang að prófunarumhverfi hugbúnaðarins. 

 

Úr töflu 7 má lesa að einn af viðtakendunum 5 eru með í ráðum við hugbúnaðarfyrirtækin                

þegar kemur að kerfisprófunum. Út frá svörum hugbúnaðarfyrirtækja um áherslur á prófanir            

má samt lesa að öll fyrirtækin framkvæma kerfisprófanir. Úr töflu 8 má síðan lesa að aðeins                

einn viðtakandi hugbúnaðar er meðvitaður um að kerfisprófanir á hugbúnaði hans fara fram             

innan hugbúnaðarfyrirtækisins, síðan má úr töflu 9 lesa að fyrirtæki B, C og D framkvæma               

innanhúss kerfisprófanir.  
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Viðtakandi Svar 

A Nei 

B Nei ekki í upphafi en er að reyna að koma því á núna hér innanhúss 

C Ekki nógu formlega 

D Við sjáum sjálf um þessar prófanir 

E Já. Forritararnir eru að skilgreina það meira sjálfir. 

Tafla 7 . Svör viðtakanda við spurningunni „Eruð þið með í ráðum um hvaða kröfur forritið               

þarf að uppfylla þegar kerfisprófanir fara fram?”  

 

Viðtakandi Svar 

A Nei, ekkert skipulagt 

B Já 

C Nei ekki nema að við biðjum um það 

D Nei 

E Ég áætla það 

Tafla 8 : Svör viðtakanda við spurningunni „Veistu til þess að það séu framkvæmdar             

kerfisprófanir á forritinu hjá hugbúnaðarfyrirtækinu?”  

 

Viðtakandi Svar 

A Ekki skipulagt, nei 

B Já 

C Já ég geri manual prófanir og nota líka online tool 

D Já 

E Ekki ég 

Tafla 9 : Svör viðtakanda við spurningunni „ Framkvæmið þið kerfisprófanir á kerfinu? ”   
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Viðtökuprófanir 

Lítil jákvæð fylgni fannst á milli ánægju með „Viðtökur nýrra aðgerða” og viðtökuprófana eins              

og sjá má á mynd 9. Hugbúnaðarfyrirtæki sem smíðar fyrir fyrirtæki B leggur mjög mikla               

áherslu á viðtökuprófanir á meðan hin fyrirtækin leggja meðal áherslu á slíkar prófanir.             

Áhersla á viðtökuprófanir mældust með hæsta lægsta gildið í þessari rannsókn og mesta             

áherslan var að jafnaði á slíkar prófanir ásamt einingaprófunum og öryggisprófunum.           

Meðalánægja viðtakenda var aftur á móti einungis 5,3 sem telst vera á aðgerðarbili. Þegar              

svör við spurningunni „Hversu vandaðar eru viðtökuprófanir hjá ykkur að þínu mati?” svara             

bæði fyrirtæki A og B „Ekki vandaðar”, C svarar „Mættu vera betri”, D „Eins góðar og við                 

teljum okkur geta gert” og E „Ég held að það megi bæta þær, það er vandað sem er prófað”.                   

Hins vegar eru ánægðustu viðtakendurnir, A og B, einu viðtakendurnir með           

tölvunarfræðimenntun. Hugsanlega skýrist það af nákvæmari lýsingu á beiðnum til          

hugbúnaðarfyrirtækis þar sem notendaþarfir, kröfur og viðskiptaferlar eru vel skilgreindir          

ásamt því að meðfylgjandi hönnunarlausnir fylgja beiðnum þegar á við. 

 

Mynd 9 : Ánægja viðtakanda með „Viðtökur nýrra aðgerða” á móti áherslu á viðtökuprófanir             

hugbúnaðarfyrirtækja..  

36 
 



Samantekt 
Af þeim 7 virkni- og gæðaþáttum hugbúnaðar sem voru til ánægjumælinga í þessari             

rannsókn hjá viðtakendum hugbúnaðar mældist 1 þáttur á styrkleikabili, 4 á starfhæfu bili og              

2 á aðgerðarbili. Gæðaþátturinn „Öryggi hugbúnaðar” mældist á styrkleikabili á meðan           

virkniþættirnir „Kerfi í heild sinni” og „Viðtökur nýrra aðgerða” mældust á aðgerðarbili. Aðrir             

virkni- og gæðaþættir í þessari rannsókn mældust á starfhæfu bili.  

 

Áhersla á öryggisprófanir hefur breyst miðað við rannsókn sem gerð var 2009 þar sem meiri               

áhersla er gerð á slíkar prófanir í dag samkvæmt þessari rannsókn.  

 

Fylgni á milli virkniþáttanna „Samhæfing nýrra aðgerða”, „Kerfi í heild sinni” og „Viðtökur             

nýrra aðgerða” og samhæfingaprófana, kerfisprófana og viðtökuprófana í sömu röð skýra           

fremur háa jákvæða fylgni sem fannst á milli meðalánægju viðtakenda hugbúnaðar og            

meðaláherslu á hugbúnaðarprófanir í þessari rannsókn. Þessi þrír ofantöldu þættir voru           

einnig þeir þrír þættir sem mældust með minnstu ánægjuna hjá viðtakendum hugbúnaðar.  

Engin fylgni fannst á milli virkni- og gæðaþáttanna „Nýjar einingar í hugbúnaði”,            

„Notendaupplifun”, „Hraði hugbúnaðar” og „Öryggi hugbúnaðar” og einingaprófana,        

notendaprófana, hraðaprófana og öryggisprófana í sömu röð. En þetta eru þeir þættir sem             

skoruðu hæst í ánægju hjá viðtakendum hugbúnaðar í þessari rannsókn.  

Samhæfingaprófanir:  Ánægja viðtakenda hugbúnaðar mældist á aðgerðarbili fyrir þáttinn         

„Samhæfing hugbúnaðar”. Fjögur af fyrirtækjunum fimm sem tóku þátt í rannsókninni stunda            

samfellda afhendingu hugbúnaðar þar sem aðeins eitt fyrirtækjanna lagði mjög mikla áherslu            

á samhæfingaprófanir en öll hin fyrirtækin meðal mikla áherslu á slíkar prófanir. Viðtakandi             

hugbúnaðar frá því fyrirtæki sem lagði mjög mikla áherslu á samhæfingaprófanir var            

jafnframt sá eini sem hafði ekki upplifað að leiðrétting á villu hafði ekki valdið villu á öðrum                 

stöðum í hugbúnaðinum. Annars höfðu allir viðtakendur upplifað að ný aðgerð olli villu á              

öðrum ótengdum stöðum í hugbúnaðinum. Þrátt fyrir að ánægja viðtakenda hugbúnaðar hafi            

mælst á starfhæfu bili má ætla að öll fyrirtækin, að undanskildu fyrirtæki B sem gaf 9 í                 

einkunn, vilji auka ánægju sína með þennan þátt.  

Kerfisprófanir:  Ánægja viðtakenda hugbúnaðar mældist á aðgerðarbili fyrir þáttinn „Kerfið í           

heild sinni”. Enginn viðmælanda á meðal viðtakenda hugbúnaðar sem tók þátt í þessari             

rannsókn hannaði kerfisprófanir í samstarfi við hugbúnaðarfyrirtækið sem hannaði         

hugbúnaðinn sem þeir voru með í notkun. Eitt fyrirtækjanna var meðvitað að slíkar prófanir              
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færu fram hjá hugbúnaðarfyrirtækjunum og þrír af viðtakendunum framkvæmdu innanhúss          

kerfisprófanir. Öll hugbúnaðarfyrirtækin framkvæmdu kerfisprófanir í einhverju mæli.  

Viðtökuprófanir:  Minnsta ánægja viðtakenda hugbúnaðar mældist fyrir þáttinn „Viðtökur         

nýrra aðgerða” og var líkt og kerfisprófanir á aðgerðarbili. Allir viðtakendur sögðu að slíkar              

prófanir væru óvandaðar þrátt fyrir að mesta áherslan var á slíkar prófanir að jafnaði hjá               

hugbúnaðarfyrirtækjunum. Viðtakendur hugbúnaðar með tölvunarfræðimenntun mældust      

með mun meiri ánægju fyrir þennan verklið en þeir sem voru með menntun sem tengdust               

ekki tölvunarfræði.  

Tillögur til frekari rannsókna 

Samkvæmt rannsókninni „Bridge the gap between software test process and business value”            

eru 80% af verðmætum hugbúnaðar innifalinn í 20% aðgerða þess (Li, 2009). Mjög dýrt væri               

að gera samhæfingaprófanir fyrir allan hugbúnaðinn en það gæti verið viðeigandi að gera             

slíkar prófanir á verðmætustu aðgerðum hugbúnaðarins. Áhugavert væri að skilgreina          

verðmætar aðgerðir í hugbúnaðinum með viðtakendum hugbúnaðar og í framhaldinu að           

framkvæma samhæfingaprófanir á þeim aðgerðum í samstarfi við hugbúnaðarfyrirtækin. Það          

væri síðan áhugavert að mæla ánægju viðtakenda aftur eftir einhvern tíma eftir að þær              

prófanir hafa verið innleiddar.  

 

Líkt og með samhæfingarprófanir væri ráðlagt að skilgreina verðmætustu aðgerðirnar og           

framkvæma kerfisprófanir á þeim. Líkt og með samhæfingaprófanir væri áhugavert að           

framkvæma kerfisprófanir á skilgreindum mikilvægum aðgerðum hugbúnaðarins og mæla         

aftur ánægju viðtakenda hugbúnaðar eftir einhvern tíma.  

 

Ljóst er að öll fyrirtækin geti bætt viðtökuprófanir hjá sínu fyrirtæki og í ljósi þess hve                

óvandaðar slíkar prófanir eru hjá öllum fyrirtækjunum sem tóku þátt í þessari rannsókn. Ekki              

var spurt hvort að hönnunarlausnir væru framkvæmdar með beiðnum til          

hugbúnaðarfyrirtækja en eðlilegt er að efast um að mikil áhersla sé á slíkar lausnir miðað við                

þá litlu ánægju sem mældist fyrir þáttinn „Viðtökur nýrra aðgerða”. Áhugavert væri að athuga              

hvort slíkar lausnir séu útfærðar og í framhaldinu að bæta þeim í verklag viðtakenda              

hugbúnaðar ef svo er ekki. Ef hönnunarlausnum er ábótavant væri áhugavert að vita hvort              

að þær auki ánægju með þáttinn „Viðtökur nýrra aðgerða” hjá viðtakendum hugbúnaðar í             

þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í þessari rannsókn. 
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Viðauki I - Spurningalisti 
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Viðauki II - Viðtalsspurningar 
Unit test - Einingapróf 
 

Er algengt að það komi upp villur við framkvæmd á nýjum aðgerðum í forritinu? 

 

Þegar það koma upp villur við framkvæmd á nýjum aðgerðum, hversu langan tíma tekur að               

leiðrétta slíkar villur? 

 

Gerir ný aðgerð það sem ætlast er til hennar í fyrstu tilraun eða þarf jafnvel að endurtaka                 

beðni um leiðréttingu á sömu villu? 

 

Integration testing - samhæfingapróf 
 

Hefur komið upp tilvik þar sem leiðrétting á villu veldur nýjum villum? 

 

Hafið þið upplifað að ný aðgerð í forritinu hafi ollið villum á ótengdum stöðum í forritinu? (Þið                 

óskið eftir breytingum á einni aðgerð sem veldur þá nýjum villum á öðrum stöðum) 

 

System testing - kerfisprófanir 
 
Eruð þið með aðgang að prófunarumhverfi forritsins til að prófa nýjar aðgerðir? 

Eruð þið með í ráðum með hvaða kröfur forritið þarf að uppfylla þegar kerfisprófanir fara               

fram? 

Veistu til þess að það séu framkvæmdar kerfisprófanir á forritinu? 

Framkvæmið þið kerfisprófanir á kerfinu? 

 
Acceptance testing - viðtökuprófanir 
 
Framkvæmið þið viðtökuprófanir þegar nýrri aðgerð er bætt við forritið í gegnum            

prófunarumhverfi? 

Hversu vandaðar eru slíkar prófanir hjá ykkur að þínu mati? 

Hversu oft af þínu mati eru slíkar prófanir samþykktar án þess að óskað sé eftir               

lagfæringum? 
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Hefur þú orðið var/vör við að notendum finnist of löng leið að aðgerðum? 

 

Usability testing - útlit og hönnun - viðmótsprófanir 
 
Er útlit forritsins í takt við ykkar óskir? 

 
Alpha testing 
 
Hafi þið notast við Alpha testing - ef svo er fundust margar villur eða fannst ykkur kerfið                 

nálægt því að vera tilbúið? 
 
Beta testing 
 
Hafi þið notast við Beta testing - ef svo er fundust margar villur eða fannst ykkur kerfið                 

nálægt því að vera tilbúið? 
 

 
Performance testing 
 
Er hraði forritsins í takt við ykkar óskir? 

„Talar” forritið hratt við aðrar tengingar eins og t.d. gagnagrunna, ef það á við? 

 
Security testing - öryggisprófanir 
Er aðgangskerfi að forritinu? 

Er rekjanlegt hvað hver gerir í forritinu? 

Eru öryggisprófanir framkvæmdar á forritinu? 

Hafi þið keypt þjónustu þar sem aðili „hakkar” sig inn á forritið/kerfið ykkar? 

 
Annað 
Hvernig eru samskipti milli ykkar og hugbúnaðarfyrirtækisins þegar kemur að framkvæma           

nýjar beiðnir? 

 

Ánægjuskalinn 
Unit 
Hversu vel finnst þér útfærsla á nýjum aðgerðum í forritinu ganga? 
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1-10 

Integration 
Hversu algengt er að nýjar aðgerðir valdi óvæntum villum á öðrum stöðum forritsins? 

1-10 

System 
Hversu vel finnst þér kerfið standa sig í heild sinni með tilliti til villna? Ágætt að hafa í huga                   

vinnustöðvanir sem skapast að sökum forritunarvillna en ekki utanaðkomandi áhrifa eins og            

nettenging í huga.  

1-10 

Acceptance 
Hversu algengt er að beiðnir séu samþykktar án þess að lagfæringa sé óskað að þínu mati                

þegar starfsmaður prófar nýjar aðgerðir beiðnar? 

1-10 
Usability 
Hversu notandavænt er forritið að þínu mati þegar kemur að útliti, hönnun? 

1-10 

Alpha 
 

Beta 
 

Performance 
Hversu hratt er forritið að þínu mati miðað við hversu hratt þér finnst það ætti að vera? 

1-10 

Security 
Hversu öruggt telur þú forritið vera að þínu mati t.d. Gegn hökkurum, rekjanleika þegar              

kemur að upplýsingaleka og er aðgangskerfi að forritinu)? 

1-10 

Annað - 1-10 spurningar 
Hversu ánægður ertu með tímann sem það tekur að afgreiða verkbeiðnir? 

1-10 

Hversu ánægður ertu með samskiptin ykkar við hugbúnaðarfyrirtækið sem smíðar forritið? 

1-10 

Þegar allt er tekið saman og þú ættir að vera sanngjarn í þínu mati, hversu ánægður ertu                 

með  heidarlausnina sem [fyrirtæki X] gerir fyrir ykkur? 

1-10 
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Hversu sanngjarnt verð finnst þér þú greiða fyrir þjónustuna? 

Allt of hátt verð 

 Frekar hátt verð 

Sanngjarnt verð.  
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