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1 Inngangur:

Þessi skýrsla sýnir vinnu sem unnin var fyrir hugbúnaðar ráðningafyrirtækið 50skills.com
sem lokaverkefni í tölvunarfræði við Háskólann í Reykjavík 2021. Markmið verkefnisins er að
búa til og hanna API (application programming interface) sem hægt er að notast við til að
búa til hæfnismat fyrir notendur 50Skills. Verkefnið er unnið af Helga Sævari Þorsteinssyni
og Adam Bæhrenz Björgvinssyni.

1.2 50Skills
50Skills er svokallað Applicant tracking system eða umsækjandakerfi sem sérhæfir sig í að
hjálpa fyrirtækjum að taka á móti umsóknum, fara yfir umsóknir og ráða starfsmenn til sín.
Markmið 50Skills er að auðvelda fyrirtækjum, stórum sem smáum, ráða starfsfólk og halda
utan um umsóknarferli þeirra. Meðal viðskiptavina fyrirtækisins er fjöldinn allur af
mismunandi fyrirtækjum. Meðal annars Dominos, Ikea og Reykjavíkurborg.

Í umsóknarferlinu býður 50Skills fyrirtækjum upp á að bæta við ýmsum tólum til þess að búa
til gott ráðningarflæði. Hægt er að bæta sjálfvirkum tengingum við ýmsar utanaðkomandi
þjónustur. Starfsemi 50Skills snýst um að auðvelda viðskiptavinum þeirra að ráða til sín hæft
starfsfólk.

1.3 Verkefnalýsing
Verkefnið snýr að því að útbúa API (application programming interface) sem skilar
hæfnismati eftir þörfum notanda 50Skills. Hæfnismatið er samansafn kafla spurninga sem
hefur mælieiningar sem notandi 50Skills skilgreinir fyrir hvert starf innan fyrirtækisins.
Hæfnismatið skilar einkunn á skalanum 1-10 sem hjálpar notendum að skipuleggja yfirferð
umsókna.

Hæfnismatið verður hluti af svokölluðu markaðstorgi 50Skills þar sem notendur geta ákveðið
hvort þeir vilji nýta sér afurðina eða ekki. Ef notendur ákveða að nýta sér afurðina geta þeir
virkjað þjónustuna í gegnum 50Skills. Þegar notandi ákveður að nýta sér kerfið útbýr hann
spurningakafla eða mæligildi sem hann hefur til hliðsjónar þegar metið er umsækjendur fyrir
ákveðin störf. Þegar umsóknarfrestur er liðinn getur fyrirtæki sem auglýsti ákveðið starf og
hefur fengið umsóknir nýtt sér hæfnismatið til þess að einfalda ráðningu og hafa yfirlit yfir
einkunnir hvers umsækjanda.
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2 Verkskipulag

2.1 Verklag
Verkefnið er unnið í Scrum sprettum undir leiðsögn leiðbeinanda. Fundur milli leiðbeinanda
og hópmeðlima á sér stað í hverri viku. Haldið verður utan um Scrum backlog og brunarit
hvers spretts.

2.2 Aðstaða
Þróunarteymið hefur aðstöðu upp í höfuðstöðvum 50Skills í Borgartúni 26. Aðstaðan er á 3.
hæð og er í sameiginlegu rými Musterisins. Hægt er að panta fundarherbergi ef
þróunarteymið óskar eftir því. Í fyrstu sprettum verkefnisins mun helsta vinnan vera unnin
heima vegna heimsfaraldursins. Samskipti hópmeðlima fara fram í gegnum Discord og á
sameiginlegum skjölum eins og Google docs eða Github.

2.3 Vinnutími og fundir
Vinnutíminn er sveigjanlegur en stefnt er að vinna mánudaga frá 09:00-18:00, fimmtudaga
frá 09:00-15:00 og föstudaga frá 09:00-13:00. Það samsvarar 36 klukkutímum á viku fyrir
hópmeðlimi. Á 3 vikna tímabilinu er gert ráð fyrir meiri vinnu af hálfu hópmeðlima og unnið
verður frá 09:00-17:00 eða 80 tíma á viku. Það getur þó breyst og fer eftir gangi verkefnisins.
Í vinnusáttmálanum láta hópmeðlimir vita í síðasta lagi kvöldið áður ef þeir forfallast.

Þróunarteymið stefnir að því að hitta leiðbeinanda sinn alla mánudaga á vikulegum fundum.
Einnig er gert ráð fyrir að við séum í stöðugu sambandi við Andra, tengilið þróunarteymisins
50Skills.

2.4 Samskiptasáttmáli
Þróunarteymið hefur komið sér saman um hvernig vinnu verkefnisins skuli háttað. Það er
mikið traust innan teymisins sem er gott þegar lagt er af stað í jafn krefjandi vinnu og raun
ber vitni. Hópmeðlimir skulu alltaf vera hreinskilnir við hvorn annan og bera virðingu fyrir
hvorum öðrum. Einnig skulu hópmeðlimir alltaf leggja sig fram eftir þeirra bestu getu og láta
vita ef verkefni sem þeir eiga að vinna muni ekki klárast á tilsettum tíma. Ef hópmeðlimir
forfallast skulu þeir láta vita deginum áður en tilsett vinna átti að eiga sér stað. Allir
hópmeðlimir skulu halda utan um alla þá tíma sem þeir leggja í vinnu.

2.5 Utanumhald verkferla
Hópmeðlimir hafa ákveðið að nota Agile aðferðina til þess að vinna verkefnið sem er fyrir
höndum. Ákveðið var að velja þá aðferðafræði vegna sveigjanleika. Hugsanlegt er að
ákveðnar breytingar muni eiga sér stað og því er gott fyrir hópmeðlimi að vita að hægt sé að
breyta kröfum þegar líður á verkefnið.
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Verkefnið hefur verið brotið niður í átta tveggja vikna sprett. Í hverjum sprett fyrir sig verður
reynt að vinna ákveðnar kröfur. Á 12 vikna tímabilinu verður unnið þrjá daga í viku, verður
því Scrum fundur 6 sinnum yfir hvern sprett. Helgi mun vera Scrum master í tólf vikna hluta
verkefnisins en Adam í þriggja vikna hluta verkefnisins. Í þriggja vikna hluta verkefnisins
hittast hópmeðlimir á öllum virkum dögum til þess að klára verkefnið.

Meðlimir hópsins hitta leiðbeinanda verkefnisins, Birgi, alla mánudaga þar sem leitað er eftir
upplýsingum sem gætu nýst okkur í þróun og hönnun. Einnig eru þeir í stöðugum
samskiptum við fleiri tengiliði frá 50Skills sem gefa okkur endurgjöf á verkefnið reglulega yfir
15 vikna tímabilið.

2.6 Skipulag spretta
Verkefninu hefur verið skipt í 8 hluta. Dagsetningar og fjöldi daga í hverjum spretti fyrir sig
má sjá hér fyrir neðan.

Sprettur Lengd Hefst Lýkur

0 14 Mán 11.01.2021 Sun 24.01.2021

1 14 Mán 25.01.2021 Sun 07.02.2021

2 14 Mán 08.02.2021 Sun 21.02.2021

3 14 Mán 22.02.2021 Sun 07.03.2021

4 14 Mán 08.03.2021 Sun 21.03.2021

5 19 Mán 22.03.2021 Fös 09.04.2021

6 7 Mán 26.04.2021 Sun 02.05.2021

7 7 Mán 03.05.2021 Sun 09.05.2021

8 7 Mán 10.05.2021 Sun 16.05.2021

2.7 Niðurbrot spretta
Vinna í hverjum sprett fyrir sig hefur verið brotin niður. Hana má sjá hér fyrir neðan. Fyrstu 2
vikurnar voru undirbúnings sprettir þar sem ákveðin rannsóknarvinna átti sér stað. Í spretti 1
- 4 var unnið að forritun grunnvirkni og taka viðtöl út frá hönnun sem hópmeðlimir unnu að
samhliða 50Skills. Þegar búið er að hanna útlit vörunnar og skilgreina virkni hennar þá er
komið að því að skrifa prófanir fyrir vöruna og sjá til þess að hún uppfylli allar þær kröfur sem
hún á að standast. Í seinni hluta verkefnisins, sprettum 5-8, verður unnið að því að fínpússa
hugbúnaðinn og klára allar þær kröfur sem ætlast er til að séu uppfylltar.

Verkefnið í heild er niðurbrotið eins og sjá má hér fyrir neðan. Sprettirnir eru eftirfarandi:

● Sprettur 1: Rannsóknar fasi
○ Skoða hvernig fyrirtæki eru að meta sína umsækjendur
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○ Taka stórar ákvarðanir um hvernig við viljum vinna verkefnið
○ Brjóta niður verkefnið og hafa skipulagið á hreinu

● Sprettur 2: Undirbúnings fasi
○ Uppsetning á gagnagrunni og stofnaður Github aðgangur
○ Hanna kerfið og hvernig flæðið verður

● Sprettur 3: Hönnunar og forritunar fasi
○ Klára hönnunina og flæðið
○ Setja upp notendaviðtöl

● Sprettur 4: Viðtals og hönnunar fasi
○ Klára notendaviðtölin og breyta hönnuninni í samræmi við viðtölin
○ Undirbúa skil fyrir annan stöðufund

● Sprettur 5: Forritunar fasi
○ Vinna í virkni og prófunum á API
○ Prófa flæði í kerfinu frá upphafi til enda

● Sprettur 6: Forritunar fasi
○ Sjá til þess að kóðinn sé tilbúinn í continuous integration
○ Undirbúa stöðufund þrjú

● Sprettur 7: Forritunar fasi
○ Klára að gera API documentation
○ Birta kerfið þannig að það virki vel

● Sprettur 8: Lokafasi
○ Undirbúa lokakynninguna
○ Klára skýrsluna

2.8 Skýrslugerð
Allar skýrslur skulu vera unnar í Google Docs og hópmeðlimir hafa aðgang að öllum
skýrslunum. Það að vinna skýrslurnar í sama umhverfi gerir hópmeðlimum kleift að vinna í
henni á sama tíma og getur það sparað talsverðan tíma.

2.9 Tæknilegt umhverfi
● Keyrslu umhverfi

○ 50 Skills eru að nota Javascript og okkur fannst liggja beint við að nota
Javascript sem forritunarmál vegna þess að ef til þess kæmi að 50skills myndi
taka við hugbúnaðinum þá ættu þeir auðvelt með að komast inn í umhverfið.

○ Þegar að þessi ákvörðun átti sér stað fórum við að skoða keyrslu umhverfi og
þá var Node.js augljós kostur.

● Netþjónn
○ Þar sem ákvörðun var tekin um að nota Node.js sem keyrslu umhverfi

ákváðum við að notast við express.js vegna þess að það er algengasta
framework-ið sem notað er við þróun Node.js forrita og auðveldar smíði
netþjóna.

● Gagnagrunnur
○ Við ákváðum að nota PostgresSQL þar sem hann býður upp á NoSql virkni.

Við erum eingöngu að hanna og smíða API og öll gögn, sem að við vinnum
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með, eru á json formi þá lá beint við að nýta sér slíka tækni. Postgres er með
jsonb týpur sem leyfir þér að skrifa Sql fyrirspurn, sem vinnur á json
gögnunum, sem er framkvæmd af grunninum sjálfum og því er ekki
nauðsynlegt að sækja gögnin í minni forritsins áður en þau eru skoðuð.

● Hýsing
○ Miðar við allar okkar tæknilegu ákvarðanir þá passaði Heroku hýsingin best

við og tækin sem þeir bjóða upp á auðveldar okkur gríðarlega við dreifingu,
þróun og smíði hugbúnaðarins.

2.10 Forritunar reglur
Hópmeðlimir hafa unnið að öðrum forritunar verkefnum saman. Þeir þekkja því forritunar
reglur hvors annars frekar vel. Heiti á breytum og aðgerðum skulu ávallt vera lýsandi. Nöfn á
möppum skulu vera með stórum staf og nöfn á skrám með litlum staf. Verkefnið verður unnið
þannig að skrifaðar verða prófanir fyrir alla virkni jafnt og þétt í gegnum verkefnið.
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3 Verkáætlun

3.1 Verkferlar
Hér fyrir neðan má finna verkáætlunina okkar. Verkáætlunin spannar 15 vikur. Við höfðum
ákveðið að byrja snemma að forrita og leggja mestu áhersluna á vöruna. Vegna góðs
samstarfs við 50Skills vorum við snemma komnir með ákveðna mynd af því hvernig við
ætluðum að vinna verkefnið. Í verkáætluninni er gert ráð fyrir páskafríi og próflestrarfríi. Við
skiptum verkefninu niður í 9 spretti þar sem fyrstu 5 sprettirnir eru 14 dagar, sprettur 5 örlítið
styttri vegna páskafrís og svo síðustu 3 sprettirnir, sprettur 6, 7 og 8 spönnuðu 3 vikna
áfangann. Sprettur 8 er eini spretturinn sem er settur upp öðruvísi en aðrir sprettir þar sem
hann er frágangssprettur þar sem við gerum ráð fyrir að vera búnir með mest alla
forritunarvinnu og lögð er áhersla á skýrsluna, undirbúning fyrir lokakynningu og samantekt.

3.2 Kröfur
Til þess að skilja kröfur 50Skills betur brutum við verkefnið niður í 15 notandasögur. Allur
kröfulistinn var unninn samhliða við 50Skills. Við flokkuðum notendasögurnar niður í
mikilvægi. A kröfur voru þær kröfur sem kerfið getur ekki verið án, B kröfur eru þær kröfur
eru mikilvægar fyrir virkni og gott að hafa en C kröfur eru þær kröfur sem gæti verið gott að
hafa í kerfinu.

Númer Notandasögur Mikilvægi Staða

N-1
Sem notandi þá vil ég geta auðkennt mig svo ég geti

byrjað að nota hæfnismatið A Klárað

N-2
Sem notandi þá vil ég geta búið til spurningar til að meta

umsækjendur eftir A Klárað

N-3
Sem notandi þá vil ég þá vil ég geta gefið notanda

einkunn fyrir hverja spurningu A Klárað

N-4
Sem notandi þá vil ég geta séð einkunnargjöf annara

notanda A Klárað

N-5
Sem notandi þá vil ég geta séð hversu margir notendur

sem hafa aðgang af starfinu hafa fyllt út hæfnismatið A Klárað

N-6
Sem notandi þá vil ég geta séð meðaleinkunn

umsækjanda A Klárað

N-7
Sem notandi þá vil ég geta gefið ummæli fyrir hvert

hæfnismat A Klárað
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N-8
Sem notandi þá vil ég geta sett vægi á hverja spurningu til

þess að breyta mikilvægi hennar A Klárað

N-9 Sem notandi þá vil ég geta breytt orðalagi á spurningu B Klárað

N-10
Sem notandi þá vil ég geta breytt ummælum fyrir hvert

hæfnismat B Klárað

N-11
Sem notandi þá vil ég geta búið til mörg eintök af

hæfnismats spjöldum B Klárað

N-12
Sem notandi þá vil ég geta eytt út svörum frá öðrum

notendum C Hætt við

N-13
Sem notandi þá vil ég geta séð hvaða notandi fyllti inn í

hæfnismatið B Hætt við

N-14
Sem notandi þá vil ég geta séð hver hefur ekki fyllt inn í

hæfnismatið B Hætt við

N-15
Sem yfir notandi þá vil ég geta breytt ákveðnum svörum

á hæfnismatinu C Klárað

N-16
Sem notandi þá vil ég geta sótt spurningar úr

spurningssafni A Klárað

N-17
Sem notandi þá vil ég að hæfnismatið mitt bætist við í

spurningasafn þegar ég bý það til A Klárað

Númer Tæknilegt verkefni Mikilvægi Staða
T-1 Uppsetning verkefnisins á github A Klárað

T-2 Uppsetning á PostgreSQL gagnagrunn A Klárað

T-3
Hægt verður að vitna í mismunandi töflur í gagnagrunni

og eiga við þær á skilvirkan hátt A Klárað

T-4
Lögun á hverjum hluta í gagnagrunni þarf að vera réttur
svo ekki sé hægt að senda vitlaus gögn í gagnagrunn A Klárað

T-5

Það verður að vera nægilega djúpur skilningur á jsonb
svo hægt verði að vinna með gögn á skilvirkan og

auðveldan máta A Klárað

T-6 Nýting á ESlint í forritunarumhverfi B Klárað

T-7 Hægt verður að keyra upp verkefni á Heroku B Klárað

T-8 Nota middleware til þess að auðvelda forritunar fasann B Klárað

T-9 Notkun á sjálfvirkum prófunum í dreifingu A Klárað
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Númer Mikilvæg verkefni Mikilvægi Staða
M-1 Ákveða tæknistakk og verkferla A Klárað

M-2 Brjóta niður spretti og búa til vinnuplan A Klárað

M-3 Klára fyrstu skýrslu fyrir fyrstu skil A Klárað

M-4 Setja upp github, gagnagrunn og verkefnið A Klárað

M-5 Hanna bakendann og gagnagrunninn A Klárað

M-6 Hanna framendann og hvernig kerfið verður notað A Klárað

M-7 Undirbúa allt fyrir fyrsta stöðufundinn A Klárað

M-8 Undirbúa allt fyrir annan stöðufundinn A Klárað

M-9 Undirbúa allt fyrir þriðja stöðufundinn A Klárað

M-10 Bera verkefnið undir 50Skills A Klárað

M-11 Gera API documentation A Klárað

M-12 Klára allar A notenda sögurnar A Klárað

M-13 Klára allar B notenda sögurnar A Klárað

M-14 Klára allar C notenda sögurnar A Klárað

M-15 Klára lokaskýrsluna A Klárað

M-16 Undirbúa lokakynninguna A Klárað

3.3 Niðurbrot verkefnis

Nr Spretts Byrjar Endar Markmið

Sprettur 0
Mán

11.01.2021
Sun

24.01.2021

Rannsóknarsprettur þar sem áhersla er á að brjóta niður
virkni, skoða hvernig fyrirtæki meta umsækjendur og svo
ákváðum við tæknistakkinn sem verður notaður til þess
að þróa hugbúnaðinn.

Sprettur 1
Mán

25.01.2021
Sun

07.02.2021

Uppsetning á verkefninu, í því er innifalið
gagnagrunnurinn, framendinn, git repo-ið og allt sem
tengist verkefninu. Byrjað er að vinna að fyrstu
notendasögunum.

Sprettur 2
Mán

08.02.2021
Sun

21.02.2021

Vinna að eftirfarandi kröfum í bakendanum: Notandi þarf
að geta búið til hæfnismat. Notandi þarf að geta sett
spurningu á hæfnismatið. Unnið er að því að klára Figma
hönnun á verkefninu.

Sprettur 3
Mán

22.02.2021
Sun

07.03.2021

Vinna að eftirfarandi kröfum: Notandi þarf að geta bætt
við hæfnismati á umsækjendur/aðila. Notandi þarf að
geta svarað spurningum á hæfnismatinu. Notandi þarf að
geta séð niðurstöðu hæfnismatinu.
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Sprettur 4
Mán

08.03.2021
Sun

21.03.2021

Unnið að því að gera frumdrög kerfis í Figma með
takmarkaðri virkni. Unnið að því að klára allar kröfurnar
sem við höfðum sett upp.

Sprettur 5
Mán

22.03.2021
Fös

09.04.2021
Þessi sprettur er aðeins lengri vegna páskafrís. Unnið að
því að klára allar kröfur sem settar voru upp.

Sprettur 6
Mán

26.04.2021
Sun

02.05.2021
Fyrsta vika 3 vikna áfanga. Unnið hörðum höndum að því
að undirbúa 3. Stöðufund og klára alla virkni verkefnisins.

Sprettur 7
Mán

03.05.2021
Sun

09.05.2021

Önnur vika 3. Vikna áfangans. Allt gert til þess að klára
verkefnið. Unnið að sjálfvirkum prófunum og hýsingu á
verkefninu.

Sprettur 8
Mán

10.05.2021
Sun

16.05.2021
Þriðja vika 3. Vikna áfangans. Unnið að því að gera allar
skýrslur klárar og undirbúningur fyrir lokakynningu.

3.4 Skipulag spretta

Sprettur Lengd Hefst Endar Áætlun Unnir tímar Mismunur

0 14 Mán 11.01.2021 Sun 24.01.2021 72 80 8

1 14 Mán 25.01.2021 Sun 07.02.2021 72 79 7

2 14 Mán 08.02.2021 Sun 21.02.2021 72 80 7

3 14 Mán 22.02.2021 Sun 07.03.2021 72 76 4

4 14 Mán 08.03.2021 Sun 21.03.2021 72 82 10

5 19 Mán 22.03.2021 Fri 09.04.2021 72 70 -2

6 7 Mán 26.04.2021 Sun 02.05.2021 80 80 0

7 7 Mán 03.05.2021 Sun 09.05.2021 80 80 0

8 7 Mán 10.05.2021 Sun 16.05.2021 80 74 -6

672 701 29
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4 Áhættugreining
Við gerð áhættugreiningarinnar var hugsað til alls þess sem gæti farið úrskeiðis og hvað
skyldi varast. Við brutum niður hvern áhættulið fyrir sig og skiptum okkur niður sem
ábyrgðarmenn. Líkindin á að hver áhætta fyrir sig myndi gerast er á skalanum 1-10 þar sem
1 þýðir engar líkur, 5 meðallíkur og svo 10 miklar líkur. Einnig var áhættunum skipt niður í
mikilvægi þar sem A er mjög mikilvægt, B er meðal mikilvægt og C er gott að hafa í huga.

Nr. Áhætta Aðgerðaráæltun
Ábyrgðar-

maður Líkur Mikilvægi

1
Of miklum tíma eytt í
uppsetningu

Skipta sprettunum jafn
niður. Helgi 5 A

2 Umfang verkefnis of mikið
Gera greinargóða
tímaáætlun. Helgi 7 A

3 Sprettur illa skilgreindur

Huga að skipulagi hvers
spretts fyrir sig. Scrum
master umsjónarmaður
hvers spretts Adam 6 A

4
Samskipti milli
hópmeðlima verður of lítil

Dagleg samskipti um stöðu
mála. Helgi 3 A

5
Of miklum tíma eytt í
prófanir

Skilgreina hvað skal prófa
áður en lagt er af stað í
skrif prófana. Adam 8 B

6

Of miklum tíma eytt í hluti
sem eru ekki mikilvægir
verkefninu

Skilgreina hvernig hver og
einn hlutur hjálpar til að ná
lokaafurðinni. Adam 9 B

7
Tæknistakkurinn ekki
hagnýtur fyrir hópmeðlimi

Skoða vel hvað er í boði og
hvert erfiðleikastigið er. Helgi 3 C

8
50Skills ekki ánægðir með
framgang vörunnar

Vera í sambandi við
50Skills í gegnum ferlið.
Vikulegir fundir. Adam 7 B

9
50Skills ekki sáttir með
lokaniðurstöðuna

Vikulegir fundir þar sem
sýnt er frá framgangi
vörunnar. Helgi 6 A

10

Hópmeðlimur getur ekki
tekið þátt í verkefninu
vegna persónulegra
ástæðna

Fylgja samskipta
sáttmálanum. Helgi 5 C

11
Hópmeðlimur ekki sáttur
með verkefnið

Ræða allar hugsanlegar
breytingar áður en ráðist er
í þær Helgi 2 B

12 Hópmeðlimur sinnir ekki Fylgja samskipta Helgi 2 A
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sínum störfum sáttmálanum

13 Kóðareglum ekki framfylgt

Ákveðið í lok hvers spretts
hvorn hóp meðlimurinn fer yfir
kóðann hverju sinni og sér til
þess að öllum reglum sé
framfylgt. Adam 6 A

14

Hópmeðlimir ekki vissir
hvernig kerfið vinnur
saman

Teikna upp hvernig kerfið á
að líta út og af hverju. Helgi 8 A

15
Ekki er haldið utan um alla
unna tíma í verkefninu

Skrifa niður alla vinnutíma í
sameiginlegt google drive
skjal Adam 4 C

16

Aðstæður í þjóðfélaginu
hafa áhrif á hvernig gengi
verkefnisins er

Fylgjast með framgangi
mála í fréttum Adam 5 B

17

Mikið álag í öðrum
áföngum hefur áhrif á
vinnu í lokaverkefninu

Setja upp skipulag spretta
þannig horft sá á álag í
öðrum áföngum Helgi 9 A

4.1 Áhættudagbók
Hér fyrir neðan er horft til þeirra vandamála sem við lentum í á ferlinu og hvernig við leystum
þau vandamál sem við lentum í.

4.1.1 - 18.01.2021
Eftir 1. sprettinn þá áttuðum við okkur á því að við þurftum að skipta því niður á skilvirkan
máta hvernig við ætluðum að vinna í verkefninu. Við ákváðum að brjóta niður virknina og
vera með á hreinu hvað við myndum leggja áherslu á í hverjum spretti fyrir sig.

Nr Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir

3 Sprettur illa skilgreindur 6 0

4.1.2 - 02.02.2021
Það tók okkur svolítinn tíma að ná áttum utan um hvernig tengingin við gagnagrunninn
myndi virka. Einnig fór svolítið mikill tími í að læra vel inn á ESlint. Þar sem við höfðum ekki
hannað API frá grunni fór svolítið meiri tími en við hefðum viljað í að setja verkefnið upp.

Nr Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir
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6
Of miklum tíma eytt í hluti sem eru ekki
mikilvægir verkefninu 9 3

4.1.3 - 06.04.2021
Þegar leið á önnina þá höfðu annarpróf og síðan lokapróf áhrif á verkefnið að því leyti að við
urðum að endurskipuleggja okkur og nýta tíma í verkefnið um helgar eða á kvöldin sem var
ekki hluti af upprunalega planinu. Þá kom sér við að samskipti innan hópsins voru góð.

Nr Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir

17 Mikið álag í öðrum áföngum 9 5

4.1.4 - 10.03.2021
Þegar samkomutakmarkanir voru settar aftur á í miðju ferli þá unnum við meira heima en við
hefðum viljað. Það kom sér vel að vera vanir því að vinna heima og notuðum við Discord til
þess að ræða saman og funda á meðan 10 manna samkomutakmarkanir voru settar á.

Nr Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir

16
Aðstæður í þjóðfélaginu hafa áhrif á
gengi verkefnisins 5 2

4.1.5 - 21.04.2021

Nr Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir

8
50Skills ekki ánægðir með gengi
vörunnar 7 0

9
50Skills ekki sáttir með
lokaniðurstöðuna 6 0

4.1.6 Eftirfarandi áhættur komu ekki upp hjá þróunarteyminu

Nr Áhætta Líkindi fyrir Líkindi eftir

1 Of miklum tíma eytt í uppsetningu 5 0

2 Umfang verkefnis of mikið 7 0
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4 Samskipti milli hópmeðlima of lítil 3 0

5 Of miklum tíma eytt í prófanir 8 0

7 Tæknistakkur ekki hagnýtur hópmeðlimi 3 0

10
Hópmeðlimur getur ekki tekið þátt í
verkefninu vegna persónulegra ástæðna 5 0

11 Hópmeðlimur ekki sáttur með verkefnið 2 0

12 Hópmeðlimur sinnir ekki sínum störfum 2 0

13 Kóðareglum ekki framfylgt 6 0

14
Hópmeðlimir ekki vissir hvernig kerfið
vinnur saman 8 0

15
Ekki haldið utan um alla unna tíma í
verkefninu 4 0
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5 Hönnun
Þó svo að okkar vinna snúist einna helst um að skrifa greinargóðan bakenda þá áttuðum við
okkur fljótt á því að það væri ekki síður mikilvægara að leggja áherslu á framendann til þess
að skilja þarfir bakendans vel. Það var því mikið lagt upp úr því að skoða kerfi 50Skills til
þess að gera okkur kleift að átta okkur á því hvað væri besta lausnin fyrir okkar vöru hjá
50Skills.

Til þess að skrifa framendann þá rannsökuðum við kerfi 50Skills vel og gaumgæfilega. Til
þess að hafa það skýrt að við værum á réttri leið þá teiknuðum við upp kerfið í
hönnunartólinu Figma (https://www.figma.com) og allt flæðið í kringum hæfnismatið. Þessar
teikningar bárum við undir yfirhönnuð 50Skills sem mun leiða okkur í gegnum að
betrumbæta teikningarnar og setja þær á þann veg sem ferlið á hæfnismatinu mun vera í
raun og veru.

Við hönnunina á bakendanum ráðlögðum við okkur við okkar tengilið frá 50Skills. Hann
leiðbeindi okkur um þarfir kerfisins og hvernig best væri að vinna bakendann. Tengiliðurinn
vildi að bakendinn myndi vera sem einfaldastur og gera sem minnst en mikilvægt var að
hann myndi skilja bakendann vel því hann mun skrifa á móti honum og bæta við 50Skills.

5.1 Arkitektúr á hönnun
Á mynd hér að neðan sjáum við rauðan kassa. Það sem er innan rauða kassans er það sem
að við höfum tekið að okkur fyrir hönd 50Skills.
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5.2 Notendaviðtöl og prófanir

5.2.1 Hugsa upphátt prófun

Ákveðið var að nota algengu matstæknina „hugsa upphátt prófun“ þar sem notandinn sinnir
fjölda verkefna og er beðinn um að hugsa upphátt, tjá sig, til að útskýra hvað hann er að
gera á hverju stigi og hvers vegna undir eftirliti matsmanns. Til eru nokkrar leiðir fyrir
matsmann til skráningar. Meðal annars myndbandsupptökur, tölvu skráningu eða með
notendanótum. Hér er notað eitt vinsælasta formið, blýantur og pappír. Matsmaður skráir
aðgerðir notenda fyrir hvert verkefni, hvað vel gengur auk þess að taka eftir vandamálum.
Hugsa upphátt aðferðin var ákveðin vegna einfaldleika hennar. Það þarf litla sérþekkingu til
að framkvæma og getur veitt gagnlega innsýn í vandamálin með viðmóti. Hins vegar eru
ýmis vandamál líka. Upplýsingarnar eru huglægar og geta verið sértækar eftir því hvaða
verkefni eru valin. Að hafa einhvern sem er á staðnum að fylgjast með og þurfa að lýsa því
sem þú ert að gera getur líka haft áhrif á það hvernig umsækjandi framkvæmir verkefni sem
fyrir hann er lagt.

5.2.2 Uppsetning viðtala

Inngangur

Góðan daginn, þakka þér fyrir að hitta okkur. Við erum að hanna þriðja aðila kerfi fyrir
fyrirtækið 50skills sem skilar hæfnismati eftir þörfum notanda. Hæfnismatið er samansafn af
spurningum eða mælieiningum sem notandi 50Skills skilgreinir fyrir hvert starf. Hæfnismatið
skilar einkunn á skalanum 1-10 sem hjálpar notendum að halda utan um hvernig þau eru að
fara yfir umsóknir hjá umsækjendum.

Hæfnismatið verður hluti af svokölluðu markaðstorgi 50Skills en notendur geta ákveðið hvort
þeir vilji nýta sér afurðina eða ekki. Ef notendur ákveða að nýta sér afurðina þá geta þeir
virkjað þjónustuna í gegnum 50Skills. Þegar notandi ákveður að nýta sér kerfið þá útbýr
hann spurningar eða mæligildi sem hann vill hafa til hliðsjónar til þess að meta umsækjendur
fyrir ákveðin störf.

Þegar umsóknarfrestur er liðinn getur fyrirtæki, sem auglýsti ákveðið starf og hefur fengið
umsóknir, nýtt sér hæfnismatið til þess að meta umsækjendur. Þegar búið er að fylla inn í
hæfnismat allra umsækjanda þá hafa notendur yfirlit yfir einkunnir hvers umsækjanda.

Við þurfum þína aðstoð í því að betrumbæta okkar kerfi og því ætlum að byrja á því að
spyrja þig nokkurra spurninga um þig. Svo við fáum betri innsýn í viðtalið, þá ætlum við að
sýna þér nokkra hluti sem að við erum búnir að vera að vinna að og biðja þig um að gefa
okkur athugasemdir.

Við erum ekki að prófa þig heldur erum við að prófa kerfið, þannig ekki vera hrædd(ur) um
að gera mistök. Það getur bara hjálpað okkur að skilgreina villur í kerfinu.

Bakgrunnsspurningar um notanda.
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Hversu gamall/gömul ert þú?
Hvert er þitt hæsta menntunarstig?
Hvernig metur þú tæknilega getu þína? (góð, meðal góð, lítil, mjög lítil)
Hefur þú einhvern tímann verið í þeirri stöðu að ráða fólk í vinnu?
Hvernig aðskildir þú hæfni einstaklinga?

Kynning á frumgerð

Við munum sýna þér frumgerð á kerfinu. Við munum biðja þig um að framkvæma ákveðnar
aðgerðir sem eru hluti af því að prófa hönnun kerfisins og hvort að kerfið sé auðskiljanlegt.
Við viljum biðja þig um að segja frá hugsunarferlinu þínu upphátt á meðan þú klárar tilsett
verkefni.

Það er gott að hafa það á bak við eyrað að þetta er okkar fyrsta skissa á þessu kerfi. Því er
margt sem að gæti ekki virkað og eða á eftir að innleiða.

Hér eru engin rétt eða röng svör, þú ert ekki að fara móðga okkur með því að segja þínar
skoðanir, heldur getur það bara hjálpað okkur við þróun kerfisins.

Á meðan þú ferð yfir kerfið, þá ætlum við að biðja þig um að hugsa upphátt og segja okkur
hvað þú ætlar að gera, hvað þig langar að gera og ef upp koma vandamál þá væri frábært ef
að þú myndir láta okkur vita. Ef það er eitthvað sem að þér finnst flott eða slæmt, ekki hika
við að láta okkur vita af því.
Þar sem að kerfið er hannað fyrir ráðningaraðila langar okkur að biðja þig um að setja þig í
þá stöðu.

Verkefni notanda

Búðu til nýtt hæfnismat.
Búðu til spurningalista og fylltu inn í viðeigandi upplýsingar.
Bættu við spurningu á spurningalistann.
Bættu við nýjan spurningar kafla.
Staðfestu hæfnismatið og þínar breytingar.
Breyttu hæfismatinu sem þú varst að búa til.
Farðu í yfirlit hæfnismats.
Veldu hæfnismatið sem þú varst að búa til.
Bættu við hæfnismati á ákveðinn umsækjanda.
Gefðu ákveðnum umsækjanda einkunn.
Sjáðu meðaleinkunn umsækjanda.

Spurningar eftir viðtal

Hvernig fannst þér hönnunin?
Er eitthvað sem þér mislíkar við hönnunina?
Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta við hönnunina?
Hvernig fannst þér að nota hönnunina?
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5.2.3 Niðurstöður viðtals

Við tókum viðtal við þrjá aðila, tvo sem höfðu ekki reynslu af því að ráða og einn sem hefur
reynslu af því að ráða einstaklinga í vinnu. Það sem var helst að þvælast fyrir viðmælendum
okkar var ferlið að setja upp spurningalistann. Það þótti þeim frekar erfitt svo við lögðum
mikla áherslu á að reyna að betrumbæta það ferli. Það sem viðmælendur okkar voru
ánægðir með var að meta hvern og einn einstakling. Það ferli þótti þeim vera einfalt sem er
jákvætt. Við ákváðum í samræmi við 50Skills að útbúa góðar leiðbeiningar um hvernig á að
nota vöruna þá aðallega að bæta við spurningalistum. Þar sem 50Skills kerfið er notað af
séfræðinum þá ákváðum við að það myndi koma í veg fyrir frekari misskilning. Þegar við
spurðum viðmælendur okkar um þeirra mat á ferlinu þá gáfu þeir ferlinu og flæðinu að
meðaltali 4 af 5 mögulegum sem okkur þótti frekar gott.
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5.3 Bakendi
Við hönnun á bakenda ráðlögðum við okkur við tengilið okkar frá 50Skills. Hann leiðbeindi
okkur um þarfir kerfisins og hvernig best væri að vinna bakendann. Hanni vildi að bakendinn
myndi vera sem einfaldastur og gera sem mest en mikilvægt var að hann myndi skilja
bakendann vel því hann mun svo skrifa á móti honum og bæta við 50Skills. Á „Mynd 1”
sjáum við skissu af bakendahugmynd sem að varð til á fyrsta fundi með tengilið okkar.

Mynd 1

5.4 Hönnun á framenda

Í þessum kafla verður útskýrð virkni helstu gullmola framendans. Hönnunin var búin til í
https://www.figma.com frumgerðartólinu sem er fyrst og fremst fyrir vef, með
viðbótaraðgerðir án nettengingar og virkar fyrir fjölda stýrikerfa. Frumgerðin var hönnuð í
samstarfi við 50Skills og áttu þeir stóran þátt í hönnun hans.
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Mynd 1

Hér á “mynd 1” sjáum við skissu af kerfi þegar búið er að bæta við nýju hæfnismati með
ákveðnum tegundum spurninga kafla. Spurningar kaflar snúast um það að reyna að skilja
tegundir spurningar svo þær komi í skilvirkri röð.
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Mynd 2

Þegar notandi hefur búið til hæfnismat og staðfest, kemur yfirlit hæfnismats svo notandi geti
séð það í betri mynd. Möguleikar notandans hér á “Mynd 2” eru fjórir. Notandi getur eytt,
breytt, farið úr ferli og fært sig fram og til baka í aðgerðir sem hafa verið gerðar.

Markmið þessara skissu er að upplýsa notandann og sýna hvaða aðgerðir hann framkvæmdi
í kerfinu.

Mynd 3
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Á “Mynd 3” hefur notandinn klárað ferlið að búa til hæfnismat og hefur nokkra möguleika
tengda hæfnismats til að velja. Hann hefur möguleika á því að skoða hæfnismatið í góðri
sjón eins og á “Mynd 2” og gerir það með því að smella á runu sem lýsir hæfnismötum með
titil, lýsingu, fjölda spurninga kafla, fjölda spurninga og höfund hæfnismats.

Mynd 4

Á „Mynd 4” er einn af mikilvægustu þáttum kerfisins. Á þeirri skissu höfum við sýn á
umsækjanda. Notandi í kerfinu hefur möguleikann á því að fara yfir hæfnismat fyrir þann
umsækjanda sem varð fyrir valinu.
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Mynd 5

Mynd 5 sýnir hæfnismatið í ferlinu að meta umsækjendur. Notandi getur valið á myndrænan
hátt einkunnagjöf fyrir ákveðin einkenni á þeim umsækjanda sem er verið að meta.
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Mynd 6

Nú hafa 6 aðilar farið yfir hæfnismatið “Scorecard title” og meðaleinkunn fyrir “Applicant
name” er 6.6. Mynd 6 er ætluð til þess að upplýsa fyrir notendum hvernig hver umsækjandi
hefur staðið sig í yfirferð á hæfnismati.
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6 Framvinda verkefnis
Verkefninu var skipt upp í 9 spretti sem var mjög hentugt til þess að halda utan um
tímaskráningu og framvindu verkefnisins. VIð skráðum niður tímana okkar í Google docs
skjal. Þar sem við vinnum í tveggja manna hóp var upplýsingaflæði milli meðlimanna
gífurlega sterkt. Við skráðum því niður undir lok hvers dags hversu mikið við unnum að
ákveðnum hluta verkefnisins.

6.1 Sprettir

6.1.1 Sprettur 0

Sprettur 0 var á tímabilinu 11. - 24. janúar og var spretturinn sem hafði hvað mest áhrif á
framþróun verkefnisins. Þetta var svokallaður undirbúnings sprettur þar sem mikil
rannsóknarvinna átti sér stað. Það var í þessum sprett sem við ákváðum tæknistakkinn og
teiknuðum upp ferlið.

6.1.1.1 Undirbúningur og backlog

Þar sem þessi sprettur snéri að undirbúningsvinnu þá vorum við einnig að prófa okkur áfram
með verkferla. Við ákváðum að hafa þetta í Scrum sprettum. Unnið var í og klárað kröfur M-1
og M-2. Spretturinn gekk vel fyrir sig og vorum við ánægðir með niðurstöðuna.

6.1.1.2 Tímar unnir

Flokkur Adam Helgi Heildartími

Skýrslugerð 0 0 0

Hönnun 10 10 20

Kynning 0 0 0

Forritun 10 10 20

Annað 20 20 40

Heildartími 40 40 80

6.1.1.3 Brunarit
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6.1.2 Sprettur 1
Þessi sprettur spannar tímabilið frá 25. janúar til 7. febrúar. Markmið í þessum sprett var að
setja upp allt umhverfið til þess að geta byrjað að forrita.

6.1.2.1 Undirbúningur og backlog

Þar sem búið var að ákveða tæknistakk þá voru næstu skref mjög einföld. Það var rökrétt að
byrja á því að setja upp Github og síðan vinna í uppsetningu á gagnagrunninum og álíka. Þó
svo að við höfðum báðir áður sett upp Python og PostgreSQL í tölvuna þá þurfum við að
huga að því að uppfæra allt til þess að vera með nýjustu uppfærslur. Í þessum sprett þá
hönnuðum við einnig kerfið í https://www.figma.com til þess að staðfesta okkar skilning á
ferlinum og sjá fyrir okkur bakendann, sem við höfðum búið til í síðasta spretti, og
framendann vinna saman. Unnið var í og klárað kröfur M-4, M-5 og M-6 ásamt T-1 og T-2.

6.1.2.2 Tímar unnir

Flokkur Adam Helgi Heildartími

Skýrslugerð 5 6 11

Hönnun 7 5 12

Kynning 4 3 7

Forritun 19 14 33

Annað 6 10 16

Heildartími 41 38 79
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6.1.2.3 Brunarit

6.1.3 Sprettur 2

Þessi sprettur spannar tímabilið 8. - 21. febrúar. Í þessum sprett þá ákváðum við að leggja
áherslu á grunnkröfurnar til þess að klára helstu virkni hugbúnaðarins sem fyrst.

6.1.3.1 Undirbúningur og backlog

Lögð var áherslu á að geta gert einföldustu hluti og síðan bæta hægt og rólega ofan á kerfið.
Við lögðum áherslu á að prófa matskerfið áður en við héldum áfram. Þar unnum við að
kröfum M-3 og M-7. Einnig unnum við að kröfum T-3, T-4, T-5 og T-8 ásamt kröfum N-1, N-2
og N-3.

6.1.3.2 Tímar unnir

Flokkur Adam Helgi Heildartími

Skýrslugerð 6 6 12

Hönnun 4 4 8

Kynning 2 2 4

Forritun 19 16 35

Annað 11 10 21

Heildartími 42 38 80
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6.1.3.3 Brunarit

6.1.4 Sprettur 3

Sprettur 3 spannar tímabilið 22. febrúar til 3. mars. Í þessum sprett þá lögðum við áherslu á
að undirbúa viðtöl við viðmælendur og betrumbæta skýrsluna. Við endurskipulögðum
kröfurnar og hvernig við settum upp verkefnið.

6.1.4.1 Undirbúningur og backlog

Eftir stöðufund eitt þá áttuðum við okkur á því að verkefnið gæti verið betur skipulagt og því
lögðum við mikla áherslu á að endurskipuleggja verkefnið og kröfurnar sem 50Skills vildu að
við kláruðum. Það sem við lögðum því mesta áherslu á var að endurbæta skýrsluna. Við
ákváðum einnig að taka viðtöl við hugsanlega notendur til þess að sjá hvernig þeir myndu
bregðast við framendanum til þess að sjá hvað mætti betur fara og hvað við ættum að leggja
meiri áherslu á. Við unnum að kröfunum M-10, T-6, N-4 og N-5.

6.1.4.2 Tímar unnir

Flokkur Adam Helgi Heildartími

Skýrslugerð 4 4 8

Hönnun 12 10 22

Kynning 5 6 11

Forritun 12 11 23
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Annað 6 6 12

Heildartími 39 37 76

6.1.4.3 Brunarit

6.1.5 Sprettur 4

Sprettur 4 spannar tímabilið 8. mars til 21. mars. Í þessum sprett þá vildum við klára
notendaviðtölin og fá niðurstöður úr þeim til þess að klára framendann ásamt því að
undirbúa okkur fyrir stöðufund tvö.

6.1.5.1 Undirbúningur og Backlog

Við lögðum mikla áherslu á viðtölin og kláruðum þau. Notendaviðtölin gáfu okkur góða
innsýn inn í hvernig framendinn ætti að líta út og vorum við ánægðir með þá endurgjöf sem
við fengum. Við lögðum einnig mikla áherslu á að undirbúa okkur undir stöðufund tvö og
unnum að þeim kröfum sem okkur fannst mikilvægar. Ásamt því þá héldum við áfram að
forrita. Við unnum í kröfunum M-8, T-7, N-9, N-16 og N-17.

6.1.5.2 Tímar unnir

Flokkur Adam Helgi Heildartími

Skýrslugerð 2 2 4
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Hönnun 13 12 25

Kynning 0 0 0

Forritun 12 12 24

Annað 14 15 29

Heildartími 41 41 82

6.1.5.3 Brunarit

6.1.6 Sprettur 5

Þessi sprettur spannar tímabilið 22. mars til 9. apríl. Hann var því 19 dagar en tókum við inn
í myndina að það voru páskar og vildum við fá smá pásu frá því að vinna verkefnið yfir
páskana. EInnig voru lokapróf hjá okkur að næsta leiti og vildum við nota páskana til þess að
einbeita okkur að því að læra fyrir þau.

6.1.6.1 Undirbúningur og Backlog

Það helsta það sem við vildum vinna í þessum sprett var að klára allar notendasögurnar. Við
vorum ánægðir með árangurinn enda náðum við að klára kröfur N-6, N-10 og N-11. Þetta
setti okkur því á góðan stað fyrir sprett 6, 7 og 8.
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6.1.6.2 Tímar unnir

Flokkur Adam Helgi Heildartími

Skýrslugerð 3 7 10

Hönnun 0 0 0

Kynning 0 0 0

Forritun 20 18 38

Annað 12 10 22

Heildartími 25 36 70

6.1.6.3 Brunarit

6.1.7 Sprettur 6

Þessi sprettur spannar tímabilið 26. mars til 2. maí. Þetta er fyrsti spretturinn sem spannar
aðeins 7 daga og gerðum við ráð fyrir því að vinna töluvert meira á degi hverjum en yfir
fyrstu 12. Vikur áfangans vegna þess að þetta er eini áfanginn sem við vorum í. Það var því
gott að vinna verkefnið án þess að þurfa að huga að öðrum verkefnum.

6.1.7.1 Undirbúningur og Backlog

Það sem við vildum klára í þessum sprett var allar M kröfurnar. Með því að klára allar A
kröfurnar í sprett 6 þá gátum við einbeitt okkur að því að birta kerfið og undirbúa okkur undir
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lokakynninguna og öll helstu skil sem tilheyra áfanganum. Það fór mikil vinna í það að
undirbúa allt fyrir stöðufund númer 3 sem á sér stað í sprett númer 7, þann 5. maí. Þær
kröfur sem við unnum að voru: M-9 og N-7. Þá áttum við aðeins 2 notendasögur eftir sem við
vildum klára í sprett 7 og einnig þá vildum við einblína á að klára lokametra verkefnisins.

6.1.7.2 Tímar unnir

Flokkur Adam Helgi Heildartími

Skýrslugerð 5 6 11

Hönnun 0 0 0

Kynning 5 6 11

Forritun 26 18 44

Annað 4 10 14

Heildartími 40 40 80

6.1.7.3 Brunarit

6.1.8 Sprettur 7

Sprettur 7 spannar tímabilið 3. Maí til 9. Maí. í þessum sprett þá unnum við að því að klára
alla lausa enda og klára verkefnið sem heild.
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6.1.8.1 Undirbúningur og Backlog

Í þessum sprett þá unnum við að því að klára þær N-kröfur sem átti eftir að vinna og voru
þær kláraðar. Unnið var í og klárað N-8 and N-15.

6.1.8.2 Tímar unnir

Flokkur Adam Helgi Heildartími

Skýrslugerð 10 10 20

Hönnun 0 0 0

Kynning 10 12 22

Forritun 8 6 14

Annað 12 12 24

Heildartími 40 40 80

6.1.8.3 Backlog

6.1.9 Sprettur 8

Sprettur 8 spannar tímabilið 10. Maí til 16. Maí og er jafnframt síðasti spretturinn í
verkefninu. Í þessum sprett unnum við aðallega að kynningunni og að kláruðum að fínpússa
allt sem við áttum eftir að klára.
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6.1.9.1 Undirbúningur og Backlog

Síðasti sprettur námskeiðsins og því mikið undir. Þar sem við vorum vel undirbúnir þegar við
lögðum af stað þá vorum við sáttir með gengi mála. Við kláruðum allt sem klára þarf eins og
skýrsluna og hin ýmsu verkefni. Unnið að og klárað kröfur M-11, M-14, M-15 og M-16. Einnig
var kláruð kröfu T-9.

6.1.9.2 Tímar unnir

Flokkur Adam Helgi Heildartími

Skýrslugerð 5 7 12

Hönnun 0 0 0

Kynning 12 12 24

Forritun 12 10 22

Annað 8 8 16

Heildartími 37 37 74

6.1.9.3 Backlog

6.2 Tímaskráning hópmeðlima
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Hér í töflunni fyrir neðan má sjá heildartíma hvers hópmeðlims fyrir sig. Tímaskráning fór í
gegnum Google sheets.

Flokkur Adam Helgi Heildartími

Skýrslugerð 40 48 88

Hönnun 46 41 87

Kynning 38 41 79

Forritun 138 115 253

Annað 93 101 194

Heildartími 355 346 701
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7 Lokaorð
Þegar við höfðum samband við 50Skills og bárum undir þá að við höfðum áhuga á því að
vinna lokaverkefnið okkar í samstarfi við þá hófust viðræður þar sem hin ýmsu verkefni komu
upp á borðið. Okkur leist best á að vinna að hæfnismati hjá 50Skills og spennan jókst með
hverjum fundi.

Verkefnið hefur verið mjög uppbyggjandi og hefur það verið mjög lærdómsríkt og vakið
áhuga okkar á bakendaforritun. Þar sem við höfðum hvorugir hannað eða forritað apa áður í
Node Express þá kenndi verkefnið okkur mikilvægar lexíur og hvað þarf að hafa í huga
þegar lagt er af stað í verkefni að þessari stærðargráðu.

Hópastarfið gekk vonum framar og vorum við á sömu blaðsíðu í gegnum allt ferlið. Við
hefðum ekki getað óskað okkur betri leiðbeinendum og samstarfsaðilum. Þegar við lentum í
vandræðum þá var auðvelt að leita sér hjálpar í gegnum bæði tækni samfélagsins og
samstarfsaðila. Við viljum þakka 50Skills fyrir hjálparhönd í gegnum allt ferlið og einnig voru
prófdómar og leiðbeinandi okkar duglegir að gefa okkur góð ráð sem nýttust okkur vel á
ögurstundum.
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8 Viðauki

8.1 Viðtöl
Við mældum tímann sem það tók hvern viðmælanda að gera hvert verkefni fyrir sig. Við
gáfum hverju verkefni einkunn á skalanum 1-5 út frá gengi hans að klára hvert verkefni fyrir
sig og tímann sem það tók. Við punktuðum niður athugasemdir út frá hverju verkefni. Við
tókum viðtal við 3 aðila úr mismunandi áttum úr samfélaginu. Það sem þeir áttu hvað mest
sameiginlegt var að þau eru öll í föstu starfi og hafa gengið í gegnum viðtalsferlið að til að fá
ráðningu.

8.1.1 Viðtal 1

Fyrsti viðmælandinn okkar var kona á fimmtugsaldri sem hefur starfað í ráðninageiranum í
þónokkur ár. Við byrjuðum á að spyrja hana að opnum spurningum.

Spurning Svar

Hversu gamall/gömul ert þú? 40-45

Hvert er þitt hæsta menntunarstig? Meistaragráða

Hvernig metur þú tæknilega getu þína?
(góð, meðal góð, lítil, mjög lítil)

Góð

Hefur þú einhvern tímann verið í þeirri stöðu
að ráða fólk í vinnu?

Já

Notaðist þú við eitthvað hæfnistól? Já í Excel

Verkefni Tími Einkunn Punktar

Búðu til nýtt hæfnimat. 0:10 8 Gæti verið skýrara.

Búðu til spurningalista og fylltu inn í
viðeigandi upplýsingar.

0:20 7 Fá upplýsingar
hvernig á að tengja
saman mismunandi

spurningalista

Bættu við spurningu á
spurningalistann.

0:30 7 -
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Staðfestu hæfnismatið, þínar
breytingar.

0:10 8 -

Breyttu hæfismatinu sem þú varst að
búa til.

0:15 7 -

Farðu í yfirlit hæfnismats. 0:20 6 -

Veldu hæfnismatið sem þú varst að
búa til.

0:10 8 -

Bættu við hæfnismati á ákveðinn
umsækjanda.

0:30 6 Flott

Gefðu ákveðnum umsækjanda
einkunn.

0:45 7 -

Sjáðu meðaleinkunn umsækjanda. 0:05 8 -

Spurningar eftir viðtalið 1 2 3 4 5

Hvernig fannst þér hönnunin? X

Hvernig fannst þér flæðið við notkun á vörunni? X

Myndir þú vilja nota hæfnismatið til þess að meta
einstaklinga?

X

Hvernig fannst þér að nota hönnunina? X

8.1.2 Viðtal 2

Annar viðmælandi okkar var með góða tækniþekkingu og því þótti okkur hann vera góður
viðmælandi.

Spurning Svar

Hversu gamall/gömul ert þú? 25-30

Hvert er þitt hæsta menntunarstig? Bachelor gráða

Hvernig metur þú tæknilega getu þína?
(góð, meðal góð, lítil, mjög lítil)

Góð

Hefur þú einhvern tímann verið í þeirri stöðu
að ráða fólk í vinnu?

Nei

40



Notaðist við eitthvað hæfnistól? -

Verkefni Tími Einkunn Punktar

Búðu til nýtt hæfnimat. 0:30 6 Ágætt en gæti verið
betra.

Búðu til spurningalista og fylltu inn í
viðeigandi upplýsingar.

0:25 7 -

Bættu við spurningu á spurningalistann. 0:15 9 -

Staðfestu hæfnismatið, þínar breytingar. 0:18 8 -

Breyttu hæfismatinu sem þú varst að búa
til.

0:25 9 -

Farðu í yfirlit hæfnismats. 0:10 7 -

Veldu hæfnismatið sem þú varst að búa
til.

0:10 7 -

Bættu við hæfnismati á ákveðinn
umsækjanda.

0:40 6 -

Gefðu ákveðnum umsækjanda einkunn. 01:00 7 Flott

Sjáðu meðaleinkunn umsækjanda. 0:03 9 -

Spurningar eftir viðtalið 1 2 3 4 5

Hvernig fannst þér hönnunin? X

Hvernig fannst þér flæðið við notkun á vörunni? X

Myndir þú vilja nota hæfnismatið til þess að meta
einstaklinga?

X

Hvernig fannst þér að nota hönnunina? X
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8.1.3 Viðtal 3

Viðmælandi númer 3 sem var jafnframt okkar yngsti viðmælandi veitti okkur góða innsýn inn
í hvernig hann sá verkefnið.

Spurning Svar

Hversu gamall/gömul ert þú? 20-25

Hvert er þitt hæsta menntunarstig? Bachelor gráða

Hvernig metur þú tæknilega getu þína?
(góð, meðal góð, lítil, mjög lítil)

Góð

Hefur þú einhvern tímann verið í þeirri stöðu
að ráða fólk í vinnu?

Nei

Notaðist við eitthvað hæfnistól? -

Verkefni Tími Einkunn Punktar

Búðu til nýtt hæfnimat. 0:15 8 -

Búðu til spurningalista og fylltu inn í
viðeigandi upplýsingar.

0:15 7 -

Bættu við spurningu á spurningalistann. 0:30 7 -

Staðfestu hæfnismatið, þínar breytingar. 0:10 8 -

Breyttu hæfismatinu sem þú varst að búa
til.

0:20 7 -

Farðu í yfirlit hæfnismats. 0:35 8 -

Veldu hæfnismatið sem þú varst að búa til. 0:10 9 -

Bættu við hæfnismati á ákveðinn
umsækjanda.

0:30 8 -

Gefðu ákveðnum umsækjanda einkunn. 01:30 6 -

Sjáðu meðaleinkunn umsækjanda. 0:05 8 -
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Spurningar eftir viðtalið 1 2 3 4 5

Hvernig fannst þér hönnunin? X

Hvernig fannst þér flæðið við notkun á vörunni? X

Myndir þú vilja nota hæfnismatið til þess að meta
einstaklinga?

X

Hvernig fannst þér að nota hönnunina? X

8.2 Kickoff fundur
Helgi, Adam og Andri starfsmaður hjá 50 Skills hittust í Háskólanum til þess að ræða málin
hvernig verkefninu skyldi vera háttað. Útfrá þeim fundi fengum betri sýn á verkefninu eftir að
hafa lagt höfuð í bleyti og rissað upp hugmyndir á post - it miða og raðað eftir hluta spretta.

8.2.1 Skipulag fundar

Við byrjuðum á því að kynnast vöru 50Skills og þeirra þjónustu við viðskiptavini. Við fórum
yfir hver munurinn á virkni bakenda og framenda myndu vera og hvaða kröfur okkar verkefni
myndi þurfa að uppfylla. Út frá því þá settumst við niður í sitthvoru horni og skrifuðum niður
þau verkefni sem okkur fannst þurfa að vera í hugbúnaðinum. Eftir að hafa lagt höfuðið í
bleyti komum við okkur saman og völdum þau verkefni sem okkur fannst mikilvægt að væru
til staðar í lokaafurðinni sjá mynd 1.

Eftir að hafa unnið 4 klukkutíma fyrir hádegi tókum við pásu og hittumst aftur í kringum 13:00
og fórum yfir uppsetningu gagnagrunnsins og hvernig tenging kerfisins yrði háttað. Við
teiknuðum upp grófa mynd af töflu gagnagrunnsins, sjá mynd 2. Þegar við vorum komnir
með grunn eiginleika verkefnisins niður á blað og hönnunina á gagnagrunninum þá hóst
hönnun á framenda til þess að fá betri innsýn á bakenda til þess að koma í veg fyrir misræmi
í verkefninu, sjá mynd 3.

43



Mynd 1 - Niðurbrot verkefnisins

Mynd 2 - Fyrsta hönnun á gagnagrunni
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Mynd 3 - Gróf hönnun á framenda
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