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DagskráDagskrá

Áh l á ð h bú ð óf í16:30 – 16:45 – Áhersla á nytsemi við hugbúnaðarprófanir í Scrum

Marta Kristín Lárusdóttir

16:45 – 17:30 – Þátttakendur læra fljótlega aðferð við viðmótsprófanir

17:30 – 17:40 – Reynslan af notkun viðmótshönnunartóla hjá Betware

Birna Íris Jónsdóttir 

17:40 – 17:50 – Reynslan af viðmótsprófunum hjá Símanum

Margrét Dóra RagnarsdóttirMargrét Dóra Ragnarsdóttir

17:50 – 18:00 – Umræður



Marta Kristín Lárusdóttir, Lektor í Tölvunarfræði við HR
Fyrirlestur á örnámskeiði hjá Ský
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Bakgrunnur

R ók áRannsókn á:
Áherslu á nytsemi við hugbúnaðarprófanir í Scrum

Auðvelt í notkun

Skilgreint ferli eða verkþáttur

H bú ð f li i k i t fHugbúnaðarferli, einkennist af
sprettum, ákveðnum hlutverkum, 
keyrandi kerfishlutar afhentir,… 

Hugmynd verkefnis
- Grein samþykkt á vísindaráðstefnuna WCC

www.hr.is

- Hægt að nálgast á: www.ru.is/starfsfolk/marta



Rannsóknarspurningar

1. Hvernig eru prófanir framkvæmdar í Scrum
verkefnum í hugbúnaðariðnaðinum?

2. Hversu oft eru nytsemisprófanir framkvæmdar 
miðað við aðrar tegundir prófana?g p

3. Hver er munurinn á nytsemisprófunum og 
viðtökuprófunum í Scrum?viðtökuprófunum í Scrum?

www.hr.is



Upplýsingaöflun

• Spurningalisti
– 26 spurningar, 21 krossa- og 5 opnar spurningar

B k l f h bú ð ð• Bakgrunnur og reynsla af hugbúnaðargerð
• Fyrirtækið
• Ferlið við hugbúnaðargerð
• Hvaða prófanir eru framkvæmdar og af hverjum
• Breyting á prófunum við að taka upp Scrum miðað við fyrra ferli

Var sent í tölvupósti til 20 fyrirtækja sem höfðu samþykkt að– Var sent í tölvupósti til 20 fyrirtækja, sem höfðu samþykkt að
taka þátt

– 25 aðilar frá 18 fyrirtækjum svöruðu

• Viðtöl
– Talað við 6 aðila, sem gáfu kost á sér

www.hr.is

– Megináhersla á nytsemis- og viðtökuprófanir



Lýsing prófunaraðferða

www.hr.is



Hversu mikið notaðar prófunaraðferðir?

www.hr.is

To which extent are the following types of software testing done in Scrum (Agile)
projects? Each type may be done by your Scrum (Agile) team members (company
internal) and/or customers (company external), see next question.



ÁÁstæður þess að aðferð er notað minna en aðrar

www.hr.is



Viðtöl

• Prófarar oft hluti af teymunum
– Þekkja vel virkni, sem á að fara að prófa

Mikið óf ð j f óð– Mikið prófað jafnóðum

• Nytsemisprófanir mikilvægar
Vilj kki l þ i l– Vilja ekki sleppa þeim alveg

• EN ekki tími til að gera góðar nytsemisprófanir
“Gæti verið gott svona einu sinni á ári”– Gæti verið gott svona einu sinni á ári

– “Erum alltaf með þetta bak við eyrað”
– Alltaf svo litlar viðbætur hverju sinni, þarf ekki nytsemisprófunj , þ y p
– Notendur stundum ekki til á að taka þátt

www.hr.is



Samantekt

Á• Áhersla á nytsemi við hugbúnaðarprófanir í Scrum
– Er þetta passlega mikil áhersla?

• Af hverju ekki meiri áhersla?
1. Hraðinn í Scrum? – 35% sögðu að þá vantaði tíma
2 Of lítill áh i á t i? Vilj kki l þ í2. Of lítill áhugi á nytsemi? – Vilja ekki sleppa því
3. Er kannski ekki þekking á nytsemi? -20% sögðu það
4. Engin sem ber í raun ábyrgð á þessu?4. Engin sem ber í raun ábyrgð á þessu?
5. Eða eitthvað allt annað?

www.hr.is



Örstutt könnunÖrstutt könnun

• Hve margir hafa gert notendaprófanir?

• Hve margir hafa tekið þátt íHve margir hafa tekið þátt í
notendaprófunum?



Nokkrar gerðir
nytsemisprófana

• Notendaprófanir

• SérfræðingsmatSérfræðingsmat

• Spurningakannanir

• Notkunarmælingar



Notendaprófanir á hlaupumNotendaprófanir á hlaupum

Ó• Óformlegar notendaprófanir
– “Quick’n’dirty”Q y

• Til að geta gert notendaprófanir þarf þrennt:
Ei h il ð l j f i ófið– Einhvern til að leggja fyrir prófið

– Einhvern til að prófa

– Eitthvað til að prófa



Einhvern til að leggja fyrir
prófið

• Þú? 
– En það er vandasamtþ

– Stundum er auðveldara að fá hlutlausan aðila í
máliðmálið



Mannasiðir í prófunMannasiðir í prófun

• Minna á að verið er að prófa viðmótið en ekki
notandann

• Ekki hafa áhrif á prófið
Þ li ði i ði– Þolinmæði og virðing

– Ekki grípa inn í og taka völdin

– Ekki stynja, flissa eða rúlla augunum

• Þakka fyrir þátttökunaÞakka fyrir þátttökuna



Einhvern til að prófa: 
Notanda

i h d i ð f i• Einhvern sem er dæmigerður fyrir
notendahópinn sem verið er að hanna fyrir

• Einhver sem hefur ekki skoðun á niðurstöðum
prófanannap
– Er ekki meðlimur í teyminu
– Er ekki með yfirslýstar skoðanir á hvað erEr ekki með yfirslýstar skoðanir á hvað er
rétt/rangt í viðkomandi verkefni

• Spyrja fleiri en einn• Spyrja fleiri en einn
– Alveg nóg að tala við 4‐6 eða þar um bil



Eitthvað til að prófaEitthvað til að prófa

• Skyssur, víravirki, frumgerðir, endanleg vara
– Um leið og þú ert komin með skyssu á blaðg þ y
geturðu farið að prófa.



Hvaða spurningu á að svara?Hvaða spurningu á að svara?

• Aðalmálið er að vera með fókus
– Stilla upp þeim spurningum sem þarf að svarapp þ p g þ

– Ekki bara prófa “allt”

D i• Dæmi:
– Getur notandi framkvæmt aðgerð A

– Hvort er hnappur A eða B líklegri til að fá notendur
til að halda áfram í næsta skref?

– Eru upplýsingar A nógu áberandi?



VerkefniVerkefni

• Skiptið ykkur upp í hópa, 3 í hverjum hópi
– Einn er notandi

– Annar leggur fyrir

Þriðji skráir– Þriðji skráir



VerkefniVerkefni

• Við viljum biðja ‘notendurna’ okkar um að
víkja úr salnum örstutt meðan við sýnumj ý
hinum kerfið









VerkefniVerkefni

• Prófum skyssur af litlu orlofskerfi sem gerir
starfsmönnum kleift að sýsla með orlof sittý

• Spurningar sem skal svara:
H ð á t di f íd i i?– Hvað á notandi marga frídaga inni? 

– Hvenær fór notandinn í sumarfrí á síðasta ári? 

– Getur notandinn skráð sig í frí frá 1. til 21. júlí?



• Nú bjóðum við notendurna velkomna aftur í
salinn



VerkefninVerkefnin

• Sumarið nálgast óðfluga og maður þarf að fara
að skipuleggja fríið. Hvað áttu marga frídaga?p ggj g g

• Hvenær fórstu í frí í fyrra?

Í jú í hjá bíl klúbb• Í sumar er rejúníon hjá bílaklúbbnum
‘Skynsemin ræður’ og ætla meðlimir að keyra
hringinn í traböntunum sínum 1. til 21. júlí. 
Skráðu þig í frí þá.Skráðu þig í frí þá.



VerkefniVerkefni

• Hver var niðurstaðan?

• Hversu margir svöruðu spurningu ánHversu margir svöruðu spurningu án
vandræða?

Tillö ð d bó ?• Tillögur að endurbótum?



Betware

Reynsla af notkunReynsla af notkun 
viðmótshönnunartóla

Birna Íris Jónsdóttir ‐ Betware



Líkan (e mock up)Líkan (e. mock‐up)

• Forvinna framkvæmd af Product Owner – með
stuðning frá öðrumg

• Passar inn í Scrum ferilinn

F áb ki ól lli á ö bl ð íð i• Frábært samskiptatól, allir á sömu blaðsíðunni
– Kröfulýsingar í textaformi ekki alltaf skiljanlegar

– Hönnuðir – koma hugmyndum sínum á framfæri

– Þróunarteymið – skilja hvað á að þróa– Þróunarteymið – skilja hvað á að þróa

– Notendur – skilja vöruna

Birna Íris Jónsdóttir ‐ Betware



Hágæða prótótýpurg p ýp
(e. high‐fidelity prototypes)

• Mock‐up tekin á næsta stig
– Grafísk hönnun ekki endilega tilbúing

• Heildarflæði og hönnun kerfisins

• Nýr fítus sem hluti af stærra kerfi

• NytsemisprófanirNytsemisprófanir

• Passar líka inn í Scrum ferilinn

Birna Íris Jónsdóttir ‐ Betware



Tæki og tólTæki og tól

HTML/CSS/JSHTML/CSS/JS
eða
Flash

Balsamiq
•Mjög fljótlegt að nota 
•Býður uppá að linka á milli

Napkee
•Brú á milli Basamiq og
prótótýpu

Flash

Býður uppá að linka á milli
skjámynda
•Pdf export
•Confluence plugin

prótótýpu
•Mjög fljótlegt að nota
•Ágætis tól sem er í þróun
•http://www.napkee.com/p g

•http://www.balsamiq.com
p // p /



Sýnishorn úr BalsamiqSýnishorn úr Balsamiq

• Skissa – góð til að fólk
átti sig á því að ekki er
um eiginlegt kerfið aðum eiginlegt kerfið að
ræða

• Grafískt – til að
notendur tengi
við flæðið í 
kerfinu sem verið
er að bæta viðer að bæta við



Sýnishorn úr NapkeeSýnishorn úr Napkee

• Þátttaka viðskiptavina

• Innanhúss nytsemisprófanir• Innanhúss nytsemisprófanir
• http://products.betware.com/collusiondetection/

Birna Íris Jónsdóttir ‐ Betware



Reynslan okkarReynslan okkar

• Mjög fljótlegt

• Virkar vel með ScrumVirkar vel með Scrum

• Gerir öll samskipti milli hlutaðeigandi skýrari

• Hjálpar okkur við að meta nytsemi þeirra vara
sem við erum að smíða



Takk fyrirTakk fyrir



Nytsemi hjá SímanumNytsemi hjá Símanum

• Margar aðferðir notaðar:
– Formleg notendapróf framkvæmd af óháðumg p
aðila (SJÁ)

– Óformleg notendapróf framkvæmd þegar þarfÓformleg notendapróf framkvæmd þegar þarf

– Regulegar spurningakannanir meðal starfsmanna

é f ði b á i l í– Sérfræðingsmat byggt á nytsemisreglum Símans



NordiCHI 2010NordiCHI 2010

lþjóðl áð f ki i• Alþjóðleg ráðstefna um samskipti manns og
tölvu
– Í Reykjavík 16.‐20. október
– www.nordichi2010.orgg

• Sérstakur dagur iðnaðarins 19. október
– Framsaga (keynote) frá David Merrill frá Siftable– Framsaga (keynote) frá David Merrill frá Siftable
– Nytsemi á hlaupum
Þ f öll t d ið ót ð i ?– Þurfa öll notendaviðmót að vera eins?

– Öðruvísi nytsemi
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