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...Og af hverju þarf að prófa

Hvað eru prófanir?
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Hvað eru prófanir?
Prófanir eru flæðið að fara í gegnum kerfi eða aðgerð í þeim tilgangi að 

finna villur eða „bögga“

Prófanir eru margþættar 

• Staðfesta hvort aðgerð virkar 

samkvæmt kröfum 

• Staðfesta hvort aðgerð mæti 

réttum gæðastöðlum

• Hluti af þróun

• Besta endurgjöfin

• Mistök eru mannleg 

• Finna villur og bögga áður en vara 

fer í rekstur

• Er varan samkvæmt réttum 

gæðum

Prófanir eru nauðsynlegar 



Hverjar eru kröfurnar?

Prófanir byrja strax í greiningu
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Prófanir byrja strax í greiningu verkefnis
Hverjar eru kröfurnar (e. requirements)



Er búið að prófa allt?

Tékklisti prófarans
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Tékklistinn
Undirbúningur og framkvæmd

• Er til greining?

• Skrifa áætlun e. (Test Plan) 

• Prófunargögn og umhverfi

• Skrifa prófunartilvik (e. Test case)

• Keyra prófin

• Endurprófa
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Tékklistinn
Hvernig get ég brotið þetta

• Hvað er maður að prófa

• Finna hvað á að ekki að vera 

þarna

• Brjóta reglurnar

• Bera saman niðurstöður
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Microsoft Test Manager
Prófunartilvik – skrefin 
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Microsoft Test Manager
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Microsoft Test Manager
Video upptaka af prófunum
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Tékklistinn
Þegar villur eru lagaðar þarf að prófa aftur 
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Bingó!



Hvenær er prófunum lokið?
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Hvenær eru prófanir búnar

• Hægt að prófa 

endalaust

• Fer eftir áhættu

• Öll próf  keyrð og allar 

villur lagaðar

• Þegar tíminn er búinn 

og vara þarf að fara í 

loftið

Áskorunin er að prófa sem minnst...en gera það skynsamlega!
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• Byrja strax í greiningu að undirbúa prófanir

- Hvað þarf að prófa meira en annað, hvaða vafra o.s.frv.

• Velja sér tól

• Vera með góð prófunargögn og gott prófunarumhverfi

• Skipuleggja prófin vel og hvaða niðurstöður maður 

vill fá

• Prófa í gegnum allt ferlið og gefa forriturum strax 

endurgjöf

• Skrá villur vel og skilmerkilega og fylgja þeim eftir

• Prófa aftur 

„If you don‘t like testing your product, most likely your

customers won‘t like to test it either“

Samantekt
Tékklistinn


