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Inngangur 

Boggan, námskeiðabókunarkerfi fyrir Slysavarnaskóla sjómanna, er kerfi 

sem er notað um borð í Sæbjörginni, skólaskipi Slysavarnarfélagsins 

Landsbjargar. Kerfið er notað til að halda utan um starfsemi skólans og 

þar á meðal alla námskrá skólans, skráningu nemenda á námskeið, auk 

mætingu og árangur þeirra við skólann. Kerfið heldur auk þess utan 

skráningar fyrir greiðslur og greiðendur námskeiða.  

 

 

Sýn verkefnisins 

Boggan er veflægt námskeiðabókunarkerfi 

Fyrir Slysavarnaskóla Sjómanna 

Sem þurfa nýtt og betra kerfi, þar sem eldra kerfið er orðið þungt og ýmis 

virkni sem óskað er eftir er illframkvæmanleg í gamla kerfinu 

Ólíkt gamla bókunarkerfinu  

Þá keyrir okkar kerfi á hraðvirkari grunni og býður upp á meiri 

sveigjanleika í notkun, þar sem hægt er að nota kerfið bæði á borðtölvum 

og spjaldtölvum.  
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Kerfismyndir 

Kerfismyndin hér að ofan lýsir verkefninu sem við settum fram í upphafi. 

Gamla bókunarkerfið sem var í notkun við skólann, var búið til í Access 

árið 1999 og var þá hannað sem bráðarbirgðarkerfi. Því var aldrei ætlað 

að vera í notkun svona lengi og var orðið mjög hægt í keyrslu og í raun 

sprungið sem utanumhaldskerfi þar sem búið var að sníða hitt og þetta 

inn í kerfið eftir á og kerfið því orðið nokkurskonar spagetti. 

Fyrsta markmið 

hópsins var því að búa til 

SQL grunn og tengja 

gamla kerfið við þann 

grunn. Þetta hraðaði 

gamla kerfinu til muna 

og má í prófunarkafla 

Lokaskýrslunnar sjá 

hraðamælingu sem við 

gerðum til að mæla þann 

mun.  
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Næsta verkefni hópsins var í raun að smíða núverandi kerfi upp á 

nýtt í heildstæðu og nútímalegu umhverfi sem auðvelt væri að viðhalda til 

lengri tíma. Auk þess bættust við nýjar kröfur sem ekki hafði verið hægt 

að uppfylla í gamla kerfinu og náðum við að koma til móts við flestar 

þeirra. Sem dæmi má nefna að kennara skólans hafði lengi dreymt tum að 

hægt væri að merkja við mætingar og skorkort í iPad. Sú virkni er nú 

komin í Boggunni. Auk þess eru samskipti við nemendur með tölvupósti 

og smáskilaboðum, sem ekki voru möguleg í gamla kerfinu. Hætt var við 

sjálfvirkar skráningar á móti Siglingastofnun þar sem ekki var til staðar 

vefþjónusta hjá þeim til að skrifa á móti auk þess sem að sú aðgerð er 

mjög sjaldan framkvæmd og því þótti sú virkni ekki nauðsynleg. 

Á myndinni hér að neðan er lýsing kerfinu eins og það er nú við lok 

verkefnisins. 
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Frummyndir 

kerfisins  

Hér er forsíða gamla 

kerfisins auk þess sem 

hér að neðan er ein 

lýsandi skjámynd úr 

gamla Access kerfinu 

sem var í notkun. 

 

 

Kerfið var orðið þungt í keyrslu og gamalt í útliti. Við vildum brjóta upp 

röðun í kerfinu til að létta aðeins á skjámyndum þess og ákvaðum því að 

búa til yfirflokka, sem eru: Nemendur, Greiðendur, Námskeið og Námskrá. 
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Þetta gerðum við til þess að gera betra skipulag á aðgerðum kerfisins og 

minnka magn upplýsinga við hverja skjámynd. Svo bara væri verið að 

vinna með þær upplýsingar sem nauðsynlegar væru í það og það skiptið. 

Við vildum auk þess leggja áherslu á að kerfið yrði hannað 

snjalltækjavænt (e. Responsive) frá upphafi. Hér er hægt að sjá 

innskráningarsíð og forsíðu nýja kerfisins í iPhone. Nánari skjámyndir úr 

kerfinu er hægt að sjá í Notendahandbók kerfinsins þar sem farið er yfir 

alla virkni kerfisins við hverja skjámynd.  
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Um Bogguna 

Boggan er veflægt námskeiðsbókunarkerfi sem hægt er að nota í öllum 

algengustu vöfrum. Meðal þeirra eru Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Safari og Internet Explorer. Megintilgangur kerfisins er að halda utan um 

námskeið, bókanir á þau, árangur og mætingar. Auk þess sem hún er 

hönnuð með það í huga að hún sé snjalltækjavæn og er hún því einnig 

prófuð á hinum ýmsu tækjum, svo sem iOS og Android. Kerfið bíður upp á 

að stofnað sé námskeið í námskrá og sett á það markmið sem nemandi 

þarf að standast til að teljast hafa lokið námskeiðinu. 

Fyrir hvert námskeið er hægt að stofna tilvik af því sem fær m.a. 

ákveðið verð, dagsetningu, nemendafjölda. Á námskeiðið er hægt að skrá 

nemendur. Nemendur eru sóttir úr töflu sem samkeyrð er við þjóðskrá og 

inniheldur því alla Íslendinga, hvort sem þeir hafa setið námskeið skólans 

áður eður ei. Að auki er hægt að nýskrá þá nemendur sem standa utan 

þjóðskrár. 

Þegar nemandi er skráður á námskeið fer hann beint á námskeiðið, 

nema ef námskeið er fullt, þá fer hann á biðlista. Ef pláss losnar á 

námskeiði, birtist hnappur við þá nemendur sem eru á biðlista og hægt er 

að velja að flytja þá á námskeið. Hnappurinn hverfur svo þegar 

námskeiðið er fullsetið aftur. Ef nemandi er fluttur af biðlista fær hann 

bæði smáskilaboð og tölvupóst þess efnis, sé farsímanúmer og netfang 

hans skráð í kerfið. 

Smáskilaboð eða tölvupóst er hægt að senda handvirkt á valda 

nemendur. Hægt er að prenta út ýmsar skýrslur og yfirlit og prenta út 

skírteini sem nemendur fá fyrir að hafa lokið námskeiði. Greiðendur geta 

fengið yfirlit yfir þau námskeið sem þeir hafa greitt fyrir og nemendur 

fengið staðfestingar á bókun og námskeiðssetu og yfirlit yfir þær 

athugasemdir sem á þá hafa verið skráðar. 

Ennfremur er mögulegt að halda utan um mætingar nemenda og 

skrá í skorkort hvort markmiðum námskeiðsins hafi verið fullnægt. 
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Kerfinu fylgir forrit sem heitir SMS_Aminningar sem setja þarf í 

daglega keyrslu og sendir það þá smáskilaboð á nemendur námskeiða 

sem hefjast daginn eftir, til áminningar. 

Kerfið keyrir á vefþjóni með Windows Server 2012. 

Gagnasafnskerfið sem notað er fyrir gagnagrunninn er SQL 2012, þar er 

unnið með allar töflur og gögn tengd þeim. 
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Siglingaleiðarit kerfisins  

Siglingaleiðaritið fer í gegnum allt flæði kerfisins. Hér 

til hliðar má sjá gerð þeirrar síðu sem farið er á þegar 

ferðast er um kerfið.  
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Klasarit kerfisins  

Kerfið er smíðað eftir MVC þriggja laga arkitektúrnum (Model –View – 

Controller). Með þessum arkitektúr er reynt eftir fremsta megni að halda 

þessum lögum kerfisins aðskildum. Viðmótslagið sér þá um samskipti við 

notendur. Virknilagið sér um vinnslu gagnanna og allar aðgerðir með þau 

á meðan gagnalagið sér um samskipti við gagnagrunninn og viðheldur 

þannig heilindum gagnanna.  
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Controller klasar 

Hér er rit með þeim controller klösum sem eru í kerfinu. Þeir voru valdir 

útfrá virkni kerfisins og skiptast niður eftir því hvaða hluti er verið að 

meðhöndla í hverjum fyrir sig. 
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Gagnasafnsklasar kerfisins 

Hér er yfirlit þeirra gagnaklasa (e. repository classes) sem eru innan 

kerfisins. Gagnaklasarnir eru milliklasar sem tala við gagnagrunninn. Ef 

gögn eru sótt í grunninn, eru þau send til baka í controller fallið sem sér 

um að skila þeim til baka á síðuna. 

IAppRepository er interface klasi kerfisins. AppRepository útfærir 

föllin sem skilgreind eru í IAppRepository. Hvert fall í AppRepository kallar 

í fall í einhverju af honum repository klösunum þar sem sjálf virknin fer 

fram. Ástæða þess að þessi leið var farin, var til að auðvelda 

einingaprófanir. 
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Einindaklasar 

Hér er yfirlit yfir einindaklasa (e. entity classes) kerfisins. En allir 

einindaklasar kerfisins er svokallaðir PODS klasar (Plain Old Data 

Structures). Þessir klasar innihalda engin föll önnur en get og set, en eru 

eingöngu gerð til að halda utan um gagnasamsetningar til notkunar í 

öðrum föllum. 
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Skipulag gagnagrunnsins  

SQl grunnur kerfisins byggir á fyrri Access grunni og við bættum við 

töflum og tengingum eftir þörfum og þeirri virkni sem við bættum við 

kerfið 
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Inngangur 

 

Boggan, námskeiðabókunarkerfi fyrir Slysavarnaskóla sjómanna, er kerfi 

sem er einungis notað um borð í Sæbjörginni sem er skólaskip 

Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. 

Bókunarkerfið heldur utan um skipulag og skráningar nemenda, öll 

námskeið í námskrá skólans og uppröðun þeirra í stundaskrá skólans. Í 

kerfinu eru skráðar mætingar og árangur nemenda ásamt 

greiðsluupplýsingum. Einnig er hægt að prenta út fjölmargar skýrslur sem 

varðar nemendur og námskeið. 

Hér á eftir fylgja notendaleiðbeiningar fyrir Bogguna svo að notendur 

kerfisins geti nýtt sér alla þá möguleika sem að kerfið hefur upp á að 

bjóða. 
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Boggan 

Innskráning 

 

 

Þegar kerfið er ræst kemur upp Innskráning þar sem slá skal inn 

notendanafn og lykilorð sem kerfisstjórinn hefur úthlutað. Merkja má við 

„Muna eftir mér“ til að kerfið muni innskráninguna í þeirri tölvu sem 

notandinn er að vinna við. Eftir að smellt hefur verið á „Innskrá“ fær 

notandinn stöðuna innskráður notandi.  
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Forsíða kerfisins 

 

 

Forsíða kerfisins er andlit kerfisins og skerpir á því sem er á döfinni í 

skólanum. Þannig má sjá tölulegar staðreyndir dagsins í dag, yfirlits fyrir 

næstu námskeið, þau námskeið sem hafa flesta óstaðfesta nemendur og 

þau námskeið sem eiga fæst laus pláss. 
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Viðskiptavinir 

Leit  

 

 

Þegar smellt er á Viðskiptavinir -> Leit er hægt að leita að nemendum 

og greiðendum sem skráðir eru í kerfið. Hægt er að leita eftir nafn, 

kennitölu og heimilisfangi þess sem leitað er að. Þegar sá viðskiptavinur 

sem leitað var að birtist í listanum er smellt á hann til þess að fá nánari 

upplýsingar um viðskiptavininn. Ef viðskiptavinur er ekki í listanum gæti 

verið að hann sé ekki í íslensku þjóðskránni og þá þarf að nýskrá 

viðskiptavininn. Skrá viðskiptavina kerfisins er samkeyrð við íslensku 

þjóðskránna einu sinni í mánaði svo að notandinn ætti að vera að fá réttar 

upplýsingar. 
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Nýskráning nemenda og greiðenda 

  

 

Ef viðskiptavinur á t.d. ekki íslenska kennitölu er hægt að nýskrá hann inn 

í kerfið með því að smella á Viðskiptavinir -> Nýskrá og fylla inn í alla 

reiti kerfisins þar tilheyrandi. Athugið að mikilvægt er að hafa rétt 

símanúmer (sérstaklega farsíma) og tölvupóstfang þar sem að það eru 

boðleiðir okkar til nemandans. Þessar boðleiðir eru notaðar til þess að 

boða nemendur á námskeið og slíkt. Eftir að smellt er á „Vista“ mun 

notandinn fara á síðu sem inniheldur grunnupplýsingar viðskiptavinarins 

sem verið var að skrá. 
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Grunnupplýsingar nemenda og greiðenda  

 

 

Eftir að notandinn hefur fundið nemandann sem hann leitaði að í 

viðskiptavinaleitinni og hefur smellt á hann kemur upp spjald 

nemandans og er þar framst Grunnupplýsingar nemandans þar sem 

hægt er að breyta og bæta við upplýsingum um nemandann. Annar 

flipinn, Námskeið, inniheldur allar upplýsingar tengdri námskeiðssetu 

nemandans. Þriðji og síðasti flipinn er Athugasemdir og inniheldur hann 

allar athugasemdir um samskipti nemandans við skólann. 
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Námskeið nemenda 

 

 

Á flipanum Námskeið á nemandaspjaldinu getur þú séð þau námskeið 

sem nemandinn er skráður á og þar fyrir neðan námskeiðssögu hans. Efst 

á spjaldinu er hægt að velja úr fellilista það námskeið sem á að skrá 

nemandann á og smellir svo á hlekkinn „Skrá á námskeið“, þá ætti 

námskeiðið að birtast á listanum yfir námskeið sem nemandinn er skráður 

á.  
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Athugasemdir nemenda og greiðenda 

 

 

Athugasemdir við feril nemenda innan skólans er að finna í Athugasemda 

flipanum þegar nemandinn er valinn í kerfinu. Hér er hægt er að skrá 

nýjar athugasemdir og eyða gömlum, auk þess sem hægt er að „Prenta 

athugasemdir“ nemandans. 
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Námskeið  

Námskeiðsleit 

 

 

Til að skoða þau námskeið sem skráð eru á stundaskrá skólans er farið í 

Námskeið -> Námskeiðsleit. Hægt er að leita eftir heiti eða raðnúmeri 

þess námskeiðs sem leitað er að. Einnig er hægt að velja hvað birtist, það 

er hvort notandinn vill skoða Framtíðarnámskeið, Liðin námskeið eða 

sjá Öll námskeið. Þegar námskeiðið sem leitað var að birtist í listanum er 

smellt á raðnúmerið til þess að fá nánari upplýsingar um námskeiðið. 

 

  



12 | Boggan – Lokaverkefni   Notendaleiðbeiningar 

Námskeið skráð á stundaskrá 

 

 

Þegar skrá á nýtt námskeið á stundaskrá skólans er það gert með því að 

smella á Námskeið -> Skrá námskeið á stundaskrá. Þá fer notandinn 

inn í skráningarform fyrir námskeiðið. Námskeið þarf að vera til í námskrá 

áður en það er sett á stundaskrá. Þegar viðeigandi skráningar hafa verið 

gerðar (skrá þarf í alla stjörnumerkta reiti) er staðfest með því að velja 

„Skrá námskeið“. 
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Upplýsingar um námskeið  

 

 

Þegar notandinn hefur fundið það námskeið sem skal skoða nánar í 

gegnum námskeiðsleitina er smellt á heiti þess. Þá kemur upp spjald 

með tveimur flipum Grunnupplýsingar og Nemendur.  

Á flipanum Grunnupplýsingar má sjá allar helstu upplýsingar um 

viðkomandi námskeið s.s. dagsetningar, verð og fjölda skráðra nemenda. 
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Boðun nemenda á námskeið 

 

 

Á námskeiðsspjaldinu er takkann „Rafrænar staðfestingar“ þar er hægt 

að senda nemendum námskeiðs skilaboð á sms eða tölvupósti. 

 

Skýrslur námskeiða 

 

 

Þær skýrslur sem eiga við hvert námskeið fyrir sig er að finna inn á 

námskeiðsspjaldinu með því að smella á „Skýrslur námskeiðs“  
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Námskeið nemendur 

 

 

Á flipanum Nemandi á námskeiðsspjaldinu er listi yfir þá nemendur sem 

eru skráðir á námskeiðið. Efri listinn eru þeir nemendur sem þegar hafa 

fengið pláss á námskeiðinu en neðri hlutinn sýnir nemendur sem eru á 

biðlista. Fjölmargar aðgerðir eru á þessum flipa s.s. staðfesta þátttöku 

nemanda, fjarlægja af námskeiði og flytja af biðlista.  
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Aðgerðir tengdar námskeiðssetu nemenda  

 

 

Á flipanum Nemendur á námskeiðsspjaldinu er hægt að framkvæma 

ýmsar aðgerðir fyrir nemandann. Hægt er að fletta upp á nemanda í 

kerfinu eftir kennitölu og skrá hann á námskeiðið, hægt er að fjarlægja 

nemendur af námskeiði. Senda skráðum nemendum skilaboð auk þess 

sem hægt er að skrá greiðanda, skrá greiðslu og prenta kvittun fyrir 

námsskeiðssetu nemandans. 
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 Mætingarlisti námskeiða 

 

 

Á flipanum Nemendur á námskeiðsspjaldinu er hnappur sem nefnist 

Mætingalisti. Ef hann er valinn birtist mætingalistinn eins og hér að ofan. 

Á mætingalistanum birtast þeir nemendur sem sitja námskeiðið og þeir 

dagar sem námskeiðið stendur yfir. Fyrir hvern dag eru tveir dálkar til að 

haka við mætingu, þar sem algengt er að hakað sé við mætingu fyrir fyrri 

part og seinni part dags, sitt í hvoru lagi. Í mætingalistanum er hægt að 

velja eftirfarandi stöður: Óskráð, mættur, seint, þarf ekki að mæta, 

metið, mætti ekki. Í hvert sinn sem smellt er á hvern dálk, breytist 

skráningin. Ýtt er á viðkomandi dálk þar til rétt skráning er fengin. Hægt 

er að skrá athugasemdir við mætingu nemenda t.d. ef nemandi mætir of 

seinn eða er veikur.  
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Skorkort námskeiða 

 

 

Á flipanum Nemendur á námskeiðsspjaldinu er hnappur sem nefnist 

Skorkort. Ef hann er valinn birtist skorkortsmyndin eins og hér að ofan. Á 

skorkortinu birtast þeir nemendur sem sitja námskeiðið og þau markmið 

sem tilheyra námskeiðinu, merkt í þeirri röð sem þeim á að ljúka. Sett er 

hak fyrir hvert markmið sem hver nemandi stenst. 
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Greiðendur 

Greiðendur námskeiða 

 

 

Farið í Greiðendur -> Leit. Þar birtist gluggi þar sem hægt er að slá inn 

kennitölu eða nafn þess greiðanda sem leitað er að. Þegar greiðandinn er 

fundinn, er hægt að skoða viðskiptasögu hans með því að smella á hann í 

töflunni. 

 

Ef valið er Greiðendur -> Nýskrá opnast gluggi til að skrá nýja 

greiðendur í kerfið, þessi gluggi er sá sami og notaður er til að skrá 

nemendur (sjá kaflan Nýskráning nemenda og greiðenda). 
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Yfirlit yfir viðskipti greiðanda 

 

 

Þegar búið er að leita að greiðanda með því að sláið inn nafn eða 

kennitölu er smellt á nafn greiðandans á listanum. Þá er komið inn á 

greiðandaspjald þar sem sjá má upplýsingar um greiðandann og þau 

námskeið og nemendur sem hann hefur greitt fyrir. Hægt er að prenta út 

lista með yfirliti greiðandans fyrir ákveðið tímabil. 

 

  



21 | Boggan – Lokaverkefni   Notendaleiðbeiningar 

Námskrá skólans  

Námskráleit 

 

 

Farið í Námskrá -> Öll námskeið í námskrá. Þar birtast öll námskeið 

sem til eru í námskránni. Að auki er þar leitargluggi þar sem hægt er að 

slá inn nafn eða númer námskeiðs, til að afmarka sig á ákveðin námskeið. 

Hægt er að skoða námskeiðið með því að smella á númer þess í listanum. 
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Nýskráning námskeiða í námskrá 

 

 

Farið er í Námskrá -> Stofna námskeið í námskrá. Þá kemur tómt 

form til að stofna námskeið. Númer námskeiðs þarf að fylla út og er það 

einkvæmt. Kerfið varar við ef valið er númer sem þegar er til. Nafnið má 

þar að auki eingöngu innihalda bókstafi (íslenskir stafir þar á meðal), 

tölustafi, bandstrik og undirstrik (skrá þarf í alla stjörnumerkta reiti).  
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Breytingar námskeiða í námskrá 

 

 

Námskeið sem breyta á er fundið í Námskrá -> Öll námskeið í 

námskrá. Smellt er á valið námskeið og þá fer notandinn inn í 

breytingarham fyrir námskeiðið (skrá þarf í alla stjörnumerkta reiti). Þegar 

viðeigandi breytingar hafa verið gerðar er staðfest með því að velja 

„Vista breytingar“. 
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Markmið námskeiðs 

 

 

Ef smellt er á takkann „Breyta markmiðum“ á spjaldi námskeiðs í 

námskrá er hægt að setja inn og fjarlægja markmið námskeiðs. 

Markmiðsflokkur er valinn úr felliglugganum og svo valið markmið úr 

listanum sem birtist þar fyrir neðan. Smella þarf á „Bæta markmiði við“ 

til að bæta því á markmiðalista námskeiðsins fyrir neðan og smella svo á 

„Staðfesta breytingar“ til að skrá uppfærðann lista. 
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Skýrslur kerfisins 

 

 

Allar skýrslur kerfisins eru á stöðluðu ISO formi og hægt að finna 

viðeigandi skýrslur þar sem þær eiga við. Þegar prenta skal skýrsluna er 

smellt á myndina af diskettunni og þá er hægt að vista skýrsluna sem 

Word, PDF eða Exel skjal. 
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Um Bogguna 

Boggan, námskeiðabókunarkerfi fyrir Slysavarnaskóla sjómanna, er kerfi 

sem er einungis notað um borð í Sæbjörginni, skólaskipi 

Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. Megintilgangur kerfisins er að halda 

utan um námskeið, bókanir á þau, árangur og mætingar. Boggan er 

veflægt námskeiðsbókunarkerfi sem hægt er að nota í öllum algengustu 

vöfrum. Auk þess sem hún er hönnuð með það í huga að hún sé 

snjalltækjavæn og er hún því einnig prófuð á hinum ýmsu tækjum.  

Hér á eftir fylgja leiðbeiningar sem ætlaðar eru fyrir kerfisstjóra til 

að auðvelda uppsetningu og rekstur Boggunnar með öllum þeim 

þjónustum sem kerfið hefur upp á að bjóða. 
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Rekstrarumhverfi 

Hæði (Dependencies) kerfisins 

Til að hýsa Bogguna, vefbókunarkerfi Slysavarnarskóla Landsbjargar þurfa 

eftirtaldar einingar að vera til staðar: 

 Windows Server 2012 RC2 

 SQL Management Studio 

 Microsoft IIS server 8 

 SQL Server Reporting Builder 3 for SqlServer 2012 

 .Net 4.5 

 

Uppsetning kerfis: 

Til að setja upp Bogguna, þarf að fylgja þessum skrefum. Leiðbeiningarnar 

miðast við að ákveðnar útgáfur sé notaðar en aðrar hafa ekki verið 

prófaðar  

 Windows 2012 server RC2 stýrikerfi. 

o  Gert er ráð fyrir að nýjustu uppfærslur fyrir Windows hafi 

verið sóttar og settar upp.  

o Asp .Net 4.5 er krafist en sú þjónusta er innbyggð í Windows 

2012 server. 

 

 Microsoft SQL Server 2012  

o Hugbúnaðinn er hægt að sækja á slóðinni 

https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=29066. Ekki er nóg að notast við 

Express útgáfuna því þar eru notendaleyfin ekki nægilega 

mörg. Ef stýrikerfið er 64 bita er sótt skráin 

„ENU\x64\SQLFULL_x64_ENU_Install.exe“ en ef um 32 bita 

stýrikerfi er að ræða er sótt 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29066
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29066
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„ENU\x86\SQLFULL_x86_ENU_Install.exe“. Með því að smella 

á skrána er kerfið sett upp með sjálfgefnum stillingum. 

 

 SQL Management Studio 

o Hugbúnaðinn er hægt að sækja á slóðinni 

https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=29062 64 bita útgáfan er bita 

útgáfan er „ENU\x64\SQLManagementStudio_x64_ENU.exe“ 

en 32 bita útgáfan er 

„ENU\x86\SQLManagementStudio_x86_ENU.exe“. Smellt er á 

keyrsluskrána til að setja upp umhverfið og sjálfgefnar 

stillingar eru valdar. 

o Meðfylgjandi SQL scripta „Boggan-Uppsetning.sql“ er opnuð 

með því að velja File->Open->File og hún keyrð með því að 

velja „Execute“ með því að smella á hana til að setja upp 

töflur og view. 

o Stofnaður er notandi á nýja grunninn með því að smella á 

Security, hægrismellt á Users -> New user. Í membership er 

hakað í db_owner og smellt á ok til að vista. 

 

 Internet Information server 8. 

o Byrjað er að stofna notanda fyrir vefþjónustuna með því að 

opna“ Active Directory Users and Groups“ í Windows 

valmyndinni og þar hægrismellt á Users. Í þeirri valmynd er 

smellt á „Create New User in the Current container“. Honum 

er gefið nafnið „WebDeveloper“ og lykilorðið „“. 

o Vefþjónustan IIS8 er innifalin í Windows 2012 server en er 

óuppsett. Hún er sett upp með þvi að ýta á windows takkan 

og velja í Search glugganum „Turn Windows features on or 

off“. Í listanum af Windows features er hakað í „Internet 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062
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Information Services“ og smellt á OK. Application Pool fyrir 

Default website er valið upp fyrir vefsvæðið sem .NET 4.0. 

Heimilidir á hýsingarmöppuna eru gefnar notandanum 

IIS_IUSRS með því að hægrismella á möppuna í Windows 

Explorer, velja properties->Security->Edit->Add og skrifa 

IIS_IUSRS og ýta á OK. Þeim notanda er næst gefin aukin 

heimili með þvi að velja hann í Security flipanum og haka í 

„Allow Modify“ og staðfesta með OK. 

o Ftp þjónustan er sett upp á IIS með þvi að hægrismella á sites 

og velja „ „Add ftp site“ velja nafnið Boggan FTP og benda á 

hýsingarmöppuna á vefsíðunni. Gefin er heimild á 

hýsingarmöppuna með þvi að velja properties->Security-

>Edit->Add og skrifa „WebDeveloper“ og ýta á OK. Þeim 

notanda er næst gefin aukin heimili með þvi að velja hann í 

Security flipanum og haka í „Allow Modify“ og staðfesta með 

OK. 

o Bókunarkerfinu er hlaðið upp á vefsvæðið í gegnum FTP 

slóðina ftp://skessa2:21 með notandanum WebDeveloper 

o Sjálfvirk þjóðskráruppfærsla er sett upp þannig að 

meðfylgjandi forriti „Þjóðskráruppfærsla.exe“ er komið fyrir í 

möppunni [hýsingarmappa]/Thjodskraruppfaersla. Sjálfvirk 

keyrsla á uppfærslunni er útbúin með þvi að búa til Scheduled 

task með því að fara í Windows->Search slegið inn Task 

Scheduler, hægrismellt á „Task Scheduled Liberary“ -> 

„Create Basic Task“. Þar er gefið keyrslunni gefið lýsandi nafn 

og smellt á Next, þá valið „Monthly“ og next. Þá er valinn 6. 

Dagur næsta mánaðar, klukkan 02.00, hakað í „Select All 

Months“, Days 6. Þá er valið next og keyrsluskráin valin og 

staðfest með að smella á „Finish“. Þjóðskrár-textaskráin 

thjodarsyn.txt er vistuð í sömu möppu. Einnig er nauðsynlegt 

að nálgast nýjustu póstnúmeraskrá póstsins af vefsvæðinu 

ftp://skessa2/
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http://www.postur.is/posthus/postnumer/gagnaskrar/. Þar er 

skránni „postnumer.txt“ hlaðið niður og vistað í sömu möppu. 

o Sjálfvirkar tilkynningar á námskeið er þjónusta sem þarf að 

setja upp á sama hátt á þjóðskráruppfærslan. Henni er komið 

fyrir möppunni [hýsningarmappa]/SjalfvirkarTilkynningar. 

Næst er búin til sjálfvirk keyrsla á hana með því að búa til 

Scheduled task með því að fara í Windows->Search svo slegið 

inn Task Scheduler, hægrismellt á “Task Scheduled Liberary“ -

>„Create Basic Task“. Þar er gefið keyrslunni gefið lýsandi 

nafn og smellt á Next þar er valið „Daily“, og klukkan 13.00 og 

„recur every 1 days“. Smellt er á Next og keyrsluskráin 

„Sms_Aminningar.exe“ valin. Sjálfvirka keyrsluskráin er 

staðfest með því að ýta á Finish 

http://www.postur.is/posthus/postnumer/gagnaskrar/
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Um Bogguna 

Boggan, námskeiðabókunarkerfi fyrir Slysavarnaskóla sjómanna, er kerfi 

sem einungis er notað um borð í Sæbjörginni, skólaskipi 

Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. Kerfið er notað til að halda utan um 

starfsemi skólans og þar á meðal alla námskrá skólans, skráningu 

nemenda á námskeið, skráningu mætinga og árangurs nemenda við 

skólann auk þess sem hægt er að skrá greiðendur og greiðslur námskeiða.  

Boggan er veflægt námskeiðsbókunarkerfi sem hægt er að nota í 

öllum algengustu vöfrum. Meðal þeirra eru Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Safari og Internet Explorer. Megintilgangur kerfisins er að halda 

utan um námskeið, bókanir á þau, árangur og mætingar. Auk þess sem 

hún er hönnuð með það í huga að hún sé snjalltækjavæn og er hún því 

einnig prófuð á hinum ýmsu tækjum, svo sem Iphone 4, iPhone 6, 

Samsung Galaxy S5, Ipad mini og venjulegum IPad.  

Hér á eftir fylgja leiðbeiningar fyrir forritara og kerfisstjóra svo hægt 

sé að þróa kerfið áfram eða vinna að lagfæringum. 
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Hæði (Dependencies) kerfisins 

Til að setja upp þróunarumhverfi Boggunnar, vefbókunarkerfi 

Slysavarnarskóla Landsbjargar þarf eftirtaldar einingar: 

 Þróunarumhverfi á server 

o Uppsett hýsingarumhverfi (sjá Rekstrarhandbók kerfisins) 

o Microsoft Team Foundation Server 2013 Update 4. Tengist kóðasafninu 

með continuous integration á slóðina 

http://antonsig.visualstudio.com/DefaultCollection/Boggan 

o Microsoft ftp server port 21 

o Java SDK 7 

o Selenium server Standalone 2.45.0 - port 4444 

o Slóð þróunarProject á slóðinni http://skessa2:81 

o Slóð aðalProjects http://skessa2:80 

 

 Þróunarumhverfi forritara 

o Microsft Visual Studio 2013 

o VisualStudio online 

http://antonsig.visualstudio.com/DefaultCollection/Boggan 

o Selenium Ide f/Firefox 

 

Fyrir utan sjálfgefin skráarsöfn í Asp.Net MVC 4 þá þarf að bæta þessum við 

 Asp.net 4,5 

 Jquery 2.13  

 BootStrap 3.3.4 

 devoops bootstrap theme 1.0 

 Jquery UI 1.11 

 

  

http://antonsig.visualstudio.com/DefaultCollection/Boggan
http://skessa2:81/
http://skessa2/
http://antonsig.visualstudio.com/DefaultCollection/Boggan
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Nánari hæði Boggunnar má sjá á meðfylgjandi mynd.   
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Uppsetning kerfis 

Til að setja upp hýsingu þróunarkerfis Boggunnar þarf að setja upp 

eftirfarandi: 

 Hýsingarumhverfi eins og lýst er í Rekstrarhandbók. 

 Internet Information server: 

o Nýtt vefsvæði er sett upp með á server á með því að 

hægrismella á Sites og velja „Add Website“. Nýja vefsvæðinu 

er gefið nafnið BogganTest og „Physical path“ er ný mappa á 

harða disknum. Port 81 er valið og staðfest með Ok. Þá er 

Smellt á „Application Pools“ -> BogganTest og valið „.NET CLR 

Version v4.0“. Næst er heimild á nýju möppuna gefin í 

Windows Explorer notandanum IIS_IUSRS. Þeim notanda er 

næst gefin aukin heimili með þvi að velja hann í Security 

flipanum og haka í „Allow Modify“ og staðfesta með OK. 

o FTP aðgangur að testumhverfi er útbúið með því að 

hægrismella á FTP þjóninn og velja Add Virtual Directory, Alias 

gefið nafnið BogganTest og physical path á möppuna sem 

útbúið var í liðnum hér að undan. Sömu aðgangsheimilidir eru 

notaðar og á aðal vefsvæðið. 

o Boggan vefbókunarkerfi er hlaðið í hýsingarmöppuna. Mappa 

fyrir sjálfvirka þjóðskráruppfærslu er búin á slóðinni 

‘E:\ÞjóðskrárUppfærsla\Gögn‘ og virtual directory er útbúið 

með því að hægrismells á ftp þjóninn og velja Add Virtual 

Directory og benda á nýju möppuna. 

o Þjóðskrár-textaskráin thjodarsyn.txt er vistuð í möppunni 

ásamt póstnúmeraskránni postnumer.txt sem hægt er að 

sækja á slóðinni 

http://www.postur.is/posthus/postnumer/gagnaskrar/. 

Forritinu ThjodskrarUppfaersla.exe ása er komið fyrir í 

möppunni ‘E:\ÞjóðskrárUppfærsla\‘ og keyrt. Þar með er 

þjóðskráin uppfærð í kerfinu. 
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 Til að setja upp þróunarumhverfi þarf eftirfarandi viðbótarkerfi á 

vefþjóninn. 

o Microsoft Team Foundation Server 2013 Update 4 er sótt á 

slóðinni 

https://app.vssps.visualstudio.com/profile/review?download=t

rue&family=TeamFoundationServer&release=VisualStudio201

3Upd4&type=web&slcid=0x409&context=eyJwZSI6MSwicGMi

OjEsImljIjoxLCJhbyI6MSwiYW0iOjAsIm9wIjpudWxsLCJhZCI6b

nVsbCwiZmEiOjAsImF1IjpudWxsLCJjdiI6MzExODYyOTYwLCJm

cyI6MCwic3UiOjAsImVyIjoxfQ2. Smellt er á skrána 

tfs_server.exe og þá er forritið sett upp. Stilla þarf þjónustuna 

þannig að smellt er á ‚Build Configuration‘ og valið að tengjast 

kóðasafninu á visualstudio.com á slóðinni 

http://antonsig.visualstudio.com/DefaultCollection/Boggan. Þvínæst er 

að setja upp Controller með því að velja ‚New Agent‘ Nægilegt 

er að setja upp 1 controller og einn agent til að keyra build og 

test. 

o Fyrir keyrslu Selenium prófana á server þarf að sækja og setja 

upp Java SDK7 frá www.oracle.com og Selenium server 

Standalone 2.45.0 frá www.seleniumHq.com. Selenium þjónninn 

er keyrður upp með því að tvísmella á hann skrána. Sjálfgefið 

port er 4444 sem allar selenium prófanir í Boggan.Test-

projectinu nota og því þarf ekki að breyta stillingum neitt. 

Þróunarumhverfi 

Til að þróa kerfið áfram þarf að setja inn Microsft Visual Studio 2013 eða 

nýrra og skrá sig inn á microsoft reikninginn sinn. Eigandi svæði kerfisins, 

Anton Sigurðsson, þarf þá að gefa notandanum aðgang að verkinu. Þá er 

projectið, sem hýst er á http://antonsig.visualstudio.com/DefaultCollection/Boggan 

sótt og hægt að vinna með það staðbundið í Visual Studio. Smella þarf á 

„Connect to team Project“, hægrismella á „Boggan“ og velja Connect. Þá 

er hægt að sækja nýjustu útgáfuna með því að fara í Team explorer 

https://app.vssps.visualstudio.com/profile/review?download=true&family=TeamFoundationServer&release=VisualStudio2013Upd4&type=web&slcid=0x409&context=eyJwZSI6MSwicGMiOjEsImljIjoxLCJhbyI6MSwiYW0iOjAsIm9wIjpudWxsLCJhZCI6bnVsbCwiZmEiOjAsImF1IjpudWxsLCJjdiI6MzExODYyOTYwLCJmcyI6MCwic3UiOjAsImVyIjoxfQ2
https://app.vssps.visualstudio.com/profile/review?download=true&family=TeamFoundationServer&release=VisualStudio2013Upd4&type=web&slcid=0x409&context=eyJwZSI6MSwicGMiOjEsImljIjoxLCJhbyI6MSwiYW0iOjAsIm9wIjpudWxsLCJhZCI6bnVsbCwiZmEiOjAsImF1IjpudWxsLCJjdiI6MzExODYyOTYwLCJmcyI6MCwic3UiOjAsImVyIjoxfQ2
https://app.vssps.visualstudio.com/profile/review?download=true&family=TeamFoundationServer&release=VisualStudio2013Upd4&type=web&slcid=0x409&context=eyJwZSI6MSwicGMiOjEsImljIjoxLCJhbyI6MSwiYW0iOjAsIm9wIjpudWxsLCJhZCI6bnVsbCwiZmEiOjAsImF1IjpudWxsLCJjdiI6MzExODYyOTYwLCJmcyI6MCwic3UiOjAsImVyIjoxfQ2
https://app.vssps.visualstudio.com/profile/review?download=true&family=TeamFoundationServer&release=VisualStudio2013Upd4&type=web&slcid=0x409&context=eyJwZSI6MSwicGMiOjEsImljIjoxLCJhbyI6MSwiYW0iOjAsIm9wIjpudWxsLCJhZCI6bnVsbCwiZmEiOjAsImF1IjpudWxsLCJjdiI6MzExODYyOTYwLCJmcyI6MCwic3UiOjAsImVyIjoxfQ2
https://app.vssps.visualstudio.com/profile/review?download=true&family=TeamFoundationServer&release=VisualStudio2013Upd4&type=web&slcid=0x409&context=eyJwZSI6MSwicGMiOjEsImljIjoxLCJhbyI6MSwiYW0iOjAsIm9wIjpudWxsLCJhZCI6bnVsbCwiZmEiOjAsImF1IjpudWxsLCJjdiI6MzExODYyOTYwLCJmcyI6MCwic3UiOjAsImVyIjoxfQ2
https://app.vssps.visualstudio.com/profile/review?download=true&family=TeamFoundationServer&release=VisualStudio2013Upd4&type=web&slcid=0x409&context=eyJwZSI6MSwicGMiOjEsImljIjoxLCJhbyI6MSwiYW0iOjAsIm9wIjpudWxsLCJhZCI6bnVsbCwiZmEiOjAsImF1IjpudWxsLCJjdiI6MzExODYyOTYwLCJmcyI6MCwic3UiOjAsImVyIjoxfQ2
http://antonsig.visualstudio.com/DefaultCollection/Boggan
http://www.oracle.com/
http://www.seleniumhq.com/
http://antonsig.visualstudio.com/DefaultCollection/Boggan
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flipann og sækja kerfið með þvi að hægrismella og velja ‚GetLatest 

version‘. Í web.config skjalinu þarf að breyta tengistrenginum til að finna 

grunninn sem unnið er með. Einungis einn „DefaltConnection“ 

tengistrengur á að vera un-commentaður í einu. 

Til að keyra Selenium próf kerfisins þarf að sækja Selenium IDE 

Plugin fyrir Firefox á slóðinni er http://www.seleniumhq.org/download/. Með 

þessu tóli er hægt að keyra út prófanir í C# Webdriver og bæta við 

projectið Boggan-Test. 

 

http://www.seleniumhq.org/download/

