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Uppsetning á hugbúnaði fyrir Mac OSX – Ubuntu Linux. 
 

Ferlið sem þarf að fara í gegnum við uppsetning á kerfinu er tvíþætt, annars vegar að athuga 

hvort allt umhverfi sem notast er við, sé til staðar og hins vegar að undirbúa kerfið fyrir 

notkun, en til þess þarf að gera  eftirfarandi. 

 

Áður en farið er í uppsetninguna, er gott að taka fram að þegar talað er um að keyra 

eftirfarandi skipun, þá er átt við að slá hana inn í Terminal glugga. Fyrir Linux ættu skipanir að 

keyrast með sudo forskeyti. 

1. Uppsetning á umhverfi fyrir OSX.  

1.1. Uppsetning á Node. 

1.1.1. Athuga hvort Node sé þegar uppsett. Keyrðu eftirfarandi skipun: 

 

node –v 

 

Ef Node er uppsett mun skipanalínan skila til baka þeirri útgáfu sem er uppsett, t.d. 

v4.1.1. Ef svo er þá má fara beint í lið 1.2.1. eða uppfæra í nýrri útgáfu (e. Version) en 

það er gert með npm: 

 

npm install -g 

1.1.2. Ef Node er ekki uppsett, þarf að keyra eftirfarandi skipanir. 

Best er að byrja á því að athuga hvort homebrew sé til staðar með því að keyra 

eftirfarandi skipun: 

 

brew -w 

 

Ef það kemur að það sé uppsett, þá ætti skipanalínan að sýna eftirfarandi: 

 

Homebrew 0.9.5 (git revision d7e5; last commit 2015-12-03) 

 

Annars þarf að ná í Brew, en það er gert með því að keyra eftirfarandi skipun:  

 

ruby -e "$(curl -fsSL 

https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" 

Því næst þarf að keyra eftirfarandi skipun:  

brew install node 

https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install
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Þá ætti Node að vera uppsett á tölvunni. 

1.2.  Uppsetning á PostgreSQL. 

 Ef Postgres er þegar uppsettur á tölvunni er hægt að fara beint í lið 1.3.1 

  

1.2.1.  Einfaldast notkun á Postgres á Mac er að nota Postgres.app, en það er hægt      

að nálgast það á http://www.postgresapp.com og fylgja þeim leiðbeiningum. 

 

Nánar um notkun á Postgresapp við verkefnið er að finna neðar í handbók þessari. 

 

1.2.2. Önnur leið til að nálgast Postgres. 

 

Ef verið er að setja upp postgreSQL í fyrsta sinn á tölvunni þá er gott að keyra 

eftirfarandi skipun: 

 

brew install postgresql 

 

Til þess að búa til og uppfæra gagnagrunn, þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

 

initdb /usr/local/var/postgres -E utf8 

 

Næst er gott, til að einfalda notkun á þessari leið og postgres, að setja upp Lunchy en 

það er gert með að keyra eftirfarandi skipun: 

 

gem install Lunchy 

 

Það er mjög hjálplegt að nota Lunchy til að kveikja á eða stöðva Postgres. Til þess að 

notafæra sér þessa eiginleika þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

 

mkdir -p ~/Library/LaunchAgents  

 

cp /usr/local/Cellar/postgresql/9.2.1/homebrew.mxcl.postgresql.plist      

~/Library/LaunchAgents/ 

 

Þar sem búið er að setja upp Lunchy þá þarf ekki að keyra eftirfarandi skipun:  

 

launchctl load -w ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.postgresql.plist 

 

  

http://www.postgresapp.com/
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Þess í stað er nóg að keyra eftirfarandi skipun til að keyra Postgres:  

 

lunchy start postgres 

 

Til að stöðva Postgres þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

 

lunchy stop postgres 

 

En mælst er með því að nota Postgresapp á Mac. 

1.3.  Uppsetning á nodemon. 

1.3.1. Athuga þarf hvort nodemon sé þegar uppsett. Keyra þarf eftirfarandi skipun: 

 

nodemon -v  

 

Ef nodemon er uppsett mun skipanalínan skila til baka þeirri útgáfu sem uppsett er t.d. 

1.8.1. Ef svo er þá má fara beint í lið 1.4.1. eða uppfæra í nýrri útgáfu (e. Version) en 

það er gert með npm.  

 

1.3.2. Ef nodemon er ekki uppsett þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

 

npm install -g nodemon 

1.4. Uppsetning á grunt.  

1.4.1. Athuga hvort grunt sé þegar uppsett. Keyrðu eftirfarandi skipun: 

  

grunt -v  

 

Dæmi um að grunt sé þegar uppsett, sést eftirfarandi í terminal: 

 

runt-cli: The grunt command line interface. (v0.1.13) 

Fatal error: Unable to find local grunt. 

If you're seeing this message, either a Gruntfile wasn't found or grunt 

hasn't been installed locally to your project. For more information about 

installing and configuring grunt, please see the Getting Started guide: 

http://gruntjs.com/getting-started 

 

 Ef grunt er þegar uppsett er hægt að fara í lið 2. 

 

http://gruntjs.com/getting-started
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1.4.2. Annars þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

 

Byrjum á því að uppfæra npm til að fá allt það nýjasta, en það er gert með eftirfarandi 

skipun: 

   

npm update -g  

 

Þegar það er komið er búið að tryggja nýjustu uppfærslu af grunt en til að setja grunt 

upp þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

  

npm install -g grunt  

npm install -g grunt-cli 

   

Þegar hér er komið er búið að sjá til þess að helsta umhverfið við noktun á kerfinu sé til 

staðar. Næsta skref er að setja upp kerfi til að geta byrjað. Nánar í lið 2. 

2. Uppsetning á kerfi fyrir OSX. 

2.1. Uppsetning á PostgreSQL. 

2.1.1. Búa til og eyða gagnagrunni. 

 Til þess að gera gagnagrunn í Mac þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

   

createdb vedurstofa 

  

 Til þess að eyða gagnagrunni í Mac þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

   

dropdb vedurstofa  

 

2.1.2. Hlaða upp töflu skema.  

 Til þess að hlaða inn töflu skema þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

   

psql -d < nafnið á gagnagrunni >  -f < staðsetning á sql skrá >.sql 

  

Sem dæmi : 

 

psql -d vedurstofa -f ~/<“rót-verkefnis”>/sql_schemes/vedurstofa.sql 
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2.1.3. Setja inn notendur. 

Til þess að hlaða inn notendum í töflu svo hægt sé að innskrá sig keyra eftirfarandi 

skipun: 

   

node ~/<”rót-verkefnis”>/server/models/usersSchem.js 

  

Þá hefur notandi Admin verið bæt við kerfið með username : admin / password : 

admin. 

  

2.1.4. Tryggja að tenging við gagnagrunn sé virk. 

 

Til þess að tryggja að tenging sé til staðar þarf aðeins að virkja gagnagrunn, þar sem 

mælt var með postgresapp þá miðast þetta dæmi út frá því. 

 

Opna þarf forritið sem ætti að vera í Appliaction innan Mac, því næst skal ýta á hnapp 

“open psql” þar inni þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

 

\connect vedurstofa 

 

Til þess að athuga hvort töflur hafa hlaðist inn er hægt keyra eftirfarandi skipun: 

 

\d 

 

Til þess að athuga hvort að notandi hafi hlaðist inn er einföld sql fyrirspurn gerð. 

 

select * from users; 

 

Ef það birtist tafla með notanda admin, er þessum hluta lokið.   

 

2.2.  Setja upp allar viðbætur (e.dependancy) við kerfið. 

 

Kerfið notast við allskonar viðbætur úr vistkerfi (e.ecosystem) nodes, til að athuga 

nánar hvað er íboði. Þá er hægt að skoða vefsvæði npm en það má finna hér : 

https://www.npmjs.com 

Til að sjá hvaða viðbætur kerfið notast við, þá er hægt að nálgast þann lista í rót 

verkefnis í skrá sem ber nafn package.json. Þarna er hægt að sjá aðal viðbætur kerfis 

undir “dependencies” en þróunar viðbætur undir “devDependencies”. Til að vita nánar 

um þessa tilteknar viðbætur og hvaða eiginleika þær bera, bendum við á slóð npmjs 

sem finna má hér að ofan. 

https://www.npmjs.com/


Rekstrarhandbók 
 

8 
 

 

2.2.1. Uppsetning. 

 Til þess að setja upp kerfið þarf að keyra eftirfarandi skipun í rót verkefnis: 

 

sudo npm install -d 

 

Ef til þess kemur að kerfið keyrir sig ekki upp eðlilega er gott að gera eftirfarandi 

skipun: 

 

sudo npm install 

 

Ef það dugar hinsvegar ekki til, þarf að athuga hvaða útgáfu kerfið er að styðjast við 

 og þá hvort hugsanlega þurfi að aðlaga kóða að nýrri útgáfu. En samkvæmt 

upplýsingum sem node.js teymið gaf frá sér eftir seinustu uppfærslu, þá ætti þess ekki 

að þurfa þar sem þeir voru að slíta arfleiðar innan uppsetnigar hjá sér, til að taka 

einmitt á þessu vandarmáli. Þó er gott að hafa það til hugar. 

 

2.2.2. Virkja kerfi til notkunar. 

 

Kerfið notast við grunt, en það sem grunt sér alfarið um að setja js/css skrár saman í 

main.min.js og main.css.min skrár sem kerfið notast við til að allt virki. Grunt sér einnig 

um að kveikja á server, hlusta á breytingar innan framenda og bakenda. Þá er einnig 

hlustandi innan grunt sem notar nodemon en hann endursetur server eftir breytingar 

þannig að ekki er þörf á að slökkva og kveikja á kerfinu eftir breytingar. Með þessu 

móti hefur grunt tekið við hlutverki að allar breytingar koma til með að gerast á 

rauntíma. 

 

Þegar þessu ferli er lokið ætti allt að vera komið á þann stað að hægt sé að opna vafra og fara 

á slóð http://localhost:3000. Ef eitthvað er athugavert við kerfið, þar að segja að það ræsir sig 

ekki eðlilega er gott að fara yfir hvort allar viðbætur séu með stuðning við, t.d. þá útgáfu sem 

notast er við í node, postgres, grunt eða nodemon. Ef það kemur í ljós, er gott að fara í 

documentation á þeim hlutum til að kynna sér þær breytingar sem átt hafa sér stað og aðlaga 

kóða að þeim breytingum, renna svo yfir þennan lista aftur og keyra kerfið upp. Þá er þess 

vænst af þróunarteymi að sjá til þess að þetta skjal verði uppfært eftir þörfum á hverju þeim 

breytingum sem geta haft áhrif á uppsettningu sem hér um ræðir. 

 

 

  

http://localhost:3000/
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3. Uppsetning á umhverfi fyrir Ubuntu Linux.  

3.1. Uppsetning á Node. 

3.1.1. Athuga hvort Node sé þegar uppsett. Keyra þarf eftirfarandi skipun: 

 

node -v 

 

Ef Node er uppsett mun skipanalínan skila til baka þeirri útgáfu sem er uppsett, t.d. 

v4.1.1. Ef svo er þá má fara beint í lið 1.2.1. eða uppfæra í nýrri útgáfu (e. Version) en 

það er gert með npm: 

 

npm install –g 

 

3.1.2. Ef Node er ekki uppsett, þarf að keyra eftirfarandi skipanir. 

 

curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo -E bash  

sudo apt-get install –y nodejs  

 

Til að geta bætt við viðbótum frá NPM pakka kerfinu þarf að setja upp build-essentials, 

það er gert með eftirfarandi skipun: 

 

sudo apt-get install –y  build-essential  

 

Þá ætti Node að vera uppsett á tölvunni. 

3.2.  Uppsetning á PostgreSQL. 

 Ef Postgres er þegar uppsettur á tölvunni er hægt að fara beint í lið 1.3.1 

 Til að athuga hvort PostgreSql sé uppsett er eftirfarandi skipun keyrð: 

 

psql --version 

 

Ef skipunin skilar þér psql (PostgreSQL) 9.4.5 þá er postgres uppsett. 
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Ef postgres er ekki uppsett er eftirfarandi skipun keyrð: 

 

sudo apr-get install postgresql -9.4  

  

Leiðbeiningum er síðan fylgt með uppsetningu notanda til að tengjast PostgreSql. 

 Gott er að nota pgadmin fyrir GUI ef svo býðst. 

3.3.  Uppsetning á Grunt. 

Grunt er notað til að keyra upp kerfið ásamt því að framkvæma nokkrar prófanir til að 

staðfesta að kerfið muni keyra eðlilega. 

3.3.1. Athuga þarf hvort grunt sé þegar uppsett. Keyra þarf eftirfarandi skipun: 

 

grunt --version 

 

Ef grunt er uppsett mun skipanalínan skila til baka þeirri útgáfu sem uppsett er t.d. 

  

grunt cli v0.1.13  

Grunt v0.4.5 

 

Ef svo er þá má sleppa þessum lið.  

 Sé grunt ekki uppsett er eftirfarandi skipun keyrð: 

  

sudo npm -g install grunt  

sudo npm install -g grunt-cli 

  

 Þá ætti grunt að vera uppsett.  

   

4. Uppsetning á kerfi fyrir Linux. 

4.1. Uppsetning á PostgreSQL. 

4.1.1. Búa til og eyða gagnagrunni. 

 Til þess að byrja nota psql umhverfið þarf að keyra eftirfaradi skipun: 

psql postgres      

                      

Til þess að gera gagnagrunn þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

   

CREATE DATABASE vedurstofa 
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 Til þess að eyða gagnagrunni þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

   

DROP DATABASE vedurstofa  

 

Til þess að staðfesta að gagnagrunnur hafi verið búinn til er hægt keyra eftirfarandi 

skipun: 

 

\l 

  

 Þá ætti að birtast listi yfir alla gagnagrunna sem til er.  

Til þess að hætta í psql er hægt keyra eftirfarandi skipun: 

 

\q 

 

Einnig er hægt að fylgja leiðbeiningum hér um uppsetningu á postreSql á Ubuntu: 

http://help.ubuntu.com/community/PostgreSql 

 

4.1.2. Hlaða upp töflu skema.  

 Til þess að hlaða inn töflu skema þarf að keyra eftirfarandi skipun: 

   

psql -d < nafnið á gagnagrunni >  -f < staðsetning á sql skrá >.sql 

  

Sem dæmi : 

 

psql -d vedurstofa -f ~/<“rót-verkefnis”>/sql_schemes/vedurstofa.sql 

 

4.1.3. Setja inn notendur. 

Til þess að hlaða inn notendum í töflu svo hægt sé að innskrá sig keyra eftirfarandi 

skipun: 

   

node ~/<”rót-verkefnis”>/server/models/usersSchem.js 

  

Þá hefur notandi Admin verið bæt við kerfið með username : admin / password : 

admin. 

  

  

http://help.ubuntu.com/community/PostgreSql


Rekstrarhandbók 
 

12 
 

4.2.  Setja upp allar viðbætur (e.dependancy) við kerfið. 

 

Kerfið notast við allskonar viðbætur úr vistkerfi (e.ecosystem) nodes, til að athuga 

nánar hvað er íboði. Þá er hægt að skoða vefsvæði npm en það má finna hér : 

https://www.npmjs.com 

Til að sjá hvaða viðbætur kerfið notast við, þá er hægt að nálgast þann lista í rót 

verkefnis í skrá sem ber nafn package.json. Þarna er hægt að sjá aðal viðbætur kerfis 

undir “dependencies” en þróunar viðbætur undir “devDependencies”. Til að vita nánar 

um þessa tilteknar viðbætur og hvaða eiginleika þær bera, bendum við á slóð npmjs 

sem finna má hér að ofan. 

 

4.2.1. Uppsetning. 

 Til þess að setja upp kerfið þarf að keyra eftirfarandi skipun í rót verkefnis: 

 

sudo npm update –g  

sudo npm install 

 

4.2.2. Virkja kerfi til notkunar. 

 

Kerfið notast við grunt, en það sem grunt sér alfarið um að setja js/css skrár saman í 

main.min.js og main.css.min skrár sem kerfið notast við til að allt virki. Grunt sér einnig 

um að kveikja á server, hlusta á breytingar innan framenda og bakenda. Þá er einnig 

hlustandi innan grunt sem notar nodemon en hann endursetur server eftir breytingar 

þannig að ekki er þörf á að slökkva og kveikja á kerfinu eftir breytingar. Með þessu 

móti hefur grunt tekið við hlutverki að allar breytingar koma til með að gerast á 

rauntíma. 

 

Þegar þessu ferli er lokið ætti allt að vera komið á þann stað að hægt sé að opna vafra og fara 

á slóð http://localhost:3000. Ef eitthvað er athugavert við kerfið, þar að segja að það ræsir sig 

ekki eðlilega er gott að fara yfir hvort allar viðbætur séu með stuðning við, t.d. þá útgáfu sem 

notast er við í node, postgres, grunt eða nodemon. Ef það kemur í ljós, er gott að fara í 

documentation á þeim hlutum til að kynna sér þær breytingar sem átt hafa sér stað og aðlaga 

kóða að þeim breytingum, renna svo yfir þennan lista aftur og keyra kerfið upp. Þá er þess 

vænst af þróunarteymi að sjá til þess að þetta skjal verði uppfært eftir þörfum á hverju þeim 

breytingum sem geta haft áhrif á uppsettningu sem hér um ræðir. 

https://www.npmjs.com/
http://localhost:3000/

