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 Inngangur 
Þessi handbók fjallar um uppsetningu á samskiptakerfinu Rabba. Rabbi er samfélagsmiðlakerfi sem virkar 

með LiSA vefumsjónarkerfinu. Í því er hægt að draga inn hinar ýmsu einingar til þess að púsla saman 

samfélagsmiðli. Handbókin er ætluð tveimur notendahópum: Kerfisstjórum og forriturum. Fyrir kerfisstjóra 

verður farið yfir hvernig hægt er að bæta einingum Rabba við uppsetta útgáfu af LiSA vefumsjónarkerfinu. 

Farið verður yfir hvaða skrár sá sem setur upp kerfið þarf að hafa og hvaða skref hann skal taka til þess að 

geta farið að nota kerfið á LiSA vef. Eftir að hafa lesið þessa handbók í gegn ætti lesandinn að vera fullfær um 

að setja upp sína eigin útgáfu af Rabba. 

 Fyrir forritara verður farið yfir hvað þarf að gera til þess að breyta verkefni (e. project) sem er með LiSA 

uppsett til þess að bæta við Rabba virkni.   

 Frumskilyrði  
Hér fyrir neðan er að finna lista yfir þá hluti sem þurfa að vera til staðar fyrir uppsetningu á Rabba. Þessum 

hluta er skipt í tvo hluta: Sá fyrsti er fyrir kerfisstjóra sem vilja bara nota kerfið, og sá síðari er fyrir forritara 

sem vilja bæta við kerfið.  

 Fyrir kerfisstjóra sem vill setja upp kerfið 
Nauðsynlegt er að hafa:  

 Uppsettan vef með LiSA vefumsjónarkerfinu (útgáfa 6.11 og upp úr) 

 .NET 4.5.2 eða nýrri útgáfa 

 Allar þær skrár sem þarf til að setja upp Rabba 

 Einhverja þekkingu á uppsetningu MS SQL gagnagrunna fyrir C# verkefni 

 Fyrir forritara sem vill vinna að breytingum á kerfinu 
Nauðsynlegt er að hafa:  

 Reynslu á því að vinna í vefumsjónarkerfinu LiSA 

 C# verkefni (e. project) með uppsettu LiSA verkefni 

 C# verkefni sem notar .NET 4.5.2 eða nýrri útgáfu 

 Aðgang að TFS þar sem kóðinn er geymdur eða afriti af kóðanum 
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 Reynsla af því að vinna með ASP.NET Web API, ASP.NET MVC, AngularJS, og Database First MS SQL 

gagnagrunna 

 Visual Studio 

 Uppsetning 
Uppsetningarkaflinn skiptist í tvennt. Fyrri kaflinn lýsir uppsetningu á kerfinu fyrir kerfisstjóra sem vilja setja 

kerfið upp sem viðbót við vef sem uppsettur er með LiSU vefumsjónarkerfinu, og sá síðari er fyrir forritara 

sem vilja forrita viðbætur við Rabba.  

 Fyrir kerfisstjóra sem vill setja upp kerfið 
Uppsetningarferlið er mjög stutt og einfalt, og farið verður í gegnum það hér fyrir neðan í örfáum skrefum. 

Helst málið er að setja upp gagnagrunninn. Grunnurinn er MS SQL grunnur og því er hentugast að setja hann 

upp á sömu vél og hýsir LiSA grunninn.  

1. Afrita skal SQL kóðann fyrir Rabba, RabbiDB.sql inn á vélina þar sem á að setja upp grunninn.  

2. Í MS SQL Management Studio, skal fara inn á það SQL tilvik (e. instance) sem á að hýsa grunninn, 

opna t.d. nýjan fyrirspurnar glugga (e. query window) og afrita þar inn kóðann fyrir RabbiDB.sql, og 

keyra hann. Þetta ætti að vera nóg til að setja upp grunninn.  

3. Í verkefninu (e. project) sem LiSA er í, er skrá sem heitir connection.config. Þar inni skal bæta við 

tengistreng sem vísar á þennan gagnagrunn.  

Því næst þarf einungis að afrita nokkrar skrár inn í Lisa verkefnið (e. project). Í bin möppuna skal afrita inn 

allar Lisa.SocialGroups.*.dll skrárnar sem finna má í þessum skilum undir Rabbi/Files. Í sama verkefni skal 

afrita undir sýnir (e. views) allar þær sýnir sem gefnar eru fyrir Rabba, sem og möppurnar sem þær eru í.  

Þegar hér er komið er hægt að keyra LiSA vefinn upp sem fyrr, og nú ætti að vera hægt að draga inn einingar 

úr Rabba þegar verið er að búa til vef.  

 Fyrir forritara sem vill vinna að breytingum á kerfinu 
Fyrir uppsetningu á gagnagrunninum fyrir Rabba skal nota leiðbeiningarnar úr 3.1. Eftir að grunnurinn hefur 

verið settur upp, og tengistrengnum bætt við LiSA verkefnið, er hægt að setja inn Rabbi verkefnin (e. 

projects).  

Fyrir hvert Rabbi verkefni (e. project):  

1. Í Solution Explorer, hægri klikka á .sln skránna fyrir LiSA verkefnið.  

2. Velja Add > Existing project.  

3. Velja verkefnið og bæta því við. 

Í post-build fyrir Lisa.SocialGroups.Web verkefninu skal bæta við kóðanum sem finnst í RabbiPostbuild.txt. 

Eftir það er hægt að velja LiSA verkefnið sem Start-Up Project og keyra build í gang. Svo er einfaldlega hægt 

að keyra forritið í gang, og bæta við einingum úr Rabba inn í LiSA, og breyta þeim að vild.  

 Úrræðaleit 
Þessi hluti handbókarinnar er ætlaður sem aðstoð við forritara  í leit að lausnum á vandamálum sem gætu 

komið upp. Það eru í raun tvær aðal leiðir til þess að finna út hvað veldur villu í Rabba.  
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Hægt er að nýta LiSA loggana eins og með aðrar LiSA villur, og svo er einnig hægt að nota breakpoints í 

verkefninu þar sem kóðinn er að bila.  


