
 

 

  
  

Reykjavík University Vor 2017  
T-404-LOKA, Lokaverkefni 

 
Viðauki 2 

Rekstrarhandbók 
 

 

 
Mínar Síður 

 
  

Andri Már Ómarsson 
Ágúst Helgason 

Elías Ingi Elíasson 
Gísli Ólafsson 

Kristmundur Kristjánsson 
 
 

 
 
 
Leiðbeinandi Prófdómari 
Skúli Arnlaugsson Karl Andrés Gíslason 

 



Efnisyfirlit 
Þróunarumhverfi 3 

Keyrsluumhverfi 3 

Samþætting 3 

Vefþjónusta 4 
Gagnabreytir 4 

Tungumál 4 

Einingarpróf 5 

Forritunarreglur 6 
Meðlimabreytur 6 
Fastar 7 
Föll 7 
Skilyrðislýsingar 7 
Samantekt falla og klasa 8 
Athugasemdir 8 

 

 

  

2 



Þróunarumhverfi 
Vefsíðan er forrituð í Microsoft Visual Studio 2015. Notast er við forritnuarmálið c# og 
stuðst við .Net 4.5 rammann (e. framework). Frumkóði vefsíðunnar er hýstur í lokaðri 
gagnahirslu (e. private repository) á GitHub og því þarf að biðja sérstaklega um aðgang 
að honum.  
 
Slóð gagnahirslunnar þessa stundina er 
https://github.com/agust220/Lokaverkefni-Minar-sidur 

Keyrsluumhverfi 
Vefsíðan Mínar síður er hönnuð og forrituð með það í huga að hún keyri á öllum helstu 
netvöfrum óhæð skjástærð hverju sinni. 
 
Hægt er að nálgast vefsíðuna á slóðinni hr.dk.is. 

Samþætting 
Notast er við samfellda samþættingu (e. continuous integration) við TeamCity þjón. 
TeamCity hlustar á GitHub gagnahirsluna og sér um að keyra þær einingarprófanir sem 
hafa verið skrifaðar fyrir kóðann ásamt því að ganga úr skugga um að sjálfur kóðinn 
keyri villulaust. TeamCity þjónninn lætur teymismeðlimi vita ef að einhver einingarpróf 
eða kóðinn keyra ekki sem skildi. TeamCity hefur verið tengdur við sérstaka spjallrás á 
Slack samskiptamiðlinum þar sem teymismeðlimir skrá sig til þess að fá sendar 
tilkynningar í rauntíma um stöðuna á samþættingar þjóninum.  
 
TeamCity þjónninn er keyrandi á IP tölunni 79.171.102.219 og er aðgengilegur þar gegn 
innskráningu. Biðja þarf sérstaklega um aðgang að þjóninum.  
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Mynd 1 - TeamCity skjáskot 

Vefþjónusta 
Gögnin sem birtast á vefsíðunni eru sótt í gagnagrunna dk í gegnum vefþjónustu sem 
dk heldur úti. Vísað er í vefþjónustuna í gegnum „Web References“ möppuna í 
verkefninu. 

Gagnabreytir 
Yfirfæra skal þau gögn sem koma inn í gegnum vefþjónustuna með þar til gerðum 
gagnabreytum (e. converters) yfir í þá klasa sem búnir hafa verið til sérstaklega fyrir 
verkefnið Mínar Síður. Klasar sem koma inn frá vefþjónustunni hefjast allir á bókstafnum 
T (dæmi, TInvoice) og skal þeim breytt yfir í samsvarandi Ms klasa (dæmi, MsInvoice) 
áður en þeir eru teknir í notkun fyrir vefsíðuna. 

Tungumál 
Tekið er tillit til þess að ekki eru allir viðskiptavinir dk sem tala og lesa íslensku að 
móðurmáli. Því er leitast eftir því að hafa allan texta sem birtist á vefsíðunni þýðanlegan 
á bæði íslensku og ensku. Þessu er framfylgt með því að vísa ávallt í textaskrárnar 
„LocalizedText“ sem er að finna undir „Resource“ möppunni í verkefninu.  
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Einingarpróf 
Haldið er utan um einingarpróf í þar til gerðu verkefni sem kallast dk_MinarSidur.Tests. 
Skrifa skal lýsandi samantekt fyrir hvert próf sem lýsir því hver tilgangur þess sé (mynd 
2). 
 

 
Mynd 2 - dæmi um einingarpróf 

 

  

5 



Forritunarreglur 
Gæta skal samræmis og ákveðnum forritunarreglum skal framfylgt við útfærslu 
verkefnisins. 
 
Klasar og nafnrými 
Hver klasi skal vera innan ákveðins nafnrýmis (e. namespace) sem er „MinarSidur“. Á 
Mynd 3 má sjá hvernig nafnrými hefur verið nefnt með undirheitið „Service“ eða 
þjónusta. Það gefur til kynna að klasar sem heyra undir þjónustu kerfisins geymast í 
möppu sem ber nafnið „Service“, sbr. klasinn „MyClass“. Einnig má sjá að klasar og 
nafnrými eru tilgreind með slaufusviga fyrir neðan heiti klasans/nafnrýmis. 

1.1. Nafnrými inniheldur alltaf að minnsta kosti „MinarSidur“. 
1.2. Klasar eru nefndir með PascalCasing. 
1.3. Undirheiti nafnrýmis skal alltaf hafa stóran upphafsstaf. 

 

 
Mynd 3 - Klasar og nafnrými 

 

Meðlimabreytur 
Meðlimabreytur (e. member variables) eru alltaf nefndar með „lower camelCasing“, sama hvort 
um er að ræða „public“ eða „private“ breytur. Private meðlimabreytur hafa niðurstrik „_“ sem 
upphafsmerki en public meðlimabreytur hafa það ekki, sjá Mynd 4.  
 

 
Mynd 4 - Meðlimabreytur 
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Fastar 
Fastar (e. constant member variables) eru alltaf nefndir í hástöfum. Regla 2 gildir einnig yfir 
niðurstrik hjá public og private föstum, sjá mynd 5. 
 

 
Mynd 5 - Fastar 

 

Föll 
Föll (e. functions) eru nefnd með „PascalCasing“. 
 

 
Mynd 6 - Föll 

Skilyrðislýsingar 
„If/Else“ skilyrðislýsingar (e. conditional statements) hafa fyrsta slaufusviga sinn fyrir neðan 
yfirlýsingu sína. „Else“ skilyrðislýsingar hafa það einnig, sjá Mynd 7. 
 

 
Mynd 7 - Skilyrðislýsingar 
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Samantekt falla og klasa 
Samantekt (e. summary) falla og klasa skulu skrifaðar með þreföldu skástriki (///) eins og sjá má 
á Mynd 8. Taka þarf fram hvað fall gerir og tekið er dæmi um hvernig kallað er í fallið og hverju 
það skilar. Slíkar samantektir eru settar fyrir ofan klasa og föll. 
 
 

 
Mynd 8 - Samantekt falla og klasa 

 

Athugasemdir 
Athugasemdir (e. code comments) skulu skrifaðar með tvöföldu skástriki (//) eins og sjá má á 
Mynd 9.  

 
Mynd 9 - Athugasemdir 
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