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Inngangur 
Í þessari skýrslu verður farið yfir alla hluti sem nýr forritari hjá Dineout þarf að vita til að setja upp                    
þróunarumhverfið sitt og hefja störf. Byrjað verður á að fara yfir uppsetningu á             
þróunarumhverfinu og í kjölfarið verður farið yfir verklag þróunarteymisins ásamt Continuous           
Integration build pípum. 
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Uppsetning á tæknilegu umhverfi 

API 
Vefþjónusta kerfisins er skrifuð í .NET Core Web API lausn sem notast við forritunarmálið C#.               
Vefþjónustan á í samskiptum við gagnagrunn á forminu mssql og sendir gögn frá sér á JSON                
formi (e. Javascript Object Notation). Til að setja upp þróunarumhverfið þarf að framkvæma             
eftirfarandi skref: 
 

1. Ná í Visual Studio Community Edition. Þetta forrit er notað til að skrifa viðskiptalógík (e.               
Business logic) í vefþjónustunni. Til að ná í forritið þarf að fara í hlekk 1.1. og velja rétt                  
stýrikerfi þ.e. Mac eða Windows. 
 
1.1. https://visualstudio.microsoft.com/vs/ 

 
2. Ná í Azure Data Studio. Þetta forrit er notað til að skrifa SQL fyrirspurnir í gagnagrunni                

kerfisins. Til að ná í forritið þarf að fara í hlekk 2.1. og velja rétt stýrikerfi. 
 
2.1. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/azure-data-studio/download?view=sql-serve

r-2017 
 

3. Ná í Docker. Þetta forrit er notað til að keyra upp gagnagrunninn á vél forritarans. Til að                 
ná í forritið þarf að fara í hlekk 3.1. og velja rétt stýrikerfi. 
 
3.1. https://www.docker.com/get-started 

 
4. Eftir að hafa náð í forritin þarf viðkomandi að vera orðinn meðlimur í Dineout Iceland               

teyminu inn á GitHub. Ef að notast er við Windows stýrikerfi er mælt með að ná í forritið í                   
hlekk 4.1. Annars er hægt að keyra git skipanir í terminal á Mac. Til að ná í verkefnið þarf                   
að keyra skipunina í hluta 4.2. Ef viðkomandi er á Mac stýrikerfi þarf hann að vera með                 
git protocol til staðar. Ef git protocol á Mac vél er ekki til staðar er auðveldast að notast                  
við brew til að ná í það. Næst þarf að opna Docker forritið og keyra skipunina í hluta 4.3.                   
til að setja upp umhverfið sem gagnagrunnurinn lifir í. Það þarf að skipta út <name> og                
<password> hlutunum í skipun 4.3. fyrir rétt gildi sem viðkomandi hefur fengið frá             
Dineout teyminu. Það þarf að slá inn sömu gildi á <name> og <password> til að tengjast                
gagnagrunninum í Azure Data Studio forritinu ásamt því að skrifa localhost í server             
reitinn.  
 
4.1. https://gitforwindows.org/ 
4.2. git clone https://github.com/dineouticeland/api.git 
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4.3. docker run -d --name <name> -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 

'SA_PASSWORD=<password>' -p 1433:1433 microsoft/mssql-server-linux 
 

5. Loks þarf að opna Visual Studio forritið og keyra skipanirnar í hlutum 5.1 og 5.2. Til að                 
skipanirnar virki þarf staðsetning í skipanalínunni að vera DineoutAPI mappann sem kom            
inn eftir að skipun 4.2. var keyrð. Þetta er í eina skiptið sem notast er við migrations til að                   
uppfæra gagnagrunninn. Í hvert skipti eftir þessa gagnagrunns uppfærslu þarf að keyra            
hreinar SQL skipanir til að uppfæra grunninn og vista þær undir DBScripts möppunni í              
lausninni. Þegar nýjar útgáfur eru gefnar út þarf að keyra gagnagrunns uppfærslurnar á             
QA og Production grunnunum. 
 
5.1. dotnet ef migrations add InitialMigration 
5.2. dotnet ef database update 

 
6. Til að keyra einingapróf þarf að hægri smella á DineoutAPITests möppuna í Visual             

Studio og velja Run Tests. 
 

Web 
Web hluti kerfisins er vefsíða þar sem fólk getur séð alla veitingastaði sem eru í kerfinu og                 
pantað sér borð á þessa staði. Þessi kerfishluti er skrifaður í React og notast við forritunarmálið                
Javascript. Til að setja upp þróunarumhverfið þarf að framkvæma eftirfarandi skref: 
 

1. Ná í Visual Studio Code. Þetta forrit er notað til að skrifa lógíkina í Web hlutanum. Fara                 
þarf í hlekk 1.1. og velja rétt stýrikerfi. Áður en náð er í verkefnið með skipuninni í hluta                  
1.2. þarf viðkomandi að vera orðinn meðlimur í Dineout Iceland teyminu inná GitHub.             
Eftir að hafa náð í verkefnið þarf að fara í möppuna web sem kom inn eftir að skipun 1.2.                   
var keyrð og keyra skipunina í hluta 1.3. Til að keyra upp verkefnið þarf vefþjónustan að                
vera keyrandi og keyra þarf skipunina í hluta 1.4. Skipunin í hluta 1.5. keyrir ESLint og                
Flow próf.  
 
1.1. https://code.visualstudio.com/download 
1.2. git clone https://github.com/dineouticeland/web.git  
1.3. npm install 
1.4. npm run start:dev 
1.5. npm run test 
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Admin 
Admin hluti kerfisins er vefsíða sem veitingastaðir kerfisins notast við til að sjá bókanir sínar.               
Þessi kerfishluti er skrifaður í React og notast við forritunarmálið Javascript. Til að setja upp               
þróunarumhverfið þarf að framkvæma eftirfarandi skref: 
 

1. Ná í Visual Studio Code ef ekki er búið að setja það upp áður. Þetta forrit er notað til að                    
skrifa lógíkina í Admin hlutanum. Fara þarf í hlekk 1.1. og velja rétt stýrikerfi. Áður en                
náð er í verkefnið með skipuninni í hluta 1.2. þarf viðkomandi að vera orðinn meðlimur í                
Dineout Iceland teyminu inná GitHub. Eftir að hafa náð í verkefnið þarf að fara í               
möppuna admin sem kom inn eftir að skipun 1.2. var keyrð og keyra skipunina í hluta                
1.3. Til að keyra upp verkefnið þarf vefþjónustan að vera keyrandi og keyra þarf              
skipunina í hluta 1.4. Skipunin í hluta 1.5. keyrir ESLint og Flow próf.  
 
1.1. https://code.visualstudio.com/download 
1.2. git clone https://github.com/dineouticeland/admin.git  
1.3. npm install 
1.4. npm run start:dev 
1.5. npm run test 
 

App 
App hluti kerfisins er smáforrit sem fólk getur notað til að panta sér borð á þeim veitingastöðum                 
sem eru í kerfinu. Grunnvirkni þessa hluta er sú sama og í Web hlutanum. Eini munurinn er að                  
Web hlutinn er vefsíða á meðan App hlutinn er smáforrit. Þessi kerfishluti er skrifaður í React                
Native og er því bæði fyrir iOS og Android snjallsíma. Notast er við forritunarmálið Javascript               
eins og í Web og Admin hlutunum. Til að setja upp þróunarumhverfið þarf að framkvæma               
eftirfarandi skref: 
 

1. Ná í Visual Studio Code ef ekki er búið að setja það upp áður. Þetta forrit er notað til að                    
skrifa lógíkina í App hlutanum. Fara þarf í hlekk 1.1. og velja rétt stýrikerfi. Áður en náð                 
er í verkefnið með skipuninni í hluta 1.2. þarf viðkomandi að vera orðinn meðlimur í               
Dineout Iceland teyminu inná GitHub. Eftir að hafa náð í verkefnið þarf að fara í               
möppuna mobile sem kom inn eftir að skipun 1.2. var keyrð og keyra skipunina í hluta                
1.3. 
 
1.1. https://code.visualstudio.com/download 
1.2. git clone https://github.com/dineouticeland/mobile.git  
1.3. npm install 
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2. Til að keyra verkefnið í Iphone Simulator þarf að vera á Mac stýrikerfi og ná í forritið                 

XCode sem er í 2.1. Til að keyra upp Android Simulator þarf að ná í forritið Android                 
Studio. Hlekkur fyrir Windows er í 2.2. á meðan hlekkur fyrir Mac er í 2.3. 
 
2.1. https://developer.apple.com/xcode/ 
2.2. https://android-studio.en.uptodown.com/windows 
2.3. https://developer.android.com/studio/?gclid=Cj0KCQiAgMPgBRDDARIsAOh3uy

Kqpac3nZfjMaicYBoKYifeSRIsHQGtdhjN08b5AC24iNBXcio1Kr0aAhb6EALw_wc
B 
 

3. Til að keyra upp verkefnið á Iphone Simulator þarf að keyra skipunina í hluta 3.1. og til                 
að keyra upp Android Simulator þarf að keyra skipunina í hluta 3.2. Vefþjónustan þarf              
jafnframt að vera keyrandi til að áður en þessar skipanir eru keyrðar. 
 
3.1. react-native-run-ios 
3.2. react-native-run-android 
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Útgáfuferli 

Notkun á Git 
Það er aldrei unnið á master branch heldur eru allar kröfur útfærðar á feature branch. Ástæðan                
fyrir þessu er að í hverjum kerfishluta fer Continuous Integration build pípan af stað og setur                
breytingarnar á QA server þegar breytingar eiga sér stað á master. Þegar búið er að útfæra                
kröfuna þarf að búa til Pull request inn á GitHub. Þegar búið er að búa til Pull request þarf að                    
smella á request review og velja þann aðila sem á að fara yfir kóðann. Eftir að sá aðili hefur                   
samþykkt breytingarnar má smella á Merge Branch takkann sem keyrir breytingarnar inn á             
master branch. 

API 
API kerfishlutinn er með Continuous Integration build pípu inn á Visual Studio Team Services              
(VSTS). Þegar nýr kóði kemur inn á master branch keyrir server á VSTS upp ferli sem býr til                  
keyranlega útgáfu af verkefninu og hýsir hana á Azure einungis ef einingaprófin stóðust.             
Viðkomandi fær sérstakan aðgang inn á VSTS frá Dineout teyminu og Mynd 1 sýnir valmyndina               
þar inni. 

 
Mynd 1: Build pípa fyrir API hlutann 
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Web 
Web kerfishlutinn er með Continuous Integration build pípu inn á Heroku. Þegar nýr kóði kemur               
inn á master branch keyrir server á Heroku upp ferli sem býr til keyranlega útgáfu af verkefninu                 
og hýsir hana á Heroku einungis ef ESlint og Flow testin stóðust. Viðkomandi fær sérstakan               
aðgang inn á Heroku frá Dineout teyminu og Mynd 2 sýnir valmyndina þar inni. 
 

Mynd 2: Build pípa fyrir Web hlutann 

 

Admin 
Admin kerfishlutinn er með Continuous Integration build pípu inn á Heroku. Þegar nýr kóði              
kemur inn á master branch keyrir server á Heroku upp ferli sem býr til keyranlega útgáfu af                 
verkefninu og hýsir hana á Heroku einungis ef ESlint og Flow testin stóðust. Viðkomandi fær               
sérstakan aðgang inn á Heroku frá Dineout teyminu og Mynd 3 sýnir valmyndina þar inni. 
 

Mynd 3: Build pípa fyrir Web hlutann 
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App 
App kerfishlutinn er með Continuous Integration build pípu inn á App Center. Þegar nýr kóði               
kemur inn á master branch keyrir server á App Center upp ferli sem býr til keyranlega útgáfu af                  
verkefninu. Það verður til ein keyranleg útgáfa fyrir iOS tæki og önnur fyrir Android tæki.               
Viðkomandi fær sérstakan aðgang inn á App Center frá Dineout teyminu. Mynd 4 sýnir              
valmyndina fyrir iOS og Mynd 5 sýnir valmyndina fyrir Android. Hægt er að niðurhala keyranlegu               
útgáfunum frá App Center og setja þær á AppStore fyrir iOS og Play Store fyrir Android. Dineout                 
teymið mun veita aðgang inn á búðirnar til að gefa út nýjar útgáfur. 
 

Mynd 4: Build pípa fyrir iOS App 

 
 

Mynd 5: Build pípa fyrir Android App 
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