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1. Inngangur 

1.1 Markmið rekstrarhandbókarinnar 

Markmið þessarar rekstrarhandbókar er að leiða þann notanda sem kemur að kerfinu í gegnum 

uppsetningarferlið á kerfinu svo að hægt sé að keyra það upp og nota á þinni vél. Farið verður í 

gegnum hvernig gagnagrunnurinn er settur upp, vefþjónustan sótt og keyrð og að lokum hvernig 

framendi kerfisins er keyrður. 

1.2 Um kerfið 

Bílatorg er kerfi fyrir kaup og sölu á bílum gert í samstarfi við Íslandsbanka og Ergo. 

Bakendi kerfisins er skrifaður í forritunarmálinu C# og .NET Core en framendinn er skrifaður í 

React. Til að geyma gögn notuðum við PostgreSQL. 

Þessi handbók miðast við uppsetningu á Linux Mint 19, en einnig er hægt að setja upp öll þessi 

kerfi í Windows og MacOs. 

2. Uppsetning gagnagrunns 

2.1 Sækja verkefnið 

Kóðinn til þess að fylla gagnagrunninn með töflum og gögnum er hýstur á Github í 

einkageymslu. Til að fá aðgang er hægt að tala við Steinar Þorláksson eða senda tölvupóst á 

steinart16@ru.is. 

 

Þegar aðgangur hefur verið veittur er hægt að afrita kóðann með gagnagrunns skriftum með 

eftirfarandi skipun 

git clone git@github.com:Steinarth/bilatorg_dbScripts.git 

 

Þar sem að við notumst við PostgresSQL gagnagrunn þarf að setja upp Postgres til þess að 

bakendinn (API) geti tengst gagnagrunninum á þinni vél (e: locally). 

mailto:steinart16@ru.is
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2.2 Uppsetning á PostgreSQL 

Eftirfarandi leiðbeiningar eru fyrir Linux Mint 19. 

 

1. Opna terminal glugga 

2. Keyra skipunina  sudo apt-get install postgresql      

3. Leyfa apt að ná í nauðsynlega pakka (e: dependencies) 

4. Keyra skipunina sudo -u postgres psql 

5. Keyra skipunina sudo vim /etc/postgresql/{postgres_version}/main/pg_hba.conf 

6. Breyta skránni þannig að hún passi við myndina hér að neðan (Lína 85 og 97) 

 

Mynd 1: Postgres stillingar skrá 

7. Keyra skipunina sudo service postgresql restart  

8. Keyra psql -U postgres 

9. Keyra \password setja svo inn 123 sem lykilorð (passa að setja 123 svo að það virki með 

vefþjónustunni) 

Eftir þessar skipanir þá ættum við að vera búin að setja upp Postgresql og búa til notanda sem að 

heitir postgres með lykilorðið 123. 

Við komumst aftur inn í psql terminal gluggann með því að keyra psql -U postgres og 

stimpla svo inn lykilorðið sem við settum áðan. 

Þegar við erum komin þangað búum við til gagnagrunn sem heitir bilatorg með því að keyra  

CREATE DATABASE bilatorg; 
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Til þess að tengjast svo grunninum þá keyrum við: 

\c bilatorg 

Til þess að búa til gagnagrunns töflurnar inn í bilatorg gagnagrunninum, þá byrjum við á að 

keyra create_table.sql skránna inn í terminal glugganum eða einfaldlega afrita það sem í henni og 

keyra beint inn í terminal gluggann. 

Þegar það er komið gerum við sama fyrir populate.sql skránna, og ættum þá að vera komin með 

prófunar gögnin inn í gagnagrunninn. Að lokum getum farið úr terminal glugganum með því að 

slá inn \q. 

3. Uppsetning .NET Core Web API 

3.1 Sækja verkefnið 

Kóðinn að bakendanum er hýstur á Github í einkageymslu. Til að fá aðgang er hægt að tala við 

Steinar Þorláksson eða senda tölvupóst á steinart16@ru.is. 

Þegar aðgangur hefur verið veittur er hægt að afrita kóðann fyrir framendann með eftirfarandi 

skipun: 

git clone git@github.com:Steinarth/Bilatorg-Backend.git 

 

3.2 Setja upp .NET Core umhverfið 

Fyrir þetta verkefni var notast við útgáfu 2.2 af ASP.Net Core og þarf því að passa að sú útgáfa 

sé sett upp á þeirri vél sem verkefnið er keyrt upp á.  

Eftirfarandi leiðbeiningar eru fyrir Linux Mint 19. 

● Leiðbeiningar fyrir uppsetningu .NET Core 2.2 á Ubuntu 18.04  

3.3 Keyra upp verkefnið 

Þegar búið er að sækja verkefnið og setja upp umhverfið eru þessar skipanir keyrðar í terminal 

glugga í þeirri möppu sem það er staðsett. 

Til að komast inn í WebApi möppuna þar sem allar skipanir eru keyrðar: 

mailto:steinart16@ru.is
https://dotnet.microsoft.com/download/linux-package-manager/ubuntu18-04/sdk-2.2.203


6 

cd Bilatorg.WebApi 

 

Slá skal inn eftirfarandi skipanir til að hreinsa verkefnið eftir síðustu smíð (e. build) og byggja 

upp nauðsynlega pakka (e. dependencies): 

dotnet clean 

dotnet restore 

Byggja upp verkefnið: 

dotnet build 

Til að keyra verkefnið upp: 

dotnet run 

En til að þetta keyri allt í einu þarf að klára Auth0 skref áður en heildar kerfið er prófað: 

Til að keyra prófanir er farið í Test möppuna: 

cd .. 

cd Bilasolur.Test 

dotnet Test 

 

4. Uppsetning á framenda 

4.1 Sækja verkefnið 

Kóðinn til þess að sækja framenda kerfisins er hýstur á Github í einkageymslu. Til að fá aðgang 

er hægt að tala við Jóhann Atla Jóhannsson eða senda tölvupóst á johannaj16@ru.is. 

Þegar aðgangur hefur verið veittur er hægt að afrita kóðann fyrir framendann með eftirfarandi 

skipun: 

git clone git@github.com:Deniro55/Bilatorg-FrontEnd.git 

 

Eftirfarandi leiðbeiningar eru fyrir Linux Mint 19. 

mailto:johannaj16@ru.is
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4.2 Setja upp React umhverfið 

4.2.2 Uppsetning á yarn 

Til þess að ná í og halda utan um alla pakka sem notast er við í framenda verkefninu þá notum 

við tól sem heitir yarn. Til þess að setja upp yarn á Linux skal slá inn eftir farandi skipun í 

terminal glugga: 

sudo apt install yarn 

 

Þegar yarn hefur verið uppsett skal opna verkefnamöppuna í terminal sem sótt var af Git og slá 

inn eftirfarandi skipun: 

yarn install && yarn start 

 

Þegar þessum skrefum hefur verið lokið opnast verkefnið í vafra keyrandi á 

http://localhost:3000/ , það er mjög mikilvægt að þetta port sé notað uppá auðkenningar 

þjónustuna sem er notuð í verkefninu. 

5. Uppsetning Auth0 auðkenningar þjónustu 

5.1 Um Auth0 í Bílatorgi 

Bílatorg notast við þjónustuna Auth0 til að auðkenna notendur í framenda, annaðhvort með 

notendanafni/tölvupósti og lykilorði eða innskráningu frá þriðja aðila, Google, Facebook osfv.  

Þegar auðkenning hefur verið staðfest fær framendinn aðgangs lykil (e. authorization token) til 

að gera þær rútur (e. routes) aðgengilegar á vefþjónustunni (e. API)  sem eru læstar fyrir 

óinnskráðum notendum.  

Vefþjónustan tengist Auth0 þjónustunni til að fá að vita hvaða aðgangs lykill er virkur á þeim 

tíma sem fyrirspurnin á hann er gerð og ber þá saman. 

Til að setja upp þessa þjónustu þarf að skrá sig hjá Auth0 og búa til tvö mismunandi verkefni, eitt 

fyrir framendann (React) og eitt fyrir bakendann (.NET Core Web API). 

http://localhost:3000/
https://auth0.com/
https://auth0.com/
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5.1.1 React: 

● Velja Applications 

 

Mynd 2: Auth0 uppsetning skref 1 

● Velja “Create applications” flipann 

 

Mynd 3: Auth0 uppsetning skref 2 

● Í glugganum sem birtist, velja nafn á verkefninu, og klikka á “Single page web 

application” og ýta síðan á “CREATE”. 
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Mynd 4: Auth0 uppsetning skref 3 

● Þegar verkefnið hefur verið búið til, fara í “settings” og stilla “Allowed Callback URLs”, 

“Allowed Web Origins” og “Allowed Logout URLs” eins og myndin sýnir. 

 

 

Mynd 5: Auth0 uppsetning skref 4 
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● Til að allt þetta geti virkað þarf að búa til config möppu inn í src og búa til skrá sem heitir 

“auth0-variables.js” og setja eftirfarandi kóða þar inn, domain og clientId fæst í “settings” 

fyrir verkefnið á vefsíðu Auth0.  

●  

Mynd 6: Auth0 uppsetning skref 5 

5.1.2 .NET Core Web API 

● Velja “APIs” á yfirlitinu á vefsíðu Auth0. 

 

Mynd 7: Auth0 uppsetning skref 6 

● Velja “Create API” valmöguleikann. 

 

Mynd 8: Auth0 uppsetning skref 7 
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● Velja nafn á verkefnið, og velja slóð sem vefþjónustan keyrir á,  “http://localhost:5000” 

er sjálfvalin slóð fyrir þessa vefþjónustu. 

 

Mynd 9: Auth0 uppsetning skref 8 

● Velja “Create”  og þá er verkefnið tilbúið á vefsíðu Auth0. 

● Opna WebAPI verkefnið í einhverjum IDE, VS Code, Atom til dæmis. 

● Breyta kóðanum í appsettings.json með upplýsingum í “settings” frá Auth0 API 

verkefninu sem var búið til hér að ofan. Skipta út “Your Auth0 domain” fyrir það  

domain sem er í settings. 

 

Mynd 10: Auth0 uppsetning skref 11 

● Þá er auðkennisþjónustan uppsett og vefsíðan getur þá sótt gögn af læstum rútum frá 

vefþjónustunni þegar notandi er búinn að skrá sig inn og er auðkenndur af Auth0 kerfinu. 

http://localhost:5000/

