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1. Inngangur 
Í þessari handbók er farið í gegnum í gegnum ferlið fyrir uppsetningu bak- og 
framenda Hraðkælingar vefsíðunar. Farið verið líka yfir hvernig á að setja upp 
Jenkins continuous-integration, hvernig prófunin eru sett upp og tengt því og 
hvernig það tengist Github.  

Í endanum verður farið yfir þau Javascript Node dependencies sem notuð voruð á 
síðunni, hvernig á að ná í þau og hvaða útgáfur af dependencies voru notaðar.  

Þetta ferli býst við að notandi sé að nota Windows 10 eða Windows 7 sem stýrikerfi. 
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2. Bakendi 

2.1. Uppsetning Node.js 
Notandi getur keyrt gefnar skiparnir í Command Prompt(CMD) eða Powershell. 

1. Niðurhala og uppsetja Node.js frá eftirfarandi vefslóð: 

https://nodejs.org/en/download/ 

2. Bæta við Node í Environment Variables til þess að passa upp á að notandi 

hefur aðgang að node og npm skipunum frá CMD og Powershell. 

a. Ýta á windows takkan, eða ýta á windows merkið neðst til vinstri, og 
leita eftir system environment. 

b. Velja Edit the system environment variables. 

c. Þegar System Properties glugginn opnar, velja Environment 
Variables… takkan sem liggur neðst til hægri í glugganum. 

d. Tveir valmöguleikar koma upp. User variables for *user* að ofan og 
System variables að neðan. Í System variables velja Variable með 
nafnið Path eða PATH og þegar það variable er valið, ýta á Edit… 
takkan sem er undir honum. 

e. Nýr gluggi mun poppa upp og valmöguleikar eru öðruvísi eftir ef 
notandi er með Windows 10 eða Windows 7. 
Windows 10: Notandi ýtir á New og slær inn slóðina sem Node.js var 
sett upp í. Sjálfgefin slóð fyrir Node.js er C:\Program Files\nodejs\ . 
Windows 7: Notandi fer út í enda hjá Variable value, og passar upp á 
að sá það endar á ; og eftir það er bætt við slóðinni sem Node.js var 
uppsett í. Notandi á að passa upp á að bæta við ; við endan á slóðinni 
sem sett er inn. 

f. Notandi klikkar svo á alla OK takka til að staðfesta breytingarnar. 

g. Notandi ætti núna að geta opnað CMD og Powershell og skrifað 
eftirfarandi skipun til að staðfesta að hann hefur aðgang að node og 
npm. 
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3. Notandi ætti núna að geta opnað CMD og Powershell og skrifað eftirfarandi 
skipun til að staðfesta að hann hefur aðgang að node og npm. 

node -v 

npm -v 

 

 
2.2. Uppsetning á dependencies fyrir serverinn 
Notandi getur keyrt gefnar skiparnir í Command Prompt(CMD) eða Powershell. 

1. Notandi opnar CMD eða Powershell inn í rót möppu verkefnisins og færir sig 

svo yfir í server undirmöppuna. 

2. Notandi keyrir eftirfarandi npm skipun til þess að uppsetja og sækja 

dependencies fyrir serverinn. 

npm install 

 

2.3. Keyra serverinn upp 
Notandi getur keyrt gefnar skiparnir í Command Prompt(CMD) eða Powershell. 

1. Þegar notandi er í möppu serversins getur hann keyrt eftirfarandi skiptun til 

að kveikjá á serverinum. 

npm start 

2. Notandinn hefur núna aðgang að serverinum með því að opna eftirfarandi 

vefslóð. Vefslóðinn sýnir líka þær API skiparnir sem notandi getur keyrt á 

serverinum. 

http://localhost:4000/docs 

3. Hægt er að skoða server dependencies í kafla 5.1. 
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3. Continuous Integration 
Í þessum kafla er farið yfir hvernig á að setja upp Jenkins og hvernig skal tengja 
hann við Github verkefnisins. 

3.1. Uppsetning Jenkins 
Notandi getur keyrt gefnar skiparnir í Command Prompt(CMD) eða Powershell. 

1. Niðurhala Java og setur það upp frá eftirfarandi vefslóð: 

https://www.java.com/en/download/ 

2. Keyra eftirfarandi skipun til að sjá ef Java er rétt uppsett á tölvunni (ef ekki 

svo er þarf að fylgja sömu leiðbeiningum og í kafla 2.1.2. þar sem C:\Program 

Files\nodejs\ er skipt út fyrir slóðina fyrir Java.) 

java -version 

3. Niðurhala Jenkins frá eftirfarandi vefslóð. Útgáfan sem við viljum sækja er 

Generic Java Package (.war) sem er undir LTS flokkinum. 

https://jenkins.io/download/ 

4. Mælt er með að koma jenkins.war skránni fyrir í aðgengilegri möppu sem er 

ekki langt frá rótmöppu verkefnisins. Góð hugmynd væri að búa til Tools 

möppu sem er í sömu mapparslóð og rótmappa verkefnisins, og setja svo 

jenkins.war inn í möppu inn í henni sem heitir Jenkins. 

5. Opna CMD eða Powershell inn í Jenkins möppunni og skrifa eftirfarandi 

skipun: 

java -jar jenkins.war 
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6. Þegar skipunin hefur keyrt alveg í gegn verður til lykilorð og þá er hægt að 

byrjað að stilla Jenkins á eftirfarandi slóð: 

http://localhost:8080 

7.  Stimpla inn lykilorðinu sem gefið var. 

8. Velja Select plugins to install. 

9. Haka við eftirfarandi plugins: 

a. Config File Provider 
b. NodeJS 
c. HTML Publisher 
d. JUnit 
e. GitHub 
f. Matrix Project 

10.Ýta á install takkan. 

11.Búa til fyrsta admin aðganginn. 

12.Breyta vefslóð ef þörf er á, annars er ýtt á Save and Finish. 

13. Manage Jenkins -> Manage Plugins -> Available, til þess að bæta við nýjum 

plugins. Til að sjá fullan lista yfir plugins sem notaðar eru, sjá kafla 5.3. 
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3.2. Uppsetning bakenda job í Jenkins 
Í þessu verkefni er notast við tvo jobs. Einn fyrir bakendann(serverinn) og einn fyrir 
framendann. Við byrjum á uppsetningu fyrir bakendann. 

Búist er við að notandi er staðsettur á rótarslóð vefsíðu Jenkins, sem er að ef 
óbreytt var slóðinni: http://localhost:8080. 

1. Velja New Item takkan lengst til vinstri. 
2. Velja Freestyle project og verkefninu eitthvað nafn sem er nógu lýsanlegt og 

svo ýta á OK. 
3. Komið verður ný síða sem hægt er að stilla bakenda verkefnið. 

a. General: Ekki neitt. 
b. Source Code Management: Velja Git hnappinn og setja inn GitHub slóð 

sem er af þessu tagi: 
git@github.com:*notendanafn*/*Verkefnisnafn*.git 

c. Build Triggers: Haka við GitHub hook trigger for GITScm polling. 
d. Build Environment: Haka við Add timestamps to the Console Output. 
e. Build: Add build step -> Execute shell og svo bæta við þessum 

skipunum inn í Command: 

cd node_server //node_server er nafn server möppunar 

npm install 

npm audit fix 

npm test 

npm run coverage-test 

f. Post-build Actions: 
i. Add post-build action -> Publish HTML Reports, og setja 

eftirfarandi hluti inn í réttu reiti: 
HTML directory to archive: node_server/coverage/ 
Index page[s]: index.html 
Report title: Backend Code Coverage 

ii. Add post-build action -> Publish JUnit test result report, og 
setja eftirfarandi hluti inn í réttu reiti: 
Test report XMLs: node_server/coverage/*.xml 
Health report amplification factor: 1 

iii. Add post-build action -> Delete workspace when build is done. 
4. Ýta á Save. 
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3.3. Uppsetning á framenda í Jenkins 
Búist er við að notandi er staðsettur á rótarslóð vefsíðu Jenkins, sem er að ef 
óbreytt var slóðinni: http://localhost:8080. 

1. Velja New Item takkan lengst til vinstri. 
2. Velja Freestyle project og verkefninu eitthvað nafn sem er nógu lýsanlegt og 

svo ýta á OK. 
3. Komið verður ný síða sem hægt er að stilla framenda verkefnið. 

a. General: Ekki neitt. 
b. Source Code Management: Velja Git hnappinn og setja inn GitHub slóð 

sem er af þessu tagi: 
git@github.com:*notendanafn*/*Verkefnisnafn*.git 

c. Build Triggers: Haka við GitHub hook trigger for GITScm polling. 
d. Build Environment: Haka við Add timestamps to the Console Output. 
e. Build: Add build step -> Execute shell og svo bæta við þessum 

skipunum inn í Command: 

cd react_app//react_app er nafn framenda möppunar 

npm install 

npm audit fix 

npm run cypress-test 

f. Post-build Actions: 
i. Add post-build action -> Publish JUnit test result report, og 

setja eftirfarandi hluti inn í réttu reiti: 
Test report XMLs: react_app/results/*.xml 
Health report amplification factor: 1 

ii. Add post-build action -> Delete workspace when build is done. 
4. Ýta á Save. 
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3.4. Tengja GitHub repo við jenkins. 
Eftir að hafa sett upp bak og framenda verkin í Jenkins þarf bara að gefa Jenkins 
leyfi til að sækja frá github. 

1. Opna eftirfarandi vefslóð með viðeigandi notendanafni og verkefnisnafni: 

https://github.com/*notendanafn*/*verkefnisnafn*/settings/hooks 

2. Add webhook -> Payload URL, og setja inn eftirfarandi hlekk: 

http://*jenkins vefsíðuslóð*/github-webhook/ 

3. Ef keyrt er Jenkins á localhost þá er hægt að nota ngrok.io til þess að tengja 

hana við netið og gefa GitHub aðgang að henni. 

4. Breyta Content type í application/json. 

5. Hika við Which events would you like to trigger this webhook? -> Let me 

select individual events. 

6. Þegar nýir valmöguleikar birtast, aðeins hafa hakað við Pushes og Pull 

requests. 

 

3.5. Skoða bak og framenda próf á Jenkins. 
Eftir að setja upp bak og framenda verkin á Jenkins og tengja þau við GitHub 
verkefnið þá verða prófinn framkvæmd í hvert skipti sem einhver í verkefninu 
pushar eða pullar verkefnið á github. 

TIl þess að sjá niðurstöðurnar og code coverage hvers verkefnis er hægt að velja 
Open Blue Ocean á forsíðu Jenkins vefsíðunnar og velja fram eða bakenda 
verkefnið. 

Þaðan er hægt að sjá stöðuna á hverju pull og pushi verkefnisins fyrir gefiðinn 
enda. Til að sjá niðurstöður prófana er hægt að velja á eina staka keyrslu og velja 
Tests í efra hægra horninu. 
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Til þess að sjá Code Coverage fyrir bakendan þarf að velja það verkefni frá forsíðu 
Jenkins(ekki inn í Open Blue Ocean) og ýta á Bakend Code Coverage. 
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4. Framendi 
4.1. Uppsetning á dependencies fyrir framendann 
Notandi getur keyrt gefnar skiparnir í Command Prompt(CMD) eða Powershell. 

1. Notandi opnar CMD eða Powershell inn í rót möppu verkefnisins og færir sig 

svo yfir í framenda undirmöppuna. 

2. Notandi keyrir eftirfarandi npm skipun til þess að uppsetja og sækja 

dependencies fyrir framendann. 

npm install 

 

4.2. Keyra serverinn upp 
Notandi getur keyrt gefnar skiparnir í Command Prompt(CMD) eða Powershell. 

1. Þegar notandi er í möppu framendans getur hann keyrt eftirfarandi skiptun 

til að kveikjá á vefsíðunni. 

npm start 

2. Notandinn hefur núna aðgang að vefsíðunni með því að opna eftirfarandi 

vefslóð. 

http://localhost:3000 

3. Hægt er að skoða framenda vefsíðu dependencies í kafla 5.4.   
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5. Þjónustur/Dependencies 

5.1. Bakenda þjónustur/dependencies 
Eftirfarandi er listi yfir þeim þjónustum/dependencies sem notaðar eru í 
bakendanum/serverinum. Þau eru tilgreind með nafni(Name), útgáfa(Version), og ef 
það er venjuleg þjónusta(Dependency) eða framkvæmdar 
þjónusta(DevDependency). 

Name: body-parser 

Version: 1.18.3 

Type: Dependency 

- 

Name: cors 

Version: 2.8.5 

Type: Dependency 

- 

Name: express 

Version: 4.16.4 

Type: Dependency 

- 

Name: swagger-ui-express 

Version: 4.0.2 

Type: Dependency 

- 

Name: chai 

Version: 4.2.0 

Type: Developer Dependency 

- 

Name: mocha 

Version: 6.1.4 

Type: Developer Dependency 

- 

Name: mocha-junit-reporter 

Version: 1.18.0 

Type: Developer Dependency 

- 
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Name: nyc 

Version: 14.1.0 

Type: Developer Dependency 

 

5.2. Bakenda skriftur 
Hér fyrir neðan eru þær skriftur sem notaðar eru fyrir bakendan/serverinn. Þær eru 
tilgreindar með nafn skriftarinar(Script) og skipun skriftarinar(Command). 

Script: "test" 

Command: "./node_modules/.bin/mocha --reporter mocha-junit-reporter 

--reporter-options mochaFile=./coverage/test-results.xml" 

- 

Script: "coverage-test" 

Command: "nyc --reporter=html --reporter=text mocha" 

- 

Script: "start" 

Command: "node index.js" 
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5.3. Jenkins plugins 
Eftirfarandi er listi yfir plugins sem notaðar eru fyrir Jenkins í verkefninu. Aðeins er 
listað þær plugins sem eru ekki dependency af öðrum plugins. Þau eru tilgreind 
með nafni(Name) og útgáfu(Version). 

Name: ANT Plugin 

Version: 1.9 

- 

Name: Blue Ocean 

Version: 1.16.0 

- 

Name: Blue Ocean Executor Info 

Version: 1.16.0 

- 

Name: Build Timeout 

Version: 1.19 

- 

Name: Email Extension Plugin 

Version: 1.29 

- 

Name: Gradle Plugin 

Version: 1.31 

- 

Name: Green Balls 

Version: 1.15 

- 

Name: NodeJS Plugin 

Version: 1.2.9 

- 

Name: Pipeline 

Version: 2.9 

- 

Name: Pipeline: GitHub Groovy Libraries 

Version: 1.0 

- 

Name: SSH Slaves Plugin 

Version: 1.29.4 
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- 

Name: Subversion Plug-in 

Version: 2.12.1 

- 

Name: Timestamper 

Version: 1.9 

- 

Name: Workspace Cleanup Plugin 

Version: 0.37 
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5.4. Framenda þjónustur/dependencies 
Eftirfarandi er listi yfir þeim þjónustum/dependencies sem notaðar eru í framenda 
vefsíðunni. Þau eru tilgreind með nafni(Name), útgáfa(Version), og ef það er 
venjuleg þjónusta(Dependency) eða framkvæmdar þjónusta(DevDependency). 

Name: bootstrap 

Version: 4.3.1 

Type: Dependency 

- 

Name: chartist 

Version: 0.11.0 

Type: Dependency 

- 

Name: react-bootstrap 

Version: 1.0.0-beta.5 

Type: Dependency 

- 

Name: react-chartist 

Version: 0.13.3 

Type: Dependency 

- 

Name: react-datepicker 

Version: 2.4.0 

Type: Dependency 

- 

Name: react-dom 

Version: 16.8.4 

Type: Dependency 

- 

Name: react-dropdowns-datepicker 

Version: 1.0.3 

Type: Dependency 

- 

Name: react-google-maps 

Version: 9.4.5 

Type: Dependency 

- 
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Name: react-router-dom 

Version: 5.0.0 

Type: Dependency 

- 

Name: react-scripts 

Version: 3.0.0 

Type: Dependency 

- 

Name: cors 

Version: 2.8.5 

Type: Developer Dependency 

- 

Name: cypress 

Version: 3.1.5 

Type: Developer Dependency 

 

5.5. Framenda skriftur 
Hér fyrir neðan eru þær skriftur sem notaðar eru fyrir framenda vefsíðuna. Þær eru 
tilgreindar með nafn skriftunar(Script) og skipun skriftunar(Command). 

Script: "start" 

Command: "react-scripts start" 

- 

Script: "build" 

Command: "react-scripts build" 

- 

Script: "test" 

Command: "react-scripts test" 

- 

Script: "eject" 

Command: "react-scripts eject" 

- 

Script: "cypress-test" 

Command: "cypress run" 

- 
Script: "cypress:open" 

Command: "cypress open" 

 

 


