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1 Inngangur 

Kerfið inniheldur tvær einingar, annars vegar vefþjónustu til þess að eiga samskipti við 

gagnagrunn Vinnueftirlitsins Tækjaver, og smáforrit sem er notað til þess að 

framkvæma skoðun á vél. Þessi handbók fjallar um uppsetningu kerfisins og hvernig á 

að halda áfram þróunarvinnu. 

 

2 Vefþjónusta 

Vefþjónustan er skrifuð í .NET Core útgáfu 2.2 og þarf hún að vera aðgengileg 

notendum smáforritsins til þess að flytja gögn milli núverandi gangagrunns Tækjavers 

og smáforritsins.  

 

2.1 Uppsetning nýrrar vélar 

Setja þarf upp .NET Core SDK sem nálgast má á slóðinni 

https://dotnet.microsoft.com/download. Þegar það er uppsett er hægt að opna 

skipanalínu í upphafsmöppu vefþjónustunnar og keyra skipunina „dotnet build“ til 

þess að byggja vefþjónustuna og nota svo skipunina „dotnet run --project 

Vinnuvelar.Webapi” til þess að keyra upp þjónustuna. Ef breytingar hafa verið 

gerðar á vefþjónustunni gæti verið þörf á að keyra „dotnet clean“ og „dotnet 

restore“ á undan „dotnet build“ og „dotnet run“ til þess að hreinsa út 

gamlar kóðaleifar og tryggja að allar tengingar milli mismunandi hluta þjónustunnar séu 

til staðar. 

Til þess að tengjast Tækjaver gagnagrunninum þarf að búa til skrá með heitinu 

„connectionstring.config“ í Vinnuvelar.Webapi möppunni og skrifa í þá skrá 

tengistreng gagnagrunnsins án gæsalappa. 

 

https://dotnet.microsoft.com/download
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3 Smáforritið 

Smáforritið er skrifað í React Native og notað var þróunartólið Expo til þess að sjá um 

að pakka saman JavaScript kóðanum og keyra smáforritið upp á Android hermi. 

 

3.1 Uppsetning nýrrar vélar 

 

Setja þarf upp NodeJS https://nodejs.org/en/ til þess að hafa aðgang að NPM 

pakkaþjónustunni og gott er að setja upp Expo https://expo.io/ með skipuninni „npm 

install -g expo-cli“ við þróunarvinnu. Einnig þarf að setja upp Android Studio 

https://developer.android.com/studio og fylgja leiðbeiningum á 

https://docs.expo.io/versions/latest/workflow/android-studio-emulator/ ef notast á við 

Android hermi við þróunina. 

Í lokin þarf að keyra „npm install“ í aðalmöppu smáforritsins til þess að sækja þá 

pakka sem þarf til þess að keyra smáforritið. 

Til þess að smáforritið tali við vefþjónustuna þarf að opna skrána 

„\src\components\sync_database\config_vars.js” og skrifa þar inn slóðina þar sem rót 

vefþjónustunnar er aðgengileg sem breytan „apiAddress“. 

 

3.2 Setja smáforritið á snjalltæki 

Til þess að setja smáforritið á alvöru snjalltæki þarf tækið að vera með Expo smáforritið 

https://play.google.com/store/apps/details?id=host.exp.exponent, hermar sækja þetta 

sjálfvirkt í flestum tilfellum. 

Þegar þetta er allt uppsett er hægt að opna skipanalínu í aðal möppu forritsins og keyra 

skipuninna „expo start“ til þess að ræsa þróunartól Expo á slóðinni 

“http://localhost:19002”. 

 

https://nodejs.org/en/
https://expo.io/
https://developer.android.com/studio
https://docs.expo.io/versions/latest/workflow/android-studio-emulator/
https://play.google.com/store/apps/details?id=host.exp.exponent
http://localhost:19002/
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(Mynd 1. Expo þróunartólið) 

 

Þaðan er er hægt að velja á hvaða máta á að koma smáforritinu á snjalltækið, annað 

hvort „Local“ eða „Lan“ ef um hermi á þróunarvélinni er að ræða eða snjalltæki sem er 

USB tengt við tölvuna, eða „Tunnel“ ef notað er snjalltæki sem er ekki tengt við tölvuna. 

Í expo forritinu er síðan valmöguleiki um að skanna QR kóða til að sækja og opna 

smáforritið á snjalltækinu. 

 

Þegar gefa á út smáforritið má fylgja leiðbeiningum um að útbúa APK skrá til dreifingar 

eða til þess að setja á Google Play Store með því fylgja eftirfarandi leiðbeiningum: 

https://docs.expo.io/versions/latest/distribution/building-standalone-apps/ 

https://docs.expo.io/versions/latest/distribution/building-standalone-apps/

