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1. Inngangur 

______________________________________________________________________ 

 

Þessi handbók er fyrir rekstur vildarkjarakerfis Símans. Farið er yfir hvernig uppsetning            

kerfisins er í heild. Handbókin er hugsuð til upplýsinga fyrir þá sem munu reka kerfið og                

halda áfram þróun þess. Allur kóði fyrir kerfið er hýstur á GitLab svæði Símans. 

 

2. Kerfið 

______________________________________________________________________ 

 

Kerfið er uppbyggt sem gagnagrunnur, bakendi og framendi. Kerfið gerir starfsmönnum           

fyrirtækja sem eru í viðskiptum við Símann mögulegt að tengja sig við sitt fyrirtæki til               

þess að sjá þau vildarkjör sem þeim bjóðast hjá Símanum.  

 

Kerfinu er skipt upp í 4 hluta: Starfsmannaviðmót Símans, fyrirtækjaviðmót,          

einstaklingsviðmót og skráningarferli. Gagnagrunnurinn er skrifaður í postgreSQL,        

bakendinn er gerður í TIBCO BWCE og framendinn í React og Spring MVC. 
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3. Uppsetning 

______________________________________________________________________ 

 

Eftirfarandi skref eru nauðsynleg til þess að setja upp hvern og einn hluta kerfisins á               

nýrri vél. 

3.1 Gagnagrunnur 

Til þess að setja upp gagnagrunninn þarf að ná í PostgreSQL á eftirfarandi slóð:              

https://www.postgresql.org/download/ og setja upp á vélinni. Eftir það er SQL “scripta”,           

sem má finna í rótinni á bakenda verkefninu, keyrð í gagnagrunninum til þess að hægt               

sé að setja upp þær töflur sem fylgja kerfinu.  

3.2 Bakendi 

Til þess að keyra upp bakendann þarf að ná í eftirfarandi forrit og setja upp á vélinni                 

sem á að nota: 

● TIBCO BusinessWorks Container Edition. 

● GIT sem hægt er að nálgast hér: https://git-scm.com/downloads. 

● Maven plugin sem hægt er að nálgast hér, 

https://github.com/TIBCOSoftware/bw6-plugin-maven  

 

Þegar bakendinn er keyrður upp “locally” er hægt að nálgast vefþjónusturnar hér            

http://localhost:7777/venslakerfi.application/#/  
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3.3 Framendi 

Framendinn er bæði skrifaður í React og Spring MVC, hér að neðan má sjá hvernig               

hvort tveggja er sett upp.  

3.3.1 React 

React var skrifað í Visual studio Code en hægt er að nota þann kóðaritil sem hentar                

hverju sinni. React hluti kerfisins er sá hluti þar sem starfsmenn fyrirtækja skrá sig í               

vildarkjör, staðfesta skilmála og geta séð þau tilboð sem þeim bjóðast. Til þess að keyra               

upp React hluta verkefnisins þarf á ná í eftirfarandi og setja upp á vélinni sem á að nota:  

● Git sem hægt er að nálgast hér: https://git-scm.com/downloads  

● Node og NPM sem hægt er að nálgast hér: https://www.npmjs.com/get-npm 

Næst þarf að opna “terminal”, eins og CMD eða PowerShell fyrir Windows og Terminal              

fyrir MacOS, sem vísar í rót verkefnisins. Til þess að keyra einingaprófanir er “npm test               

a” slegið inn í “terminal”. Til að keyra upp verkefnið þarf að byrja á því að slá inn “npm                   

install” í “terminal”, það þarf aðeins að gera það einu sinni. Eftir það er hægt að nota                 

“npm start” í sama  “terminal” og þá keyrist verkefnið upp á “localhost”. 

3.3.2 Spring MVC 

Spring MVC hluti kerfisins var skrifaður í IntelliJ kóðaritil en hægt er að nota þann               

kóðaritil sem hentar hverju sinni. Þessi hluti samanstendur af starfsmannaviðmóti          

Símans, fyrirtækjaviðmóti og einni síðu fyrir einstaklingsviðmótið þar sem starfsmenn          

fyrirtækja geta séð sín vildarkjör. Spring MVC parturinn var byggður inn í kerfið hjá              

Símanum, er því háður því kerfi og sækir meðal annars “header” og “footer” í það. Til                

þess að keyra verkefnið þarf að ná í og setja upp eftirfarandi: 

● Tomcat 7 sem hægt er að nálgast hér: 

https://tomcat.apache.org/download-70.cgi 
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● Java SE 8 sem hægt er að nálgast hér: 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-javase8

-2177648.html 

● Maven 2 sem hægt er að nálgast hér: 

https://maven.apache.org/docs/2.2.1/release-notes.html 

 

Verkefnið er byggt upp og keyrt af Tomcat og því þarf það að vera sett upp til þess að                   

keyra það upp á ”localhost”. Einnig keyrir Tomcat upp einingaprófanirnar. 

4 Útgáfustjórnun 

______________________________________________________________________ 

 

Í verkefninu var notast við útgáfustjórnunar tækin GitLab og Jenkins. Hér að neðan             

verður notkun á þeim tólum útskýrt betur.  

4.1 GitLab 

Allur kóði er hýstur á útgáfustjórnunarkerfinu GitLab. GitLab er notað til þess að halda              

utan um kóða, með notkun á GitLab er komið í veg fyrir árekstra og glötun gagna. 

 

4.2 Jenkins 

Við gerð bakenda verkefnisins var notast við “continuous integration” tólið Jenkins. Það            

hentaði einkar vel þar sem GitLab og Jenkins bjóða upp á ýmis tól sem vinna saman.                

Jenkins athugar á klukkutíma fresti hvort það hafi komið nýjar breytingar inn á GitLab á               

“master branch” verkefnisins, ef það eru komnar breytingar þá sækir Jenkins þær og             

endurbyggir kerfið.  
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4.3 Portainer 

Portainer er stjórnunartól til þess að byggja upp og keyra á Docker umhverfi. Portainer              

sækir nýjustu útgáfuna af bakendanum frá Jenkins og keyrir hana upp í Docker á              

netþjón hjá Símanum sem gerir framendanum kleift að tala við vefþjónustunnar           

(bakendann).  
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