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Inngangur 
Þjónustukerfi Edico ehf. skiptist upp í framenda (veðviðmót og handtölvulausn), bakenda og 

gagnagrunn. Vefviðmótið er í React, handtölvulausnin er í Xamarin, bakendinn er í .NET Core og 

gagnagrunnurinn er Postgres. Kerfið í heild sinni fyrir utan handtölvuna er keyrt upp í Docker og Docker-

compose sem gerir uppsetningu kerfisins fljótlega og einfalda. Azure Pipelines sér síðan um að gera 

prófanir og fram- og bakenda. 

Fyrst munum við fara yfir hvernig kerfið er sett upp meðan verið er að vinna í því (e. Development). 

Síðasti kaflinn í þessari handbók fer yfir hvernig setja á upp kerfið hjá þeim fyrirtækjum sem munu nota 

það og kjósa að hýsa hjá sér. 

Yfirlitsmynd af kerfi 
Hér fyrir neðan má sjá yfirlitsmynd af kerfinu sem lýsir samskiptum mismunandi hluta innan kerfisins. 

Önnur kerfi gætu þurft að tala við bakenda þjónustukerfisins en kerfið verður sjálfstætt að öðru leyti.  
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Rekstur 

Bakendi 
Bakendinn er Web API skrifaður í .NET Core og notar entity framework til að vinna með gagnagruninum. 
Postgres er notaður sem gagnagrunnur keyrt upp á þinni vél (locally). Einnig eru prófanir fyrir bakenda 
sem sér „project“ og þar er notast við MStests. 
 

Pakkar og útgáfur 
Dotnet SDK, útgáfa: 3.1.2 
Postgres, útgáfa: 10.10.x 
 
Bakendi: 

• Automapper, útgáfa: 9.0.0 

• BarcodeLib, útgáfa: 2.2.5 

• FluentScheduler, útgáfa: 5.3.0 

• Mailkit, útgáfa: 2.6.0 

• NpgSql.EntityFrameworkCore.Design, útgáfa: 3.1.1 

• Microsoft.Extensions.Logging.Log4Net.AspNetCore, útgáfa: 3.1.0 

• Microsoft.Windows.Compatibility, útgáfa: 3.1.0 

• Newtonsoft.Json, útgáfa: 12.0.3 

• Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL, útgáfa: 2.1.0 

• Swashbuckle.AspNetCore, útgáfa: 5.2.1 
Prófanir: 

• coverlet.collector, útgáfa: 1.0.1 

• Microsoft.EntityFrameworkCore.Design, útgáfa: 3.1.1 

• Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory, útgáfa:3.1.2 

• Microsoft.NET.Test.Sdk, útgáfa: 16.2.0 

• Moq, útgáfa: 4.13.1 

• MSTest.TestAdapter, útgáfa: 2.0.0 

• MSTest.TestFramework, útgáfa: 2.0.0 

• nbuilder, útgáfa: 6.1.0 

• nsubstitute, útgáfa: 4.2.1 
 

Umhverfisbreytur (e. Environment variables) 
Bakendinn notar umhverfisbreytur til að setja upp tölvupóstsvirknina. Ef umhverfisbreyturnar eru settar 
upp í stýrikerfinu þínu mun forritið hlaða þeim upp, stilla og nota þá til að tengjast 
tölvupóstsþjónustunni (SMTP server). 
Umhverfisbreyturnar sem þurfa að vera stilltar eru eftirfarandi: 

• SMTP_USERNAME 

• SMTP_PASSWORD 

• SMTP_SERVER 

• SMTP_PORT 
 
Ef þetta er ekki gert, er hægt að setja breyturnar í .env skjal sem þarf að vera í 
Tjonustukerfi/Bakendi/ThjonustukerfiWebAPI/Config/EnvironmentVariables og sett upp sem „key-value 
pairs“, t.d. SMTP_USERNAME=notandi. 
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Keyra upp kerfið (í fyrsta sinn) 

• Setja upp Dotnet SDK 

• Setja upp Postgres 

• Clone repository 

• Opna appsettings.json til að breyta staðal (default) tengistrenginn við gagnagrunninn 

• Fylla út fyrirtækjastillingarnar í: Tjonustukerfi/Bakendi/ThjonustukerfiWebAPI/Config 

• Setja nafnið á fyrirtækinu í Program.cs (nánari lýsing þar) 

• Setja upp umhverfisbreyturnar í stýrikerfinu eða í .env skjali, sjá hér 

• Færðu þig í möppuna ThjonustukerfiWebAPI í skipanalínuviðmótinu (terminal/CLI) 

• Keyrðu eftirfarandi skipanir: 
o dotnet restore 
o dotnet ef migrations add 
o dotnet ef database update 
o dotnet run 

Eftir að kerfið er keyrt upp í fyrsta sinn er nóg að keyra aðeins: dotnet run 
 
Ath: Ef bakendinn er með uppsett migrations (ætti að vera) í migrations möppunni þá þarf ekki að gera 
þessar tvær skipanir að ofan þar sem bakendinn mun sjá um migrations sjálfvirkt: 

• dotnet ef migrations add 

• dotnet ef database update 
 

Migrations (færa inn nýjar eða breyta töflu) 
Búa til nýja töflu: 

• Í möppunni Models/Entities bættu við nýjum klasa, þessi klasi mun tákna (represent) töflu í 
gagnagrunninum 

• Inn í DataContext klasanum í Models möppunni bættu við: 
o public DbSet<nafnklasans> NafnTöflunnar {get; set;} 

• Í skipanalínuviðmót (terminal/CLI) gerður eftirfarandi: 
o dotnet ef migrations add NafniðÁTöflunniSemÞúErtAðSetjaInn 
o dotnet ef database update 

Uppfæra töflu: 

• Breyttu Entity módelunum eins og þú þarft. Farðu síðan í skipanalínuviðmótið (terminal/CLI) og 
gerðu eftirfarandi: 

o dotnet ef migrations add TextiSemLýsirBreytingunni 
o dotnet ef database update 

 

Prófanir 
Prófanirnar eru keyrðar með MSTests. Ef klasinn sem verið er að prófa verður að nota annan klasa (eins 
og service að nota repository) er notað „Mock“ sem hermir eftir virki klasans sem verið er að kalla á. 
Hver prófanaklasi tilheyrir einum klasa í verkefninu sem verið er að prófa. Prófanaklasarnir eru stilltir 
upp til að keyra uppsetningu fyrir hvert próf og hreinsar þessa uppsetningu eftir hvert próf. Hvert próf 
prófar eitt fall en getur verið að prófa margvíslega virkni í fallinu ef við á. 
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Til að keyra prófanir þarftu að gera eftirfarandi: 

• Færðu þig í möppuna ThjonustukerfiTests í skipanalínuviðmótinu (terminal/CLI) 

• Keyrðu: dotnet test 
 

Skjölun 
Fyrir skjölun notuðum við Swagger til að skjala alla virkni í bakenda sem hægt er að nota þegar verið er 
að smíða kerfi (framenda) til að tengjast við bakendann okkar. Með því að skala kerfið vel, gerum við það 
auðveldara fyrir aðra að nota það og breyta því. 
Til að skoða Swagger er gert eftirfarandi: 

• Keyrir upp bakendann með því að fara í möppuna ThjonustukerfiWebAPI í skipanalínuviðmótinu 
(terminal/CLI) og keyrir: dotnet run 

• Opnar vafrann þinn og ferð á: http://<host>:<port>/swagger 
o Dæmi: http://localhost:5000/swagger 
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Framendi vefviðmót 
Vefviðmót framendans er skrifað í Javascript með React libraryinu og prófanir styðjast við Jest. 
 

Pakkar og útgáfur 
Vefur: 

• @material-ui/core, útgáfa: ^4.9.10 

• @material-ui/icons, útgáfa: ^4.9.1 

• better-docs, útfáfa: ^2.0.1 

• bootstrap, útgáfa: ^4.4.1 

• jsdoc, útgáfa: ^3.6.4 

• moment, útgáfa: ^2.24.0 

• react, útgáfa: ^16.12.0 

• react-bootstrap, útgáfa: ^1.0.0-beta.17 

• react-dom, útgáfa: ^16.12.0 

• react-moment, útgáfa: ^0.9.7 

• react-router-dom, útgáfa: ^5.1.2 

• react-scripts, útgáfa: 3.4.0 

• react-to-print, útgáfa: ^2.7.0-beta.2 

• serve, útgáfa: ^11.3.0 

• validator: ^12.2.0 

Próf: 

• @testing-library/jest-dom, útgáfa: ^4.2.4 

• @testing-library/user-event, útgáfa: ^7.2.1 

• @testing-library/react, útgáfa: ^9.4.0 

• @types/jest, útgáfa: ^25.1.4 

• enzyme, útgáfa: ^3.11.0 

• enzyme-adapter-react-16, útgáfa: ^1.15.2 

• react-test-renderer, útgáfa: ^16.13.0 

Keyra upp kerfið (í fyrsta sinn) 

• Clone Repository 

• Færa þig í möppu thjonustukerfi-react-app í skipanalínuviðmótinu (terminal/CLI) 

• Fyrir keyrslu í þróunarumhverfi, keyrðu eftirfarandi skipanir 

o npm install   

o npm start 

• Fyrir keyrslu í framleiðsluumhverfi, keyrðu eftirfarandi skipanir:  

o npm install 

o npm run build 

o npm run serve  

• Nú er vefviðmót kerfisins aðgengilegt á http://localhost:3000 
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Prófanir 
React appið er einingaprófað með Jest þar sem viðeigandi componentar eru prófaðir. Einingapróf hvers 

component má finna í möppu componentsins.  

Til að keyra prófanir þarftu að gera eftirfarandi: 

• Færðu þig í möppuna thjonustukerfi-react-app í skipanalínuviðmótinu (terminal/CLI) 

• Keyrðu eftirfarandi skipun: 
o npm test 

• Nú hlustar prófanakerfið eftir breytingum á kóða og keyrir prófanir sjálfkrafa við breytingar. 

Endapunktar 
Í service möppunni má finna þá virkni sem talar við bakenda. Þar finnst einnig skráin endpoint.js, sem 

stýrir því hvaða endapunktur er notaður. Hún nýtir window (global) breytu til að stilla endapunktinn af. 

Ef þessi breyta er ekki stillt þá er endapunkturinn stilltur á http://localhost:5000. Ef það er þörf á að 

breyta þessu skal fara í env-config.js (thjonustukerfi-react-app/public/env-config.js) og breyta API_URL 

og API_PORT. T.d. ef API_URL=http://visir.is/api og API_PORT=4000 þá mun appið senda öll API köll á 

http://visir.is/api:4000. 

Þegar keyrt er npm start í skipanalínuviðmótinu (terminal/CLI) mun þessi stutta skrifta keyra (env-

config.js). Hún stillir API_URL og API_PORT í window áður en React appið sjálft keyrist upp. Með þessu 

getur React appið notað window breyturnar til að stilla endapunktinn við bakenda. 

Einnig er er skrifta í thjonustukerfi-react-app möppunni sem heitir env.sh. Þessi skrifta er notuð fyrir 

Docker. Docker stillir umhverfisbreyturnar og þessi skrifta notar þær til að búa til env-config.js skriftuna 

sem mun keyrast fyrir npm build. Til að stilla sjálfgefna endapunktinn fyrir docker þá er það gert í 

skjalinu .Default_API sem mun vera notað ef umhverfisbreyturnar eru ekki til staðar. 

Skjölun 
Kóðinn í vefviðmóti er skjalaður með JSDoc stuðning og Better-docs viðbótinni til þess að hægt sé að 
skoða skjölun allra hluta í þægilegu vefviðmóti, flokkað eftir hlutverki. 
Til að skoða skjölina er gert eftirfarandi: 

• Ferð í möppuna thjonustukerfi-react-app í skipanalínuviðmótinu (terminal/CLI) og keyrir: npm 
run docs 

• Við þetta verður til mappan docs til sem inniheldur skjölun fyrir kóðann. Til þess að skoða hana 
er index.html skráin opnuð með vafra. 
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Framendi handtölvulausn 
Framendi handtölvu er gerður í Xamarin sem notar C# til að höndla virkni og xaml til að sjá um viðmót. 
Kerfið er hannað fyrir Zebra handskanna, og þá sérstaklega til að nota strikamerkja lesarann hjá þeim. 
Það virkar á öðrum Android tækjum. 
 

Pakkar og útgáfur 
Nuget pakkar: 

• NETStandard.Library, útgáfa: 2.0.3 

• Newtonsoft.Json, útgáfa: 12.0.3 

• Polly, útgáfa: 7.2.1 

• Xam.Plugin.Connectivity, útgáfa: 3.2.0 

• Xamarin.Essentials, útgáfa: 1.5.3.1 

• Xamarin.Forms, útgáfa: 4.6.0.726 

Áður en kerfið er keyrt upp (í fyrsta sinn) 
Áður en kerfið er keyrt upp mælum við með að nota Visual Studio 2019 með „Mobile development with 

.NET“ og “.NET Core cross-platform development” set upp og með valkvæða möguleikanum „Android 

SDK Setup“. Uppsetningin mun miðast við Visual Studio 2019 

• Clone Repository 

• Opna verkefnið í Visual Studio 

• Hægri smella á verkefnið („Solution“ í Visual Studio) og velja „Restore NuGet packages“ 

• Farðu í tools -> Android -> Android SDK Manager og veldu Oreo 8.0 og apply changes 
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• Farðu í tools -> Android -> Android Device Manager og settu upp emulator: 

Hérna eru stillingar sem notaðar voru í þróun kerfisins 

 
• Hægra smelltu á HandolvuApp.Android og veldu „Set as startup project“ 

Endapunktar 
Í Handtolvuapp er skrá sem heitir Constants.cs, þar er breyta sem inniheldur tengistreng við bakendann. 

Honum þarf að breyta í réttan tengistreng til að tala við bakendann. 
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Prófanir og samfelld samþætting 
Það vinna allir á sinni grein (branch). Áður en greininni er ýtt á GitHub er hún uppfærð með því sem er á 

master (merge master). Þegar kóðinn er kominn á GitHub grípur Azure DevOps píplínan kóðann, keyrir 

prófanir og skilar pass/fail. Síðan er hægt að gera pull request á master greininni, ef það kemur 

uppfærsla á pull requestunni þá keyrir Azure píplínan prófanir aftur. Á þessum tímapunkti þarf einhver 

annar forritari í teyminu að yfirfara kóðann og samþykkja hann. Ef kóðinn er með pass frá Azure og 

annar í teyminu hefur samþykkt kóðann er hægt að setja hann á master greinina (merge with master). 

Þegar kóðinn er kominn á master þá keyrir Azure prófanir einu sinni enn og uppfærir skyldina (badges) 

sem eru í README.md á repository á GitHub. 
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Uppsetning 

Fram- og bakendi 
Kerfið notar docker og docker-compose fyrir uppsetningu. Tölvan/serverinn sem hýsir kerfið verður að 

styðja docker og docker-compose. Tengingin við postgres (notendanafn, database og lykilorð), SMTP 

servernum (tölvupóstsþjónusta) og tenging React-app við bakenda er sett upp í .env skrá. Docker-

compose les síðan þessa skrá þegar hún er keyrð upp. Docker-compose keyrir upp network með docker 

containers. Okkar kerfi er með þrjá containera: bakendinn (dotnet), gagnagrunnur (postgres) og node 

(react-app). Bakendinn og React framendinn eru aðgengilegir fyrir utan Docker á portunum sem þeir eru 

stilltir á en Postgres gagnagrunnurinn er lokaður af. Aðeins bakendinn getur haft samband við 

gagnagrunninn. Kerfið er uppsett til að virka þegar docker compose er keyrt upp. 

Hvert fyrirtæki sem notar kerfið er með json skrá sem stillir þarfir þess og er hægt að finna í 

Tjonustukerfi\Bakendi\ThjonustukerfiWebAPI\Config. Til að velja hvaða stillingaskrá kerfið keyrir upp 

ferðu í program.cs og fylgir leiðbeiningunum þar. 

ATH: Áður en kerfið er keyrt upp í fyrsta sinn verður bakendinn að vera kominn með migrations í 

migrations möppunni. Hægt er að sjá hér hvernig það er gert. 

Staðal (default) portin sem eru opin fyrir kerfið eru eftirfarandi: 

• Port 5000 er tengt við bakendann en hægt er að breyta því í .env skjalinu fyrir docker-compose 

• Port 80 er tengt við React framenda 

Umhverfisbreyturnar sem verða að vera stilltar fyrir docker-compose eru settar í .env skjal á sama stað 

og docker-compose.yml er. Eftirfarandi umhverfisbreyturnar verða að vera stilltar: 

• postgresUser=<gildi> 

• postgresPassword=<gildi> 

• postgresDatabase=<gildi> 

• SMTP_USERNAME=<gildi> 

• SMTP_PASSWORD=<gildi> 

• SMTP_SERVER=<gildi> 

• SMTP_PORT=<gildi> 

• API_URL=<gildi> - (þetta er Url/IP á tölvunni sem hýsir) 

• API_PORT=<gildi> 
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Til að ræsa kerfið þarf að gera eftirfarandi: 

• Setja upp Docker (ef ekki þegar sett upp) 

• Setja upp docker-compose (ef ekki þegar sett upp) 

• Setja upp .env skjalið (ef ekki þegar sett upp) 

• Setja upp/stilla stillingarskrá fyrirtækis (ef ekki þegar sett upp) 

• Í skipanalínuviðmótinu (terminal/CLI) þar sem docker-compose.yml skjalið er þarf að keyra: 

o docker-compose up 

• Til að keyra í detached mode þar að keyra eftirfarandi: 

o docker-compose up -d 

Slökkva á docker-compose: 

• Til að slökkva á kerfinu ef docker-compose er keyrt upp í detached mode: 

o docker-compose down 

• Til að slökkva á kerfinu þegar docker-compose er ekki í detacted mode gerir maður ctrl + c 
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Handskanni 
Lausnin fyrir handskanna er gerð fyrir Zebra Android kerfi. Til þess að koma kerfinu á tækið þarf að byrja 

að „Archive“ verkefnið og fyrir það þarf að setja ákveðnar stillingar á verkefnið fyrir uppsetningu. 

1. Hægri smelltu á .Android verkefnið og veldu properties 

2. Farðu „Android Manifest“. Fyrst er að velja nafn á verkefnið, velja icon sem birtist á tækinu og 

hvaða útgáfa af lausninni. 

 
3. Næst þarf að afhaka „Use Shared Runtime“ og „Use fast deployment“ sem er bara notað við 

Debug 
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4. Næst þarf að stilla „linking“, þetta minkar stærð .apk svo það taki minna pláss á tækinu. Veldu 

„Sdk Assemblies Only“, þetta setur bara þau dependency sem skilgreind eru í assembly sem part 

af .apk 

 
5. Næst hægri smelltu á .Android verkefnið og veldu „Archive“ 

6. Núna ætti Visual Studio að byrja að búa til .apk 
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7. Næst þarf að velja distribute (niðri í hægri horni á myndinni) 

 
8. Næst þarf að velja hvernig varan verður distributed, Google Play setur verkefnið á google play en 

Ad Hoc er notað til að búa til .apk sem er vistaður á tölvunni. Veldu Ad Hoc fyrir þessa útfærslu. 
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9. Næst þarf að velja „Signing Identity“ ef þetta er í fyrsta skiptið þá ýtir þú á græna plús takkann. 

 
a. Ef þú þarft að búa til „Signing Identity“ þá þarf að fylla út í alla rauðu dálkana, lykilorðið 

er svo notað í hvert sinn sem þetta „Signing Identity“ er notað í „Archive“ 
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10. Næst velur þú „Signing Identity“ og velur „save as“ 

 
11. Núna er komið tilbúið .apk skrá í tölvuna hjá þér og núna er að koma því á tækið, hvort sem það 

er fært yfir með að tengja tækið eða nota niðurhalshlekk. 

12. Þegar .apk skráin er komin á tækið þá þarf bara að keyra hana og þá er kerfið klárt í keyrslu á 

tækinu. 


