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1 Yfirlitsmynd af kerfi 

Kerfið er skipt upp í þrjá aðganga, fyrir stjórnanda (e. admin), fyrir notanda og að lokum fyrir 

gest. Gesta aðgangur veitir notanda engan aðgang að breytingum, hann getur aðeins skoðað 

það sem fyrir er innan kerfisins.  Stjórnandinn getur hins vegar breytt, bætt við og eytt (hefur 

CRUD aðgang að nánast allri virkni), hann hefur einnig aðgang að notendastýringu en þar 

getur hann breytt hlutverki allra notenda kerfisins sem og sett notendur í bann og sömuleiðis 

tekið þá úr banni. Notandi hefur upp að vissu marki sömu leyfi og gesta aðgangur fyrir utan 

að hann hefur aðgang að hópum og getur skrifað inn reynslusögu sem gesta aðgangur hefur 

ekki heimild fyrir. Allar aðgerðir eru gerðar í gegnum smáforritið sjálft og er tengt rauntíma  

gagnagrunn sem er skýjalausn og No-SQL gagnagrunnur sem heitir Firebase. 

 

 

 

 

Mynd 1 – Yfirlitsmynd af núverandi kerfi. 
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1.1 Aðgangur að kerfum og auðkenning. 

Til þess að gerast notandi að kerfinu þarf að byrja á að gera nýskráningu. Auðkenningin virkar 

svo þannig að eftir nýskráningu vistast notendanafnið inni í gagnagrunninum (Firebase) og 

dulkóðar lykilorðið. Í Flutter er þjónusta sem heitir „Provider“ sem er „global“ fall sem virkar 

þannig að hægt er að kalla á það og fá upplýsingar um hvaða notandi er skráður hverju sinni 

hvar sem maður er staddur í forritinu, einnig sinnir þetta fall því hlutverki að það heldur utan 

um hvers konar notandi þetta er, stjórnandi eða venjulegur notandi og þá hvort notandinn sé 

í banni eða ekki. 

2 Kóðareglur/venjur 

Hópurinn ákvað að setja niður forritunarreglur með þeim tilgangi að halda samræmi í 

kóðanum meðan á útfærslu stóð. 

2.1 Útgáfustjórnun 

Við notuðum github til að hýsa verkefnið og halda utan um útgáfur forritisins. Hér er slóðin á 

verkefnið. https://github.com/Hilmar96/Lokaverkefni2020 

 

Þar sem allur kóði var geymdur á GitHub taldist nauðsynlegt að setja niður nokkrar reglur fyrir 

alla að fylgja eftir þar. GitHub var sett upp þannig að búin var til grein (e. branch) áður en 

útfærslan hófst, þessi grein var skýrð tester og var hugsuð sem varúðarráðstöfun og notuð við 

sameiningu á öllum nýjum greinum (feature branch). Svo þegar ljóst væri að allt virki á tester 

þá má sameina við master, þetta var gert til að stuðla að því að engin hætta yrði á að master 

myndi brotna.  Hér fyrir neðan má sjá útlistun á þeim reglum sem við sameinuðumst um að 

framfylgja. 

• Commit-a reglulega 

• Hafa lýsandi skilaboð með hverju committi (e. Git messages) 

• Alltaf að vinna á nýrri grein (e. feature branch) 

• Þegar vinna á nýrri grein er tilbúin og allt virkar skal búa til samfellingarbeiðni (e. Pull 

request) inn í testing EKKI sameina (e. merge) beint.  

• Sjá til þess að allt virkar á testing greininni eftir að samfellingarbeiðni var samþykkt  

• Búa til samfellingarbeiðni inn í master þegar það er ljóst að testing virkar að fullu 

• Master á aldrei að brotna 

https://github.com/Hilmar96/Lokaverkefni2020
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2.2 Skrásetning/skjölun  (e. Documentation) 

Þar sem flest tungumál hafa sína staðla notuðum við leiðbeiningar (e. Style guide) frá Flutter 

við útfærslu á kóðareglum tengdum skrásetningu og stíl (sjá nánar hér: 

https://github.com/flutter/flutter/wiki/Style-guide-for-Flutter-repo). Hér fyrir neðan má sjá 

útlistun á þeim reglum sem hópurinn hyggst fylgja í gegnum ferlið.  

• Nota ‚///‘ athugasemd (e. comment) fyrir úrdrátt (e. summary) á föllum og klösum 

• Nota ‚//‘ fyrir línu athugasemdir 

• Athugasemd byrjar á stórum staf og endar á punkti 

• Forðast skal að skrifa óþarfa athugasemdir, („If someone could have written the same 

documentation without knowing anything about the class other than its name, then 

it‘s useless“).  

• Skrifa stuttar, skýrar setningar 

• Fyrsta málgrein af hvaða „dartdoc“ hluta verður að vera stutt setning sem útskýrir 

tilgang og meiningu þess sem er skráð. Málsgreinar sem fylgja í kjölfarið verða að 

byggja á því sem fram kom í fyrstu málsgrein. Forðast skal að hafa fyrstu málsgrein 

margar setningar (ástæðan er sú að fyrsta málsgrein er tekin og notuð t.d. í efnisyfirliti 

og þarf því að geta staðið ein og ekki taka mikið pláss. Sjá nánari útskýringu á þessu á 

mynd 1. 

• When referencing a parameter, use backticks. However, when referencing a 

parameter that also corresponds to a property, use square brackets instead. Sjá 

einnig á mynd 1.  

 
 

2.3 Breytur og breytuheiti 

Hvað varðar breytur skal reyna að lágmarka sýnileika á föstum (minimize visibility scope of 

constants) og forðast það að nota „var“, frekar skal reyna eftir fremsta megni að skilgreina 

breytu eftir tegund (e. type).  

Mynd 1 – skrásetning og stíll. 

https://github.com/flutter/flutter/wiki/Style-guide-for-Flutter-repo


5 
 

Hvað varðar breytuheiti:  

• global fastar skulu hafa forskeytið „k“, dæmi: const String kSaveButton = „save“;  

• Forðast að nota ónafngreind færibreytuheiti (e. parameter names) 

• Nota lýsandi breytuheiti 

• Klasaheiti skulu skrifuð í PascalCasing, dæmi: UserStory 

• Breytuheiti skulu skrifuð í camelCasing, dæmi: userStory 

• Skrárheiti skulu skrifuð í lágstöfum og notað undirstrik til að aðskilja einstaka orð, 

dæmi: login_screen.dart 

3. Þróunarumhverfi 

 

Umhverfið er sett upp á „emulator“ eða sýndarvél sem er keyrt upp í gegnum Android Studio, 

svo er valkvætt hvort maður keyri kóðan sjálfan í gegnum Android Studio eða Visual Studio 

Code. Visual Studio Code keyrir upp kóðann en tengist sýndarvélinni í gegnum Android 

Studio, þess vegna þarf alltaf að byrja á að opna Android Studio og keyra upp emulatorinn og 

svo keyrir maður forritið með skipuninni flutter run í terminalinu. Inn í forritinu er svo 

tengingin við Firebase sem einungis þróunarteymið hefur aðgang að. Einnig er hægt að nota 

Android síma og tengja hann beint við Android Studio í gegnum USB snúru.  

Notað er þróunarumhverfi sem heitir Flutter og heitir forritunarmálið Dart sem er notað í því 

umhverfi. 

 

3.1 Uppsetning 

Fyrsta skref er að setja upp Android Studio og SDK pakka sem mælt er með og mun ég ekki 

fara í gegnum það í smáatriðum hvernig það er gert en nánari upplýsingar og leiðbeiningar 

má finna hér: https://developer.android.com/studio/install fyrir Windows eða Mac. 

Svo er það valfrjálst hvort maður vilji vinna eingöngu á Android Studio eða nota Visua Studio 

Code. Þegar búið er að setja upp Android Studio þarf að setja upp sýndarvélina(emulator) 

nánari leiðbeiningar um uppsetningu hans er að finna hér: 

https://developer.android.com/studio/run/managing-avds. 

Þegar hér er komið við sögu er hægt að ná í forritið sjálft og vista það inni á vélinni (Sjá lið 5 

Github á bls 6 til að fara inná link). Næst skal opna forritið inni í Android Studio og loks keyra 

https://developer.android.com/studio/install
https://developer.android.com/studio/run/managing-avds
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sýndarvélina. Svo er hægt að opna verkefnið í  Visual Studio Code en þá er Visual Studio Code 

tengt sýndarvélinni sem er í Android Studio. Til að byrja með getur verið gott að keyra 

skipunina “flutter packages get” til þess að vera með alla pakka sem þarf til að geta keyrt 

forritið. Svo er einnig gott að keyra skipunina „flutter doctor“ til að sjá hvort það vanti 

eitthvað mikilvægt til að hægt sé að byrja. 

Að lokum er keyrt skipunina “flutter run” í terminalið og þá ætti forritið að keyrast upp. 

 

4. Högun á kóða 

Allur Kóði er skrifaður í forritunarmálinu Dart. 

 

4.1 Högun 

1.Presentation Layer 

-Allar skjámyndir sem birtast notanda (UI) eru er í möppu sem heitir „screen“. Gott er að hafa 

í huga að flutter notar nafngiftina „widget“ sem aðrir þekkja sem „component“ í öðrum 

forritunarmálum. Hvert screen getur svo notað marga widgets, hvort sem það er í sömu skrá 

eða mismunandi skrám. Við reyndum eins og við gátum að hafa widget skrár á sama stað og 

screen skrár, í sér möppu, í sömu möppu (e. directory) sem ber nafnið widgets. 

 

2.Service Layer 

-Hér er í raun öll virknin og lógík sem tengist svo gagnagrunni eins og eyða, bæta við og 

breyta ( e. CRUD). 

 

3.Repository layer. 

-Snýr að tengingu við gagnagrunn og inniheldur öll Models. 

 

5 Nafnavenjur 

Við skiptum möppustrúkturnum í screens, services, repositories, models, exceptions, enums, 

data, constants og components.  

Við reyndum að hafa allt frekar lýsandi nöfn á föllum og skjölum.  
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5.1 Casing 

Nöfn á möppum og skrám voru með litlum staf og undirstrik á milli orða eins og 

quiz_categories. Nöfn á föllum og breytunöfn notuðumst við með Camel casing eins og 

editStory. En nafnið á klösunum sjálfum voru Pascal casing eða eins og t.d 

StoryCreationScreen. 

 


