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Inngangur 
 
Í þessari skýrslu verður farið yfir almenna uppsetningu og verkferla í þróun Matartorg hugbúnaðarins. 

Matartorg er skipt niður í 4 stök verkefni: API, framendi, bakendi og OpenAPI Specification sem öll eiga 

heima í sínu eigin git repository. 

Öll þessi verkefni eru í útgáfustýringu (e. Version control) sem hýst er á Bitbucket og eru verkefnin eru 

læst innan og aðeins aðgengileg fyrir starfsfólk Stefnu. 

 

 

 

 

Forkrafa 
Við þróun hugbúnaðar er reynt að hafa forkröfur (e.dependencies) á forrit í lágmarki og þarf aðeins: 

- Nodejs 

- Yarn 

- Docker 

- Docker-compose 

-  

til þess að keyra upp framenda, bakenda og API. 

 

Þar sem verkefnið er í útgáfustýringu, þá er git einnig nauðsynlegt til þess að hefjast handa að þróa 

verkefnið. Til þess að keyra upp Quasar verkefni þá þarf aðgang að Bitbucket project fyrir OpenAPI 

specification. 

API 
API er skrifaður í PHP og nánar tiltekið Slim Framework, hann krefst tengingu við MySQL grunn og að 

keyra á PHP. 

 

 

 

 



Fyrir þróun (e. development) þá er mælt með því að notast við Docker lausn, sem er búið að forstilla fyrir 

verkefni, fyrir vikið þarf aðeins að smella í örfáar skipanir til þess að keyra upp verkefnið. Nánar um 

skipanir má finna í README.md skrá viðkomandi verkefni, sem verður uppfært í takt við verkefnið. 

 

Quasar verkefni 
Bæði framendi fyrir Matartorg og bakendi (stjórnborðið) eru skrifað í Quasar, er því uppsetning og 

deployment ferli nánar það sama. 

Þar er notast við Yarn sem er pakka- og verkefnis stjórnandi (e. Package manager & project manager), 

búið er að forstilla hvert verkefni fyrir sig, þannig einungis þurfi að keyra Yarn með örfáum færibreytum 

(e. parameters) til þess að keyra allar helstu skipanir fyrir verkefnið, allt frá því að ræsa dev umhverfið, 

kóðasnyrtir (e. linting), keyra sjálfvirkar prófanir og byggja upp verkefnið. 

 
Quasar verkefnin er með forkröfu (e. dependancy) á OpenAPI Specification verkefnið, sem er 

aðgangsstýrt af Bitbucket, fyrir vikið þarf aðgang að Bitbucket til þess að ná að setja upp allar 

nauðsýnlegar forkröfur. 

 

OpenApi Specification 
OpenAPI Specification er skrifað alfarið í yaml, þar er það undir hverjum og einum forritara að velja 

hvaða hugbúnað eða textaritil til þess að þróa OpenAPI áfram, hægt er að notast við editor.swagger.io, 

Insomnia Designer eða sinn uppáhalds textaritil (vim). 

Fyrir í verkefninu er búið að útfæra scriptu sem breytir yaml yfir í json, sem framendi, bakendi og API 

reiða á. 

 


