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Framendinn er skrifaður í React.js og Redux en bakendinn er skrifaður í Express.js og við 
notuðumst við MongoDB NoSQL gagngrunn til að hýsa gögnin. 

Dependencies 

Til þess að geta keyrt kóðann þarf að hafa Node.js uppsett í tölvunni sem hægt er að 
nálgast á þessari slóð https://nodejs.org/en/. 

MongoDB 

Fyrir gagnagrunninn þarf að búa til aðgang á mongoDB og búa til nýtt project og byggja 
cluster sem mun halda utan um töflurnar og gögnin úr forritinu. 

Þegar það er afgreitt er smellt á connect til að nálgast slóð sem þarf að setja í .env 
skránna með viðeigandi notandanafni og lykilorði.  

mongodb+srv://{notandanafn}:{lykilorð}@servify.6nfi4.mongodb.net/{server_nafn}?retry
Writes=true&w=majority 

Mailgun 

Til að nota tölvupóstáminningar þarf að búa til aðgang á mailgun og setja upp lén. Setja 
þarf mailgun API lykilinn í .env skránna. 

MessageBird 

Til að nota sms áminningar þarf að búa til aðgang á MessageBird og sækja API lykil hjá 
þeim sem er einnig settur í .env skránna. MessageBird býður upp á að nota prófunar api 
sem sendir ekki út sms í raunveruleg símanúmer en heldur utan um allar prófanir og hvort 
sendingin gekk eða ekki. 

Heroku 

Til að notast við deployment pipeline hjá Heroku þarf að setja alla API lykla sem koma fram í 
.env skránni í stillingar í þínu forriti á heimasíðu Heroku. Þetta er gert með því að velja appið 
þitt á heimasíðu Heroku, þaðan ferðu í settings – reveal config vars og setur inn alla lykla 
sem eru í notkun á því svæði. 

Velur appið þitt, ferð í settings og velur reveal Config Vars og setur inn alla lykla sem koma 
fram í .env skránni. (sjá mynd 1) 

Mynd 1 
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Uppsetning 

1. Fyrst þarf að sækja kóðann á github með því að keyra þessa skipun í terminal. 
git clone https://github.com/Elfarv/lokaverkefni.git 
 

2. Setja upp þá pakka sem þarf til að keyra forritið. Eftirfarandi skipun þarf að keyra í 
bæði rótinni á forritinu og client möppunni. 
npm install 
 

3. Setja upp .env skrá sem heldur utan um stillingar fyrir Api, Heroku, sms þjónustu og 
email þjónustu. Skráin þarf að vera staðsett í rótinni á forritinu. 
touch .env 
 

4. Setja eftirfarandi upplýsingar í .env skránna. Þessar upplýsingar eru breytilega eftir 
því hvar forritið er geymt. 

a. MessageBird api er notað fyrir sms þjónustuna sem sendir út áminningar.  
b. mail_api_key er notað fyrir email þjónustuna sem sendir út áminningar. 
c. mongoURI er notað fyrir mongodb gagnagrunninn. 
d. jwtSecret er notað fyrir auðkenningar tóka sem þarf fyrir innskráningu. 

 
MESSAGEBIRD_API_KEY={API lykill frá sms þjónustu} 
mail_api_key = {API lykill frá email þjónustu} 
 
mongoURI = 
mongodb+srv://{notandanafn}:{lykilorð}@servify.6nfi4.mongodb.net/{server_nafn
}?retryWrites=true&w=majority 
jwtSecret = {leyniorð} 

Keyrsla 

Ef keyra á forritið í þróunar umhverfi þarf að keyra þessa skipun í rótinni. Þessi skipun 
keyrir bæði fram- og bakendann á sama tíma með aðstoð pakka sem heitir concurrently en 
sá pakki er uppsettur við það keyra skipunina npm install úr fyrri skrefum.  

npm run dev 

Að því loknu er hægt að opna síðuna í vafra með slóðinni 

localhost:3000/ 
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Heroku 

Til að setja forritið upp á Heroku þarf að sjá til þess að bæði Git og Heroku CLI sé uppsett á 
tölvunni.  

1. Setja upp Git 

https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-Installing-Git 

2. Setja upp Heroku 

https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli#download-and-install 

3. Til að búa til Heroku forrit  

heroku create 

4. Til að búa til remote fyrir forritið 

git remote -v 

5. Til að deploy-a forritinu á Heroku 

git push heroku master 

 

 

 
 


