
Rekstrarhandbók
Þessi rekstrarhandbók mun fara yfir hvernig hugbúnaðurinn er settur upp til hægt sé að kynna
tæknilegum starfsmanni rekstar aðferðina.
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Hugbúnaðurinn er skrifaður að mestu leyti í Javascript, HTML, CSS, notum webpack til að
sameina skjölin og böndla kóðan.

Frammendi
Notað er Material-UI sem búið er að stíla flesta hluti, mappan src inniheldur möppuna
components sem inniheldur partar af viðmótinu. Allar viðmóts skjáir eiga heima í möppuna
screens, þar á meðal annars forsíðan og innskráningar síðan heima o.fl..

Bakendi
Notað er skýjalausn frá firebase fyrir auðkenninguna, gagnageymsluna. Notandi þarf að hafa
nýskráð sig til að fá aðgang, notandi er úthlutaður sérstakan streng (id) sem er notaður sem
tákn um þennan notenda, gögn um nemenda ökukennarans er undir þessu tákni sem aðeins
hann hefur aðgang að.

Notað er redux til að geyma upplýsingar t.d. gögn um id eða nemendur, hægt er að nálgast því í
store-inu. Við að nota redux er hægt að forðast óþarfa beiðni um sömu upplýsingum og sparað
kostnað.

Leiðbeiningar hvernig maður keyrir hugbúnaðinn er hægt að sjá í README.md skjalinu.

Prófanir
Notað er cucumber og puppeteer til að framkvæma sjálfvirkar prófanir. Hugað var aðeins að
prófa mest mikilvægustu virknina og smáatriðin voru ekki prófaðar. Það prófar ýmsa þætti frá
framenda og bakenda. Prófað var innskráninguna, skrá tíma á nemenda, skrá nýjan nemenda,
breyta upplýsingar um nemendan. Þessi próf nota HTML attribute “data-test” til að taka tillit á
ákveðin HTML tag.

Leiðbeiningar hvernig maður keyrir prófanirnar er hægt að sjá í README.md skjalinu.



Útgáfustýring
Notað er Github og þar af leiðandi git. Notað er núna main branch þegar pússað er til main
branch þá fer af stað github actions og keyrir lint og buildar. Kerfið er sett upp svo hægt sé að
velja milli continuous delivery eða continuous deployment, hérna á myndinni að neðan er hakað
fyrir continuous deployment, annars er hitt hakað.

Hýsing
Notað er netlify til að hýsa slóðina, þar hafa notendur aðgang að hugbúnaðinum. Netlify er með
API lykill frá github og þar með er hægt að hlustað á pússum. Þegar pússað er á main og
“Activate builds” er hakað við þá fer í gang “npm run build” skipun, þegar því er lokið verður
afurðin aðgengileg almenningi.


