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HÁSKÓLANS Í REYKJAVÍK 

VINNUUMHVERFI FORRITARANS 



Hvernig lítur forritari út? 



Staðalímynd? 
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Hvað gera tölvunarfræðingar? 

• Forrita 

 

• Einir! 

 

• Sveittir!! 

 

• Í dimmum kjallara!!! 
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Hvað gera tölvunarfræðingar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skemmtilegt félagslegt starf fyrir alla í spennandi umhverfi!! 
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Tölvutækni er alls staðar 

• Fjölbreytt tengsl við lífið sjálft 

– Vísindi, hugbúnaður, fjármál, líftækni, kennsla, rannsóknir, 

stjórn kerfa, orka, hátækni, verkstjórnun, og fleira 

• Verkefni tölvunarfræðinga 

– Forritun, hönnun, viðmót, greining, viðhald, leikir, úrvinnsla, 

samskipti, mótun lausna, miðlun, netvinna, samskiptanet, og 

fleira 

– Vinna með fólki að lausn verkefna 
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Nám við HR 

• Tölvunarfræði 

– Kerfisfræði (2 ár) 

– BSc (3 ár) 

– MSc (2 ár) 

– PhD (3-4 ár) 
 

• Tölvunarstærðfræði 

– BSc (3 ár) 
 

• Hugbúnaðar-
verkfræði 

– BSc (3 ár) 

– MSc (2 ár) 

 
 

B. 

Sc. 
B.Sc. 

Dip 

M.Sc. M.Sc. 

Ph.D. 

Tölvunar- 

fræði 

Hugbúnaðar- 

verkfræði 

B.Sc. 

Tölvunar- 

stærðfræði 
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Samanburður á námslínum 

Tölvunarfræði Hugbúnaðarverkfræði 

Verkfræðigrunnur 

Verkefnastjórnun 

Aukin sérhæfing í 

tölvunarfræðigreinum  

Almennar  

tölvunarfræðigreinar 

(t.d. forritun) 

Tölvunarstærðfræði 

Stærðfræði 

Fræðileg tölvunarfræði 
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Áherslur í náminu 

• Fræðilegur grunnur 
– Tengsl við rannsóknir 

 

• Hagnýt nálgun 
– Verkefnadrifið nám 

– Verklegt námskeið 

– Lokaverkefni með 
fyrirtækjum 

 

• Hefðbundin námskeið 

– Forritun, gagnaskipan, reiknirit 

– Vefforritun, hönnun og smíði... 
 

• Áhersla á verkefnalausnir 

– Kjarnanámskeið 

– Valnámskeið 
 

• Þátttaka í keppnum 

– Forritunarkeppni 

framhaldsskóla 

– Bootcamp þjálfun 

– ACM keppni 

– Vorkeppni HR 

 ... í forritunarkennslu 
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Vinnuumhverfi forritarans 



www.hr.is www.hr.is 

Góðar minningar! 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/GNU_Emacs_23.3.1.png
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Vinnuumhverfi forritarans 
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Vinnuumhverfi forritarans 



www.hr.is www.hr.is 

Dagskrá ráðstefnunnar 

13:10-13:50 Forritunarmál 

 Play Framework í Java 

 Python í leikjaheiminum 

13:50-14:10 Verkbeiðnakerfi 

 JIRA og fleiri tól 

14:10-14:30 Prófanir  

 Þetta virkar á minni vél! 

 

14:30-14:45 Kaffihlé 

 

14:45-15:05 Notendaviðmót 

 Hvernig losnar maður við 

heimska notendur?  

15:05-15:45 Verkefnastjórnun 

 Lífið í sjálfskipuleggjandi teymi 

 Praktísk ráð fyrir forritara sem 

leiða hugbúnaðarþróun 

15:45-16:45 Gagnagrunnar  

 Aðlögun 

viðskiptagreindarlausna 

 Sannleikurinn og frelsið  

 noSQL - Hvað og hvenær? 

 

16:45-17:00 Umræður 


