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1 Hvað er upplýsingatækni? 

Upplýsingatækni (e. information technology) nær yfir vítt svið. Almennt er talað um upplýsingatækni 

sem það að beita viðeigandi tækni við gagnavinnslu. Með tækni er átt við tölvutækni, fjarskiptatækni 

og rafeindatækni. Upplýsingatækni er notuð í viðskiptalífinu, í iðnaði, í skólastarfi, við fjarnám, á heim-

ilum, í stórmörkuðum og á bókasöfnum og upplýsingamiðstöðvum svo eitthvað sé nefnt. 

Upplýsingatæknin er grundvöllur upplýsingaþjóðfélagsins, tækni sem gerir fjarskipti og hraðvirka 

miðlun þekkingar og upplýsinga mögulega. Upplýsingatækni er ekki inntak eða markmið í sjálfu sér 

heldur forsendan og afar mikilvægt er að huga að því að innihald og gæði upplýsinga séu eins og best 

verður á kosið hverju sinni. 

1.1 Upplýsingatækni og fyrirtæki 

Upplýsingatækni er orðin einn af mikilvægustu rekstrarþáttum fyrirtækja og stofnana og því er mikil-

vægt að þekkja vel stöðuna sem og þau tækifæri og ógnanir sem í tækninni felast. 

Stöðugar breytingar og þróun í upplýsingatækni krefjast þess að fyrirtæki og stofnanir veiti upp-

lýsingatækni og möguleikum hennar athygli og standi rétt að málum, hvort sem verið er að fást við 

stjórnun, daglegan rekstur eða val á lausnum. 
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2 Tölvur 

Tölvur eru margslungin verkfæri og taka sífelldum breytingum. Nútímatölvur eru í örri þróun og alltaf 

er að koma fram ný tækni sem miðar að því að láta þær leysa sífellt flóknari verkefni með meiri hraða 

og auðvelda notkun þeirra. Má í þessu sambandi nefna fartölvur, spjaldtölvur og farsíma. Meginþættir 

tölvu eru vélbúnaður og hugbúnaður sem vinna saman og er annað gagnslaust án hins.  

2.1 Spjaldtölva1 

Spjaldtölva er tölva með snertiskjá sem oftast notast við sérðsniðin stýrikerfi og bjóða upp á ýmiss 

konar hugbúnað sem kallast „öpp“. 

 
Mynd 2.1: Borðtölva 

 
Mynd 2.2: Fartölva 

 
Mynd 2.3: Spjaldtölva 

2.2 Vélbúnaður 

Tölvur eru fyrsta tækið sem flestum dettur í hug þegar talað er um upplýsingatækni. Þær eru samsettar 

úr mörgum hlutum sem vinna saman. Sýnilegir hlutar tölvu kallast einu nafni vélbúnaður.  

2.3 Helstu innviðir tölvu 

• Geisladrif 

• Raufaspjald 

• Örgjörvi 

• Aflgjafi 

• USB-tengingar 

• Aðalrofi til að kveikja á tölvunni 

• Litljós (LED) sem sýna á hvaða tækjum er kveikt 

• Disklingadrif 

• Harður diskur 

• Minnisrauf 

2.4 Hvað er ljósleiðari?2 

Ljósleiðari er örmjór, sveigjanlegur glerþráður, notaður til að flytja gögn með ljósfræðilegum aðferðum. 

Þegar talað er um ljósleiðara er oftast átt við granna þræði úr gleri eða plasti sem eru búnir þeim eigin-

leikum að geta leitt ljós frá einum stað til annars.  

                                                           
1  Spjaldtölva er fyrst og fremst hönnuð til vefskoðunar, tölvupóstnotkunar og afþreyingar. Stærð skjásins gerir 

það að verkum að hún hentar vel sem lestölva og rúmar vel hefðbundna kiljustærð af blaðsíðum. 
2  Tilkoma ljósleiðara hefur valdið byltingu í samskiptatækni, en ljósleiðarar eru einnig notaðir í öðrum tilgangi, 

t.d. í læknavísindum. 
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3 Internetið 

Internetið varð til í Bandaríkjunum árið 1969 til að tryggja öryggi hernaðarlegra gagna vegna ótta við 

kjarnorkuárásir en einnig til að stuðla að betri samskiptum milli stofnana. Kerfi fyrir tölvupóst var síðan 

sett upp til að dreifa upplýsingum um netið. Þróunin hélt áfram og árið 1991 kom Veraldarvefurinn, 

www (World Wide Web), fram í sviðsljósið. 

3.1 Hvað þarf til að komast á netið? 

Til að geta tengst netinu þarf að vera netkort (e. net interface card) í tölvunni. Jafnframt þarf að kaupa 

áskrift hjá netþjónustuaðila. 

Bandbreidd segir til um hversu miklar upplýsingar er hægt að flytja á tímaeiningu. Flutnings-
hraðinn er oftast mældur í bætum á sekúndu. Bot er hraðaeining í gagnaflutningi og sam-
svarar venjulega einum bita á sekúndu.  

3.2 Uppbygging veffanga 

Þar sem netið er upprunnið í Bandaríkjunum þá hafa bandarísk vefföng tegundaskiptar endingar en í 

öðrum löndum eru vefföng auðkennd með landakóða. Lén (Domain) eru svæðisnöfn sem tilheyra 

skráðum IP-númerum, vélanöfn og veitt IP-samskiptaþjónusta í viðkomandi léni.  

• Ending lénanna vísar á hvers konar lén er um að ræða, s.s. alþjóðlegu endingarnar 
.biz   .com   .info   .name   .net   .org   .pro  

• Aftur á móti eru .is   .dk   .uk   .de   dæmi um endingar landsléna.3 

• URL = Uniform Resource Locator  =  veffang eða slóð 

• http = Hypertext Transfer Protocol  =  samskiptastaðall fyrir texta 

• //www = World Wide Web =  veraldarvefurinn 

• http://veraldarvefurinn.fyrirtæki/stofnun.land  –  Dæmi: http://www.upplysing.is   

3.3 Uppbygging tölvupóstfangs/netfangs 

Nafn viðtakanda hjá fyrirtæki/stofnun.land – Dæmi: jon@upplysing.is   

3.4 Dæmi um endingar veffanga4 

Tafla 3.1: Vefföng 

Ending   Vefslóð 

.com Commercial  Fyrirtæki  www.amazon.com   

.edu Educational  Menntastofnun www.harvard.edu   

.org Organization  Stofnun, samtök www.ifla.org   

.gov Government  Stjórnvöld www.whitehouse.gov   

.int International  Alþjóðlegar stofnanir www.itu.int   

.is Ísland  www.upplysing.is   

.dk Danmörk  www.biliotekernesnetguide.dk   

.uk Bretland  www.amazon.co.uk  

.de Þýskaland  www.study-in.de   
 

                                                           
3  Heimild: Netöryggi.is 
4  Lénaskráning erlendis 
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4 Hvaða gildi hefur netið í daglegu lífi? 

Notkun netsins eykst dag frá degi. Netið gefur margs konar möguleika til upplýsingaöflunar og gagna-

flutnings. Netið er einnig tæki til markaðssetningar og kynningar á fyrirtækjum og stofnunum, vörum 

og þjónustu.  

4.1 Netnotkun einstaklinga 

Árið 2014 töldust 98,2% íbúa á Íslandi til „netnotenda“, en það eru þeir einstaklingar sem svara því að 

þeir hafi tengst netinu innan þriggja mánaða fram að framkvæmd spurningalistans. Er það hækkun upp 

á 1,7% frá árinu 2013. Þeir sem tengjast netinu í hverri viku teljast til „reglulegra netnotenda“: 96,1% 

tengjast netinu daglega eða næstum því daglega, til samanburðar við 93,9% árið 2013, og þar að auki 

tengjast nú 2,7% að minnsta kosti einu sinni í viku. Eru þessi 98,8% netnotenda „reglulegir netnot-

endur“ og er það 97% af heildarmannfjölda á aldrinum 16–74 ára.  

Ekkert annað land í Evrópu er með jafn hátt hlutfall reglulegra netnotenda og Ísland og er 
meðaltal reglulegra netnotenda í 28 löndum Evrópusambandsins 75%. Þau Evrópulönd þar 
sem reglulegir netnotendur eru yfir 80% af mannfjölda eru: Noregur (95%), Lúxemborg 
(93%), Danmörk (92%), Svíþjóð og Holland (91%), Finnland (90%), Bretland (89%), Belgía og 
Þýskaland (82%).  

Enginn munur er á hlutföllum tölvunotkunar annars vegar og netnotkunar hins vegar. Í niðurstöðum 

annarra mælinga rannsóknarinnar eru heildarhlutföll almennt miðuð við netnotendur, en það er þá sá 

fjöldi sem tengdist netinu innan þriggja mánaða fyrir rannsókn, eða 98,2% af heildarmannfjölda á aldr-

inum 16–74 ára.  

4.2 Hlutfallsleg netnotkun Íslendinga 

Hlutfall heildarmannfjölda á Íslandi á aldrinum 16-74 ára sem notuðu tölvu innan þriggja mánaða árin 

2010, 2012 og 2014. 

Myndrit 4.1: Hlutfallsleg tölvu- o g netnotkun Íslendinga 2010, 2012 og 2014 
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5 Netverslun5 

Spurningar um sölu fyrirtækja í gegnum netið og/eða önnur vefkerfi snúa að almanaksárinu fyrir fram-

kvæmd rannsóknarinnar. Árið 2014 var því spurt um almanaksárið 2013 og árið  2013 voru spurningar 

um almanaksárið 2012.  

5.1 Aukning í netverslun utan Evrópu og Bandaríkjanna 

Netnotkun Íslendinga eykst um tæp tvö prósent á milli áranna 2013 og 2014 og teljast nú 97% íbúa 

landsins til reglulegra netnotenda. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofu Íslands. Er það hæsta 

hlutfall sem mælist í Evrópu, en meðaltal reglulegra netnotenda í löndum Evrópusambandsins er 75%. 

Mikil aukning hefur orðið í notkun einstaklinga á farsímum og snjallsímum til að tengjast netinu utan 

heimilis og vinnu, og á það nú við um 59% netnotenda. 

Verslun einstaklinga á netinu jókst einnig mikið á milli ára, en 67% netnotenda höfðu nú 
verslað á netinu ári fram að rannsókn. Aukning netverslunar er mest við lönd utan Evrópu-
sambandsins og Bandaríkjanna. Netverslun hefur aukist á kvikmyndum og tónlist sem og 
tölvum og jaðartækjum en hins vegar dróst netverslun verulega saman á milli ára á bókum, 
tímaritum og fjarskiptaþjónustu. 

Árið 2014 höfðu 8% netnotenda greitt fyrir tölvuskýsþjónustu til að geyma 

rafrænt efni eða deila því með öðrum, en árið 2013 höfðu tæp 4% svarenda 

greitt fyrir geymslurými á netinu. Þá hafa 24% netnotenda notað tölvuforrit 

sem keyrð eru í gegnum netið, fyrir ritvinnslu, töflureikni eða glærukynningar. 

Þriðjungur íslenskra fyrirtækja selja vörur og þjónustu í gegnum netið eða 

önnur vefkerfi og er það hæsta hlutfall sem mælist á Evrópska efnahagssvæðinu. Þá keyptu 43% fyrir-

tækja á Íslandi einhvers konar tölvuskýsþjónustu af netinu en ónæg þekking á tölvuskýjum kemur í veg 

fyrir að 29% fyrirtækja nýti sér þá þjónustu. 

Myndrit 5.1: Vöru- og þjónustukaup á netinu árið 2014 

 
 

                                                           
5  Af þeim fyrirtækjum sem voru með vefsíðu (85% fyrirtækja) voru 32% með möguleika á að panta eða bóka 

vörur eða þjónustu á vefsíðunum. 

 

Mynd 5.1: Vefverlsun 
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6 Evrópskur samanburður á netnotkun 

Myndrit 6.1: Hlutfall nettengdra heimila 

 

Myndrit 6.2: Hlutfall einstaklinga sem tengdust netinu vikulega 
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7 Leit á netinu 

Margir eyða miklum tíma í að leita á netinu og finna oft lítið. Leitin þarf að vera hnitmiðuð og nauð-

synlegt er að kunna að nota leitarvefi til að finna það sem leitað er eftir. Leitarvefirnir eru margir og 

gæðin misjöfn. Því er mikilvægt að nýta leitarskilyrðin vel, annars verða niðurstöðurnar alltof margar. 

7.1 Upplýsingaþörf 

Hvers vegna er þörf á upplýsingum?  –  Um hvað er efnið?  –  Hvaða þekking er til staðar? – Metið 

upplýsingar og skipuleggið leitina vel. 
 

Hvenær var efnið skrifað? Notið leitarvélar þar sem efnið er valið af fagfólki 

Hver er höfundurinn? Fyrir hverja leit skuluð þið nota 2–3 mismunandi leitarvélar 

Fyrir hverja er efnið? Hver leitarvél nær aðeins yfir brot af Vefnum 

Notagildi Ekki er alltaf sama efni á leitarfélunum 

7.2 Leitartækni – Leitarvélar – Leitarorð – Efnisorð 

Hvar er hægt að leita að upplýsingum? – Hvar er best að byrja? 

7.3 Leitarorð 

• Nöfn á einstaklingum, tímaritum, löndum, stofnunum, titlum bóka, tímaritsgreinar, tímarit. Texti 
úr tímaritsgreinum, bókaköflum, bókum. Efnisorð, t.d. íslensk eða erlend efnisorð. Útgefendur. 
Annað, t.d. tímabil, kyn, tungumál 
Íslensk nöfn:  Davíð Stefánsson 
Erlend nöfn:  Nesbo, Jo 

• Veljið gagnasöfn 

• Tengið orð 

• Þrengið leit – Víkkið leitError! Bookmark not defined. – Geymið leit – Endurskoðið leit. Leitin 
getur verið mismunandi eftir efni. Skipuleggið leitina vel. – Lærið að nota nokkur gagnasöfn. 
Veljið orðin vel. 

• Þrengið leit við svið og/eða efni (ath. stóran/lítinn staf).  

• Nýtið svokallaða Boolean-leit6 þar sem hún á við (AND, OR, NOT) 

• Notið gæsalappir ef orð eiga að vera saman:    "Hótel Örk" 

7.4 Efnisorð 

• Leit að völdu efni:  Markvissari leitarútkoma. Efnisorð valin sérstaklega. 

• Orð úr texta t.d. titlum, útdráttum, texta.  
Veljið hugtök. Finnið samheiti og skyld orð. Athugið röð orða. Orð í titli. 

• Höfundur 

• Tímaritatitlar 

                                                           
6  Til að leit skili sem bestum árangri er gott að nota leitaraðferð sem kölluð er Boolean leit. Í henni eru notuð 

orð (eða tákn) sem víkka eða þrengja leitarsviðið. AND, OR og NOT eru alltaf skrifuð með hástöfum. 
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8 Booelean-leit (Skilyrðisleit) 

Tafla 8.1: Booelean-leit 

Samtenging orða – AND – OR – NOT  AND, OR og NOT eru alltaf skrifuð með hástöfum 

AND Finnur aðeins texta sem hefur að geyma umbeðin orð – þrengir leitina. 
Dæmi: Italy AND football – Finnur aðeins síður þar sem bæði orðin koma fyrir. 

OR Finnur texta sem hefur að geyma a.m.k. eitt umbeðinna orða.  

Dæmi: Italy OR football – Finnur aðeins síður þar sem annaðhvort orðið kemur fyrir. 

NOT Útilokar texta sem hefur að geyma umbeðin orð.  

Dæmi: Italy NOT football – Finnur aðeins síður þar sem Italy kemur fyrir (ekki fótboltasíður). 

8.1 Dæmi um leitarvélar 

google leit.is yahoo.com excite.com 

Leiðbeiningar við leit í Google lycos.com metacrawler.com hotbot.com 

8.2 Helstu reglur um leit í leitarforritum 

Það sem leita á að er skrifað inn. Nota má + (plús) eða + (mínus) fyrir framan orð. 
 

+  Verður að innihalda tilgreind orð - Orðið má ekki koma fyrir í leitinni 

Dæmi: +animals-birds +music-beatles  +sport-box 
 

Nota má gæsalappir ("") utan um orð til að leitað verði að öllum orðunum (Shift+2). Ath. Ekki má nota 

séríslenskar gæsalappir („   “) í erlendum leitarvélum. Ef leitað er að "hot dogs" verða orðin hot dogs 

hlið við hlið á síðunum sem finnast. En ef leitað er að hot dogs eru leitarorðin meðhöndluð sem sjálf-

stæðar einingar við leitina. 

Nota má * eða $ í orði sem kemur á í stað einhvers texta. Það gerir leitina víðtækari. Þegar * er 

bætt fyrir aftan a.m.k. þrjá stafi í leitarorði finnast orð sem eru stöfuð á svipaðan hátt og innihalda allt 

að fimm stafi til viðbótar. Stjarnan (*) kemur í stað einhvers texta.  
 

Ef slegið er inn: 

sing*  koma síður með orðunum sing, singers, singing, Singapore o.s.frv. 

gold*  koma síður með orðunum gold, goldfinger, golden, goldfish o.s.frv. 

bók*  koma síður með orðunum bókabúðir, bókaútgefendur, bókhaldsþjónustur, bókasöfn  

"bókabúð" finnur aðeins bókabúðir 

"bíla"  finnur bílasölur, vörubíla, bílaleigur o.s.frv. 

 

• Ef notaðir eru lágstafir við leit í ákveðnum forritum eða á netinu birtast öll afbrigði orðsins sem 
slegið var inn. 

• En ef notaðir eru HÁSTAFIR birtast öll orð á því formi. 

• Ef t.d. orðið dagur er slegið inn birtast allar síður þar sem orðið dagur kemur fyrir. 

• En ef orðið Dagur er slegið inn koma upp síður þar sem Dagur er sérnafn eða ef orðið stendur 
fremst í setningu. 

• Ef nokkur orð í röð (eða setningarhlutar) eru slegin inn finnur leitarvélin fyrst þær síður sem inni-
halda allt sem leitað er eftir, því næst aðrar síður sem innihalda einn eða fleiri kosti. 
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9 Almenn tölvunotkun ungra barna7 

Níu af hverjum tíu börnum undir sjö ára aldri í Danmörku leika sér í tölvum 

heima fyrir. Algengast er að þau fái að nota spjaldtölvur heimilisins. Samtök 

sveitarfélaga í Danmörku létu nýlega kanna tölvunotkun barna. Niðurstaðan var 

sú að 91% sex ára og yngri fær að leika sér í tölvum. Langflest fá að dunda sér 

með spjaldtölvur. Þá koma snjallsímar, loks hefðbundnar borð- eða fartölvur og 

þriðjungurinn fær að nota leikjatölvur. Næstum því helmingurinn fær að grípa í 

tölvuna daglega í lengri eða skemmri tíma. 

Í fréttabréfi Samtaka sveitarfélaganna er haft eftir Stínu Liv Johansen, aðjúnkt og sérfræðingi í 

tölvuleikjum barna, að henni komi niðurstaðan ekki á óvart. Hún segir að tölvuvæðing ungra barna hafi 

hafist fyrir alvöru þegar spjaldtölvur komu á markaðinn. Enda sýni könnunin að langflest börn noti þær. 

Spjaldtölvur með snertiskjá séu mun meðfærilegri en tölvur með mús. Börn séu til dæmis almennt fljót 

að tileinka sér að teikna myndir á skjáina. Hún segir að skiptar skoðanir séu um þessa þróun. Ljóst sé 

þó að þróunin verði ekki stöðvuð. Sífellt fleiri verði tölvunotendur, ung börn ekki síður en þeir full-

orðnu. 

 
 
Dagsetning í dag 
 
 
 
Nafnið þitt 
 

                                                           
7  Könnunin leiðir einnig í ljós að 78% tveggja ára barna og þaðan af yngri fá að leika sér í tölvum. 

 

Mynd 9.1: Snjallsími 
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