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Gæðahandbók 09: Námsáætlanir  Prent. dags.: 20/08/2020 

 
Áfangalýsing:    
Fjallað er um uppbyggingu og virkni staðarneta (LAN) , víðneta ( WAN ) og rauntímaneta með 
uppsetningu, viðhald og þjónustu í huga. Farið er í OSI-módelið og unnin verkefni með hjálp ýmissa 
netgreiningaforrita ásamt því að kennd og æfð er sú tækni sem notuð er við bilanaleit á staðar og 
víðnetum. Æfðar eru uppsetningar á netbúnaði, netþjónustum, netkortum, kapallögnum, svissum og 
beinum og hvernig villur í uppsetningum lýsa sér ásamt lausn þeirra með hjálp netgreiningaforrita. 
Lögð er áhersla á net og margmiðlunarþjónustur heimila og minni fyrirtækja. Í lok þessa áfanga þekkir 
nemandinn uppbyggingu og virkni þessara neta, ásamt því að kunna skil á þeim búnaði sem notaður 
er við bilanaleit á netum og helstu aðferðum við bilanaleit. Nemendur vinna verkefni með einfaldan 
netbúnað og Raspberry PI smátölvur. 
 
Markmið:    
Þekkingarviðmið 
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

§ LAN netum og WAN netum  
§ rauntímaneti 
§ hugbúnaði til greiningar á netumferð  
§ samskiptareglum og netþjónustum  
§ netkerfum heimili og minni fyrirtækja 

 
Leikniviðmið  
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

§ greina netkerfi með þar til gerðum verkfærum og hugbúnaði  
§ setja upp netbúnað með kortum, lögnum, svissum og beinum.  
§ setja upp einfalt CAN netkerfi  

 
Hæfniviðmið  
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

§ þróa og setja upp lítið staðarkerfi (LAN)  
§ setja upp (WAN) kerfi  
§ þróa og setja upp rauntíma netkerfi  
§ beita hugbúnaði til bilanagreiningar  
§ halda utan um upplýsingar og verkefni í dagbók 

 
 
Námsgögn:    
PDF skjöl, ljósrit,glærur og verkefni frá kennara sem verða aðgengileg á Moodle kerfi VMA. 

  

Kennari Haukur Eiríksson Sk.st. HEI 
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Gæðahandbók 09: Námsáætlanir  Prent. dags.: 20/08/2020 

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
Vikur Námsefni (verklegt og bóklegt) Verkefni Vægi  

34 Kynning á áfanga og upprifjun  
Kynning á 20% VAL verkefni 

  

35 Upprifjun og viðbót um IP. Stofunetið greint og skoðað.   
36 Úrbætur og vinna við netið í stofu F05 Verkefni, vinna, skýrsla og teikningar  15% 
37 Raspberry PI, umfjöllun   
38 Umfjöllun um linux og stýrikerfi,  (verkefni skriflegt)   
39 Nemendur setja inn stýrikerfi og gera prófanir  

(Fjöllum um kröfur í valverkefni ) 
Skriflegt verkefni   10% 

40 Remote aðgengi Setja upp DHCP, DNS o.fl. með 
Raspberry PI  

  

41- 42 Setja upp vefþjón og einfalda síðu  Skýrsla eða myndband  15% 
43 Umfjöllun um netið sem við höfum aðgang að, stillingar 

uppsetning 
  

44 -45 Setja upp VPN, open VPN og nota APP í síma til að 
tengjast Setja upp VPN, open VPN og nota APP í síma 
til að tengjast (stutt skýrsla eða myndband) 

Skýrsla eða myndband  10% 

46 Umfjöllun um CAN open, glærur   
47 CISCO búnaður umfjöllun og verklegt Skriflegt verkefni  10% 
48-49 Samantekt – upprifjun – dagbækur 

Kynning á VAL verkefnum 
Dagbók  
Valverkefni  

20% 
20% 

Breytingar geta orðið á námsáætlun og námsmati vegna COVID-19.  
 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:    

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Tímaverkefni/próf Nemendur vinna tímaverkefni/próf. Hvert gildir 10-15% 15% 
10% 

Verkefni/skýrslur Nemendur skila skýrslum eða myndböndum úr skilgreindum verkefnum á önninni. 
Hvert gildir 10-15% 

15% 
10% 
10% 

Valverkefni Nemendur vinna verkefni að eigin vali með Raspberry PI, skila skýrslu og halda 
kynningu. 

20% 

Dagbók Leiðsagnarmat: Dagbók um vinnu og verkefni sem nemendur færa yfir önnina, 
kennari fylgir eftir og fer yfir dagbók í viðtölum við nemendur. Gert er ráð fyrir að 
dagbókin sé rafræn. 

20% 

 Samtals: 100% 

 
Dagsetning: 20/08/20 
 
 
Haukur Eiríksson _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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