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Dansk Datalogi Dyst (DDD) 
 
Udtagelseskonkurrencen til den 20. 
internationale Datalogi-OL 2008 
som foregår i Ægypten. 
Udtagelseskonkurrencen afholdes i 
flere runder i løbet af foråret 2008. Konkurrencen er 
åben for alle elever i de gymnasiale uddannelser, 
som er født efter 30/6-1988. Tilmelding snarest! 
En plakat om arrangementet kan downloades på: 
www.ioi.emu.dk/plakat
Hent den og sæt den op på din skole! 
Og hjælp os med at finde talenterne! 
Deltagerne skal kunne programmere godt i Pascal 
eller C++ og vil på vores træningslejre blive under-
vist i vigtige algoritmer. 
Nærmere detaljer fremgår af projektets website på 
EMU: www.ddd.emu.dk , hvor også tilmeldingen 
foregår. 
Nå ja, og hvorfor står der så ioi på logoet ovenfor? 
Det står for International Olympics in Informatics. 
Kontaktperson: Knud Fjeldsted, Rungsted Gymna-
sium. 
 
Nat-dag på RUC onsdag d. 5. marts 2008 
Roskilde Universitet afholdes igen i år en natur-
videnskabsdag for gymnasieelever. Der kan vælges 
foredrag inden for fagene Biologi, Datalogi, Fysik, 
Geografi, Kemi, Matematik og Miljøplanlægning. 
Indenfor datalogi er der 5 foredrag: 
1. Grænser for computere 
2. Mennesker, organisationer og IT 
3. Kunstig Intelligens: robotter, neurale netværk og 
den semantiske web 
4. Et domænespecifikt sprog til programmering af 
spil 
5. Paradigmer i programmering 
www.nat-dag.ruc.dk/program.php
 
E-læringsprojekt på Langkær Gymnasium 
En klasse på gymnasiet har samarbejdet med 3 
private IT-firmaer omkring modeller for udvikling af 
borgerservice i kommunen. 
www2.langkaer.dk/index.php?ID=21&nummer=137
 
Nyhedsbrev fra Microsoft Uddannelse 
I december 2007 udkom et nyhedsbrev, hvor hoved-
historien var Live@Edu. 
www.microsoft.com/danmark/uddannelse/...

Windows Service Pack Blocker Tool Kit 
Nyt værktøj fra Microsoft kan forhindre Sevice 
Packs i at blive installeret via Windows Update. 
www.microsoft.com/downloads/...
 
Enkeltfag på ITU 
 
Giv dig selv en seriøs opgradering med enkeltfag på 
IT-Universitetet. Søg nu og allersenest 25. januar, 
hvor forårets kompetenceudvikling begynder. 
Enkeltfag afsluttes med eksamen og er anerkendt 
uddannelse på højt fagligt niveau. Med et udbud af 
godt 50 enkeltfag er der en it-vinkel for enhver. 
www.itu.dk/enkeltfag
Særligt for systemudviklere: 
Vi vil også gerne informere på et helt nyt enkeltfag i 
avanceret systemudvikling. Her gennemgås og 
sammenlignes en række systemudviklingsmetoder 
som fx vandfaldsmodellen, spiralmodellen, og agile 
development der desuden sættes i virksomheds-
orienteret kontekst. 
Kvalitet er et væsentligt aspekt ved systemudvikling, 
og her sammenlignes forskellige tilgangsvinkler, 
ligesom der arbejdes med testmetoder og videns-
deling. 
Centralt i forløbet vil også stå ”designing design”, 
der handler om det at designe udviklingsforløbet for 
et projekt; Hvordan man vælger og kombinerer 
metoder, processer og værktøjer. 
Der er desuden afsat tid til, at deltagernes egne 
specifikke udfordringer kan analyseres inden for den 
teoretiske ramme. 
Avanceret systemudvikling forudsætter mindst 2 års 
erfaring som systemudvikler. 
 
IT-natten 

 

 
 
Fristen for tilmelding er 25. januar 2008. 
www.it-natten.dk

http://www.it-natten.dk
http://www.ioi.emu.dk/plakat
http://www.ddd.emu.dk/
http://www.nat-dag.ruc.dk/program.php
http://www2.langkaer.dk/index.php?ID=21&nummer=137
http://www.microsoft.com/danmark/uddannelse/nyhedsbreve.mspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d7c9a07a-5267-4bd6-87d0-e2a72099edb7&DisplayLang=en
http://www.itu.dk/enkeltfag
http://www.it-natten.dk/
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PDF snart ISO-standard 
Selv om PDF er en de-facto-standard for dokumen-
ter, er den ikke officielt godkendt til det. Men det er 
på vej nu. 
www.comon.dk/index.php/news/show/id=33883
 
Send en e-mail på et fastlagt tidspunkt 
En gratis e-mail-service gør, at man kan fastlægge 
tidspunktet, hvor e-mail sendes. Man kan enten 
skrive e-mailen på websitet; eller sende den fra eget 
mailsystem til en bestemt adresse i en e-mail, hvor 2 
felter ”to:” og ”when:” beskriver modtager og 
tidspunkt. 
www.lettermelater.com
 
 
Vejledning om open souce software 
IT- og Telestyrelsen har udgivet en 20 siders vejled-
ning om anskaffelse af stadardsoftware baseret på 
open source. 
www.itst.dk/...
 
Softwarebørsen 
Nyt websted fra IT- og Telestyrelsen dedikeret til 
erfaringsudveksling om open source i det offentlige. 
www.softwareborsen.dk
 
FuturePeople 
 

 
 
Fremstød fra IT-Vest for at få flere unge til at vælge 
en lang IT-uddannelse. På websitet kan man finde 
spillet übercool og omtaler af alle IT-uddannelser 
samt et specielt pigehjørne. 
www.future-people.dk
 

http://www.comon.dk/index.php/news/show/id=33883
http://www.lettermelater.com/
http://www.itst.dk/arkitektur-og-standarder/publikationer/softwarepublikationer/anskaffelse-af-standardsoftware-baseret-pa-open-souce/Vejledning%20om%20anskaffelse%20af%20standardsoftware%20baseret%20pa%20open%20source.pdf
http://www.softwareborsen.dk/
http://www.future-people.dk/

