
INTERNET
HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN 
GÖRA MED DET?



SIGNALTRANSMISSION 
(SIGNALÖVERFÖRING)



DATATRANSMISSION
• Innebär att data (= en följd av ettor och nollor) 

skickas mellan två apparater av något slag. 
• Claude Shannon visade 1948 (A mathematical theory 

of communication) att varje signalöverföring kan 
beskrivas som en följd av ettor och nollor (bits). 

• Han visade också att man med diverse knep alltid 
kan vara säker på att den mottagna bitföljden är 
densamma som den sända. 

• Men det är ju ingen garanti för att mottagaren förstår 
budskapet…
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SERIELL OCH PARALLELL ÖVERFÖRING
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Tumregel: Överföring ut från 
datorn är seriell, överföring 
internt i datorn är parallell



TRÅDLÖS ÖVERFÖRING

• Är i princip seriell överföring genom en radiokanal 
• För att öka hastigheten kam man ha flera olika 

kanaler och sända parallellt över dem. 
• Finns en standard för trådlös överföring: IEEE 802.11 
• IEEE 802.11g kommer upp i 54 Mbit/s 
• IEEE 802.11n kommer upp i 600 Mbit/s 
• Den senaste IEEE 802.11ac kommer upp i 1 Gbit/s 
• Hur mycket är det?
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TRÅDLÖS ÖVERFÖRING – KAPACITET

• IEEE 802.11g kommer upp i 54 Mbit/s. Det är 6, 75 
milj tkn/s.  

• IEEE 802.11n kommer upp i 600 Mbit/s. Det är 75 milj 
tkn/s 

• Den senaste IEEE 802.11ac kommer upp i 1 Gbit/s. 
Det är 125 milj tkn/s 

• Hur mycket är det? OBS: Teoretiska värden! 
• IEEE 802.11g: 14,22 s för en Billybokhylla 
• IEEE 802.11n: 1,28 s för en Billybokhylla 
• IEEE 802.11ac: 0,77 s för en Billybokhylla
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INTERNET



INTERNETS HISTORIA

• Bildades 1967 som ett militärt nätverk, ARPA-nät 
• Syftet var att det skulle vara så stabilt och osårbart 

som möjligt 
• Uppbyggnaden är extremt decentraliserad och det 

är omöjligt att stänga av det eller ta fullkomlig 
kontroll
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INTERNET PRINCIPSKISS
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VÅR NOD
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Batteribackup

Fiber till abonnenter

Inkommande
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HUR FUNGERAR INTERNET

Liknelse: Telefoni
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MODERN TELEFONVÄXEL - AXE
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TELEFONVÄXEL LIKHET
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IP-NUMMER



ATT HITTA RÄTT DATOR PÅ INTERNET

• Varje enhet som är ansluten till internet har ett unikt 
nummer.  

• Det kallas ip-nummer 
• De kopplas samman via olika ”växlar” s.k. routrar 
• Ett ip.nummer är en kombination av siffror i fyra 

grupper. Varje kombination är <=255, dvs varje 
kombination upptar en byte (8 bits) 

• Mitt ip-nummer är 85.195.7.115 
• NetAtOnce i Växjö har också samma nummer 
• Finns program som tar reda på detta
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VEM HAR VILKET IP-NUMMER
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VEM HAR VILKET IP-NUMMER
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KVARTERET DÄR IP-NUMRET FINNS
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HUSET DÄR IP-NUMRET FINNS
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INTERNETS BÖRJAN
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INTERNETS SLUT
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FLERA ENHETER PÅ SAMMA IP-NUMMER

• Min dator och NetAtOnce har samma IP-nummer.  
• Det innebär att alla i TKF:s nät har samma nummer.  
• Hur hittar du informationen rätt? 
• Jo, genom en serie av routrar, ungefär underväxlar
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ROUTING
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Routern skapar en underdomän,  
där de anslutna grupperna 
numreras inom vissa intervall. 
Man kan göra detta i flera nivåer

85.195.7.115

Delnätsmask: 255.255.0.0

10.1.1.0

10.1.2.0

10.1.3.0

10.1.4.010.1.3.1

10.1.3.2



LOKALT NÄTVERK
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MITT NÄTVERK
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MITT TRÅDLÖSA NÄTVERK
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MITT ANDRA TRÅDLÖSA NÄTVERK
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INTERNETPROTOKOLL



INTERNETPROTOKOLL

• För att kunna använda internet på vettigt vis, måste 
det finns regler för hur informationen skickas och tas 
emot. 

• Detta styrs av protokoll på olika nivåer. Exempel på 
sådana är:  

• POP, iMail, SMTP (e-post) 
• FTP,  BITTORRENT (filöverföring) 
• HTTP  ( är ett nätverk för World Wide Web) 
• TCP, IP (för att skicka information på nätet) 
• etc.
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TRANSPORT PÅ INTERNET

Det som ska skickas delas upp i paket om ca 1k. Varje 
paket skickas separat och ibland på olika vägar.  
Mottagaren skickar tillbaka ett besked om att paketet 
kommit fram. Får avsändaren inte detta inom ett visst 
intervall skickas paketet igen. Hos mottagaren sätts 
paketen ihop i rätt ordning (header)

cc Per Flensburg
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ADRESSEN

• Det är en stor skillnad mellan telefonnummer och ip-
nummer och det är att ip-numren kan ändras. 

• För att man lättare ska hitta en viss enhet har man 
gett dem namn; ordnat dem hierarkiskt, typ 

• Ett namn består av minst två delar, max 127, avskilda 
med punkt 

• ex. perflensburg.se är ett namn jag har på internet. 
Till detta hör en domän, ett utrymme hos någon 
”internet provider” där jag kan lägga min sidor på 
internet. 
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http://perflensburg.se


NAMN PÅ IP-NUMMER
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perflensburg.se
flensburgs.se

crystone.se 
crystone.netWebbhotell

DomänDomänDomänDomän

Internet

Dator

Router

flensburgs.net

http://www.perflensburg.se
http://www.flensburgs.se
http://crystone.se
http://crystone.net
http://www.flensburgs.net


MITT KONTO
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DOMÄNER

• Den sista delen är toppdomän och det finns ett 
begränsat antal sådana: Ett för varje land plus .com, .net, 
.org, .edu, eu, .info, .mil etc.  

• Domännamnen finns till för att människor ska slippa 
komma ihåg IP-adresserna (telefonnummer) på internet 
mellan datorer. 

• Domännamnet måste översättas till IP-adress innan 
kommunikation kan ske.  

• Detta sker genom en uppslagning i den globala 
databasen DNS, något som kan liknas vid Internets 
telefonkatalog.
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DOMÄNER-TILLDELNING

• Domännamn delas ut av de organisationer som av 
ISOC fått rätten att administrera de olika topp-
domänerna.  

• För .se (Sverige) är det Stiftelsen för Internet-
infrastruktur som har ansvaret medan den praktiska 
registreringen sköts via registratorer (webbhotell).  

• Det är till dem som man vänder sig om man vill 
registrera ett nytt domännamn. För att registrera en 
domän så vänder man sig vanligen till ett webb-
hotell. Kostnad ca 500 kr/år för domän och utrymme!
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DOMÄNER-SERVER

• En server är ett dator eller ett program som betjänar 
andra system, klienter, ofta över ett datornätverk.  

• Beroende på sammanhang kan ”server” syfta på en 
fysisk dator eller en viss programvara den kör. 

• Tjänster som ofta erbjuds av särskilda servrar på 
Internet inkluderar E-post, World Wide Web och DNS 

• Det är vanligt att också persondatorer kör 
serverprogram åtkomliga från nätet, till exempel för 
IP-telefoni eller fildelning.
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E-POST



E-POST SERVER

• E-posten använder sig av två protokoll: ett för att ta 
emot post och ett för att sända 

• Man kan ta emot med imap (vanligast) eller POP3 
• Man sänder med SMTP 
• Man kan ha en klient i datorn 
• eller använda sig av webben (web-mail) 
• Kopplingen till nätet sker alltid via någon ”service 

provider”, t.ex. Google, Microsoft, Apple, NetAtOnce, 
jobbet etc.
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E-POST SERVER SKISS
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FÖR- OCH NACKDELAR

• Med en klient hämtar man posten till sin egen dator 
och kan läsa och skriva utan att vara uppkopplad till 
internet. 

• Kräver dock en del inställningar, speciellt om man 
har en privat domän 

• Webbmail är lätt att hantera och man har tillgång till 
det oavsett dator, bara man är på nätet
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NER- OCH UPPLADDNING



NERLADDNING

• Man hämtar en fil från nätet genom att klicka på 
länken 

• Då läggs den i en särskild mapp som heter ”hämtade 
filer” eller nått sånt. 

• En bilaga till ett e-mail dubbelklickar man på och så 
sparar man det på det ställe man vill ha det. 

• Man kan också hämta filer via Bittorrent-protokollet 
• Det används bl.a. av The Piratebay
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BITTORRENT
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UPPLADDNING

• Sker genom ett protokoll som kallas FTP (file transfer 
protokoll) 

• Kräver en ftp-klient och så förståss ett ställe att ladda 
upp till 

• Man kan iofs också ladda ner med FTP. Det är då filer 
till vilka det inte finns någon länk
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EX FTP-KLIENT
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Internet Lokal



DATAKURSENS HEMSIDA
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Internet Lokal



WWW



HISTORIA

• I mitten av 1990-talet föreslog en forskare vid CERN, 
sir Tim Berners Lee, ett protokoll, HTTP, som 
möjliggjorde skapandet av World Wide Web (WWW) 

• Det bygger på två principer: 
• Hypertext 
• Grafisk formgivning
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HYPERTEXT
• Föreslogs redan på 

1960-talet av Nicholas 
Negroponte 

• Innebär att man i 
löpande text har 
länkar till andra 
textstycken 

• Wikipedia är ett 
utmärkt exempel på 
detta



GRAFISK FORMGIVNING

• WWW gav möjlighet att använda olika typsnitt och 
färger 

• Det gjorde att man kunde göra rimligt snygga 
hemsidor 

• Det behövdes dock en klient för att läsa dem. Detta 
är webbläsaren 

• Den vanligaste idag är: Explorer, Safari, Chrome, 
Firefox och Safari 

• Alla är gratis!
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PORTAR

• En server använder sig en eller flera portar, som 
tjänstgör som in- och utgångar till servern och dess 
klienter 

• Det finns max 65 535 portar och en hel del är 
reserverade för olika servrar 

• T.ex. har FTP port 21, www har port 80 etc 
• http://en.wikipedia.org/wiki/

List_of_TCP_and_UDP_port_numbers har en 
fullständig förteckning
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http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers


MOLNET



MOLNET

• De senaste åren har det dykt upp något som kallas 
molntjänster. Det innebär att man kan lagra sina 
dokument hos någon service provider och sedan 
komma åt dem på alla sina enheter 

• Vanliga molntjänster är: Dropbox, Google Drive, 
Skydrive 

• För bilder finns Instagram, Flickr, m m 
• För filmer finns YouTube, Vimeo 
• I många fall är avsikten att man ska dela sitt material 

med andra
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MOLNET

• De flesta molntjänster är gratis upp till ett visst 
utrymme. Sedan kostar det lite grand per månad, 
beroende på hur mycket man lagrar 

• Om datorn går sönder har man alltid sin backup i 
molnet 

• I många fall kan man dela med sig av en mapp i t.ex. 
dropbox. Bra om många arbetar på samma projekt.
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SLUT FÖR IDAG


