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1. Grunnprinsipper i datakommunikasjon
Dette kapittelet beskriver grunnleggende begreper som er viktige for å forstå datakommunikasjon og datanett. Begrepene blir presentert gjennom forklaringer og eksempler fra konkret
teknologi som brukes i dag. Vi ser på hvordan en datamaskin er bygget opp (datamaskinarkitektur) og hvordan kommunikasjon foregår internt mellom enheter i maskinen. En god
forståelse av de grunnleggende begrepene i datakommunikasjon er også viktig for å forstå
datakommunikasjon mellom maskiner i nettverk.

1.1. Hva kan overføres ved datakommunikasjon?
Den grunnleggende hensikten med datakommunikasjon er å overføre data mellom to eller
flere datamaskiner eller utstyrsenheter. Dataene kan representere tekst, tall, bilder, lyd, film,
en utskrift, en webside, eller all annen informasjon som lar seg representere i en datamaskin.
Felles for disse dataene, er at de kan betraktes som en sammenhengende sekvens av bits eller
bytes. Dersom dataene lagres på et lagringsmedium, f.eks. en harddisk, kaller vi denne
sekvensen for en fil.
Dersom dataene skal overføres via et kommunikasjonsmedium, kan vi betrakte det som om vi
overfører innholdet i filen. I prinsippet er det altså en sammenhengende sekvens av bytes
(som består av bits) som overføres. Vi skal etter hvert se hvordan dette kan foregå i praksis.
I noen former for datakommunikasjon har vi behov for å overføre ett og ett tegn, og ikke en
hel fil. Når du trykker en tast på tastaturet, overføres et tegn fra tastaturet til datamaskinen.
Hvert tegn, f.eks. en bokstav, er kodet til en tallverdi gjennom et tegnsett. ASCII tegnsettet
bruker 7 eller 8 bits for å lagre hvert tegn. F.eks. vil bokstaven A (stor A) ha tallverdien 65 i
ASCII tegnsettet, mens bokstaven b (liten b) har verdien 98. Med 8-bits ASCII tegnsett, er det
mulig å representere inntil 256 (28) ulike tegn, med hver sin tallverdi.
Tegn

Tallverdi

A
B
...
a
b

65
66

Binær verdi
(bitmønster)
01000001
01000010

97
98

01100001
01100010

Utdrag av ASCII tegnsettet

Når man skal overføre et tegn via et kommunikasjonsmedium, gjøres det ved å overføre hvert
av bitene som representerer tegnet.

01000001
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Overføring av ASCII-koden for tegnet A som et bitmønster

I moderne datamaskiner er 7 eller 8 bit pr. tegn for lite, bl.a. fordi man har behov for
nasjonale tegn i ulike språk, f.eks. de norske bokstavene æ, ø og å. Derfor bruker man i dag
tegnsett med flere enn 8 bits pr. tegn, f.eks 16 eller 32 bit.
Unicode er et sett med standarder som beskriver hvordan dette kan gjøres. F.eks. benytter
Unicode-standarden UTF-32 tegnverdier på 32 bits (4 bytes). En av de andre standardene,
UTF-8, er litt spesiell fordi den benytter variabel tegnlengde mellom 1 og 4 bytes. De første
128 tegnene i UTF-8 kodes med verdier som samsvarer med ASCII-tegnsettet, slik at den er
delvis «kompatibel» med ASCII.
Overføring av tegn i et 16 eller 32 bits tegnsett skjer i prinsippet på samme måte som for 8
bits tegnsett. Forskjeller ligger i hvor mange bits som skal overføres.
Vi kan oppsummere dette delkapittelet slik: Datakommunikasjon består i å overføre en
sekvens av bits mellom to kommunikasjonspartnere.

1.2. En enkel modell for datakommunikasjon
Datakommunikasjon foregår mellom to (eller flere) kommunikasjonspartnere. Disse kan være
maskiner eller programmer. For å presentere noen grunnleggende begreper ser vi først på
kommunikasjon bare mellom to partnere. Den partneren som sender data kaller vi her for
avsender, og den som mottar kaller vi mottaker. I datakommunikasjon kan som regel begge
(alle) partnere være både avsender og mottaker.

Data som skal sendes fra avsender blir først kodet til et meldingssignal, som er det
bitmønsteret som faktisk sendes fra avsender Det er flere måter å gjøre dette må, men dette er
ikke tema her. Dette meldingssignalet konverteres deretter til en form som passer overføringsmediet og sendes ut på mediet. Overføringsmediet kan f.eks. være en nettverkskabel, en
fiberkabel eller et trådløst nettverk. I det første tilfellet vil meldingssignalet konverteres til et
elektrisk signal, i en fiberkabel vil det bli konvertert til lyssignaler, mens i et trådløst nett vil
det konverteres til radiosignaler. Elektronikken som utfører denne konverteringen og sender
ut signalet på overføringsmediet kaller vi for en transmitter (Tx). Denne kan f.eks. være en
elektrisk pulsgenerator, en lysdiode eller en radiosender.
På mottakers maskin vil det være en elektronikkenhet som er i stand til å motta og tolke de
fysiske signalene som mottas fra overføringsmediet. Denne kalles en receiver (Rx) og vil
konvertere de fysiske signalene til et meldingssignal som er identisk med det som ble sendt
fra avsender. Deretter skjer det en dekoding av dette meldingssignalet som «produserer» de
opprinnelig sendte dataene, og disse leveres til programmet som skal motta dataene.
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1.3. Overføringsretning
Dersom mottakerprogrammet i eksempelet over skal sende data tilbake til avsenderprogrammet, så «snus» overføringsretningen, og den samme prosessen utføres i motsatt
retning. Enkelte kommunikasjonsteknologier tillater også at en kommunikasjonspartner kan
sende og motta data samtidig over samme kommunikasjonsmedium. Vi skal se på tre
begreper som beskriver dette.
Når du trykker en tast på PC-tastaturet, sendes tegnet fra tastaturet til datamaskinen. Det går
vanligvis ikke noe data tilbake til tastaturet. Dette er eksempel på en enveis kommunikasjon,
eller simpleks kommunikasjon. Data sendes da bare fra én av kommunikasjonspartnerne til
den andre, men ikke motsatt.
Dersom data kan overføres begge veier mellom kommunikasjonspartnerne, kaller man det
dupleks kommunikasjon. Vi skiller mellom halv dupleks der én og én part må sende om
gangen, og full dupleks der begge partnere kan både sende og motta data samtidig. Ved full
dupleks må kommunikasjonsmediet (f.eks. kabelen) vanligvis ha én kommunikasjonskanal
(f.eks. en leder i kabelen) for hver kommunikasjonsretning.
Ved halv-dupleks kommunikasjon kan begge partnere kommunisere på én felles kommunikasjonskanal (leder). Begge kommunikasjonspartner sender og mottar på den samme kanalen /
lederen, og retningen på kommunikasjonen snus før den andre partneren får sende. Bruken av
kanalen må da styres slik at ikke begge partnere forsøker å sende samtidig.

Simpleks
(enveis)
Halv dupleks
(en om gangen)

Full dupleks
(begge samtidig)

Overføringsretninger

Flere kommunikasjons- og nettsverksteknologier er basert på halv dupleks. Ved å tillate svært
hyppige endringer i kommunikasjonsretning, vil brukeren i praksis oppleve det som om
kommunikasjonen skjer begge veier samtidig. Kommunikasjonen oppleves altså som full
dupleks, selv om det i virkeligheten bare er én kommunikasjonspart som får lov å sende data
på kommunikasjonsmediet om gangen. Mange moderne kommunikasjonsformer benytter
også full dupleks.
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1.4. Topologier
Med topologier mener vi hvordan enhetene som kommuniserer er organisert / passert, og
hvordan de er koblet sammen fysisk (eller logisk). Det finnes flere ulike måter å gjøre dette
på. Noen topologier er beskrevet i de følgende underkapitlene.

1.4.1.

Punkt-til-punkt kommunikasjon (P2P)

Med punkt-til-punkt kommunikasjon, mener vi datakommunikasjon der kun to kommunikasjonspartnere (A og B i figuren nedenfor) kommuniserer via et fysisk kommunikasjonsmedium. Kommunikasjonen foregår direkte mellom de to partnerne, ved at begge er koblet
direkte til kommunikasjonsmediet.

A

B

Dersom du kobler mobiltelefonen din til PCen din med en USB-kabel, er det eksempel på
punkt-til-punkt kommunikasjon1. Mobilen og PCen er koblet direkte til hverandre via
kabelen, og det er bare disse to enhetene som kan bruke kabelen for kommunikasjon. Andre
eksempler på punkt-til-punkt kommunikasjon er:
•
•

Tilkobling av en skriver til en PC via en skriverkabel, for eksempel en parallellkabel.2
Sammenkobling av to datamaskiner ved hjelp av en datakabel, for eksempel en seriekabel.

En punkt-til-punkt forbindelse er ikke et datanett. Datanett kan imidlertid bygges opp av flere
punkt-til-punkt linjer, som knytter sammen flere datamaskiner eller nettverk.
Enkelte moderne teknologier som benyttes for kommunikasjon internt i en datamaskin
benytter også P2P kommunikasjon. Eksempler på slike er PCI-Express og SATA for
tilkobling av disker. Disse teknologiene beskrives nærmere senere i dette heftet.

1.4.2.

Kommunikasjon mellom flere enn to partnere

Mange kommunikasjonsteknologier tillater at flere kommunikasjonspartnere (enheter) kan
dele ett felles overføringsmedium. Dvs. at alle partnerne kan sende og motta data via det
samme overføringsmediet. Et velkjent eksempel er trådløse nett der flere maskiner kan
kommunisere i det samme trådløse nettet, ofte via et trådløst aksesspunkt.
Ved denne type kommunikasjon må mediets overføringskapasitet deles mellom alle
kommunikasjonspartnerne som er tilkoblet mediet. Siden alle enheter som er tilkoblet mediet

1

USB er egentlig en buss som tillater at mer enn to enheter kobles til samme kabel. Derfor er USB ikke "ekte" P2P-kommunikasjon, men vi
bruker eksempelet likevel for å illustrere poenget. Les mer om busser og USB senere i heftet.
2

I dag brukes mest USB-kabel eller direkte nettverkstilknytning, for tilkobling av skrivere. Disse er begge eksempler på kommunikasjonsbusser, der flere enn to maskiner kan kommunisere på samme medium. Vi kommer tilbake til dette i senere kapitler.
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kan "fange opp" (motta) sendte data, må man dessuten bruke en form for adressesystem for å
adressere dataene til riktig mottaker.
Kommunikasjon mellom flere kommunikasjonspartnere kan organiseres / kobles på flere
ulike måter (topologier):
Punkt-til-multipunkt (P2MP) topologi innebærer at én
avsender kan sende data til flere mottakere (en-til-mange
kommunikasjon). Avsenderen er koblet til flere mottakere,
ofte med en P2P-forbindelse til hver mottaker. Dette begrepet
brukes mest innenfor telekommunikasjon og trådløs
kommunikasjon.
Multidrop betegner en topologi der alle enheter er koblet til
ett og samme kommunikasjonsmedium i (elektrisk) parallellkobling. Vanligvis er det én enhet (master) som styrer
kommunikasjonen med alle de andre enhetene (slavene).
Eksempler på slike teknologier er IDE/PATA (eldre teknologi
for tilkobling av disker) og PCI (internt i eldre PCer).
Multipunkt / Buss er en topologi der alle enhetene er koblet
til samme medium (kabel) som i multidrop, men der alle
enheter er likeverdige og kan sende og motta på eget initiativ.

B
A

C
D

A

A

B

C

D

B

C

D

Med multipunkt/buss-topologi har altså ingen av enhetene noen rolle som «master», og det er
ingen sentral enhet som «styrer» kommunikasjonen. Hvis flere enheter forsøker å sende data
samtidig, må det finnes mekanismer for å avtale hvem som skal sende når. Hvis ikke vil det
kunne oppstå «kollisjoner», dvs at signalene fra flere enheter forstyrrer for hverandre. Busstopologi er svært vanlig brukt i datanett.

1.5. Seriell og parallell kommunikasjon
1.5.1.

Seriell kommunikasjon

En enkel måte å sende data mellom to partnere på, er å sende hver bit etter hverandre på én
fysisk leder. Dette kalles seriell3 datakommunikasjon, fordi bitene sendes etter hverandre i
serie. Dersom man ønsker å benytte full dupleks kommunikasjon, kreves det minst to ledere i
kabelen, én for hver kommunikasjonsretning.

3

Den korrekte betegnelsen er egentlig bit-seriell kommunikasjon fordi det er hver bit som sendes etter hverandre. Man snakker også om
byte-seriell kommunikasjon, der hver byte (men ikke nødvendigvis hver bit) sendes etter hverandre. Vi kommer ikke til å omtale byte-seriell
kommunikasjon her. Når vi skriver seriell, mener vi bit-seriell, dersom noen annet ikke er oppgitt.
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bit nr 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 1
bit nr 8 7 6 5 4 3 2 1

Seriell kommunikasjon mellom mobiltelefon og PC.

Mange moderne kommunikasjonsteknologier, f.eks. USB, SATA og PCI Express, bruker
seriell kommunikasjon. Den «gamle» kommunikasjonsstandarden RS232 benytter også seriell
punkt-til-punkt kommunikasjon. Kabler som følger denne standarden kalles populært for
«seriekabler». Slike RS232 seriekabler er lite brukt i dag, og må ikke forveksles med det
generelle prinsippet seriell kommunikasjon som er beskrevet her, og som altså brukes i flere
moderne kommunikasjonsformer.

1.5.2.

Parallell kommunikasjon

I «teorien» har seriell kommunikasjon begrensninger i overføringskapasitet fordi kun ett bit
kan sendes om gangen4. En måte å øke kapasiteten på, er å benytte kabler med flere fysiske
ledere, slik at flere bit kan overføres samtidig på hver sin leder. F.eks. vil en kabel med 8
leder kunne overføre 8 bits samtidig i én retning. Dette kalles parallell kommunikasjon fordi
flere bit overføres parallelt og samtidig.
leder
leder
leder
leder
leder
leder
leder
leder

nr.1
nr.2
nr.3
nr.4
nr.5
nr.6
nr.7
nr.8

1
0
0
0
0
0
1
0

bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit

nr.1
nr.2
nr.3
nr.4
nr.5
nr.6
nr.7
nr.8

Parallell datakommunikasjon fra PC til eldre skriver.

Parallell kommunikasjon har tidligere vært brukt i eldre «Centronix» skriverkabler, og IDEkabler som forbinder harddisker med hovedkortet i en PC5. I dag brukes parallell kommunikasjon fremdeles i busser internt i en maskin. Dessuten er det noen teknologier som bruker flere
serielle kommunikasjonskanaler i parallell(!)

4

Som vi skal se, er det utviklet moderne teknologier som bruker seriell kommunikasjon og som likevel oppnår stor overføringskapasitet.

5

Til dette brukes f.eks. IDE- eller SCSI-kabler som begge benytter parallell kommunikasjon. Vi vil beskrive disse teknologiene senere.
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Seriekabel, parallell skriverkabel (Centronics) og parallell flatkabel (IDE-kabel til harddisk).

Ulempen med parallelle kabler er bl.a. at de blir lite fleksible som følge av de mange lederne i
kabelen. Dersom kabelen skal benyttes til full dupleks med 8 bit i hver retning, vil den inneholde minst 16 ledere, i praksis ofte 25 eller 32. Dersom alle lederne samles i én rund kabel,
blir denne forholdsvis tykk og lite fleksibel. Alternativt kan lederne legges ved siden av hverandre i en flatkabel med liten tykkelse, men stor bredde. Dette er én av grunnene til at mange
nye kabeltyper benytter seriell kommunikasjon.
I praksis har det dessuten vist seg lettere å forbedre overføringskapasiteten ved seriell
kommunikasjon enn ved parallell kommunikasjon. Ved seriell kommunikasjon er det f.eks.
lettere å øke signalfrekvensen uten at dette skaper problemer. Se mer om dette i kapittelet om
signalering.

1.6. Kommunikasjonsbusser
I moderne datakommunikasjon brukes ofte buss-teknologi der flere kommunikasjonspartnere
deler samme fysiske kommunikasjonsmedium, f.eks. en felles kabel. Et kommunikasjonsmedium som brukes på denne måten kalles ofte en kommunikasjonsbuss, eller bare en buss.
Alle enheter som er koblet til en buss, kan sende data ut på bussen. Dessuten kan alle enheter
fange opp signalene på bussen og dermed avlese data fra bussen (lytte på bussen). For at data
skal komme fram til riktig enhet, må avsenderen kunne bestemme hvem som skal være
mottaker av dataene, dvs. hvilken enhet som er ment å motta dataene. Tilsvarende må alle
enheter på bussen kunne avgjøre om den er ment å være mottaker av dataene som sendes på
bussen. (Er disse dataene til meg?). Kommunikasjon over en buss krever derfor mekanismer
for adressering av dataene. Vi skal senere se eksempler på flere slike adresseringsmekanismer.
Enhetene som er koblet til én og samme kommunikasjonsbuss må dele på overføringskapasiteten til bussen. Dette er en annen viktig egenskap som skiller busser fra punkt-til-punkt
kommunikasjon. Vi skal senere i dette kapittelet se på hvilke egenskaper ved bussen som
bestemmer bussens overføringskapasitet, og hvilke måleenheter som benyttes for dette.
Kommunikasjonsbusser benyttes i mange sammenhenger innen moderne data- og nettverksteknologi. For eksempel er alle hovedkomponenter i en standard PC knyttet sammen via flere
ulike busser (bl.a. prosessorbuss, minnebuss, I/O-buss). Datamaskinens prosessor (CPU),
internminne (RAM) og alle inn-/ut-enheter (for eksempel skjermkort, nettverkskort og
harddisker) er koblet til prosessoren via prosessorbussen, enten direkte eller via andre busser
som er tilkoblet prosessorbussen. Når data skal sendes mellom disse enhetene, for eksempel
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mellom prosessoren og internminnet, skjer det alltid via prosessorbussen. I moderne PCer er
prosessorbussen vanligvis en parallell buss med 64 bits bussbredde.

Prosessorbussen kobler sammen alle enheter i en PC

Prosessoren (CPUen) er koblet til prosessorbussen via en sokkel på hovedkortet. De andre
enhetene er koblet til denne bussen via andre kommunikasjonsbusser. I moderne PCer er
grafikkort og andre tilleggskort vanligvis koblet til prosessorbussen via punkt-til-punkt
forbindelser med høy overføringskapasitet der flere bitserielle forbindelser brukes i parallell
(PCI Express). I noe eldre PCer ble disse oppgavene løst med bitparallelle busser (PCI og
AGP).

Prosessorbuss på hovedkort

PCI-kontakt

PCI Express kontakter

I moderne PCer har serielle busser (USB og Firewire) også overtatt mange oppgaver som
tidligere ble løst med «lavhastighets» punkt-til-punkt kommunikasjon, for eksempel med
RS232 seriekabler eller parallellkabler. I dag blir eksterne enheter som mus, tastatur og
webkamera vanligvis koblet til prosessorbussen via USB-bussen. Flere USB-porter på en PC
kan være koblet til én og samme USB-buss, og flere USB-enheter kan kommunisere via
denne bussen. Det er f.eks. mulig å koble flere USB-enheter sammen etter hverandre i
«kjede». Vi skal se nærmere på USB teknologiene senere i dette kapittelet.
Bussteknologier benyttes også for å koble harddisker til prosessorbussen i en datamaskin.
Små eksterne harddisker til hjemmebruk, er ofte tilkoblet med USB-kabel. Interne harddisker,
og større diskkabinetter til profesjonelt bruk, er vanligvis koblet til prosessorbussen med
IDE/ATA, SATA eller SCSI kabler. Alle disse tilkoblingsformene er eksempler på busser,
og vil bli gjennomgått grundigere i et senere kapittel.
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En buss kan altså brukes for å overføre data mellom komponenter internt i en datamaskin eller
mellom en datamaskin og eksterne komponenter. Bussteknologi finnes også i de fleste lokalnett og benyttes da for å koble sammen flere datamaskiner i et nettverk. Vi kan trygt si at
svært mange av de kommunikasjonsteknologiene som benyttes i moderne datanett og datakommunikasjon, er basert på busskommunikasjon.

1.7. Digitale og analoge signaler
De kommunikasjonsformene vi beskriver i dette heftet benytter primært digitale signaler. Et
digitalt signal er et signal som har et endelig (eksakt) antall forskjellige verdier. I de tilfellene
hvor signalene har to mulige verdier (som representerer henholdsvis 0 og 1) kaller vi det
digitale signalet et binært signal. Vi skal straks også se eksempler på digitale signaler som
kan ha mer enn to verdier, f.eks. 4 eller 8 ulike verdier.
Et analogt signal skiller seg fra et digitalt signal ved at det kan ha et uendelig antall
forskjellige verdier. Analoge signaler kan f.eks. ha bølgeform slik figuren under viser, der
signalverdien (-styrken) varierer kontinuerlig.
Bølgelengde

Amplitude

Tid

Analogt signal

Avstanden mellom hver bølgetopp i signalet kalles signalets bølgelengde (λ). Signalfrekvensen (f) er antall bølgelengder pr. sekund: f = 1/λ. Størrelsen på svingningene kalles
signalets amplitude og er et uttrykk for signalets «styrke».
Lyd er svingninger i luft som har en bølgeform liknende som det analoge signalet over.
Svingningenes frekvens avgjør lydens toneleie, mens amplituden bestemmer lydstyrken.
Dersom man registrerer lyd elektronisk med analogt lydutstyr, vil man få et analogt elektronisk signal som varierer i takt med lydsvingningene i luften. Når lydens tone og styrke
varierer, vil lydsignalets frekvens og amplitude varierer tilsvarende. Signalet mellom et
analogt telefonapparat og telefonsentralen er eksempel på et slikt analogt signal.

Analogt lydsignal
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Overføring av analoge signaler benyttes lite i moderne datakommunikasjon. Derfor går vi
ikke nærmere inn på dette her. Derimot brukes analoge signaler ofte som «bærebølge» for å
kode inn (overføre) digitale signaler. I fiberoptiske kabler er lys en analog «bærebølge» som
kan overføre et digitalt signal ved å variere bølgelengden mellom et endelig antall nivåer.

1.8. Signalering
Vi har sett at datakommunikasjon går ut på å overføre en sekvens av bits via et kommunikasjonsmedium. For å få til dette må bitene (0’ene og 1’erne) kodes om til signaler som kan
sendes over mediet. I kobberkabler kodes bitene om til elektriske signaler, mens i fiberoptiske
kabler benyttes lyssignaler. Dette kan gjøres på flere måter, og vi skal her se på to slike
signaleringsmetoder.

1.8.1.

Single-ended signalering

En enkel måte å kode bitene til elektriske signaler på, er å la to ulike elektriske spenningsnivåer representere 0 og 1. F.eks. kan spenningen -12Volt representere 1 og +12Volt
representere 0. Spenningen måles i forhold til en referansespenning, eller elektrisk jord som
har 0 Volt. Vanligvis vil en separat leder i kabelen være tilkoblet jordspenningen (eng:
Ground).
Spenning
0

0
1

Mottaker

0
1

Puls

1

1

1

+12 Volt
Avsender

-12 Volt

Signalretning

Representasjon av 0 og 1 som elektriske spenningsnivåer (single-ended signalering).

For at mottakeren skal kunne lese signalet, må hvert spenningsnivå holdes en viss tid. Den
delen av signalet som sendes i løpet av dette tidsrommet, kaller vi en puls. Med den kodingen
som er benyttet i figuren over, vil hver puls representere ett bit.
Signaleringsformen som er vist over kalles gjerne single-ended signalering. Den benytter altså
én signalleder i tillegg til jordlederen. For å oppnå full dupleks overføring med denne
signaleringsteknikken kreves minst 3 ledere i kabelen: én signalleder i hver retning og én
felles jordleder. I praksis vil en kabel også inneholde flere ledere, for eksempel for å sende
kontrollsignaler.

1.8.2.

Differensiell signalering

Flere nyere kommunikasjonsstandarder, for eksempel USB, bruker en annen signaleringsteknikk som kalles differensiell signalering. Denne benytter to fysiske ledere for å sende ett
signal. Signalet representeres da av differansen mellom spenningsnivået på de to lederne.
F.eks. kan 0 representeres som +3 V på den ene lederen (V1) og -3 V på den andre (V2), mens
1 sendes som -3 V på den ene lederen (V1) og +3 V på den andre (V2). Differansen mellom
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lederne (V1 - V2) blir da +6 V for 0 og -6 V for 1. På denne måten får vi et signal med relativt
stor spenningsforskjell mellom 0 og 1, selv om vi bruker lavere maksimal spenning på hver
leder enn ved single-ended signalering. En annen fordel er at den «gjennomsnittlige
spenningsforskjellen» mellom de to signallederne er 0. Dermed går det ingen netto strøm
mellom kommunikasjonspartnerne. Differensiell signalering er også mer robusst for elektromagnetisk påvirkning og variasjon i jordspenningen. Slike endringer vil påvirke signalet i
begge lederne omtrent like mye, mens differansen mellom dem vil være tilnærmet uendret.
0

0

1

0

1

1

1

1

0

Mottaker

Avsender

Differensiell signalering med to ledere

1.8.3.

Signaler med flere bits pr. puls

I praksis benyttes også andre og mer avanserte metoder for å kode bits i et signal. Med begge
signaleringsteknikkene beskrevet over, er det f.eks. mulig å sende mer enn ett bit for hver
puls. Dette kan oppnås ved å bruke signaler med flere enn to ulike spenningsnivåer. Dersom
et single-ended signal kan ha spenningene -3V, -1V, +1V og +3V, kan vi la hver av
spenningene representere to bit, f.eks. på følgende måte:
+3V = 11
+1V = 10

- 1V = 01
- 3V = 00

Et slikt signal kan f.eks. se slik ut:
10

00
11

Mottaker

+ 3 Volt

10
01

01

01

+1 Volt

01

Avsender

-1 Volt
-3 Volt

Puls

Signalretning

Digitalt signal med 4 signalverdier

Med et slikt signal kan vi sende to bit for hver gang vi endrer signalverdien, dvs. for hver
signalpuls. Bitraten blir her det dobbelte av signalfrekvensen. Ved å bruke 8 ulike spenningsnivåer ville man kunne kode 3 bit inn i hver signalpuls. Dette vil kreve elektronikk som er i
stand til å endre og avlese så mange ulike spenninger for hver puls. Det finnes også andre
måter å kode flere bits inn i hver puls på, men dette er ikke tema her.
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1.8.4.

Signalfrekvens

Et signals frekvens angir hvor mange ganger signalet kan endre
verdi pr. sekund, dvs. hvor mange pulser vi kan sende pr. sekund.
Dersom hver puls varer i T sekunder vil frekvensen f være gitt ved
formelen f = 1/T. Tilsvarende vil tiden være T = 1/f.
Dersom hver puls varer 1 s, vil frekvensen bli: f = 1/1s = 1 Hz.

1
f =
T
Signalfrekvensen
måles i hertz (Hz).

Vanligvis vil T være langt mindre enn ett sekund:
Dersom T = 1 ms = 0,001 s, vil frekvensen bli: f = 1/0,001 = 1000 Hz.
1000 Hz kalles en kilohertz (kHz), og 1000 kHz kalles en megahertz (MHz).
Signalfrekvensen påvirker hvor mange bit som kan sendes pr. tidsenhet. Med en signaleringsmetode som kan sende 1 bit for hver signalpuls, vil en signalfrekvens på 1000 Hz bety at vi
kan sende 1000 bit pr. sekund. Desto høyere signalfrekvens, desto flere bit kan vi sende pr.
tidsenhet.

1.8.5.

Bitrate og overføringskapasitet

Hvor mange bit som kan overføres fra sender til mottaker pr. tidsenhet kalles kommunikasjonslinjens bitrate. I eksempelet i forrige kapittel, så vi at et signal med frekvens 1000 Hz
kan overføre 1000 bit hvert sekund forutsatt at vi bruker en signaleringsteknikk som sender ett
bit pr. puls.
Måleenheten for bitrate er bit pr. sekund som forkortes bit/s. Eksempelet over der vi benyttet
et signal med frekvens 1000 Hz (1 kHz), gir altså en bitrate på 1000 bit/s, eller 1 kbit/s
(kilobit pr. sekund).
Kilobit pr sekund
Megabit pr
sekund
Gigabit pr sekund
Terrabit pr sekund

1 kbit/s = 1 000 bit/s
1 Mbit/s = 1 000 kbit/s = 1 000 000 bit/s
1 Gbit/s = 1 000 Mbit/s = 1 000 000 kbit/s = 1 000 000 000
bit/s
1 Tbit/s = 1 000 Gbit/s = 1012 bit/s

Som vi har sett er det mulig å sende flere bits pr. puls, for eksempel med signaleringsmetoder
som bruker flere spenningsnivåer. Bitraten vil derfor også avhenge av signaleringsmetoden
som benyttes.
Til slutt vil bitraten for en kommunikasjonslinje også avhenge av om det benyttes seriell eller
parallell overføring. Med seriell kommunikasjon sender kommunikasjonslinjen bare ett
signal, om gangen. Med parallell kommunikasjon sendes flere signaler parallelt i hver sine
ledere. Dermed kan flere bits overføres samtidig.
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Den generelle formelen for å beregne bitraten for seriell og parallell kommunikasjon blir da:
bitrate = signalfrekvens * antall bits pr. puls * bussbredde
der bussbredde angir antall bits som overføres parallelt (1 ved seriell overføring).
Regneeksempel:
En parallell grafikkbuss har en signalfrekvens på 66 MHz og benytter en signaleringsteknikk
som sender 8 bits pr. puls. Bussen har 32 parallelle ledere (bussbredden).
Bitraten for bussen blir da: 66 MHz * 8 bits * 32 = 16896 Mbits/s ≈ 16,9 Gbit/s

Denne bitraten kalles ofte for teoretisk bitrate eller rå bitrate. Den forteller oss hvor stor
overføringskapasitet kommunikasjonsmediet har. I dagligtale brukes også begrepet båndbredde om bitrate. Dette er ikke faglig helt korrekt, men er likevel så vanlig at du vil se det
brukt i produktbeskrivelser, annonser o.l.
Når vi senere skal se på standarder og teknologi som benyttes i datakommunikasjon og datanett, vil bitraten, eller overføringskapasiteten, være en viktig egenskap. Her er eksempel på
noen typiske bitrater:
Eldre seriekabler
(RS-232)
USB kabler
Ethernett (LAN)
Trådløse nett (LAN)

300, 1200, 2400, 9600, 19200 bit/s, 115 kbit/s
USB1: 1,5 og 12 Mbit/s, USB2: 480 Mbit/s, USB3: 4,8 Gbit/s
10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s = 1 Gbit/s, 10 Gbit/s
11, 22, 54, 600 Mbit/s ++

Når vi måler datamengde bruker vi ofte bytes (B) som måleenhet. Overføringskapasiteten kan
også angis som bytes pr. sekund (B/s) dvs. byterate. Siden hver byte består av 8 bits, får vi:
byterate = bitrate/8
Regneeksempel:
Grafikkbussen i regneeksempelet over hadde en bitrate på 16,9 Gbit/s.
Dette gir en byterate på

16,9
GB/s ≈ 2,1 GB/s.
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Vi kan nå bruke dette for å beregne hvor lang tid det vil ta å overføre en viss datamengde, for
eksempel en fil med kjent størrelse, på et kommunikasjonsmedium med kjent bitrate.
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Regneeksempel:
Anta at vi skal overføre en bildefil med filstørrelse 500 kB mellom to datamaskiner. Vi skal
regne ut hvor lang tid dette (teoretisk) vil ta dersom vi benytter en telelinje med bitrate 64
kbit/s eller et lokalnett med bitrate 100 Mbit/s.
Antall bit som skal overføres = 500 kB * 8 bit/B = 4000 kbit = 4 000 000 bit
Overføring via telelinje med bitrate på 64 kbit/s:
Overføringstid = 4 000 kbit /64 kbit/s = 62,5 s
Overføring via lokalnett med bitrate på 100 Mbit/s:
Overføringstid = 4 000 kbit /100 Mbit/s = 4 000 kbit /100 000 kbit/s = 0,04 s.
Det er viktig å være klar over at eksempelet over er en teoretisk beregning. I praksis vil
overføringstiden være lengre enn den utregnede tiden. Dette skyldes flere forhold. For det
første må kommunikasjonspartnerne sende noe tilleggsinformasjon utover innholdet i filen
som skal overføres. Slik tilleggsinformasjon kalles protokolldata, og vi kommer tilbake til
dette senere. Noen signaleringsteknikker vil dessuten kode dataene slik at datamengden som
skal overføres øker. For eksempel kan en databyte (8 bit) kodes slik at det overføres 10 bits i
signalet for hver databyte.
Ofte vil man heller ikke kunne utnytte hele den teoretiske bitraten i et overføringsmedium. En
del av overføringen kan f.eks. ødelegges av feil eller «støy» på linjen, slik at noen av dataene
må sendes på nytt. På en kommunikasjonsbuss vil dessuten alle kommunikasjonspartnerne
som er tilkoblet bussen måtte dele på den tilgjengelige overføringskapasiteten slik at den
kapasiteten som er tilgjengelig for hver part er mindre enn bussens kapasitet. På den andre
siden finnes det teknikker for å øke den effektive overføringskapasiteten, for eksempel ved å
komprimere dataene før de overføres.
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1.9. Overføringsmedier, dempning, støy og forvrengning
1.9.1.

Overføringsmedier

Datakommunikasjon kan foregå via flere ulike overføringsmedier. Mediene kan kategoriseres
i to hovedgrupper:
Ledende medier (eng: guided media) er medier der signalet overføres i et fysisk medium som
leder signalet, og der signalet begrenses til å følge mediet. En elektrisk leder, f.eks. kobberkabel, er et eksempel på et ledende overføringsmedium. Det samme er en optisk fiberkabel
som leder lyssignaler gjennom fiberen.

Tvunnet kobberkabel (TP-kabel)

Fiberoptisk kabel

Strålende” / trådløse medier (eng: unguided media) er
medier der signalet sendes "i alle retninger", f.eks. i "lufta".
Radiobølger, mikrobølger, infrarødt lys (IR) og lydbølger
som f.eks. ultralyd, er eksempler på "strålende" overføringsmedier. Det trådløse nettet du kanskje har hjemme bruker
radiobølger som overføringsmedium.

1.9.2.

Dempning

Et signal som sendes på en elektrisk leder vil svekkes etter hvert som det brer seg langs
lederen. På samme måte vil et radiosignal i et WiFi-nett, eller i mobilnettet, også svekkes jo
lenger avstanden er mellom kommunikasjonspartnerne (avstanden til WiFi-aksesspunktet
eller mobilmasten). Dette fenomenet kalles dempning og skyldes bl.a. elektrisk motstand i
kobberlederen, eller svekking av radiosignaler gjennom luft. I en fiberoptisk kabel svekkes
også lysstyrken over lange avstander.

signalstyrke

Mottaker

Avsender

signalretning
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Dempning vil kunne medføre at mottaker ikke er i stand til å tolke det mottatte signalet.
Dersom vi f.eks. benytter +12V for å representere 0 og -12V for 1, vil et dempet signal kunne
ha f.eks. bare +6V og -6V når det når mottakeren. Dette kan vi kompensere for, f.eks. ved å
godta alle spenninger mellom +3V og +12v som 0, og alle mellom -3v og -12V. Dersom
signalet dempes mer enn dette, vil mottaker til slutt ikke kunne tolke signalet korrekt.
Dempningen øker altså med lengden på kabelen. Det er derfor vanlig å angi maksimale
kabellengder for en gitt kabeltype og signaltype. Dempningen øker også med signalfrekvensen, dvs. signaler med høy frekvens dempes mer enn signaler med lavere frekvens.

1.9.3.

Støy og forvrengning

En annen faktor som påvirker et signal kalles støy. Med dette menes påvirkning som bidrar til
å redusere kvaliteten på signalet slik at signalet kan bli uleselig (forvrengt). Det er flere typer
støy som kan resultere i slik forvrengning i en elektrisk leder:
•

•

•

Induksjon fra elektromagnetiske felt i omgivelsene, f.eks. fra magnetfelt, strømkabler,
lyn, tennplugger og elektromotorer. Slike felt kan indusere en strøm i kabelen som
påvirker signalet. En kabel kan beskyttes mot slik påvirkning ved å skjerme kabelen
med en metallkappe (folie).
Påvirkning mellom ledere internt i kabelen. Hver leder i kabelen vil skape et
elektromagnetisk felt rundt lederen. Dette kan igjen indusere svake strømmer i andre
ledere i samme kabel dersom de ligger svært nær hverandre. Denne type påvirkning
kan reduseres ved å plassere lederne i kabelen slik at de påvirker hverandre minst
mulig, f.eks. ved å tvinne hvert lederpar om hverandre i kabelen.
Termisk støy forårsaket av elektronbevegelse i ledermaterialet. Elektronene i metallet i
lederen, vil alltid være i bevegelse. Bevegelsen vil øke med temperaturen i metallet.
Elektrisk strøm er også elektroner i bevegelse, og det elektriske signalet kan derfor
påvirkes av elektronbevegelsen som skyldes temperaturen i materialet.

Alle disse støykildene skyldes fysiske forhold og årsakssammenhenger som er tema
innen elektrofag og elektronikk. Vi skal ikke
gå dypere i forklaringene her, men bare slå
fast at elektriske kabler er utsatt for denne
type støy som kan resultere i forvrengning av
signalet.
Lys påvirkes ikke av noen av støykildene
som er nevnt over. Derfor er fiberoptiske
kabler i liten grad utsatt for denne type
forvrengning.
Digitalt signal som forvrenges som følge av støy.

Radiosignaler derimot blir lett påvirket av andre elektromagnetiske signaler som har samme
frekvens som radiosignalet. Dette må det tar hensyn til ved planlegging av trådløse nett, men
dette er heller ikke tema her.
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På samme måte som ved dempning, vil forvrengning vanligvis være større, jo lenger avstand
signalet går. For å redusere risikoen for at dempning og forvrengning skaper feil i datakommunikasjonen, setter man i praksis grenser for hvor lange kommunikasjonskablene
maksimalt kan være. Maksimallengden avhenger bl.a. av kabeltype og signaleringsform. Vi
kommer tilbake til lengdebegrensninger når vi omtaler de ulike kommunikasjonsteknologiene.
Avstanden mellom kommunikasjonspartnerne kan ofte være lengre enn den maksimale kabellengden. I slike tilfeller kan man benytter forsterkere som forsterker signalstyrken, og/eller
gjenskaper et forvrengt signal. Vi vil beskrive slike forsterkere senere i forbindelse med utstyr
i lokale datanett.

1.10. Eksempel: Universal Serial Buss (USB)
Så langt i dette kapittelet har vi gjennomgått generell prinsipper og begreper som benyttes
innen datakommunikasjon. Disse danner grunnlag for å lage praktiske kommunikasjonsprodukter og -løsninger. Det er et stort antall produsenter som lager slikt utstyr. For at utstyr
fra forskjellige produsenter skal kunne kommunisere og benyttes sammen i én løsning, må
produktene følge felles standarder. Standardene definerer hvordan produktene oppfører seg.
I dette underkapittelet presenterer vi USB som et eksempler på en kommunikasjonsstandard
som benytter seriell kommunikasjon.
USB er en seriell kommunikasjonsbuss beregnet for tilkobling av eksterne enheter til en datamaskin. USB er utviklet i et samarbeid mellom flere dataleverandører. Ett av formålene med
USB, var å lage en standard som kunne erstatte eldre serielle og parallelle kabeltyper som ble
benyttet tidligere. Dette har i stor grad lykkes og USB benyttes i dag for tilkobling av bl.a.
tastatur, mus, skrivere, scannere, spillkontroller, digitale kameraer og eksterne disker. USB
standarden har også den fordelen at kabelen inneholder ledere for å levere strømforsyning til
disse enhetene, forutsatt at enheten har et relativt lavt strømforbruk.
USB standarden er laget i flere hovedversjoner USB 1, USB 2 og USB3. USB 1.0 ble
standardisert i 1996 og oppdatert til versjon 1.1 i 1998. Versjon 1.1 kan benytte to ulike
overføringskapasiteter: 1,5 Mbit/s (low speed) og 12 Mbit/s (full speed). I 2001 ble versjon
2.0 standardisert. Denne er kompatibel med de tidligere versjonene, men kan i tillegg benytte
en overføringshastighet på 480 Mbit/s (hi-speed). Dersom en enhet som følger USB versjon
1.1 kobles til en USB 2.0 buss, vil enhetene og bussen automatisk stille seg inn på den
høyeste hastigheten som versjon 1.1 enheten kan benytte.
USB 3.0 ble endelig standardisert i 2008, og har en «rå» overføringshastighet på 4,8 Gbit/s
(super speed). I praksis regner man med å oppnå ca. 3,2 Gbit/s dataoverføringskapasitet6. De
første produktene sertifisert etter USB 3.0 standarden ble lansert tidlig i 2010.
USB 3.1 og 3.2 ble lansert i henholdsvis 2013 og 2017 er helt nye standarder som erstatter
USN 3.0. I USB 3.1 (Gen 2) er bitraten øket til 10 Gbit/s mens USB 3.2 dobler dette til 20
Gbit/s. Begge benytter full dupleks seriell overføring med differensiell signalering, men USB

6

Dette skyldes at noe av bussens rå kapasitet benyttes for protokolldata.
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3.2 oppnår sin kapasitet ved å bruke to slike 10 Gbit/s «baner» i parallell. Disse to
standardene bruker også den nye USB Type-C pluggen.
Et USB-system består av en kontroller (hostcontroller) og et antall tilkoblede eksterne
enheter. I en PC er USB-kontrolleren
vanligvis plassert på hovedkortet eller på et
separat ekspansjonskort tilkoblet maskinens
prosessorbuss. Hver USB-kontroller kan ha
flere USB-porter der eksterne USB-enheter
kan kobles til. Ved å koble til en USB-hub
kan en USB-port splittes i flere porter for
tilkobling av flere USB-enheter. Totalt kan
127 enheter kobles til én USB-kontroller.

USB-hub

Maksimal lengde på en USB-kabel er satt til 5 meter for USB 1 og 2. USB 3.0 definerer ingen
maksimal lengde på kabelen, men i praksis vil denne trolig også ligge på ca. 5 meter. Ved
bruk av USB-hub(er), kan avstanden mellom tilkoblet utstyr forlenges ut over dette.
Det finnes flere typer USB plugger/kontakter. Versjon 1.0 definerte pluggtypene Standard-A
som benyttes på maskinsiden og Standard B som benyttes på eksternt utstyr (se figur). I
versjon 2.0 kom dessuten typene mini-A og mini-B beregnet for små enheter som mobiltelefoner, digitale kameraer, PDA’er o.l. I 2007 ble det spesifisert en enda mindre plugg,
micro-USB, som er tenkt å erstatte mini variantene.

Standard-A

Standard-B

micro-USB mini-USB

Ulike typer USB Plugger

USB benytter differensiell signalering med to ledere pr. signal (se tidligere kapittel). En USBkabel (USB 1 og 2) inneholder totalt fire ledere, to for dataoverføring, én for strømforsyning
og én for jord.
Leder
1
2
3
4

Navn
VCC
DD+
GND

Kabelfarge
Rød
Hvit
Grønn
Svart

Beskrivelse
Strømforsyning + 5V
Data Data +
Jord

Data overføres serielt på leder 2 og 3. Siden USB er en buss, har lederne ingen overføringsretning og data kan bare overføres i én retning om gangen. USB er altså halv-dupleks.
Leder 1 benyttes til 5 Volts strømforsyning. Hver USB-enhet kan i utgangspunktet ha et
strømforbruk på maksimalt 100mA, men kan be om å få benytte inntil 500mA hvis USBHUB’en har kapasitet til det. Dersom enheten krever høyere strømstyrke enn det HUBen kan
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levere, må den tilkobles en separat strømforsyning. Datamaskinens operativsystem vil
vanligvis varsle brukeren dersom en enhet krever mer strøm enn det USB-bussen kan levere.
For å oppnå «super speed» kapasitet benytter USB 3.0 dobbelt sett med signalledere, og har
derfor åtte ledere i kabel, plugger og kontakter. Pluggene og kontaktene er utformet slik at de
i de fleste tilfeller er kompatible med de gamle standardene: For Standard-A plugger vil både
nye og gamle plugger passer i nye og gamle kontakter. For Standard-B vil gamle plugger
passe i nye kontakter, men ikke omvendt. Hvis enten plugg eller kontakt følger de gamle
standardene (1 eller 2), vil man selvsagt ikke kunne benytte «super speed» hastighet.

USB 3.0 kontakt

USB 3.0 plugger: standard B og standard A

I USB 3.0 er hver enhets maksimale strømforbruk økt til 150mA, med mulighet for å be om
inntil 900mA.
USB 3.1 og 3.2 bruker gjerne USB Type-C plugger og kontakter (USB-C). Disse har 24
kontaktpinner symmetrisk plassert i en oval plugg. Åtte av disse brukes som fire serielle
kommunikasjonsbaner med differensiell signalering. To og to baner kan brukes parallelt i
hver kommunikasjonsretning. Fire andre ledere brukes for signaler som er kompatible med
USB 2.0.

USB-C kontakt og plugger
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1.11. Sammendrag
Med datakommunikasjon mener vi overføring av bits via et kommunikasjonsmedium
mellom to datamaskiner, mellom en datamaskin og eksterne enheter, eller mellom enheter
internt i en datamaskin. Vi kan klassifisere ulike typer datakommunikasjon i henhold til flere
kriterier:
•
•

•
•

Seriell kommunikasjon, der alle bit sendes etter hverandre på samme fysiske leder, i
motsetning til parallell kommunikasjon, der flere bit sendes samtidig på parallelle
ledere.
Punkt-til punkt kommunikasjon, der to kommunikasjonspartnere er koblet direkte
til hverandre gjennom et kommunikasjonsmedium, i motsetning til busskommunikasjon, der flere enn to partnere kommuniserer via et felles, delt kommunikasjonsmedium.
Simpleks kommuniksjon, der kommunikasjonen foregår kun én vei, i motsetning til
dupleks, der kommunikasjonen kan foregå begge veger samtidig. Ved halv-dupleks
foregår kommunikasjonen begge veier, men kun én vei om gangen.
Analog kommunikasjon, der dataoverføringen skjer i form av analoge signaler, for
eksempel lyd, i motsetning til digital kommunikasjon, der overføringen skjer som
digitale signaler, dvs. signaler med et begrenset antall verdier, ofte bare to.

Overføring av bit via kommunikasjonsmediet skjer ved at bitene kodes til et signal, for
eksempel som spenningsvariasjoner i en elektriske leder. Signalets frekvens angir hvor
mange ganger signalet kan endres pr. sekund og måles i Hertz (Hz). Avhengig av
signaleringsteknikken som benyttes, kan det sendes ett eller flere bits pr. signalendring
(puls). Bitraten til en kommunikasjonslinje angir linjens overføringskapasitet og måles i
bits/s. Bitraten for en kommunikasjonsbuss kan beregnes slik:
bitrate = signalfrekvens * antall bits pr. puls * bussbredde
Et elektrisk signal i en leder vil dempes og påvirkes av elektromagnetisk støy som gir
forvrengning av signalet. Dempning og forvrengning øker med lengden på lederne. Alle
kommunikasjonsstandarder setter derfor grenser for maksimal lengde på kabler.
I en moderne PC er prosessoren (CPUen) og internminnet (RAM) koblet til en høyhastighets
kommunikasjonsbuss (prosessorbussen). Alle andre enheter i maskinen er koblet til
prosessorbussen via andre kommunikasjonsbusser.
USB er en seriell kommunikasjonsbuss som benyttes i moderne PCer for tilkobling av
eksterne enheter. USB har erstattet eldre seriekabler (RS-232) og parallellkabler (IEEE 1284),
som tidligere ble benyttet til dette formålet. I USB 3.2 benyttes to og to serielle forbindelser i
parallell for å doble overføringskapasiteten i forhold til USB 3.1.

9

1.12. Oppgaver
1) Hva menes med punkt-til-punkt kommunikasjon?
2) Forklar kort forskjellen på seriell og parallell dataoverføring.
3) Hva menes med at kommunikasjonen foregår som simpleks, halv-dupleks og full
dupleks.
4) Hva skiller en kommunikasjonsbuss fra en punkt-til-punkt forbindelse?
5) Nevn to typer kabler som det er vanlig å benytte for å koble en skriver til en PC.
6) Hva er forskjellen på single-ended signalering og differensiell signalering?
7) En 32-bits parallell kommunikasjonsbuss har signalfrekvens på 133 MHz og benytter en
signaleringsteknikk som sender 1 bit pr. puls. Hva er bitraten for bussen?
8) En bildefil med størrelse 2,4 MB skal overføres via en USB-kabel med overføringskapasitet 480 Mb/sek. Regn ut hvor lang tid det teoretisk vil ta for å overføre filen.
9) Forklar hva som menes med begrepene dempning og forvrengning i forbindelse med
datakommunikasjon. Hvilke praktiske konsekvenser har disse fenomenene?
10) Hva brukes kommunikasjonsstandardene USB og Firewire til?
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2. Maskinvare og datamaskinarkitektur
2.1. Komponenter og hovedkort
En datamaskin består av flere komponenter, som er koblet sammen med ulike
kommunikasjonsbusser via hovedkortet. De viktigste komponentene er:
•
•
•
•
•
•

prosessor (CPU)
internminne (RAM)
permanente lagringsenheter (harddisk, SSD, DVD o.l.)
grafikk-kort
hovedkort
strømforsyning

Prosessoren er maskinens sentrale prosesseringsenhet. Den utfører (kjører) instruksjonene i
operativsystemet og alle de andre programmene som kjøres på maskinen. Dessuten kan den
utføre (beregne) matematiske og logiske operasjoner. Programmer, og data som disse bruker,
lagres i internminnet (RAM) mens programmene kjører. Når et program avsluttes, eller
maskinen skrus av, fjernes program og tilhørende data fra internminnet. Data som skal tas
vare på mellom programkjøringer må lagres på en permanent lagringsenhet. Programmene
lagres også her, og de overføres fra lagringsenheten til internminnet når programmet startes
opp. De vanligste permanente lagringsmediene er harddisker (HDD), Solid State disker (SSD)
og optiske plater (CD/DVD).
Maskinens grafikk-kort er den komponenten som lager bildet som vises på skjermen. Dette
kan være en krevende oppgave, og grafikkortet har derfor sin egen grafikkprosessor (GPU) og
videominne som er spesialisert for denne oppgaven. Grafikkortet er ofte et separat kretskort,
men kan også være innbygget på maskinens hovedkort eller integrert i prosessorbrikken.
Hovedkortet (systemboard eller motherboard på engelsk) er det største kretskortet i datamaskinen. Alle komponentene i datamaskinen er enten montert på maskinens hovedkort, eller
koblet til dette via en kommunikasjonsbuss.

Asus hovedkort med P55 brikkesett for Intel Core i5/7 prosessor.
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2.2. Datamaskinarkitektur og busser
Med datamaskinarkitektur (PC-arkitektur) mener vi hvilke komponenter datamaskinen er satt
sammen av og hvordan disse er koblet sammen og organisert på hovedkortet. Datamaskinarkitekturer utvikler seg forløpende. Produsenter av prosessorer, og hovedkort utvikler stadig
forbedringer av arkitekturene. En fullstendig beskrivelse av datamaskinarkitektur kan fylle en
bok alene. Her skal vi bare beskrive de viktigste komponentene og noen hovedarkitekturer
basert på Intels arkitekturer som eksempler.

2.2.1.

«Tradisjonell» PC-arkitektur

Figuren under viser skjematisk en "tradisjonell" PC-arkitektur som ble benyttet mye før ca.
2010. Figuren er basert på Intel Hub Architecture (IHA) som ble tatt i bruk fra ca. 1999. IHA
ble brukt i brikkesett-familiene Intel 8xx, 9xx og 3/4. Nyere arkitekturer blir beskrevet på de
neste sidene, men denne eldre arkitekturen tas med for sammenlikningens skyld og for å vise
hvordan dette teknologiområdet stadig utvikles.

«Tradisjonell» PC-arkitektur fra før ca. 2010

Den sentrale kommunikasjonsbussen på hovedkortet kalles i denne arkitekturen for prosessorbussen, eller front-side buss. Den forbinder alle andre komponenter med prosessoren (CPUen)
via en brikke som Intel kaller grafikk- og minnekontroller (Graphics and Memory Controller
Hub – MCH7) eller Root Complex. Prosessorbussen må transportere mye data raskt, og har
derfor høy signalfrekvens og bitrate.
Grafikkortet er koblet direkte til MCH-brikken via grafikkbussen. Tilsvarende er internminnet
(RAM) koblet til minnekontrolleren på MCH-brikken via en minnebuss. Grafikkbussen og

7

Fra eldre arkitekturer henger også navnene North Bridge og South Bridge igjen på MCH- og ICH- brikkene.
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minnebussen transporterer også store datamengder og må ha høy bitrate. De ulike busstypene
er beskrevet i de kommende delkapitlene.
I denne arkitekturen er andre komponenter, og eksterne enheter, koblet til hovedkortet
gjennom en brikke som Intel kaller I/O Controller Hub – ICH. Denne brikken er koblet til
MCH-brikken via en rask kommunikasjonsbuss som kalles Direct Media Interface (DMI).
ICH-brikken inneholder flere ulike I/O-kontrollere, dvs. elektronikk som styrer kommunikasjonen med de andre komponentene via andre I/O-busser, f.eks. USB/FireWire, SATA/SCSI,
ethernet-, serie- og parallellporter. De fleste hovedkort med denne arkitekturen har også
kontakter for tilkobling av ekstra kort/enheter via en tradisjonell PCI-buss. I denne arkitekturen er disse kontaktene også koblet til ICH-brikken.
I den tradisjonelle arkitekturen er MCH- og ICH-brikkene plassert som hver sine brikker på
hovedkortet. Sammen kalles disse brikkene for maskinens brikkesett (chipset). Som vi straks
skal se, har nyere arkitekturer fjernet én eller begge av disse brikkene.

2.2.2.

Nyere PC-arkitektur

Prosessorprodusentene utvikler stadig
mer moderne arkitekturer. I 2008
lanserte Intel en ny prosessorarkitektur
for i3, i5 og i7 prosessorene, som ble
kalt PCH-arkitektur. I denne arkitekturen har Intel flyttet grafikk- og minnekontrolleren inn i prosessorbrikken.
Denne tette koblingen mellom prosessor,
internminne og grafikk-kontroller har
som mål å gi bedre ytelse. Dette oppnås
fordi front-side bussen er fjernet som en
flaskehals mellom prosessoren og de
andre "raske" komponentene på
hovedkortet.

Intels PCH-arkitektur fra ca. 2008

I PCH-arkitekturen blir I/O-kontrolleren den eneste brikken i brikkesettet (utover
prosessorbrikken). Intel har samtidig døpt om denne brikken til Platform Controller Hub
(PCH). PCH-brikken er fremdeles koblet til CPU-brikken via DMI-bussen.
Intels hovedkort og brikkesett for tjenermaskiner, f.eks. C200 og C600 seriene, benytter en
tilsvarende arkitektur.
AMD bruker også en liknende arkitektur for sine prosessorer, men denne benytter PCI
Express som buss mellom CPU-brikken og andre komponenter.

2.2.3.

Nye mikroarkitekturer

Utvikling av mobile enheter, som smarttelefoner, nettbrett og (små) bærbare PCer, har
medført at arkitekturene stadig utvikles videre for å få plass til flere komponenter på mindre
fysisk plass.
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For eksempel har Intel i sin nye
arkitektur for Atom prosessorene til mobile enheter, flyttet
alle I/O-funksjonene fra PCHbrikken inn i prosessorbrikken8.
Alle andre komponenter er da
koblet direkte til prosessorbrikken/-pakken via flere ulike
busser/porter som PCIe, SATA,
USB og HDA9.
Intels «SystemOnAChip-arkitektur» for Atom prosessorene

Enkelte nye arkitekturer har nå også grafikkprosessor (GPU), nettverks- og diskkontroller
integrert på prosessorbrikken. Slike kompakte arkitekturer kalles gjerne for System on a Chip
(SoC) eller System on a Package (SoP).

2.2.4.

DMI, QPI og UPI-bussene

DMI (Direct Media Interface) er altså en høyhastighets punkt-til-punkt forbindelse mellom
prosessorbrikken og PCH-brikken i PCH arkitekturen. DMI består av fire serielle
«linker»/«lanes» (baner) som brukes i parallell. Hver link er en 2 GB/s full dupleks
kommunikasjonskanal som bruker differensiell signalering. DMI har altså en total
overføringskapasitet på 4 x 2 GB/s = 8 GB/s. Antall ledere/pinner i DMI er:
4 linker x 2 (for send og motta) x 2 (for differensiell signalering) = 16 ledere
Fra ca. 2008 startet Intel å bruke sin egen teknologi kalt Intel Quick Path Interconnect (QPI)
som DMI i PCH-arkitekturen. I 7. generasjons (Skylake) Intel prosessorer (fra ca. 2017) ble
QPI erstattet av Intel Ultra Path Interconnect (UPI). Både QPI og UPI benytter seriell punkttil-punkt kommunikasjon med maks. overføringskapasitet på henholdsvis 19,2 og 25,6 GB/s.

Intel QuickPath Interconnect - QPI

8

Egentlig i en egen brikke som er montert i samme "pakke" som prosessorbrikken.

9

Intel High Definition Audio er en buss for overføring av høykvalitets lyd.
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2.2.5.

PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express)

Bussteknologien PCI Express er så sentral i moderne PC-arkitektur at vi tar med en nærmere
beskrivelse av denne i dette kapittelet. PCI Express brukes som kommunikasjonsbuss mellom
flere enheter i en moderne PC, både som grafikkbuss og for tilkobling av f.eks. nettverkskort
og diskkontrollere.
PCI Express ble designet for å erstatte eldre buss-typer, som f.eks. PCI og AGP. Den er ikke
kompatibel med de eldre PCI standardene. PCI Express forkortes ofte PCIe eller PCI-e, men
må ikke forveksles med PCI-X, som er en av de eldre PCI standardene.
PCI Ekspress benytter full dupleks, seriell, punkt-til-punkt kommunikasjon. Dette gir større
overføringskapasitet og færre ledere/pinner i kontaktene enn 32- og 64 bits parallelle busser.
PCI Express bruker også differensiell signalering, slik at det kreves to ledere hver vei for å
oppnå en full dupleks forbindelse. En slik forbindelse kalles en bane (engelsk lane). En PCI
Express bane er en punkt-til-punkt forbindelse som kun forbinder to kommunikasjonspartnere
(enheter):

En PCI Express bane (lane) er en full dupleks, seriell, punkt-til-punkt forbindelse.

PCI Express er videreutviklet i flere versjoner. Versjon 5.0 ble formelt standardisert i 2019,
og vil bli brukt av 12. generasjons Intel prosessorer. Arbeidet med PCIe versjon 6.0 pågår og
forventes ferdig i 2022.
Versjon
PCIe v. 1.0
PCIe v. 2.0
PCIe v. 3.0
PCIe v. 4.0
PCIe v. 5.0
PCIe v. 6.0 (uferdig)

År
2003
2007
2010
2017
2019
2022?

Kapasitet pr.bane
250 MB/s
500 MB/s
985 MB/s
1969 MB/s
3938 MB/s
7877 MB/s

Signalfrekvens
1,25 GHz
2,5 GHz
4 GHz

I PCIe kan flere baner (lanes) kombineres i én kommunikasjonskanal for å oppnå høyere
overføringskapasitet. En PCIe-kanal kan kombinere 1, 2, 4, 8, eller 16 baner. Disse kalles da
PCIe x1, x4, x8 og x16 og har kontakter med økende antall pinner. Med PCIe versjon 4.0 får
vi da følgende totale overføringskapasiteter:
PCIe x1
PCIe x4
PCIe x8
PCIe x16

1 bane ≈ 2 GB/s
4 baner ≈ 8 GB/s
8 baner ≈ 16 GB/s
16 baner ≈ 32 GB/s

36 pinner
64 pinner
98 pinner
164 pinner
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Hovedkort med PCI Express kontakter. Fra toppen: PCIe x4, x16, x1 og x16.
Nederst: «klassisk» PCI-kontakt.

Nyere PCer har flere PCI Express kontakter på hovedkortet. Noen modeller har også en
«klassisk» PCI-kontakt for tilkobling av eldre tilleggskort, men dette blir nok mindre vanlig
etter hvert som PCI-kort går ut av bruk.
PCI Express har altså erstattet PCI og AGP for tilkobling av moderne grafikkort. Etter 2010
har de to store GPU-produsentene, Navida og AMD (ATI), benyttet PCI Express i alle sine
grafikkort. Et høyoppløselig skjermbilde på f.eks. 1920x1200 punkter, krever overføring av
store datamengder til skjermkortet. De fleste grafikkort bruker derfor PCIe x16 kontakter for å
oppnå tilstrekkelig høy overføringskapasitet. Se mer om dette i kapittel 2.6.1.
PCI Ekspress benyttes også i Thunderbolt teknologien som bl.a. Apple bruker for tilkobling
av eksterne enheter i sine datamaskiner. Thunderbolt er en standard som gjør det mulig å
kombinere inntil 4 PCIe baner med ett DisplayPort videosignal i én og samme fysisk kontakt.
Dessuten kan kommunikasjon mellom inntil seks enheter kombineres (multiplekses) i samme
port/kontakt.

Thunderbolt inneholder 2 PCIe baner og ett DisplayPort videosignal.

Thunderbolt versjon 1 og 2 bruker samme kontakttype som Mini Displayport og har
maksimal kabellengde på 3 meter. Thunderbolt 3 og 4 "aktive" kabler på maks. 0,5 meter og
USB-C kontakter.
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2.3. Internminne (RAM)
RAM er en forkortelse for Random Access Memory. Med dette menes minne der hver
lagringscelle (byte) i minnet har sin egen adresse og kan leses/skrives direkte av CPUen.
Datamaskiner bruker RAM som internt minne fordi lesing og skriving til RAM skjer svært
raskt.
I dag benyttes mest en RAM-type
som kalles Double Data Rate
Synchronous Dynamic RandomAccess Memory (DDR SDRAM).
Double Data Rate (DDR) betyr
her at brikkene kan overføre 2 bits
for hver klokkepuls.
Standardene for DDR SDRAM er
utviklet i flere versjoner der hver
ny versjon har raskere overføringskapasitet og økt lagringstetthet, dvs. lagringskapasitet pr.
minnemodul. Disse versjonene
heter DDR, DDR2, DDR3, DDR4
og DDR5. Dessuten finnes egne
versjoner beregnet for mobile
enheter (MDDR).
RAMen er integrerte kretser (ICer) som plasseres flere sammen på et lite kretskort - en minnebrikke (memory module). Lagringskapasiteten for RAM angis vanligvis i GigaByte (GB).
Hver minnebrikke kan typisk inneholde 1-32 GB RAM. En moderne PC med 64-bits
prosessor vil typisk ha 8-32 GB RAM, mens en stor tjenermaskin kan ha flere TB RAM.

Samsung minnebrikke (DIMM) med 32GB DDR4 SDRAM

Minnebrikkene er koblet direkte til minnekontrolleren i prosessor- eller MCH-brikken, via
minnebussen. Innholdet i hver byte må da leses og skrives i samme takt (hastighet) som
minnebussens overføringskapasitet (byterate).

2.3.1.

Minnebussen

Minnebussen kobler minnebrikkene til en minnekontroller plassert i MCH-brikken eller i
prosessorbrikken. Minnekontrolleren fungerer som et «mellomledd» mellom CPUen og
internminnet (RAMen) og avlaster CPUen ved skriving og lesing til/fra internminnet.
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For at ikke minnebussen skal bli en flaskehals, må den ha en overføringskapasitet som samsvarer med minnebrikkene som brukes, og med DMI forbindelsen fra CPUen. Minnebusser
for standard DDR SDRAM er parallelle 64-bits busser som sender 2 bits pr puls (double data
rate)10. Mange moderne PCer bruker dessuten to minnebusser i parallell (dual-channel mode).
Med en signalfrekvens på 400 MHz, vil en slik minnebuss, i dual-channel mode, ha en
teoretisk overføringskapasitet på:
64-bit x 2 bit/puls x 2 kanaler x 400 MHz = 102 400 Mbits/s = 12 800 MB/s = 12,8 GB/s.
Betegnelsen som er trykket på minnebrikkene for DDR SDRAM viser kapasiteten på formen
DDRz-xxxx, der, xxx = signalfrekvensen x antall bits pr puls x antall kanaler, eller på formen
PCz-yyyy, der yyyy = overføringskapasitet i MB/s for en 64-bits buss i single-channel mode.
z = DDR generasjon, f.eks. 2, 3, 4, eller 5.
RAM-brikker merket DDR4-3200 som bruker dual-channel mode er da DDR4 RAM med en
signalfrekvens på 800 MHz (3200/2/2) og en overføringskapasitet på 64 x 3200 Mb/s, = 204,8
Gbit/s = 25,6 GB/s. Brikker merket PC2-6400 har en kapasitet på 6,4 GB/s i single-channel
mode og 12,8 GB/s i dual-channel mode.
Fra ca. 2008 har Intel brukt sine nye DMI-teknologier (QPI og UPI) som minnebusser i sine
maskinarkitekturer.

2.3.2.

Form-faktor

Minnebrikker produseres med ulik fysisk størrelse, form og antall kantkontakter (pinner).
Disse egenskapene kalles gjerne brikkens form-faktor.
I stasjonære PCer (desktops) brukes i dag mest en form-faktor kalt Dual In-Line Memory
Modules (DIMM). Disse har en 64-bits databuss og bruker kantkontakter (pinner) på begge
sider av minnebrikken. I bærbare maskiner brukes gjerne SO-DIMM eller MicroDIMM formfaktor.

200-pins SO-DIMM og 214-pins MicroDIM med DDR2 SDRAM

Her er noen eksempler på form-faktorer som benyttes i stasjonære og bærbare datamaskiner:

10

Gjelder DDR, DDR2, DDR3 og DDR4 SDRAM.
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•
•

•

•

•

SIMM - Single In-line Memory Module. Eldre form-faktor med 72 pinner og 32-bits
databuss. Disse må brukes to-og-to i par for å matche en 64-bits minnebuss.
DIMM - Dual In-line Memory Module. Dagens mest bruke form-faktor med 64-bits
databuss og pinner på begge sider av brikken. Kan brukes én og én (uavhengig av
par). DIMM brikker har varierende antall pinner avhengig av bl.a. RAMens DDR
versjon:
o 100-pin DIMM for SDRAM til skrivere
o 168-pin DIMM for SDR SDRAM
o 184-pin DIMM for DDR SDRAM
o 240-pin DIMM for DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM og FB-DIMM DRAM
o 288-pin DIMM for DDR4 SDRAM
SO-DIMM - Small Outline DIMM. En mindre versjon av DIMM som er beregnet
brukt i bærbare maskiner. SO-DIMM brikker har også varierende antall pinner
avhengig av RAMens DDR versjon:
o 100-pins SO-DIMM for SDR SDRAM
o 144-pins SO-DIMM for SDR SDRAM
o 200-pins SO-DIMM for DDR SDRAM og DDR2 SDRAM
o 204-pins SO-DIMM for DDR3 SDRAM
o 260-pins SO-DIMM for DDR4 SDRAM
o 260-pins SO-DIMM (UniDIMM)
MicroDIMM og MiniDIMM er også formfaktorer som er tilpasset bærbare maskiner.
o 172-pin MicroDIMM for DDR SDRAM
o 214-pin MicroDIMM for DDR2 SDRAM
o 244-pin MiniDIMM for DDR2 SDRAM
RIMM og SO-RIMM er varemerker for minnebrikker fra selskapet Rambuss Inc.
RIMM likner på DIMM-brikker, men har 184 pinner og overfører data i 16 bits
grupper. SO-RIMM for bærbare har 160 pinner.

Sammenlikning av DIMM-minnemoduler for
DDR, DDR2, DDR3 og DDR4 SDRAM.

Legg merke til ulik plassering av «hakkene»
mellom kantkontaktene nederst på brikkene.
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2.4. Permanente lagringsenheter og -medier
Datamaskinens operativsystem, programmer og data må lagres på en permanent lagringsenhet. Til dette benyttes følgende lagringsmedier; harddisk, flashdisk (SSD), optiske disker
(CD/DVD) eller magnetbånd (tape).

2.4.1.

Harddisker (HDD)

En harddisk (Hard Disk Drive – HDD), er
en lagringsenhet som lagrer data på plater
med magnetiserbart belegg. Hver plate kan
sammenlignes med en DVD plate, men på
harddisken lagres data som magnetiske
«mønstre» i belegget på platene. En
harddisk kan inneholde flere plater, og data
kan lagres på begge sider av platene.
Data lagres langs magnetiske (og usynlige)
spor i belegget på platene. Data lagres og
avleses med lesehoder som er festet på en
diskarm, mens platene roterer.

Harddisk (HDD) med magnetplater, diskarm og
lesehoder

Rotasjonshastigheten angis som omdreininger pr. minutt (Rounds Pr Minute – RPM). Desto
større rotasjonshastigheten er, jo kortere tid vil det ta å skrive/lese data på disken. En standard
HDD for PC har rotasjonshastighet på 7.200- 10.000 RPM, mens dyrere harddisker for
tjenermaskiner og store lagringssystemer, ofte benytter 10.000-15.000 RPM.
Diskarmen beveger seg innover og utover på platen slik at lesehodet kan stilles inn over et
valgt spor. Diskarmen har to lesehoder for hver plate, ett på hver side av platen. Alle
lesehodene beveger seg samtidig over platene når data skal skrives eller leses.

Disken er delt inn i (usynlige) sektorer. Den delen av et spor som ligger innenfor én sektor,
kalles en sporsektor (track sector). Vanligvis har en sporsektor plass til å lagre 512 bytes (512
B), men enkelte nyere disker benytter større sporsektorer. En sporsektor utgjør den minste
datamengden som harddisken kan lese og skrive i én operasjon. Som regel vil det være
fornuftig at operativsystemet lagrer større datamengder om gangen enn 512 B. Dette oppnås
ved at operativsystemet behandler flere sammenhengende sporsektorer samtidig som én
enhet. Denne enheten kalles en klynge (cluster). Du kan bestemme klyngestørrelsen (cluster
size/allocation unit size) når du formatterer harddisken. En klynge vil alltid bestå av et helt
antall sporsektorer, slik at klyngestørrelsen blir et multippel av sektorstørrelsen. F.eks.
benytter filsystemet NTFS på Windows Server en standard klyngestørrelse på 4 kB (8
sektorer) på disker mindre enn 16 TB. På større disker benytter NTFS klyngestørrelser opp til
64 kB.
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Oppbyggingen av en harddiskplate
A – Spor (track)
B – Sektor (geometrisk sektor)
C – Sporsektor (track sector)
D – Klynge (cluster)

Antall spor og antall plater varierer etter hvor stor lagringskapasitet disken har. Når en
bestemt sektor skal adresseres, må lesehodets nummer (plateside), spornummer og sektornummer leses inn i harddiskkontrolleren. Hele harddisken kan betraktes som et antall etterfølgende sektorer. Første sektor er hode 0, spor 0 og sektor 1. Andre blokk er hode 0, spor 0
og sektor 2 osv. helt til alle sektorene langs sporet er oppbrukt. Da flyttes lesehodet til spor 1.
Lesehodene og sporene adresseres fra 0 og sektorene adresseres fra 1.
Aksesstiden for en harddisk er den tiden det tar å lese en klynge med data fra disken til
prosessoren (evt. internminnet). Aksesstiden er sammensatt av flere komponenter:
•

Søketiden (seek time) er den tiden det tar å flytte lesehodet til riktig spor på disken.
Søketiden er relativt stor sammenliknet med de andre komponentene. En moderne
harddisk vil ha en gjennomsnittlig søketid på ca. 5-6 millisekunder (ms). Den relativt
lange søketiden er årsaken til at det ofte vil være effektivt for operativsystemet å lese
flere sektorer (en klynge) når først lesehodet er posisjonert riktig.

•

Rotasjonsforsinkelse (rotational delay) er den tiden det tar før riktig sektor på disken
er rett under lesehodet. Jo høyere rotasjonshastighet disken har, jo kortere er forsinkelsen. En disk med rotasjonshastighet 10.000 RPM vil ha en gjennomsnittlig
forsinkelsestid på 0,05 millisekunder (ms), dvs. 5 hundretusendels sekunder.

•

Lese/skrivetiden er den tiden det tar for en sektor/klynge å passere lesehodet. I løpet av
denne tiden overføres dataene mellom harddiskens interne minnebuffer og disken, ved
skriving eller lesing av disken. Denne tiden er svært liten sammenliknet med de andre
komponentene, og blir derfor ofte ignorert. Gjennomsnittlig lese-/skrivetid for en
10.000 RMPs disk med 700 sektorer pr. spor er ca. 0,00014 ms(!)

•

Overføringstiden er ikke en egenskap ved harddisken, men ved databussen (I/Obussen) som benyttes for å overføre data mellom harddisken og datamaskinens interne
systembuss (prosessorbuss).
aksesstid = søketid + rotasjonsforsinkelse + lese-/skrivetid + overføringstid

I moderne PCer benyttes vanligvis følgende typer I/O-busser til harddisker; SATA, SCSI eller
SAS. SATA-disker og -kontrollere er relativt rimelige. Slike er vanlig i klientmaskiner og
tjenermaskiner uten store krav til diskytelse. I store tjenermaskiner med høy diskaktivitet
benyttes vanligvis SCSI-disker eller SAS (Serial Attached SCSI). Både SATA, SCSI og SAS
har maksimal overføringskapasitet på 300-600 MB/s.
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Harddisker produseres med ulik fysisk størrelse, kalt formfaktor. De vanligste formfaktorene
som benyttes i dagens PCer og lagringssystemer er:
•

3,5 tommer – mest vanlig i stasjonære PCer og store lagringssystemer.

•

2,5 tommer – vanlig i mobile PC’er og spillkonsoller (f.eks. PS3, Xbox).

•

1,8 tommer – ble benyttet i diskbaserte iPod’er, men er nå ofte erstattet med
flashminne.

Størrelsen angir diameteren på magnetplatene i tommer (inches). Tidligere ble det også
benyttet større disker på 5,25 og 8 tommer. Det er også utviklet svært små disker på 1 og 0,85
tommer, beregnet for spesielle anvendelser. Etter at prisen på flashminne har gått ned, har
produsentene sluttet å produsere disse minste harddiskene.

2.4.2.

Solid State Drives (SSD)

Diskleverandørene lager også disker basert på flashminne, dvs. samme
minnetype som du finner i en «minnepinne». Slike disker kan erstatte
tradisjonelle harddisker, og lages da med de samme formfaktorene som
harddisker. Disker basert på flashminne selges under navnet Solid State
Drive (SSD).
SSD-disker har ingen bevegelige komponenter. Derfor tåler de godt fysiske påkjenninger,
som slag og rystelser. Dessuten har SSD vesentlig kortere aksesstid enn en HDD fordi de ikke
har søketid og rotasjonsforsinkelse. I forhold til lagringskapasiteten er SSD-disker foreløpig
ca. 2-3 ganger dyrere enn harddisker. Derfor er de lite aktuelle til bruk for datalagring i tjenermaskiner og lagringssystemer med krav til stor lagringskapasitet. SSD-diskene har også
kortere levetid enn harddisker. I PCer og tjenermaskiner kan det være nyttig å installere
operativsystemet på en SSD-disk. Dette vil gir raskere oppstart, og vanligvis en opplevelse av
at maskinen «jobber raskere». Dessuten er SSD-diskene lydløse og produserer lite varme.

2,5» SATA SSD-disk med 128 GB lagringskapasitet

2.4.3.

Optiske lagringsenheter

Compact Disc (CD), Digital Versatile Disc (DVD) og Blu-ray (BD) er eksempler på optiske
lagringsenheter. Data lagres ved at bit (0 og1) kodes som optiske refleksjonsmønstre i et
metallbelegg på overflaten av en plastplate. Bitmønsteret skrives og leses i overflatematerialet
av en laserstråle.
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I datasammenheng brukes optiske lagringsenheter bl.a. for lagring av sikkerhetskopier,
distribussjon av programvare og transport av data. Alle disse bruksområdene har i stor grad
blitt erstattet av overføring via Internett og/eller flash disker.
Som for harddisker blir overføringskapasiteten (hastigheten) til optiske plater bestemt av bl.a.
rotasjonshastigheten og lese/skrivehastigheten. Optiske disker har en rotasjonshastighet på
200-4000 RPM avhengig av type. Skrivehastigheten har utviklet seg over tid. De første DVD
enhetene hadde en skrivehastighet på 11 Mbit/s (1x), mens nyere enheter klarer 266 Mbit/s
(24x).
DVD plater finnes i tre ulike formater:
•

DVD-R/RW har kapasitet på 4,9 GB pr. plate.

•

DVD+R/RW (plus) er et nyere format som ikke er kompatibelt med DVD-R/RW.
Kapasiteten er 4,7 GB pr plate.

•

DVD-R/RW har også kapasitet på 4,7 GB pr. plate men lagrer data i et annet format.

R står for recordable som betyr at platen bare kan skrives på én gang og data kan ikke endres.
RW plater kan overskrives (mer enn 100 ganger).
Blu-ray disker (BD) har større lagringskapasitet enn DVD. Kapasiteten er 25 GB pr. «lag» og
det finnes BD plater med 1, 2, 3 eller 4 lag pr. plate. En fire-lags plate kan lagre 128 GB data,
og Sony eksperimenterer nå med 1 TB BD plater. Skrivehastigheten for BD plater varierer fra
36 Mbit/s (1x) til 504 Mbit/s (14x). De nyeste spesifikasjonene for Blu-ray baserer seg på
bruk av filsystemet Universal Disk Format (UDF).

2.5. I/O-busser for lagringsenheter
I dette kapittelet skal vi se på flere standarder for I/O-busser beregnet for tilkobling av permanente lagringsenheter: IDE/ATA, SATA, SCSI, SAS og PCI Express med NVMe.
Standardene benyttes mest internt i datamaskiner for å koble harddisker, DVD-spillere,
tapestasjoner og lignende til maskinens hovedkort. SATA og SCSI har dessuten varianter som
er beregnet for tilkobling av eksterne diskenheter.

Disk
Prosessorbuss

2.5.1.

Disk
I/O-busser

IDE/ATA/PATA

Integrated Drive Electronics (IDE) var lenge den mest brukte standarden for tilkobling av
lagringsenheter i PCer. IDE benytter en 16 bits parallell databuss med inntil 2 lagringsenheter
pr. buss. IDE er basert på standarden «AT Attachment» (ATA) som opprinnelig ble utviklet
for IBM PC/AT tidlig på 1980 tallet. Standarden er videreutviklet i nye versjoner mange
ganger siden det. I dag kalles standarden ofte for Parallell ATA (PATA) for å skille den fra
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den nyere Seriell ATA (SATA), som benyttes i moderne PCer. Mange PCer har fremdeles en
IDE/PATA buss, men siden denne standarden ser ut til å få mindre betydning omtaler vi den
ikke nærmere her.

IDE/PATA benytter en 40 leders flatkabel for tilkobling av inntil 2 lagringsenheter til hovedkortet.

2.5.2.

SATA

Seriell ATA (SATA) ble utviklet for å erstatte den gamle IDE/ATA standarden. Dette har
vært svært vellykket, og i dag benyttes SATA i de fleste nye PCer. Bruksområdet er det
samme som for IDE/ATA, dvs. å knytte lagringsenheter til PCens prosessorbuss via adaptere
på hovedkortet.
SATA benytter seriell kommunikasjon. For å redusere signalforvrengning benytter SATA
differensiell signalering, som vi tidligere har sett at krever to ledere pr. signal. SATA-kabler,
plugger og kontakter inneholder 7 ledere. Fire av disse lederne (to par) benyttes til datasignaler, ett par for å sende, og ett for å motta data. En SATA kabel kan altså sende data i
begge retninger samtidig, dvs. full dupleks. De tre siste lederne i SATA kabelen benyttes til
jordspenning. Hver SATA kabel kan bare tilkobles én lagringsenhet (disk). Maksimal lengde
på en SATA kabel er 1 meter, mot 45 cm for en IDE-kabel.

SATA kabel med 7-pinners plugg

7-pinners SATA kontakt på hovedkort

15 pinners SATA strømkontakt

6-pinners Slimline SATA strømkontakt

SATA standarden spesifiserer også plugger og kontakter for strømforsyningen til lagringsenhetene. Strømpluggene har 15 pinner og kan levere 3,3 V, 5 V eller 12 V spenning. De små
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pinnene i SATAs strømkontakter kan levere maksimalt 1,5 A strømstyrke. For å forsyne
enheter som krever større strømstyrke, kan to eller tre pinner, med samme spenning,
kombineres. Dette er grunnen til at strømkontakten inneholder så mange som 15 pinner. I
versjon 2.6 av SATA standarden ble det også definert en mindre 6-pinners strømkontakt (Slim
line), som bl.a. benyttes i bærbare PCer.

Utsnitt av SATA disk med kontakt for SATA datakabel og strømforsyning

Noen av de praktiske fordelene med SATA i forhold til PATA er ganske åpenbare: smalere
kabler og lengre maksimal lengde mellom hovedkort og diskenhet. Den viktigste fordelen er
likevel at den serielle bussen i SATA gjør det mulig å benytte svært høye signalfrekvenser, og
dermed oppnå høyere bitrater enn PATA. Den parallelle PATA bussen kan riktignok overføre
16 bits pr. signalpuls, men ved høye signalfrekvenser blir det krevende å holde de 16
parallelle signalene i «takt». I praksis har det derfor vært lettere å videreutvikle SATA bussen
til høyere bitrater. For eksempel kan den nyeste SATA standarden overføre inntil 600 MB/s,
mens den siste PATA standarden (ATA-8) bare overfører 133 MB/s.
SATA finnes i dag i tre hovedstandarder med ulik overføringskapasitet. I tabellen under er de
tre standardene sammenliknet med den nyeste PATA standarden (ATA-8):
standard
ATA-8

signalfrekvens
66,6 MHz

SATA 1
SATA 2
SATA 3

1,5 GHz
3,0 GHz
6,0 GHz

rå bitrate
1064
Mbit/s
1,5 Gbit/s
3,0 Gbit/s
6,0 Gbit/s

effektiv overføringskapasitet11
1064 Mbit/s = 133 MB/s
1,2 Gbit/s = 150 MB/s
2,4 Gbit/s = 300 MB/s
4,8 Gbit/s = 600 MB/s

Overføringskapasiteten for SATA 2 og 3 er høyere enn lese-/skrivehastigheten til de raskeste
harddiskene på markedet. Hvorfor har man da utviklet disse SATA standarder med så stor
overføringskapasitet? Svaret ligger i nye typer disker: Dagens Solid State disker (SSD) lagrer
data i «flashminne» og har lese-/skrivehastighet på ca. 250 MB/s. Dette overskrider
kapasiteten til SATA 1, så SATA 2 vil være nyttig for tilkobling av slike SSD-disker.
Dessuten blir SSD teknologien nå videreutviklet med bruk av såkalt NAND flashminne. Disse
nye SSD-diskene vil få lese-/skrivehastighet på over 500 MB/s. Da vil også SATA 3 bussen
bli fullt utnyttet. Den høye kapasiteten i SATA 2 og 3 er dessuten nyttig der data fra flere

11

SATA benytter en såkalt 8b/10b koding. Det betyr at for hver databyte (8 bit) må det overføres 10 bits på kabelen. Den effektive
overføringskapasiteten i SATA bussen er derfor bare 80% av den rå bitraten.
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diskenheter skal overføres på én og samme SATA kabel (SATA link). Dette er for eksempel
aktuelt ved tilkobling av eksterne diskkabinetter med flere disker.
Det er også utviklet en variant av SATA standarden som er beregnet for tilkobling av eksterne
lagringsenheter. Denne standarden kalles eSATA (e = external). eSATA skiller seg fra SATA
på følgende måter:
•
•

De elektriske egenskapene i eSATA er tilpasset lengre kabellengde (maks 2 meter).
eSATA benytter bedre skjermet kabel og litt andre plugger og kontakter. Pluggene har
bl.a. strekkavlasting, og tåler langt flere inn-/utkoblinger enn interne SATA plugger.

SATA og eSATA plugg

eSATAp og eSATA kontakt

SATA og eSATA er først og fremst beregnet for privatmarkedet. I tjenermaskiner og større
disksystemet for profesjonell bruk benyttes andre standarder som for eksempel SCSI og SAS,
som vi skal se på i neste kapittel.
Til eksterne disker vil eSATA være en konkurrent
til USB-tilkoblede disker. Som vi har sett har
SATA/eSATA langt bedre overføringskapasitet
enn USB 1 og 2, mens USB 3 vil ha en kapasitet
som ligger nær opp mot SATA 3. Siden USB også
kan forsyne disken med strøm via USB-kabelen,
vil USB fremdeles være et godt alternativt til
eSATA. For å møte denne konkurransen er det
utviklet en eSATA variant som også kan levere
strøm, kalt Power over eSATA (eSATAp).

2.5.3.

Tilleggskort for PCI buss, med eSATA
kontakt for tilkobling at eksterne disker

SCSI

I tjenermaskiner og store lagringssystemer benyttes ofte disker som er tilkoblet via Small
Computer System Interface (SCSI). SCSI standarden ble opprinnelig utviklet på 1980 tallet
for små datamaskiner (PCer og Apple Macintosh), i motsetning til stormaskiner som var
vanlig på den tiden. Etter hvert som PC teknologien også har blitt vanlig i kraftige tjenermaskiner, har SCSI blitt videreutviklet og tilpasset dette bruksområdet. Forkortelsen SCSI er
beholdt selv om navnet ikke passer like godt lengre.
SCSI benytter en parallell buss som kan ha inntil 8, 16 eller 32 enheter pr. buss. Hver enhet
gis en nummeradresse, kalt en SCSI ID. Diskene og kommunikasjonen på bussen, styres av
en SCSI kontroller. Denne teller som én enhet på bussen. SCSI kontrolleren har bl.a. en egen
prosessor som utfører kontrolleroppgavene. Den avlaster dermed maskinens hovedprosessor
(CPU) som ellers må gjøre flere av disse oppgavene når man bruker IDE eller SATA disker.
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Dette er en av årsakene til at SCSI disker fremdeles er populære på tjenermaskiner, der det
ofte skjer mye disk I/O og der prosessorbelastning er viktig for ytelsen. SCSI kontrolleren er
vanligvis ikke innebygget på maskinens hovedkort, men monteres i stedet som et separat
tilleggskort. Det skyldes bl.a. at det kan være behov for flere SCSI kontrollere i én maskin. I
dyre tjenermaskiner er det dessuten viktig å kunne bytte ut enkeltkomponenter når de feiler,
uten å måtte bytte hele hovedkortet.

SCSI kontrollerkort med to eksterne SCSI kontakter

SCSI kabel

Som for IDE/PATA og SATA er det etter hvert utviklet flere SCSI standarder. De deles
gjerne i tre hovedgrupper. SCSI-1, SCSI-2 og SCSI-3. For å øke overføringskapasiteten har
de nyere standardene økt antall parallelle bits i bussen og/eller signalfrekvensen. Som vi har
sett tidligere i dette kapittelet, kan bussens bitrate regnes ut slik:
bitrate = signalfrekvens * antall bits pr. puls * bussbredde
De ulike SCSI standardene er oppsummert i tabellen nedenfor:
SCSI standard

Bussbredde

Signalfrekvens

8 bit

5 MHz

40 Mbit/s

5 MB/s

Antall
enheter
pr. buss
1

16 bit
8 bit
16 bit

5 MHz
10 MHz
10 MHz

80 Mbit/s
80 Mbit/s
160 Mbit/s

10 MB/s
10 MB/s
20 MB/s

8
16

8 bit
16 bit
8 bit
16 bit
16 bit

20 MHz
20 MHz
40 MHz
40 MHz
40 MHz *

20 MB/s
40 MB/s
40 MB/s
80 MB/s
160 MB/s

8/4
4/8/16
8
16
16

Ultra320 SCSI

16 bit

80 MHz *

320 MB/s

16

Ultra640 SCSI

16 bit

160 MHz*

160 Mbit/s
320 Mbit/s
320 Mbit/s
640 Mbit/s
1280
Mbit/s
2560
Mbit/s
5120
Mbit/s

640 MB/s

16

SCSI-1
SCSI-2
Wide SCSI
Fast SCSI
Fast Wide SCSI
SCSI-3
Ultra SCSI
Ultra Wide SCSI
Ultra2 SCSI
Ultra2 Wide SCSI
Ultra3 SCSI

Bitrate Overføringskapasitet

SCSI standardene merket med * benytter en signaleringsmetode med 2 bits pr. klokkepuls
(Double Data Rate DDR). For eksempel benytter Ultra3 og Ultra2 Wide lik bussbredde og
signalfrekvens. Ultra3 har likevel dobbelt så høy bitrate. Dette oppnås ved å benytte DDR.
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Tabellen over viser at den nyeste SCSI standarden (Ultra 640) har en overføringskapasitet
som er noe høyere enn SATA-3. Når prosessoren på SCSI kontrolleren dessuten gjør mye av
I/O prosesseringen, blir SCSI en effektiv diskteknologi for tjenere med mye diskaksess. SCSI
standarden har dessuten bedre funksjoner for feilrapportering og feilretting enn SATA. Dette
kan også være viktig i et profesjonelt driftsmiljø.
Det finnes et stort antall ulike SCSI kontakter og plugger, som er beregnet for ulike formål. Vi
beskriver ikke disse her, men ved kjøp av kontroller, kabler og disker, er viktig å velge utstyr
som passer sammen!

2.5.4.

SAS

Serial Attached SCSI (SAS) er en seriell variant av SCSI. På samme måte som SATA
benytter SAS seriell dataoverføring og oppnår høyere bitrater enn parallell SCSI ved å øke
signalfrekvensen. SAS er dessuten ikke en buss, men benytter punkt-til-punkt kommunikasjon. Som for SATA kan man altså bare koble én diskenhet til hver SAS-kabel. SAS «ligner»
også på SATA ved at kabler, plugger og kontakter er tynnere og mindre plasskrevende enn de
som benyttes i de parallelle SCSI standardene. Som for SCSI finnes det flere ulike SAS
kontakter for ulike formål.
SAS benytter høyere signalspenninger enn SATA. Dette medfører at SAS kabler kan ha
lengde på inntil 10 meter, mot 1 meter for SATA. Denne egenskapen kan være nyttig i et stort
maskinrom der disksystemene kan være plassert et stykke unna tjenermaskinene.
Selv om SAS har andre fysiske egenskaper (buss og signaltyper) enn SCSI regner vi likevel
SAS som en SCSI-variant. Dette skyldes bl.a. at SAS og SCSI benytter de samme
«kommandoene» for å styre diskene.

2.5.5.

PCI Express med NVMe

Etter hvert som raske SSD-disker (flashminne) har blitt mer vanlig, har disse krevet raskere
I/O-busser for at ikke I/O-bussen skal bli en flaskehals. I nyere maskiner har derfor PCI
Express ofte overtatt som I/O buss for "disker" basert på flashminne.
Spesifikasjonen for å bruke PCI Express som I/O-buss for slike disker kalles Non-Volatile
Memory Host Controller Interface Specification (NVMe). NVMe programvaren (logikken) er
plassert i en kontrollerbrikke som gjerne er plassert på samme kort som flashminnet/SSDen.
Brikken styrer bruken av PCI Express som buss mellom flashminnet/SSDen og prosessoren.

28

2.6. Grafikk-kort, -busser og videosignaler
Grafikk-kortet (videokortet) har ansvar for å generere og «tegne ut» bildet på datamaskinens
skjerm. Kortet består av to hovedkomponenter:
•
•

Grafikkprosessoren (Graphics Processing Unit - GPU) utfører alle beregningene som
skal til for å generere skjermbildet.
Grafikkminnet (videominnet) er RAM som benyttes for å lagre informasjonen som
skal vises på skjermen. Moderne grafikk-kort har typisk et grafikkminne på 128 MB 8 GB. Grafikkminnet på grafikk-kortet er koblet til GPU-en via minnebusser på
tilsvarende måte som internminnet er koblet til CPUen.

Noen PCer, og alle bærbare maskiner, har grafikk-kortet innebygget på hovedkortet. Disse har
som regel relativt svake GPUer, og begrenset størrelse på grafikkminnet. På tjenermaskiner
vil et innebygget skjermkort være godt nok. På maskiner som skal brukes til tunge grafikkoppgaver, benytter man selvstendige grafikkort med kraftigere GPU og mer grafikkminne. Et
kraftig separat grafikkort er nyttig hvis du skal benytte PCen til tunge grafiske oppgaver som
f.eks. spill, videoredigering eller digital 3D-konstruksjon (DAK)
Både innebygde og separate grafikkort er koblet til prosessoren via grafikkbussen. I dag
benytter de fleste PCer PCIexpress x16 som grafikkbuss. I eldre maskiner ble PCI eller AGP
benyttet som grafikkbuss. Se mer om dette i kapittel 2.6.1 og 2.2.5.
Det er flere ulike produsenter av grafikk-kort. De fleste benytter imidlertid GPUer fra noen få
store GPU-produsenter: NVIDIA, AMD, ARM og Intel.
De kraftige GPUene bruker mye strøm og utvikler mye varme. Mange grafikk-kort har derfor
egen tilkobling for ekstra strømforsyning, og én eller flere kjølevifter/kjøleribber. Enkelte av
de kraftigste kortene benytter til og med vannbasert kjøling med en radiator plasser utenpå
maskinen.

Vannkjølt grafikk-kort med ekstern radiator, montert på hovedkort
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2.6.1.

Grafikkbussen

Grafikkbussen kobler grafikkortet (skjermkortet) til PCH-brikken, eller direkte til prosessorbrikken. Gjennom årene har flere ulike bussteknologier vært benyttet som grafikkbuss i PCer.
På 1990-tallet var PCI-bussen (Peripheral Component Interconnect) vanlig som grafikkbuss
i datidens PC-arkitektur. PCI er en parallell 32- eller 64-bits buss som er utviklet i flere
versjoner med overføringskapasitet fra 1065 Mbit/s til 34 Gbit.
Fra ca. 1998 til ca. 2008 ble PCI erstattet av den raskere AGP (Accelerated Graphics Port)
som var utviklet spesielt for å fungere som grafikkbuss. AGP er en parallell punkt-til-punkt
forbindelse som også ble utviklet i flere versjoner med 32- eller 64-bits bussbredde, 33 eller
66 MHz signalfrekvens og 1-8 bits pr. puls. Dette ga en overføringskapasitet fra 133 til 2133
MB/s.
Etter ca. 2008 har PCI Express erstattet de eldre bussteknologiene i grafikkbusser. I de fleste
nye PCer brukes nå PCI Express både som grafikkbuss og for tilkobling av andre enheter,
f.eks. nettverkskort. Se beskrivelse av PCI Express i kapittel 2.2.5.

2.6.2.

Videosignaler og tilkobling til skjerm

Skjermen kobles til grafikk-kortet gjennom en skjermport (videoport). Skjermbildet overføres
som et analogt eller digitalt videosignal. Det finnes flere standarder med ulike typer kontakter
og videosignaler:
•
•
•
•

VGA (Video Graphics Array) er en standard for analoge videosignaler mellom
skjermkort og skjerm.
DVI (Digital Visual Interface) kan benytte digitale og/eller analoge videosignaler
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) benytter kun digitale signaler. Den
kan overføre signaler for både lyd og bilde (video).
Displayport standarden er utviklet av Video Electronics Standards Association
(VESA) og benytter også digitale signaler. På samme måte som HDMI kan denne
standarden også overføre bilde og lyd samtidig. Med en effektiv bitrate på 17,28
Gbit/s kan Displayport overføre et 120 Hz videosignal med 2560x1600 punkter og
30 bits fargedybde.

Porter for tilkobling av skjerm: VGA, DVI, HDMI og Displayport (DP)

De fleste grafikkort og skjermer har ut-/innganger for flere av standardene, f.eks. DVI, HDMI
og Displayport.
Mac-maskiner fra Apple benytter vanligvis MiniDisplayPort eller Thunderbolt for tilkobling av skjerm:
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Thunderbolt kontakten inneholder et DisplayPort videosignal,
og dessuten 2 PCIe baner for overføring av data.

2.7. BIOS og UEFI
Når en datamaskin skal starte opp, trenger den et program som «får maskinen i gang». En
maskin kan jo ikke gjøre noe uten et program! BIOS er såkalt firmware som har denne viktige
oppgaven ved oppstart av datamaskinen. BIOS er det første «programmet» som kjøres når en
PC starter og bidrar til å administrere og «aktivere» maskinvaren ved oppstart. BIOS brukes
også til en viss grad etter oppstart, for å gjøre maskinvaren tilgjengelig for operativsystemet.
BIOS er et «gammelt» system. I moderne PCer er dette erstattet med et nyere system som
kalles UEFI, men fremdeles brukes betegnelsen BIOS i stor grad, selv om maskinen har UEFI
som oppstartsystem.

2.7.1.

BIOS - Basic Input Output System

BIOS-systemet består av ulike tre deler:
1. Et lite permanent flashminne (NVRAM) på
hovedkortet som lagrer opplysninger om
maskinvaren. Opplysningene i BIOS-minnet
omfatter bl.a.:
• dato og klokkeslett
• antall disker og CD/DVD stasjoner
• størrelse på internminnet
• informasjon om strømstyring/strømsparing
o.l.
• oppstartrekkefølge, dvs. i hvilken
rekkefølge diskene skal sjekkes for å finne
operativsystemet som skal startes.
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2. Et menybasert konfigurasjonsprogram (Basic
Setup Utility) med menybasert brukergrensesnitt
for å se på og endre opplysningene som er lagret i
BIOS-minnet. Dette programmet startes dersom
du trykker en bestemt tast (f.eks. F2) under
oppstart av maskinen.
3. Et lite systemprogram som også lagres i
flashminne på hovedkortet. Når du skrur på
datamaskinen lastes dette programmet inn i
maskinens internminne og startes.
BIOS-programmet gjør bl.a. følgende:

BIOS Setup Utility med menybasert
brukergrensesnitt.

o identifiserer og kontrollerer maskinvaren, bl.a. CPUen, internminnet, disker,
grafikk-kort, mus og tastatus. Dette kalles en Power-on Self-test (POST)
o leser inn et oppstartsprogram (boot-loader) fra disken som er valgt som
oppstartsenhet.
o overlater kontrollen til oppstartsprogrammet, som igjen leser inn og starter
operativsystemet.

2.7.2.

UEFI - Unified Extensible Firmware Interface

Fra ca. 2005 ble BIOS erstattet av det nyere oppstartsystemet UEFI - Unified Extensible
Firmware Interface. UEFI er basert på Intels EFI-system, men administreres og videreutvikles av et forum (UEFI Forum), som består av medlemmer fra mange ulike maskinvareprodusenter. UEFI har de samme oppgavene som BIOS, men er forbedret på flere punkter:
•

UEFI kan starte OSet fra store disker (inntil 8 ZiB) med GUID partisjonstabell (GPT)

•

UEFI har arkitektur og maskinvaredrivere som er uavhengig av CPU-type, og
generelt et mer modulært design

•

UEFI har flere funksjoner som kan brukes før operativsystemet starter, bl.a.
nettverkskommunikasjon og fjernadministrasjon

•

UEFI kan kjøre programmer (UEFI applikasjoner) for å gjøre andre oppgaver enn å
starte operativsystemet. UEFI har også et kommandoskall (shell) for å starte disse.

•

UEFI inneholder et grafikksystem som maskinvareprodusenter kan bruke for å lage
grafiske konfigurasjonsprogrammer tilsvarende «BIOS Setup Utility». Disse kan bl.a.
brukes med mus, mens BIOS bare har et tastaturbasert brukergrensesnitt.

•

UEFI er bakover- og foroverkompatibelt. Bla. kan UEFI brukes i såkalt «legacy
mode» for å være kompatibel med det gamle BIOS-systemet.

UEFI er avhengig av å ha en egen liten partisjon på systemdisken (EFI system partisjon). I
denne partisjonen lagres bl.a. oppstartsprogrammet (boot-loader), andre UEFI applikasjoner,
og filer som disse behøver. UEFI er dermed ikke avhengig av en reservert bootsektor på
systemdisken slik BIOS er. UEFI kan også starte maskinen via nettverket med operativsystemet lagret på en nettverksdisk.
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En annen viktig funksjon i UEFI er
såkalt sikker oppstart (secure boot).
Denne oppstartsmetoden vil f.eks.
bare laste inn oppstartsprogrammer og
maskinvaredrivere som er signert med
en godkjent digital signatur.
Alle nyere Windows versjoner kan
brukes sammen med UEFI som
oppstartsystem. Linux-kjernen har
vært tilpasset EFI siden 2000 og de
fleste Linux distribussjoner etter ca.
2010 kan brukes med UEFI. Apple
bruker Intels EFI som oppstartsystem
for sine Intel-baserte Mac maskiner.

2.8. Sammendrag
Hovedkomponentene i en datamaskin er hovedkort med prosessor (CPU), internminne
(RAM), brikkesett og prosessorbussen (lokalbussen). Tilleggsenheter som skjermkort,
lagringsenheter o.l. er koblet til hovedkortet via I/O-busser.
ATA, SATA og SCSI er kommunikasjonsbusser (I/O-busser) for tilkobling av interne eller
eksterne lagringsenheter, for eksempel harddisker, til maskinens prosessorbuss. I moderne
PCer benyttes mest SATA bussen, mens kraftige tjenermaskiner for profesjonell bruk ofte
bruker SCSI disker. Overføringskapasiteten til de nyeste SATA og SCSI standardene er
omtrent like god. SCSI foretrekkes likevel i tjenermaskiner fordi SCSI kontrolleren inneholder en egen I/O prosessor som avlaster maskinens hovedprosessor (CPU) ved lesing og
skriving til diskene.
Basic Input Output System (BIOS) er et lite program lagret i en minnebrikke og det første
som startes når maskinen skrus på. Med BIOS kan du også konfigurere maskinvare.
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2.9. Oppgaver
1) Nevn hovedkomponentene i en datamaskin
2) Nevn tre ulike typer kommunikasjonsbusser og hva de brukes til.
3) Forklar disse begrepene på en harddisk:
•

Spor (track)

•

Sektor (geometrisk sektor)

•

Sporsektor (track sector)

•

Klynge (cluster)

4) Hva er den viktigste fordelen med SSD i forhold til HDD.
5) Nevn tre I/O-busser som benyttes for tilkobling av lagringsenheter
6) Hvilken av I/O-bussene i oppg. 5 er mest aktuell på store tjenermaskiner med mange
brukere og høy belastning? Forklar hvorfor.
7) IDE/ATA benytter en 16 bits parallell databuss, mens SATA benytter en seriell buss.
Hvorfor har SATA standardene likevel høyere bitrater enn IDE/ATA?
8) SCSI er en parallell buss-standard som er eldre enn SATA. Nevn to grunner til at denne
likevel brukes mer enn SATA i kraftige tjenermaskiner.
9) Hva er den viktigste forskjellen mellom VGA og DVI?
10) Hvilke fordeler har HDMI og Displayport i forhold til DVI?
11) Hvilke tre komponenter består BIOS av?
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3. TCP/IP protokollene
3.1. Lagdelte modeller for datakommunikasjon
Datakommunikasjon i nettverk er en kompleks oppgave som omfatter både programvare og
maskinvare. For at ulike maskiner skal kunne kommunisere må de følge felles standardiserte
regler for kommunikasjon. Disse reglene kaller vi kommunikasjonsprotokoller, eller bare
protokoller. De delene av maskinvaren, operativsystemer og applikasjoner som tar seg av
datakommunikasjon, er programmert til å følge disse reglene. Ofte kaller vi denne programvaren også for protokoller selv om det egentlig er implementasjoner av protokollene.
Når to datamaskiner kommuniserer i nettverk skjer det ved hjelp av flere ulike protokoller,
som utfører hver sine oppgaver i kommunikasjonen. For lettere å forstå hvordan dette
fungerer er det vanlig å organisere oppgavene og protokollene i en lagdelt modell. Den lagdelte modellen gjør det også enklere å bytte ut, eller oppgradere, en enkelt av protokollene
uten å erstatte all kommunikasjonsprogramvaren. Dette gjør det også enklere for flere
produsenter å lage maskin- og programvare som kan brukes sammen og kommunisere med
hverandre.

3.1.1.

OSI modellen

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har laget en generell lagdelt modell
for datakommunikasjon som har fått navnet OSI-modellen. Modellen har 7 lag:
Lag 7
Lag 6
Lag 5
Lag 4
Lag 3
Lag 2
Lag 1

Applikasjonslaget
Presentasjonslaget
Sesjonslaget
Transportlaget
Nettverkslaget
Datalenkelaget
Fysisk lag

Den lagdelte OSI-modellen for datakommunikasjon

3.1.2.

TCP/IP modellen

OSI-modellen er en teoretisk modell som ikke alltid stemmer med virkeligheten. I praksis
benytter de fleste datamaskiner protokoller som kan beskrives ved en enklere modell med
færre lag. De mest sentrale protokollene i Internett heter TCP og IP. Overført til OSImodellen hører disse hjemme på lag 4 og 3. TCP og IP er så tett knyttet sammen at de ofte
blir omtalt som TCP/IP protokollene, og lagmodellen som benyttes kalles for TCP/IP
modellen. Operativsystemene Windows, macOS og Linux benytter alle TCP/IP modellen.
Figuren nedenfor viser at TCP/IP modellen bare har 4 lag. Lag 5-7 er slått sammen til ett lag –
Applikasjonslaget. Lag 3 i OSI modellen kalles Internettlaget i TCP/IP modellen. Dessuten er
lag 1-2 slått sammen og kalles Nettverksgrensesnittet. Lag 1-2 er vanligvis implementert i
nettverkskort og drivere for disse, og regnes ikke som en del av TCP/IP protokollene.
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Lag 7
Lag 6
Lag 5
Lag 4
Lag 3
Lag 2
Lag 1

OSI modellen
Applikasjonslaget
Presentasjonslaget
Sesjonslaget
Transportlaget
Nettverkslaget
Datalenkelaget
Fysisk lag

TCP/IP modellen
Applikasjon
Transportlaget
Internettlaget
Nettverksgrensesnitt

Sammenhengen mellom OSI modellens 7 lag og de 4 lagene i TCP/IP modellen

På hvert av lagene i TCP/IP modellene kan det finnes flere protokoller. Figuren nedenfor
viser de vanligste protokollene, og beskriver kort hovedoppgaven til hver av dem.
TCP/IP modellen
Applikasjonslaget

Transportlaget
Internettlaget
Nettverksgrensesnitt

Noen protokoller
HTTP
FTP, SFPT
POP, IMAP, SMTP
DNS
DHCP
TCP
UDP
IP
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.11 WiFi
+ andre

Hovedoppgave
Overføring av websider
Filoverføring
E-post
Navneoppslag
Tildeling av IP adresser
Adressering og transport av data mellom
to kommuniserende applikasjoner
Adressering og transport av data mellom
to datamaskiner i Internett
Adressering og transport av data mellom
maskiner i samme lokalnett

De vanligste protokollene i TCP/IP modellen

Som beskrevet over regnes nettverksgrensesnittene (Ethernet og WiFi) ikke med blant TCP/IP
protokollene. De er likevel tatt med i tabellen som eksempler på nettverksteknologier på lag 1
og 2, som kan benyttes av TCP/IP protokollene.

3.1.3.

Samarbeid og arbeidsdeling mellom lagene

Figuren på neste side viser et eksempel på hvordan data blir overført når to applikasjoner
kommuniserer over nettverket. Figuren nedenfor viser en webleser som kommuniserer med en
webtjener ved hjelp av http protokollen.
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Web-leser
(applikasjon)

Web tjener
(applikasjon)
HTTP protokoll

HTTP Klient

Transport Protocol
Data Unit

HTTP Tjener

TCP protokoll
TCP

TCP

TCP segment

IP protokoll
IP

IP

IP pakke
(packet)
Ethernett protokoll
Nettverkskort

Nettverkskort

(Ethernett) ramme
(frame)
Ethernett eller annet nettverk

Data som skal overføres blir sendt ned gjennom lagene på avsendermaskinen (loddrette piler i
figuren). Nettverksgrensesnittet (nettverkskortet) vil sende data ut som fysiske signaler på
kommunikasjonsmediet. Når signalene kommer fram til mottakermaskinen, vil de bli tolket
av nettverkskortet på denne maskinen. Deretter vil dataene bli sendt oppover i lagene inntil
de når applikasjonen som skal motta dem.
All fysisk dataoverføring skjer altså som signaler på fysisk lag. Det skjer ingen «fysisk» overføring av data mellom hvert av de høyere lagene. Når vi snakker om de ulike lagene og protokollene, formulerer vi oss likevel ofte som om det foregår dataoverføring mellom programvaren på samme lag på de to maskinene (vannrette piler på figuren). Dette kan oppfattes som
en «logisk» eller «virtuell» dataoverføring. Protokollene er altså regler som styrer denne
(virtuelle) kommunikasjonen mellom programvare på samme lag i modellen, på hver av
maskinene.
Når data sendes nedover i lagene på avsendermaskinen og oppover på mottakermaskinen, vil
hvert av lagene utføre en del av jobben i kommunikasjonsprosessen. Vi kan se på det som om
hvert lag utfører oppgaver for laget på nivået over. For eksempel vil TCP på transportlaget
kunne opprette en kommunikasjonsforbindelse til en webtjener for webklienten (http) på
applikasjonslaget. Tilsvarende kan nettverksgrensesnittet (fysisk lag) overføre en bit/bytestrøm for nettverkslaget. De oppgavene som ett lag er i stand til å utføre for laget over kaller
vi gjerne lagets tjenester. Tjenester er altså noe som tilbys oppover til laget over, mens protokoller er regler for kommunikasjon mellom to lag på samme nivå i modellen.

3.1.4.

Pakkesvitsjede nettverk og datapakker

I Internett, og de fleste andre datanett, sendes data i nettet som pakker med en begrenset
størrelse. Hvis vi f.eks. skal laste en stor bildefil opp til et nettsted, vil filen bli delt opp i flere
mindre datapakker før dataene sendes ut på nettet. Størrelsen på datapakkene kan variere
avhengig av hvilken nettverksteknologi som brukes på lag 1 og 2. I lokalnett (Ethernet og
WiFi) er pakkestørrelsen ca. 1500 bytes.
I et pakkesvitsjet nettverk sendes datapakkene gjennom nettet uavhengig av hverandre. Rutere
i internettet vil videresende pakker fra nett til nett. Pakkene kan ta ulike veier gjennom nettet,
og de kan komme fram til mottaker i ulik rekkefølge. Som vi skal se har protokollene på lag 3
og 4 mekanismer for å håndtere dette.
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Pakkesvitsjet nettverk.
Fra Bjørn Klefstad: Innføring i datakommunikasjon

Data som overføres i nettet mellom to applikasjoner, kaller vi nyttelast. Når datapakkene
sendes nedover i lagene på avsendermaskinen, vil protokollene på hvert lag legge til litt ekstra
informasjon (protokolldata) i hver pakke. Denne tilleggsinformasjonen omfatter bl.a. adresser
til avsender og mottaker. F.eks. vil IP-protokollen legge til IP-adresser, og fysisk lag vil legge
til fysiske adresser. Protokollene legger også til annen tilleggs-informasjon, men dette er ikke
tema her.
Forenklet

Protokoll

OSI-modell

data
AH

Applikasjonslaget

TH

Transportlaget

NH

Nettverkslaget

Lenkelaget

Det fysiske laget

Applikasjonsdata

LH

Pakkenavn

Nyttelast

Melding

Nyttelast

Segment

Nyttelast

Pakke/
datagram

Nyttelast

Ramme

Bitstrøm

Innkapslingsprinsippet.
Fra Bjørn Klefstad: Innføring i datakommunikasjon

På mottakermaskinen vil datapakkene mottas fra nettet av fysisk lag og sendes oppover i
lagene. Her vil protokollene på hvert lag lese og bruke protokolldataene fra tilsvarende lag på
avsendersiden. Før dataene sendes til laget over, vil protokollen «fjerne» sine protokolldata
fra datapakken. Når datapakken kommer opp til mottakerapplikasjonen, vil det bare være de
opprinnelige dataene (nyttelasten) igjen, slik de ble sendt fra avsenderapplikasjonen.
I de kommende delkapitlene vil vi beskrive noen aktuelle protokoller på applikasjonslaget,
transportlaget og internettlaget i TCP/IP modellen. Vi vil også beskrive noen aktuelle
nettverksgrensesnitt.
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3.2. Nettverkslaget - IP

DNS

Streaming

Telefoni

GPRS

UMTS

DHCP

UDP

Nettverkslaget

LTE

DSL

ISDN

Frame
Relay

ATM

WLAN

Token
Ring

IP

Ethernet

Link-lag og
fysisk lag

SNMP

IMAP

TCP

GSM

Transportlaget

POP

SFTP

SMTP

Applikasjonslaget

HTTP

Nettverkslaget er det sentrale laget i OSI og TCP/IP modellene. IP protokollen hører hjemme
på nettverkslaget og er kanskje den aller viktigste protokollen i Internett. Alle protokoller på
applikasjons- og transportlaget sender data gjennom nettet ved hjelp av IP. Dessuten kan IP
overføre datapakker over svært mange forskjellige fysiske nett, f.eks. kablet ethernet, trådløst
WiFi, ADSL og mobilnett. Litt forenklet kan vi si at «alt kjører over IP, og IP kjører over alt».

«Timeglassmodellen» – alt over IP – IP over alt.
Fra Frode Sørensen: Innføring i nettverk,

Nettverkslaget og IP-protokollen har følgende hovedoppgaver:
•
•

Nettverkslaget har ansvar for å overføre datapakker gjennom nettverket fra avsenders
maskin til mottakers maskin. Legg merke til at IP bare frakter dataene fram til riktig
maskin, ikke til riktig applikasjon. Det siste er transportlagets ansvar.
Nettverkslaget sørger også for å rute datapakkene «beste» vei gjennom flere nett, dvs.
gjennom et internett. Alle nettene er koblet sammen med rutere, dvs.
nettverkskomponenter som er tilkoblet mer enn ett fysisk nett og kan flytte datapakker
mellom nettene. Det er IP-protokollen i disse nettverkskomponentene som sørger for
at datapakker blir sendt videre til riktig nettverk og maskin. Hva som er «beste» vei
gjennom nettet kan variere og bestemmes av faktorer som linjekapasitet, kostnader,
opptid o.l. IP-protokollen har mekanismer for å «vurdere» og ta hensyn til disse
faktorene.

Som figuren på neste side viser, må rutere ha installert og kjøre protokollene på nettverkslaget, f.eks. IP. Under nettverkslaget må ruteren ha ett lenkelag og fysisk lag (nettkort) for
hvert fysisk nett ruteren er tilkoblet. Ruteren behøver imidlertid ikke å ha protokoller på
de høyere lagene over nettverkslaget. Det skyldes at ruterens oppgave er å flytte IP-pakker
mellom to IP-nett. For å utføre det må ruteren bl.a. lese adresseinformasjon i IP-pakkens
pakkehode. Nyttelasten og pakkehodene fra de høyere lagene brukes ikke og ruteren
behøver ikke å kunne lese og tolke den delen av pakken.
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Datamaskin

Datamaskin

Applikasjonsprotokoll

Applikasjonsprotokoll

Transportprotokoll

Transportprotokoll
Ruter

Ruter

Nettverksprotokoll

Nettverksprotokoll

Nettverksprotokoll

Nettverksprotokoll

Lenkelag

Lenkelag

Lenkelag

Lenkelag

Fysisk lag

Fysisk lag

Fysisk lag

Fysisk lag

nett 1

nett 2

nett 3

Nettverkslaget (IP) finnes både i datamaskiner (ende-maskiner) og i rutere i nettet.
Transportlag eller applikasjonslag brukes ikke ved ruting.
Fra Bjørn Klefstad: Innføring i datakommunikasjon

3.2.1.

Adressering i IP

Alle maskiner i et IP-nett må ha en unik IP-adresse, og IP-protokollen bruker alltid IPadressen for å sende data til riktig maskin i nettet.
IP-adressen er et 32 bits binært tall. De 32 bitene kan grupperes i 4 bytes. En IP-adresse kan
da skrives på denne formen:
10000000.00100111.11000000.00100111
For å gjøre IP-adressen mer lesbar for mennesker (i alle fall for nettverksadministratorer),
skrives adressen ofte som 4 tall i 10-tallsystemet. Vi tolker da tallverdien i hver byte og
skriver den tilsvarende verdien i 10-tall systemet:
10000000 = 128
00100111 = 39
11000000 = 192
00100111 = 39
IP-adressen skrives da slik i 10-tallsystemet: 128.39.192.39
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3.2.2.

Statiske og dynamiske IP-adresser

Alle maskiner i et IP-nett må altså ha en IP-adresse. Maskinene kan få denne på to ulike
måter:
IP-adressen kan konfigureres manuelt på
maskinen, f.eks. av systemadministrator eller
brukeren. Maskinen beholder da denne IPadresse til man eventuelt endrer IPkonfigurasjonen. Slik tildeling kalles statisk,
eller fast, IP-adresse. Tjenermaskiner har
vanligvis statisk (fast) IP-adresse. Det gjør
det enklere for klientene å kontakte tjeneren,
fordi klienten må kjenne tjenerens IPadresse.
Klientmaskiner får ofte tildelt IP-adresse
automatisk når de startes opp. Det må da
finnes en DHCP-tjener i nettet. Slike tjenere
bruker protokollen Dynamic Host Configuration Protocol for å dele ut IP-adresse og
annen IP-konfigurasjon til maskiner i nettet.
Klienten beholder IP-adressen så lenge den er skrudd på. Når maskinen skrus av på «normal»
måte, vil den gi DHCP-tjeneren beskjed om at IP-adressen kan frigjøres og brukes av andre.
Neste gang klientmaskinen kobler seg til nettet, vil den mest sannsynlig få en annen IPadresse enn den hadde sist. Slike IP-adresser kalles derfor dynamiske IP-adresser. Klientmaskiner har ikke behov for fast kjent IP-adresse fordi de sjelden opptrer som tjenere for
andre maskiner i nettet.
IP-adresser som «lånes ut» av DHCP-tjeneren kan bare brukes enn viss tid, f.eks. en dag. Hvis
klienten har behov for adressen lenger enn utlånstiden, kan den be DHCP om å
fornye/forlenge utlånet. Hvis klienten ikke fornyer utlånet, vil DHCP-tjeneren anta at klienten
har «forlatt» nettet og frigjøre adressen slik at den kan lånes ut til en annen maskin. Dette
sikrer at adresser kan gjenbrukes selv om klientmaskinene ikke frigjør dem på normal måte.

3.2.3.

Nettverksmaske (Subnet mask)

En IP-adresse består av to deler:
•
•

første del kalles nettadressen og angir adressen til IP-nettet som maskinen tilhører
siste del kalles maskinadressen og angir adressen til hver maskin i IP-nettet

For eksempel kan IP-adressen158.38.60.240 bestå at nettadressen 158.38 og maskinadressen
60.240. I dette eksempelet utgjør nettadressen de 16 første bitene (2 byte) av IP-adressen. De
16 siste bitene (2 byte) er maskinadressen. Antall bit i nettadressen og maskinadressen er ikke
fast, men kan variere avhengig av hvor mange IP-adresser man har behov for i nettet.
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For å kunne vite hvilken del av IP-adressen som er nettverksadresse og maskinadresse, bruker
IP-protokollen et annet 32-bits tall som kalles nettverksmasken. Nettverksmasken vil alltid ha
verdien 1 i de første bitene og 0 i de siste. Hvis vi sammenlikner nettverksmasken med IPadressen betyr et 1-er bit i nettverksmasken at tilsvarende bit i IP-adressen tilhører nettverksadressen. En 0-er bit i nettverksmasken betyr at tilsvarende bit i IP-adressen er en del av
maskinadressen.

158

.

38

.

60

.

240

IP-adresse:

1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

Nettverksmaske:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

255

.

255

.

0

.

0

IP-adresse og nettverksmaske

I figuren over har de første 16-bitene i nettverksmasken verdien 1, og de 16 siste verdien 0.
Det 32-bits binære tallet i masken kan da skrives slik i 10-tallsystemet: 255.255.0.0. Verdiene
i masken viser at de 16 første bitene i IP-adressen er nettverksadressen (158.38) og de 16 siste
er maskinadressen (60.240). Alle maskiner i samme IP-nett vil ha lik nettverksadresse, men
ulik maskinadresse. I eksempelet over vil altså alle maskiner ha IP-adresse som starter med
158.38. Maskinadressene i nettet vil være mellom 0.0 og 255.255. Det betyr at vi kan ha 216
(65536) ulike maskinadresser i IP-nettet.
Nettverksmasken kan også skrives på en annen form som kalles CIDR-notasjon. I stedet for å
angi nettverksmasken som 4 tall i 10-tallsystemet, skriver vi bare ett tall som angir hvor
mange 1-er bit det er i masken. Nettadressen i figuren over kan da skrives slik: 158.38.0.0/16
IP-adressen 158.38.0.0 er laveste adresse i IP-nettet og kalles nettverksadressen. Denne
adressen er reservert og kan ikke brukes på maskiner i nettet. Tallet 16 etter skråstreken angir
at de 16 første bitene (158.38) er nettverksdelen av IP-adressene i dette nettet. Den høyeste
adressen i dette nettet blir da 158.38.255.255. Den høyeste adressen i et IP-nett er også
reservert og kalles kringkastingsadressen. Den brukes for å sende data adressert til alle
maskiner i nettet. Denne adressen kan heller ikke brukes på maskiner i nettet.
Nettmasken kan ha vilkårlig lengde. Skillet mellom nettadresse og maskinadresse kan settes
hvor som helst i adressen! Alle IP-nett kan deles ytterligere opp (i subnett) ved å utvide
nettmasken til flere bit. På den måten kan man lage IP-nett med størrelser som er tilpasset det
antall maskiner man har i nettet. Tabellen på neste side viser noen nettverksmasker med
tilhørende maskelengde og antall adresser i IP-nettet.
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Maskinadresse

Antall
IPadresser

255.255.255.252 11111111.11111111.11111111.11111100 /30

2 bit

4

255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111000 /29

3 bit

8

255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 /28

4 bit

16

255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.11100000 /27

5 bit

32

255.255.255.192 11111111.11111111.11111111.11000000 /26

6 bit

64

255.255.255.128 11111111.11111111.11111111.10000000 /25

7 bit

128

255.255.255.0

11111111.11111111.11111111.00000000 /24

8 bit

256

255.255.240.0

11111111.11111111.11110000.00000000 /20

12 bit

4096

255.255.0.0

11111111.11111111.00000000.00000000 /16

16 bit

65536

255.0.0.0

11111111.00000000.00000000.00000000 /8

24 bit

224

Nettmaske på
desimal form

3.2.4.

Nettmaske på binær form

Maskelengde

Annen IP-konfigurasjon

I tillegg til egen IP-adresse og IP-nettets nettverksmaske, må alle maskiner i nettet kjenne til
noen flere IP-adresser:
Default gateway

Dette er IP-adressen til (standard) ruter i nettet. Hvis det bare finnes én
ruter i nettet, vil denne alltid være standard ruter. Hvis nettet har flere
ruter, vil én av dem være standard ruter. Alle maskiner i nettet må kjenne
ruterens IP-adresse for å kunne kommunisere med maskiner utenfor eget
IP-nett. Datapakker til slike maskiner må alltid sendes via ruteren.

DNS-tjener(e)

I et IP-nett bruker maskinene navnetjenesten DNS får å oversette maskinnavn/domenenavn til IP-adresser. Hver maskin i nettet må derfor kjenne
til IP-adressen til minst én DNS-tjener. Fordi DNS tjenesten er svært
viktig er det vanlig å legge inn adresse til to eller tre DNS-tjenere slik at
klienten har alternativer hvis en av DNS-tjenerne ikke svarer.

Sammen med egen IP-adresse og nettverksmaske, utgjør disse IP-adressene maskinens IPkonfigurasjon. Disse IP-adressene kan også konfigureres manuelt (statisk) eller tildeles
dynamisk fra en DHCP-tjener.

3.2.5.

Administrasjon og tildeling av IP-adresser

IP-adressene administreres av en global organisasjon: The Internet Assigned Numbers
Authority - IANA (http://www.iana.org). IANA koordinerer IP-adresser på globalt nivå og
deler ut store adresseserier til regionale internett registrarer (RIR) i hver verdensdel etter
behov. Den regionale internett registrarer i Europa heter RIPE NCC (http://www.ripe.net/).
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Regionale Internet Registrarer (RIRs)

Når du har bruk for IP-adresser til dine maskiner må du kontakte din Internett-leverandør
(Internet Service Provider - ISP). ISPene deler ut IP-adresser til sine abonnenter. En typisk
«privatkunde» vil vanligvis bare få én IP-adresse og denne brukes på «hjemmeruteren» som
du får levert fra Internett-leverandøren. Bedriftskunder, og andre som vil ha flere maskiner
direkte tilkoblet Internett, kan kjøpe/leie flere IP-adresser fra ISPen. Denne restriktive
politikken skyldes at IP-adresser er en begrenset ressurs. På globalt nivå er det nå ikke flere
ledige IPv4 adresser!
ISPene får tildelt sine IP-adresser fra lokale internett registrarer (LIR) eller nasjonale
internett registrarer (NIR), som igjen får dem fra den aktuelle regionale registraren (RIR). I
Norge er det ca. 400 lokale Internett-registrarer (LIRs). Norge har ingen nasjonal registrar for
IP-adresser, men Uninett Norid er NIR for DNS-domener under den norske landkoden .no.
Tildelingen av IP-adresser og DNS-domener i Norge kan derfor beskrives som i figuren
nedenfor:

Globalt:
ICANN / IANA
IP-adresser

Regionalt:
5 Regionale Internet Registrarer (RIR)
I Europa: RIPE NCC
IP-adresser
.no domenet

Nasjonalt:
Lokale Internet Registrarer (LIR)
domenenavn vanligvis Internettleverandører (ISPer)
under .no

IP-adresser og domenenavn

Kunder (bedrifter, organisasjoner og privatpersoner)
Tildeling av IP-adresser og DNS-domener i Norge

IP-adresser som tildeles på denne måten kalles offentlige (eller offisielle) IP-adresser. Alle
maskiner og rutere som skal være direkte tilkoblet Internett må ha en offentlig (offisiell)
adresse. Dessuten må de offentlige (offisielle) adressene være unike. Det betyr at en offentlig
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(offisiell) IP-adresse bare kan brukes på én maskin i Internett, og to maskiner kan ikke ha
samme adresse.
Som nevnt over er det ikke nok IP-adresser til alle datamaskiner i verden. Heldigvis behøver
ikke alle maskiner å ha offentlige (offisielle) IP-adresser. Mange maskiner står i «lukkede»
lokalnett, f.eks. hjemmenettverk eller i bedriftsnettverk. Ofte skal slike maskiner ikke «nås»
fra Internett. Maskinene skal selvsagt kunne kommunisere ut på Internett fra lokalnettet, men
de skal ikke fungere som tjenere som skal kunne kontaktes utenfra Internett. I slike tilfeller
kan maskinene benytte IP-adresser som ikke er unike og som kan gjenbrukes på flere
maskiner så lenge maskinene befinner seg i forskjellige «lukkede» IP-nett. Slike adresse
kalles private IP-adresser.

3.2.6.

Private IP-adresser

I utgangspunktet er IP-adresser entydige på tvers av IP-nett. Dvs. at to maskiner i Internett
ikke skal kunne ha samme IP-adresse. Dette er korrekt for alle maskiner som er «direkte»
tilkoblet Internett. Likevel er noen IP-adresser reservert for å kunne «gjenbrukes» på flere
maskiner. Disse IP-adressene kalles private IP-adresser og omfatter følgende serier av
adresser:
10.0.0.0
172.16.0.0
192.168.0.0
169.254.0.0

-

10.255.255.255
172.31.255.255
192.168.255.255
169.254.255.255

224
220
216
216

adresser
adresser
adresser
adresser (auto.konfig)

Private IP-adresser kan bare brukes på maskiner som ikke er direkte tilknyttet Internett. Slike
maskiner står i «lukkede» nettverk enten helt uten tilknytning til Internett, eller bak en spesiell
ruter som «skjuler» maskinene i det lukkede nettet. Slike rutere gjør adresseoversetting
(NAT) før datapakkene sendes ut på Internett. Rutere i Internett vil aldri videresende pakker
som inneholder private IP-adresser som avsender- eller mottakeradresse!
Maskiner i private IP-nett er altså «usynlige» for alle andre enn maskinene i eget IP-nett.
Dermed vil det aldri oppstå adressekonflikt selv om samme adresse kan brukes på maskiner i
andre private IP-nett. Private IP-adresser kan derfor velges «fritt» av alle.

3.2.7.

IP-nett og rutere

Nettverkslaget og IP skal altså sørge for å transportere datapakker fra A til B gjennom flere
ulike lokalnettverk. Disse nettverkene må da være sammenkoblet, f.eks. ved hjelp av fjernlinjer (WAN-linjer). Ofte vil et lokalnettverk (lag 2 nett) samsvare med et IP-nett. Dvs. at alle
maskiner i lokalnettet tilhører sammen IP-nett og har IP-adresser med samme nettverksdel. I
noen situasjoner kan ett lokalnett også være delt inn i flere IP-nett. Mellom to IP-nett må det
alltid stå en ruter som er tilkoblet begge nettene. En ruter er en nettverkskomponent med
minst to nettverkskort (grensesnitt), som er koblet til hvert sitt IP-nett. Ruteren mottar IPpakker, leser IP-adressen til mottaker fra pakken og bestemmer hvilket nett pakken skal
sendes videre på. Ruteren videresender pakkene til neste ruter i nettet, eller til endelig
mottaker hvis denne kan nås direkte.
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R2

B
A
R1

R3

IP-pakke
R5

Fra: A
Til: B

R4

C

D

Rutere videresender pakkene fra nett til nett uavhengig av hverandre.
Fra Frode Sørensen: Innføring i nettverk.

Rutere behandler datapakkene uavhengig av hverandre. Mottakers IP-adresse ligger i hver
pakke, og ruteren velger hvilken vei pakken skal sendes for hver pakke. Pakker som sendes
fra A til B i figuren over, kan derfor bli sendt ulike veier i nettet selv om de skal til samme
maskin. I en normal situasjon vil de trolig ta samme vei, men hvis en linje eller et nett på
veien brytes eller får høy belastning, vil ruterene forsøke å finne andre veier. Dette er en av
egenskapene som gjør at IP-nett, og Internett, er svært robusst for endringer og feil i nettet.
For å avgjøre hvilket nett pakkene skal sendes videre på bruker ruterne en tabell i minnet.
Denne tabellen inneholder informasjon om alle IP-nett som ruteren kjenner til. Sammen med
nettadressen til IP-nettet ligger også informasjon om hvilken ruter pakker skal sendes videre
til for å nå dette nettet.
R2
IP-nett 1
IP-nett 2

R3

IP-nett 6

R1

IP-nett 4

IP-nett 3
R4

R5
Destinasjon

Neste
hopp

Antall
hopp

IP-nett 1

R1

1

IP-nett 2

R3

1

IP-nett 3

lokal

0

IP-nett 4

lokal

0

IP-nett 5

lokal

0

IP-nett 6

R5

1

IP-nett 5

Rutingtabellen inneholder informasjon om hvilke nett som kan nås via hvilke rutere.
Fra Frode Sørensen: Innføring i nettverk

Ruterne kan selvsagt ikke kjenne til alle andre IP-nett i Internett. Derfor vil rutingtabellen ha
en rad som viser hvilken ruter man skal videresende til for å komme videre til «ukjente» IPnett. Denne ruten kalles «default rute» eller standardruten.
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Alle maskiner som har IP installert, vil ha en rutingtabell. Det gjelder ikke bare rutere, men
også «vanlige» datamaskiner. I Windows kan du bruke kommandoen route print for å se
maskinens rutingtabell:
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination
Netmask
0.0.0.0
0.0.0.0
127.0.0.0
255.0.0.0
127.0.0.1 255.255.255.255
127.255.255.255 255.255.255.255
192.168.52.0
255.255.255.0
192.168.52.10 255.255.255.255
192.168.52.255 255.255.255.255
224.0.0.0
240.0.0.0
224.0.0.0
240.0.0.0
255.255.255.255 255.255.255.255
255.255.255.255 255.255.255.255

Gateway
192.168.52.2
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link

Interface Metric
192.168.52.10
266
127.0.0.1
306
127.0.0.1
306
127.0.0.1
306
192.168.52.10
266
192.168.52.10
266
192.168.52.10
266
127.0.0.1
306
192.168.52.10
266
127.0.0.1
306
192.168.52.10
266

Rutingtabellen blir brukt på følgende måte.
Sending av pakker fra avsendermaskin:
A. Hvis pakkens mottakeradresse tilhører samme IP-nett som avsender, blir IP-pakken
send direkte til mottaker.
B. Hvis ikke, vil maskinen sende IP-pakken til «standard gateway» (default ruter) som
videresender pakken til neste nett. I tabellen over vises default rute i raden med nettverksadresse 0.0.0.0. IP-adressen i kollonnen Gateway er adressen til default ruter.
Behandling i ruter:
A. Ruter leter etter pakkens mottakers IP-adresse i rutingtabellen
• Dersom mottakers adresse finnes i tabellen, sendes pakken til den tilhørende
ruteradressen (Gateway), eller direkte til mottaker hvis Gateway = On-link.
B. Hvis ikke, leter ruteren etter nettdelen av mottakeradressen i tabellen
• Dersom den finnes, sendes pakken til den tilhørende ruteradressen, eller direkte til
mottaker.
C. Hvis ikke A eller B, sendes pakken til default ruter merket 0.0.0.0 i tabellen
• Alle pakker med «ukjent» mottaker sendes dit
• Ruteren antar at dette er «vegen ut» til alle andre (ukjente) nett
Rutere er vanligvis spesialbygde nettverkskomponenter som kjører spesielle operativsystemer
og programvare. Det er også mulig å konfigurere en vanlig Window- eller Linux-maskin til å
fungere som ruter. Maskinen må da ha minst to nettverkskort koblet i hvert sitt IP-nett.
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De spesialbygde ruterne kommer i mange ulike
størrelser og prisklasser. Privatpersoner som har
et Internett-abonnement vil normalt få/kjøpe en
hjemmeruter fra sin internettleverandør (ISP).
Slike hjemmerutere inneholder ofte en liten 4ports svitsj og et trådløst aksesspunkt i samme
«boks» som ruteren.
Hjemmeruter med WiFi

I store bedriftsnettverk, og i Internett, bruker man
store og kraftige rutere med mange nettverksporter som kan kobles til mange nettverk/linjer.
Rutere som står mellom et bedriftsnett og
Internett kalles kantrutere, mens rutere som
knytter sammen sentrale linjer i Internett kalles
kjernerutere.
Kjerneruter i Internett

Kjernerutere må behandle store mengder datapakker på kort tid. Ruterne må også kunne
mellomlagre (bufre) datapakkene i internminnet (RAM) mens de behandles, og til de kan
sendes ut på nettverkslinjene. Derfor har slike rutere en kraftig prosessor og mye internminne.
Kjerneruter

Kjerneruter

Tjener
Klient

Kantruter

Kantruter

Kjerneruter

Kantrutere og kjernerutere i Internett
Fra Frode Sørensen: Innføring i nettverk
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Kjerneruter

3.3. Transportlaget - TCP og UDP
Transportlagets viktigste oppgave er å skape en kommunikasjonskanal mellom to applikasjoner på applikasjonslaget. Vi kan si at transportlaget skaper en «ende-til-ende» forbindelse
mellom klientapplikasjon og tjenerapplikasjon. Når en klientapplikasjon ønsker å kommunisere med en tjenerapplikasjon på en annen maskin, kan klientapplikasjonen be transportlaget
om å etablere denne forbindelsen. De to applikasjonene kan da overføre data seg imellom,
som om de var direkte sammenkoblet. Når applikasjonslaget ønsker å overføre store mengder
data, vil transportlaget dele opp datastrømmen i datapakker med en størrelse som er tilpasset
den pakkestørrelsen nettverkslaget kan sende.
Transportlaget må kunne adressere dataene slik at de kommer fram til riktig applikasjon på
mottakermaskinen. Nettverkslaget benytter IP-adresser for å bringe data fram til riktig maskin
i nettet. Transportlaget bruker i tillegg portnummer som en adresse til den enkelte
applikasjon på maskinen.
Til slutt kan transportlaget også ha ansvar for å sikre at de overførte dataene kommer feilfritt
fram til mottaker. Transportlaget har mekanismer for å korrigere for feil og trafikkbegrensninger som kan oppstå underveis i nettverket.
I TCP/IP modellen benyttes to ulike protokoller på transportlaget:
•
•

TCP - Transport Control Protocol
UDP - User Datagram Protocol

TCP brukes av applikasjoner som krever feilfri dataoverføring, men der overføringshastighet
ikke er avgjørende. Applikasjoner der hastighet er viktigere enn feilfrihet bruker gjerne UDP i
stedet. Det gjelder bl.a. applikasjoner for video- og lydstreaming samt enkelte nettbaserte
spillprogrammer. Både TCP og UPD samarbeider med IP-protokollen på nettverkslaget for å
overføre data gjennom nettet.

3.3.1.

Adressering i transportlaget

Alle datapakker som sendes i et pakkesvitsjet nett må være adressert til riktig mottaker. For at
mottaker skal kunne sende svar i retur til riktig avsender, må datapakken også inneholde avsenders adresse. Dette kan du sammenlikne med et brev som sendes i en konvolutt. Konvolutten er adressert med mottakers navn og adresse på framsiden og merket med avsenders
navn og adresse på baksiden.
I IP nettverk inneholder alle datapakker mottakers og avsenders IP-adresse. Mottakers adresse
brukes bl.a. av rutere i nettet for å bringe pakken fram til riktig maskin. For at pakken skal
komme helt fram til riktig applikasjon på maskinen behøver man noe mer adresseinformasjon i tillegg. Det skyldes at flere applikasjoner på sammen maskin kan bruke TCP/IP
samtidig. For eksempel kan en epostklient sende e-post til en e-post tjener, samtidig som en
webleserapplikasjon slår en nettside på en webtjener. De to klientapplikasjonene bruker felles
TCP/IP protokoll på klientmaskinen. Hvis eposttjeneren og webtjeneren kjøres på samme
maskin, vil de også dele felles TCP/IP lag. Se figuren nedenfor.
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Når transportlaget mottar datapakkene fra IP på nettverkslaget, må transportlaget vite hvilken
applikasjon dataene skal leveres til. Til denne adresseringen bruker transportlaget portnummer. Alle applikasjoner er koblet til transportlaget via en logisk port (socket). Hver port
har et portnummer som er entydig på hver maskin. Transportlaget vil merke alle datapakker
med portnummeret til applikasjonen som skal motta dataene og portnummer til avsenderapplikasjonen. Portnummer og IP-adresse til sammen gir en adresse som entydig bestemmer
hvilken applikasjon på hvilken maskin som skal være mottaker av datapakken.
Et portnummer er et 16 bits tall, dvs. et tall mellom 0-65535. IP-adressen til maskinen
sammen med portnummer, kaller vi portens socketadresse:
socketadresse = IP-adresse : portnr
Socketadressen er en entydig adresse til én bestemt applikasjon på én bestemt maskin i nettet.
Både TCP- og UDP-protokollen bruker portnummer som adresseringssystem.
Eksempel:
Maskinen itfag.usn.no har IP-adresse 128.39.118.164. På denne kjører det en webtjener som
er koblet til transportlaget via en port (socket) med portnummer 80.
Socketadressen til webtjenerapplikasjonen blir da: 128.39.118.164:80
I noen sammenhenger skrives socketadressen med maskinnavn og navn på applikasjonsprotokollen, f.eks slik: itfag.usn.no:http. Dette kan vi gjøre i de tilfellene hvor portnummer
til applikasjonsprotokollen er et velkjent portnummer. Se nedenfor.
Tjenerapplikasjoner kobler seg til transportlaget når tjenerprogrammet starter, og de
bestemmer selv hvilket portnummer de ønsker å benytte. Alle tjenerapplikasjoner beholder
det samme portnummeret så lenge tjeneren kjører. Dessuten vil de forsøke å få samme portnummer neste gang tjenerapplikasjonen startes. Vi sier at tjenerapplikasjonen «lytter» på dette
portnummeret. Det betyr at tjeneren er klar til å ta imot og behandle henvendelser fra
klientapplikasjoner som sender data til dette portnummeret.
For at klientapplikasjonene lettere skal vite hvilken port de kan kontakte tjeneren på, bruker
de fleste tjenerapplikasjonene faste portnummer i området 0-1023. For eksempel bruker
webtjenere som standard portnummer 80. Bruken av portnummer mellom 0 og 1023 er
internasjonalt standardisert og kalles velkjente portnummer (well known port numbers).
50

Portnummer mellom 1024 – 49150 er også beregnet til bruk for tjenerapplikasjoner og kalles
registrerte portnummer. Disse portnumrene er ikke reservert for bestemte applikasjoner. Hvis
du skal programmere sin egen tjenerapplikasjon, kan den bruke et portnummer i dette området
fritt så lenge ikke andre applikasjoner på din maskin allerede har brukt det.
Applikasjon/protokoll Bruksområde
BitTorrent
fildeling
Counter Strike
spill

TCP
6881-6999
27020-39

DNS
FTP
Secure FTP

53
20/21
22

HTTP/HTTPS
IMAP4
iTunes
Kazaa
LDAP
MS SQL Server
MSN Messenger
MySQL Server
Oracle database
POP3
Remote Desktop
SMTP
World of Warcraft
Xbox Live

navneoppslag
filoverføring
sikker (kryptert)
filoverføring
websider
innkommende
e-post
musikk
fildeling
katalogtjeneste
database
chat
database
database
e-post
fjernpålogging
utgående e-post
spill
spill

UDP
1200, 2700015
53

80/443
143/ 993
3689
1214
389
1433
1863 m.fl.
3306
1521
110
3389
25
3724
3074

389
1433
1863 m.fl.
3306
1521

3074

Portnummer til noen kjente tjenerapplikasjoner

Klientprogrammene bestemmer ikke selv hvilket portnummer de skal bruke. Når klienten ber
transportlaget om å kontakte tjenermaskinen, vil transportlaget tildele klienten et portnummer
automatisk. Vanligvis får klientapplikasjonene et portnummer mellom 49151 og 65535. Disse
portnumrene kalles kortlivede portnummer fordi de gis til klienten når forbindelsen til
tjeneren etableres, og «frigjøres» når forbindelsen kobles ned. Neste klientapplikasjon som
ønsker å bruke transportlaget på maskinen, får tildelt neste ledige portnummer. Frigitte
portnummer kan brukes på nytt hvis det er behov for det.
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3.3.2.

Konfigurering av adresser i klientapplikasjoner

I TCP/IP protokollene er det alltid klientapplikasjonen som kontakter tjeneren først. For å
kunne gjøre dette må klienten kjenne IP-adresse/maskinnavn og portnummer til tjenerapplikasjonen. I noen klientapplikasjoner må brukeren konfigurere dette manuelt i applikasjonen, slik vist i bildet nedenfor.
Weblesere bruker også portnummer for å
kontakte webtjenerapplikasjonen. Som regel
behøver brukeren ikke å konfigurere
portnummer i webleseren. Det skyldes at httpprotokollen bruker et velkjent portnummer (80)
som standard. Når du skriver http:// først i
adressefeltet antar webleseren at den skal bruke
port 80. Hvis URLen starter med https:// brukes
automatisk port 443. Maskin- og domenenavnet
til webtjeneren finnes i resten av URL’en i
adressefeltet.
Eksempel: I URL’en: http://www.usn.no er
www maskinnavnet (egentlig et alias) til webtjeneren i DNS domenet usn.no. Webleseren vil
bruke DNS for å oversette dette til maskinens
IP-adresse. I tillegg vet webleseren at den skal
bruke port 80 fordi URLen starter med http://

Konfigurasjonsvindu i applikasjonen FileZilla for
filoverføring. Her må brukeren oppgi maskinnavn
og portnummer til tjenerapplikasjonen "manuelt".

I enkelte situasjoner kan det være nødvendig å konfigurere en webtjener til å lytte på andre
portnummer enn 80. Hvis to webtjenere kjører på samme maskin (IP-adresse), må én av dem
bruke et annet portnummer enn 80, for eksempel 81. For å kunne koble seg til denne, må
brukeren oppgi portnummeret manuelt bakerst i URL’en.
Eksempel: En webtjener er konfigurert til å lytte på port 81 og kjører på en maskin med
maskinnavnet minserver i domenet mittdomene. Maskinen har IP-adresse 192:168.52.10.
For å slå opp denne webtjeneren fra en webleser, kan vi bruke en av følgende URL’er:
http://minserver.mittdomene:81 eller http://192:168.52.10:81

3.3.3.

TCP – Transport Control Protocol

TCP er den mest brukte av de to transportprotokollene i TCP/IP modellen. Vi skal nå se på
noen viktige egenskaper som skiller TCP-protokollen fra UDP som blir omtalt senere.
Applikasjoner kommuniserer vanligvis ved å sende store datamengder til hverandre. Hvis du
f.eks. laster opp et bilde til Facebook, vil bildefilen kunne ha en størrelse på flere MB. Nettverkslaget kan ikke transportere så store datamengder i én pakke. En av TCPs viktigste
oppgaver er derfor å motta slike store datamengder fra applikasjonslaget og dele den opp i
pakker med størrelse som passer for nettverkslaget. Data fra applikasjonslaget sendes som
sammenhengende bytestrømmer til TCP. Vi sier derfor at TCP tilbyr en strømorientert
overføringstjeneste til applikasjonslaget.
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Applikasjonsprotokoll
meldinger (bytestrømmer)
Klientapplikasjon

Applikasjonslag

Tjener
applikasjon

”TCP forbindelse”
Transportlag

TCP

TCP-pakker

TCP

TCP deler bytestrømmer fra applikasjonslaget opp i pakker.

TCP er en forbindelsesorientert protokoll. Med det mener vi at TCP må etablere en «logisk»
forbindelse mellom klient- og tjenerapplikasjonen før den kan sende data. Det er alltid TCP
på klientmaskinen som kontakter TCP på tjeneren for å sette opp denne forbindelsen.
Hensikten er blant annet at klientapplikasjonen skal være sikker på at tjenerapplikasjonen
kjører og svarer, før den sender data. Etter at alle data er ferdig overført kobles forbindelsen
ned. Både klient og tjener kan ta initiativ til å koble ned.
SFTP
tjener
Webleser

SFTP

WinSCP

HTTP

TCP
IP

SFTP
TCP
IP

Porter

Webserver
HTTP
TCP
IP

Internettverk

TCP er forbindelsesorientert og etablerer logiske forbindelser mellom klient- og tjenerapplikasjon

Vi sier også at TCP er en feilfri protokoll. Med det mener vi at TCP garanterer at data som
kommer fram til mottakerapplikasjonen er identisk med de som ble sendt fra avsenderapplikasjonen. Det kan virke som feilfrihet er et selvfølgelig krav i all datakommunikasjon,
men vi skal se eksempler på at et ikke alltid er nødvendig.
Årsaken til at det oppstår feil i dataoverføringen kan være mange. Pakker kan «bli borte» i
nettet fordi rutere ruter dem feil, eller fordi rutere eller linjer går ned før pakken er videresendt. Det kan også oppstå bitfeil i datapakkene som resultat av dårlig kvalitet på datasignalet
i kommunikasjonsmediet. TCP bruker sjekksummer i datapakkene for å kontrollere om
pakkene kommer fram uten feil. Dersom en pakke inneholder feil, eller pakken ikke kommer
fram til mottaker, vil TCP forsøke å sende pakken på nytt. Før eller siden vil pakken komme
korrekt fram, eller TCP vil gi opp dataoverføringen. Pakker som må sendes på nytt vil bli
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forsinket i forhold til pakker som kommer korrekt fram på første forsøk. Derfor vil overføringshastigheten til TCP kunne bli redusert i et nett med mye feil. I dette heftet går vi ikke
inn på hvordan disse mekanismene fungerer i detalj.
TCP er altså en robusst protokoll som sørger for feilfri dataoverføring i nettet. Dette gjør at
TCP ikke alltid er en rask protokoll. For det første bruker TCP litt tid på å koble opp forbindelsen mellom klient og tjener før de kan sende data. For det andre vil datapakker kunne
bli «forsinket» dersom det oppstår feil under overføringen slik at pakken må sendes på nytt.
Noen applikasjoner stiller andre krav til transportlaget enn det TCP tilbyr. Vi skal nå se at
UDP protokollen kan benyttes i slike tilfeller.

3.3.4.

UDP - User Datagram Protocol

UDP protokollen er laget for å sende data i de tilfellene hvor hastighet er viktigere enn feilfrihet. Enkelte applikasjoner tåler at det oppstår mindre feil eller tap av data under overføringen. Tenk deg at du bruker en applikasjon for video- og lydstreaming. Hvis det oppstår
feil eller tap av data under overføringen, vil dette kunne medføre «hakking» eller kort stans i
bildet eller lyden. Dette kan være irriterende, men ikke kritisk. Dessuten er det lite vits i å
forsøke å rette feilen slik TCP gjør ved å sende data på nytt. Video-/lyddata som kommer
fram for sent vil ha liten verdi. Det er bedre å gå videre i videostrømmen. For en streamingapplikasjon er det derimot viktig at data overføres så raskt som mulig med minst mulig
forsinkelse.
Hvordan oppnår UDP disse egenskapene?
1. UDP etablerer ikke faste forbindelser mellom klient og tjener før data sendes. Protokollen sjekker heller ikke at mottakerapplikasjonen kjører og er «klar» til å motta data.
Applikasjoner som bruker UDP kan derfor sende data umiddelbart. UDP vil forsøke å
levere dem på raskest mulig måte og «håper det beste».
2. UDP kan oppdage feil i mottatte data, men forsøker aldri å rette opp feilen ved å
sende pakker på nytt. Mottatte data leveres til applikasjonen og denne avgjør eventuelt
hvordan den skal behandle data med feil. UDP garanterer altså ikke feilfri overføring
av data.
3. UDP deler ikke opp datastrømmen i pakker. Likevel sender nettverkslaget alltid data
som pakker med en viss maksimal størrelse. Derfor må applikasjonene gjøre denne
oppdelingen selv før dataene sendes med UDP. Dette reduserer arbeidsmengden for
UDP og dermed tidsforsinkelse i protokollen.
Den viktigste oppgaven som gjenstår for UDP er å adressere datapakkene med portnummer til
mottaker- og avsenderapplikasjonen. Dette skjer på den måten som er beskrevet over i
avsnittet Adressering i transportlaget.
UDP brukes også av applikasjoner som sender korte forespørsler som krever raske (og korte)
svar. Navnetjenesten DNS er eksempel på en slik applikasjon. En DNS forespørsel og et DNS
svar får plass i hver sin UDP pakke, og man sparer mye tid ved å slippe å koble opp og ned
forbindelser før forespørselen sendes. Skulle det oppstå en feil i overføringen, vil DNS bare
sende forespørselen på nytt. Hvis DNS klienten ikke får svar fra DNS-tjeneren kan den spørre
en annen DNS-tjener.
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3.4. TCP/IP verktøy i Windows
I Windows kan vi benytte kommandovinduet for å se på og konfigurere TCP/IP innstillinger.
I dette kapittelet skal vi forklare og vise eksempler på følgende kommandoer:
ipconfig
ping
route
tracert
pathping
netstat

viser eller endrer lokal TCP/IP konfigurasjon på maskinen
sjekker om en maskin kan nås på nettet og er i stand til å svare
viser innholdet i maskinens lokale IP rutingtabell
sjekker og viser rutere fra lokal maskin til en angitt maskin
likner tracert, men viser også statistikk over pakketap (tar lengre tid)
viser statistikk over etablerte TCP/IP forbindelser på egen maskin

I mange situasjoner er disse kommandoene også nyttige for å feilsøke hvis det har oppstått
feil i nettet.

3.4.1.

ipconfig

Denne kommandoen viser eller endrer lokal TCP/IP konfigurasjon på maskinen
Eksempel: Vise alle TCP/IP innstillinger for alle nettkort
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . .
Primary Dns Suffix . . . . . .
Node Type . . . . . . . . . . .
IP Routing Enabled. . . . . . .
WINS Proxy Enabled. . . . . . .
DNS Suffix Search List. . . . .
usn.no
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix
Description . . . . . . . . . .
Physical Address. . . . . . . .
DHCP Enabled. . . . . . . . . .
Autoconfiguration Enabled . . .
IPv4 Address. . . . . . . . . .
Subnet Mask . . . . . . . . . .
Lease Obtained. . . . . . . . .
Lease Expires . . . . . . . . .
Default Gateway . . . . . . . .
DHCP Server . . . . . . . . . .
DNS Servers . . . . . . . . . .
192.168.52.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . .

.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:

WORKSTATION
mittdomene.local
Hybrid
No
No
mittdomene.local

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

usn.no
Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
08-00-27-F5-C2-80
Yes
Yes
192.168.52.15(Preferred)
255.255.255.0
Friday, January 3, 2022 2:23:16 PM
Friday, January 3, 2022 2:43:20 PM
192.168.52.1
192.168.52.3
192.168.52.10

. : Enabled

Forklaring til de nummererte linjene i utskriften:
1)

Maskinnavn

2)

DNS domenenavn for maskinen

3)

Beskrivelse av fysisk nettverkskort. Produsent og modell.

4)

Nettkortets fysiske adresse (MAC adresse).
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5)

Yes betyr at maskinen spør etter DHCP-tjener og får IP-konfigurasjon fra denne. No
betyr at maskinen benytter statisk (manuell) IP-adresse.

6)

Maskinens IP-adresse. Egentlig IP-adressen til dette nettverksgrensesnittet (kortet)
siden maskinen kan ha flere nettverkskort med ulik IP-adresse.

7)

Nettverksmaske for IP-nettet som dette nettkortet er tilkoblet.

8)

Tidspunkt som maskinen har mottatt IP-adressen fra DHCP-tjeneren.

9)

Tidspunkt da «leietiden» fra DHCP utløper. Dvs. at klienten må be om å få fornyet
bruken av IP-adressen før dette tidspunktet. Hvis klienten ikke fornyer vil DHCPtjeneren anta at adressen er ledig og kunne dele den ut til andre maskiner.

10) IP-adresse til standard ruter (default gateway) i IP-nettet. Nødvendig for at maskinen
skal kunne kommunisere med maskiner utenfor eget IP-nett.
11) IP-adressen til DHCP-tjeneren. Legg merke til at en maskin som er konfigurert til å
bruke DHCP, ikke vil kjenne denne adressen når maskinen starter. Maskinen vil
derfor først sende en kringkastingsmelding (broadcast) for å spørre om det finnes
DHCP-tjenere i nettet. Når DHCP-tjeneren svarer vil klienten få IP-adressen til
DHCP-tjeneren som en del av svaret.
12) IP-adressen til DNS-tjenere (i eget eller andre nett). Maskinen må kjenne minst én
DNS-tjener for å kunne benytte navnetjenesten for å få oversatt
maskinnavn/domenenavn til IP-adresser.

3.4.2.

ping

Kommandoen ping sender en datapakke til en maskin og ber om et svar tilbake. Den brukes
primært for å sjekke om en maskin kjører og kan nås, eller for å sjekke at egen maskin har
kontakt med andre.
Eksempel: ping maskinen med maskinnavn itfag og domene usn.no.
C:\>ping itfag.usn.no
Pinging itfag.usn.no [128.39.118.164] with 32 bytes of data:
Reply from 128.39.118.164: bytes=32 time=1ms TTL=61
Reply from 128.39.118.164: bytes=32 time=1ms TTL=61
Reply from 128.39.118.164: bytes=32 time=1ms TTL=61
Reply from 128.39.118.164: bytes=32 time=1ms TTL=61
Ping statistics for 128.39.118.164:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

Som du ser av utskriften over vil ping i Windows sende 4 pakker og vente på 4 svar. Du kan
bestemme dette antallet selv med opsjonen –n.
Eksempel: ping itfag.usn.no –n 2 vil sende 2 pakker i stedet for 4.
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3.4.3.

route

Kommandoen route brukes for å vise eller endre innholdet i maskinens lokale rutingtabell for
IP. Denne tabellen bygger Windows opp automatisk ved oppstart basert på maskinens IPkonfigurasjon. Normalt har du ikke behov for å endre denne tabellen manuelt. I en feilsøkingssituasjon kan det være nyttig å kunne vise innholdet i tabellen.
Eksempel: Vise alt innhold i rutingtabellen for IP versjon 4
C:\>route print -4
Interface List
11...08 00 27 f5 c2 80 ......Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1...........................Software Loopback Interface 1
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination
Netmask
0.0.0.0
0.0.0.0
127.0.0.0
255.0.0.0
127.0.0.1 255.255.255.255
127.255.255.255 255.255.255.255
192.168.52.0
255.255.255.0
192.168.52.15 255.255.255.255
192.168.52.255 255.255.255.255
224.0.0.0
240.0.0.0
224.0.0.0
240.0.0.0
255.255.255.255 255.255.255.255
255.255.255.255 255.255.255.255

Gateway
192.168.52.1
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link
On-link

Interface Metric
192.168.52.15
25
127.0.0.1
331
127.0.0.1
331
127.0.0.1
331
192.168.52.15
281
192.168.52.15
281
192.168.52.15
281
127.0.0.1
331
192.168.52.15
281
127.0.0.1
331
192.168.52.15
281

Persistent Routes:
None

Forklaring til kolonnene:
Network Destination

Nettverksadresse til de nettene maskinen kjenner.
Nettverksdelen av mottakeradressen i datapakkene
sammenliknes med denne.

Netmask

Nettverksmaske for hvert nett maskinen kjenner.

Gateway

IP-adresse til den ruteren som kan videresende pakker til
nettet/adressen. On-link betyr at nettet/adressen kan nås
direkte i eget IP-nett

Interface

IP-adressen til nettverkskortet (interfacet) på denne
maskinen, som IP-nettet kan nås via.

Metric

Et tall som sier noe om «kostnaden» for ruten. Hvis flere
ruter er mulig, velges den med lavest «kostnad». I denne
sammenhengen kan «kostnad» handle om antall hopp,
overføringskapasitet, pålitelighet o.l.
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Forklaring til de nummererte linjene i utskriften:
1) Default rute(r). Datapakker adressert til IP-adresser som ikke matcher andre linjer i
rutingtabellen sendes til denne ruten.
2) IP-nettet for loopbackadressen (127.0.0.1). Sendes ikke videre til lenkelaget.
3) Lokalt IP-nett som maskinen tilhører. IP-pakker adressert til IP-adresser i dette nettet
kan sendes direkte til mottakermaskin, ikke via ruter.
4) Broadcastadresse for eget IP-nett. Pakker adressert til denne adressen endes ut med
broadcastadresse på lenkelaget, dvs. til alle maskiner i det lokale nettet.

3.4.4.

tracert

Kommandoen tracert (traceroute på Linux/Mac OSX) viser hvilke rutere IP-pakkene
passerer fram til en mottakermaskin. Du kan bruke tracert med maskinnavn eller med IPadresse.
Eksempel: Tracing av rutere fra en maskin i domenet usn.no til adressen www.datakom.no,
som viser seg å være et DNS-alias til maskinen bork. idi.ntnu.no.
C:\>tracert www.datakom.no
Tracing route to www.datakom.no [129.241.162.40]
over a maximum of 30 hops:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

<1
1
<1
<1
3
4
11
13
11
11
11

ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms

<1
<1
<1
<1
3
3
11
12
11
11
12

ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms

<1
<1
<1
1
3
4
11
13
11
11
11

ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms

10.42.42.1
128.39.196.3
bo-gsw1.usn.no [158.38.1.24]
bo-gw3.uninett.no [158.39.1.17]
tullin-gw1.uninett.no [128.39.255.22]
oslo-gw1.uninett.no [128.39.230.18]
trd-gw.uninett.no [128.39.255.25]
ntnu-gw.nettel.ntnu.no [158.38.0.222]
ntnu-csw2.nettel.ntnu.no [129.241.1.206]
sb-dsw.nettel.ntnu.no [129.241.1.221]
bork.idi.ntnu.no [129.241.162.40]

Trace complete.

Tracert måler også tiden det tar å frakte en datapakke fra avsender til mottaker og tilbake til
avsender. Dette kalles «rundetiden» (round-trip time RTT). Tracert måler tiden på tre ulike
pakker og viser resultatet i kolonne 2, 3 og 4. I mange sammenhenger kalles denne tiden også
for forsinkelsen (latency) i nettet. Forsinkelsen skyldes hovedsakelig den tiden det tar å lese
og videresende IP-pakkene i ruterne. Dessuten kan det hende ruterne må bufre pakker hvis en
av datalinjene har mye trafikk i forhold til kapasiteten.
Hver linje i utskriften viser måling av rundetid fra din maskin til en ruter på vegen mot
mottaker. Datapakkene må passere ruterne i den rekkefølgen de fremkommer i listen. I hver
rad finner du også DNS-navnet og IP-adressen til ruteren. Passering av en ruter kalles et hopp.
I utskriften over har pakken passert 9 rutere (9 hopp). Siste linje i utskriften er svar fra
mottakermaskinen og det regnes ikke som et hopp.
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3.4.5.

pathping

Kommandoen pathping likner på tracert kommandoen, men viser også statistikk over
pakketap, dvs. pakker som blir borte på vegen. Kommandoen sender pakker i et gitt antall
sekunder og beregning pakketapet som prosent av antall sendte pakker. Hvis pakketapet er
høyt kan det indikere at noen av linjene har dårlig kvalitet eller at linjer/rutere på vegen er
høyt belastet og ikke klarer å bufre pakker.
Eksempel: Pathping fra maskinen JONS-KONTOR.usn.no til adressen www.datakom.no,
som er et DNS-alias til maskinen bork.idi.ntnu.no. Utskriften viser at testen ikke avslørte
noe pakketap (0 %) på vegen mellom disse to maskinene.
C:\>pathping www.datakom.no
Tracing route to www.datakom.no [129.241.162.40]
over a maximum of 30 hops:
0 JONS-KONTOR.usn.no [10.42.42.150]
1 10.42.42.1
2 128.39.196.3
3 bo-gsw1.usn.no [158.38.1.24]
4 bo-gw3.uninett.no [158.39.1.17]
5 tullin-gw1.uninett.no [128.39.255.22]
6 oslo-gw1.uninett.no [128.39.230.18]
7 trd-gw.uninett.no [128.39.255.25]
8 ntnu-gw.nettel.ntnu.no [158.38.0.222]
9 ntnu-csw2.nettel.ntnu.no [129.241.1.206]
10 sb-dsw.nettel.ntnu.no [129.241.1.221]
11 bork.idi.ntnu.no [129.241.162.40]
Computing statistics for 275 seconds...
Source to Here
This Node/Link
Hop RTT Lost/Sent = Pct Lost/Sent = Pct Address
0 JONS-KONTOR.usn.no [10.42.42.150]
1 0ms 0/100 = 0% 0/100 = 0% 10.42.42.1
2 1ms 0/100 = 0% 0/100 = 0% 128.39.196.3
3 1ms 0/100 = 0% 0/100 = 0% bo-gsw1.usn.no [158.38.1.24]
4 1ms 0/100 = 0% 0/100 = 0% bo-gw3.uninett.no [158.39.1.17]
5 4ms 0/100 = 0% 0/100 = 0% tullin-gw1.uninett.no [128.39.255.22]
6 4ms 0/100 = 0% 0/100 = 0% oslo-gw1.uninett.no [128.39.230.18]
7 11ms 0/100 = 0% 0/100 = 0% trd-gw.uninett.no [128.39.255.25]
8 11ms 0/100 = 0% 0/100 = 0% ntnu-csw2.nettel.ntnu.no [129.241.1.206]
9 16ms 0/100 = 0% 0/100 = 0% sb-dsw.nettel.ntnu.no [129.241.1.221]
10 11ms 0/100 = 0% 0/100 = 0% bork.idi.ntnu.no [129.241.162.40]
Trace complete.

3.4.6.

netstat

Dette programmet viser statistikk over åpne TCP og UDP porter, samt status for TCP-portene.
Programmet har flere opsjoner og disse kan kombineres i samme kommando:
NETSTAT [-a] [-b] [-f] [-n] [-p proto] [-r]
netstat
netstat -a

Viser TCP porter med aktive forbindelser. Dvs.
porter med status ESTABLISHED eller CLOSE_WAIT.
Viser alle åpne TCP/UDP porter uansett status,
også porter uten aktive forbindelser. Denne er
grei for å finne ut hvilke porter tjenerprogrammene lytter på (status LISTENING).
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netstat -b
netstat -f
netstat -n
netstat –p TCP
netstat –p UDP
netstat -r

Viser også filnavn til den programfilen som har
åpnet porten.
Viser fullstendig kvalifisert domenenavn (FQDN)
til (fjerne) maskiner som er tilkoblet porten.
Viser IP-adresse i stedet for maskinnavn til
(fjerne) maskiner som er tilkoblet porten.
Viser bare TCP porter.
Viser bare UDP porter.
Viser maskinens rutingtabell

Eksempel: Vise alle TCP porter på egen maskin uansett status
C:\>netstat –a -p tcp
Active Connections
Proto Local Address
TCP
0.0.0.0:135
TCP
0.0.0.0:445
TCP
0.0.0.0:623
TCP
0.0.0.0:3307
TCP
0.0.0.0:5040
TCP
0.0.0.0:7680
TCP
0.0.0.0:16992
TCP
0.0.0.0:47546
TCP
0.0.0.0:49664
TCP
10.42.42.150:139
TCP
10.42.42.150:53098
TCP
10.42.42.150:53385
TCP
10.42.42.150:53450
TCP
10.42.42.150:53478
TCP
10.42.42.150:54198
TCP
10.42.42.150:54200
TCP
10.42.42.150:54222
TCP
10.42.42.150:54267
TCP
10.42.42.150:54309
TCP
10.42.42.150:54340
TCP
158.36.219.179:65315

Foreign Address
JONS-KONTOR:0
JONS-KONTOR:0
JONS-KONTOR:0
JONS-KONTOR:0
JONS-KONTOR:0
JONS-KONTOR:0
JONS-KONTOR:0
JONS-KONTOR:0
JONS-KONTOR:0
JONS-KONTOR:0
arn11s04-in-f14:https
40.101.126.114:https
40.101.28.194:https
40.101.65.226:https
17.248.150.85:https
51.105.249.223:https
158.39.113.6:https
17.242.150.71:5223
40.101.50.194:https
162.125.71.3:https
mail:https

State
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
LISTENING
CLOSE_WAIT
ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
CLOSE_WAIT
ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
CLOSE_WAIT
ESTABLISHED

Forklaring til kolonnene:
Proto

Navn på protokollen porten bruker. TCP eller UDP.

Local Address

Socketadresse (IP-adr:portnr) til den lokale porten i denne
enden av TCP-forbindelsen.

Foreign Address

Socketadresse (maskinnavn:portnr/appl.protokollnavn) til
porten i den andre enden av TCP-forbindelsen.

State

Portens tilstand. Se forklaring nedenfor.

Forklaring av tilstandene:
LISTENING

(Server-)socketen lytter på sitt portnr og venter på at en klient skal tya
kontakt.

ESTABLISHED

Forbindelsen er etablert og data kan sendes.

60

TIME_WAIT

Nedkobling initiert fra klient er gjennomført. Klienten venter (noen
minutter) for å forvisse seg om at det ikke kommer mer data fra tjeneren

CLOSE_WAIT

Nedkobling initiert fra tjener er gjennomført. Klienten kommer da i
denne tilstanden

CLOSED

Porten (socketen) er lukket og ikke i bruk. Forbindelsen vil da heller ikke
vises i listen.

3.5. Sammendrag
OSI-modellen er en lagdelt generell modell for datakommunikasjon. Modellen deler de ulike
oppgavene i datakommunikasjon og nettverk opp i 7 lag. På hvert lag finnes flere
kommunikasjonsprotokoller som er standardiserte regler for kommunikasjonen. Lag 7 i
modellen inneholder protokoller som regulerer hvordan applikasjoner skal kommunisere og
kalles derfor applikasjonslaget. På lag 4 og 3 er TCP og IP de mest benyttede protokollene,
og disse er så sentrale at de ofte omtales sammen som TCP/IP.
Både TCP og IP overfører data som flere pakker med en gitt størrelse. IP-nett er eksempel på
pakkesvitsjede nett, bl.a. fordi IP overfører pakkene uavhengig av hverandre. IPs viktigste
oppgave er å adressere pakker med IP-adresser og overføre disse mellom endemaskiner, samt
å finne beste vei mellom maskinene via rutere som kobler sammen ulike fysiske nett. Alle
maskiner i IP-nett har en (eller flere) IP-adresse(r) som brukes for adresseringssystem i IP.
Tjenermaskiner har gjerne en fast (statisk) adresse som ikke endres, mens klienter vanligvis
får ny adresse tildelt dynamisk fra en DHCP-tjener hver gang maskinen startes. For å
kommunisere i nettet må maskinens IP-konfigurasjon også inneholde IP-nettets subnettmaske,
adresse til standard ruter og minst én DNS-tjener. På maskiner som er direkte tilknyttet
Internett må vi benytte offentlige (public) IP-adresser som er unike på verdensbasis og tildeles
av administrative organisasjoner i Internett. På maskiner i hjemmenett og andre lokale nett
kan man benytte private IP-adresser. Disse er bare unike innenfor det lokale IP-nettet og kan
derfor gjenbrukes i flere nett. Forutsetningen for dette er at IP-nettet er adskilt fra Internett
med en ruter som benytter adresseoversetting (NAT) og som har en offentlig IP-adresse på
nettkortet som er koblet til Internett (ruterens «utside»).
I lag 4 - Transportlaget har protokollene TCP og UDP ansvar for å adressere pakker til riktig
applikasjon på hver maskin. Hver applikasjon er koblet til transportprotokollene via porter
(sockets) med et portnummer som er unikt for hver port på samme maskin. Applikasjoner på
en maskin kan da adresseres entydig med en socketadresse som er kombinasjonen av
maskinens IP-adresse og applikasjonens portnummer. TCP er en forbindelsesorientert protokoll som betyr at den etablerer en logisk forbindelse mellom klient- og tjenerapplikasjon før
den starter å sende data, og kobler ned forbindelsen når datakommunikasjonen avsluttes. Når
en applikasjon ønsker å overføre data, vil TCP på avsendermaskinen dele opp datastrømmen i
pakker som sendes i nettet, og sette disse sammen igjen på mottakersiden. TCP har også
mekanismer for å garantere at data som kommer fram til mottakerapplikasjonen er feilfrie, det
vil si at de er identisk med de som ble sendt fra avsender-applikasjonen. UDP er en forbindelsesløs, ikke-feilfri og pakkeorientert protokoll. Med dette menes at UDP ikke etablerer
logiske forbindelser og ikke garanterer at data kommer feilfritt frem til mottaker. UDP forutsetter også at applikasjonene selv deler opp datastrømmen i pakker og setter dem sammen
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ved mottak. Til gjengjeld er UDP en «rask» protokoll med lite tidsforsinkelse. Den benyttes
derfor som transportprotokoll for bl.a. for streaming og DNS-oppslag.
I Windows kan kommandoene ipconfig, ping, route, tracert, pathping, netstat brukes for å
konfigurere og administrere TCP/IP protokollene på maskiner i nettet.

3.6. Oppgaver
1) Hva menes med en kommunikasjonsprotokoll?
2) For hver av de tre kommunikasjonsprotokollene nedenfor: Oppgi hvilket lag i OSImodellen protokollen hører hjemme på og hva som er protokollens hovedoppgave.
•
•
•

TCP
IP
UDP

3) Hvilke adresseringsmekanismer benyttes på lag 3 og 4 i TCP/IP-modellen?
4) Hvilket lag i OSI-modellen hører en ruter hjemme på?
5) Et IP-nett har adresseområde fra 128.39.0.0 til 128.39.0.63. Hva er nettmasken for IPnettet?
6) Hvilke opplysninger inngår i en maskins IP-konfigurasjon (i tillegg til IP-adressen)?
7) Beskriv forskjellen på en offentlig og privat IP-adresse.
8) Et IP-nett har CIDR-adressen 192.168.0.0/23. Hva er nettmasken for IP-nettet?
9) Hva menes med at TCP er en forbindelsesorientert protokoll?
10) Forklar kort følgende begreper relatert til TCP/IP protokollene:
•
•
•

Pakkesvitsjet nettverk
Dynamisk IP-adresse
Socketadresse

11) Forklar kort hva disse tre Windows-kommandoene gjør:
•
•
•
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ipconfig /renew
netstat -anp TCP
nslookup 158.36.138.19

4. Nettverkskomponenter
4.1. Kapittelet blir publisert som egen pdf i løpet av
semesteret (februar/mars).
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