


• Målet med projektet är att du ska sätta in dig i ett 

tekniskt system som använder datakommunikation 

samt lära ut detta till dina kursare.

• Du gör detta genom att antingen undersöka en 

applikation med Wireshark eller skriva ett 

Whitepaper om ett aktuellt Internet-relaterat ämne.

• EITF45 Datorkommunikation ingår i 

progressionsplanen för skrivande på D.



• Wireshark

• Här ska du analysera en applikation med hjälp av Wireshark

enligt de riktlinjer som finns i projektbeskrivningen.

• Whitepaper

• Här ska du läsa in dig på ett spännande teknikområde och 

skriva en rapport som lär ut detta område till dina kursare. 

För alla gäller att ni ska arbeta med en vetenskaplig 

metodik.



• Ett verktyg för att mäta ett flertal parametrar för 

datatrafiken som transporteras på en länk.

• Mer information och tutorial kommer på 

övningarna denna veckan. 

• Du kan ladda ner Wireshark via

https://www.wireshark.org/download.html

https://www.wireshark.org/download.html


1. Definition av mål med studien.

2. Sammanfattning av relaterad forskning och 

litteratur.

3. Planering av forskningen.

4. Genomförande av datainsamling. (för Whitepaper 

insamlas kunskap om området)

5. Analys av data (kunskap).

6. Diskussion och sammanfattning av slutsatser

Källa: Martin Höst, EDAA35 Utvärdering av programvarusystem





1. Rapporten ska vara skriven på svenska.

2. Formatet ska följa ”IEEE Transactions” (finns att 

ladda hem från hemsidan till Latex och Word).

3. Rapporten ska vara minst 3 sidor exklusive 

referenser. 

4. Ett lämpligt antal bilder ska inkluderas i rapporten 

men de får inte finnas där bara för att fylla ut 

sidorna.

5. Referenslistan ska följa IEEEs mall för referenser.



• Rapporten får endast väldigt kortfattat ta upp 

protokoll/system/tekniker som ingår i föreläsningar och 

övningar i kursen. Dvs, ni får inte fylla ut rapporten med 

sånt som era kursare redan kan.

• Wireshark: Applikationen som undersöks måste vara 

tydligt Internet-baserad, dvs applikationen måste ha 

Internet-access för att fungera.

• Whitepaper: Ämnet måste vara tillräckligt brett för att fylla 

3-4 sidor utan ”fluff” och det ska finnas forskning inom 

ämnet.



• Abstract

• Ca 200 ord som marknadsför rapporten.

• Inledning

• Sätter rapporten i sitt sammanhang så att läsaren vet vad 

det handlar om.

• Bakgrund och relaterat arbete

• Översikt av systemet som undersöks, och 

sammanfattning av tidigare forskning/arbete (ej sånt 

som ingår i kursen).

(Källa: Martin Höst, EDAA35 Utvärdering av programvarusystem)



• Frågeställning

• Sammanställning av de frågeställningar eller 

forskningsfrågor som behandlas i rappporten.

• Metodbeskrivning

• Beskrivning av de metoder du använt för att besvara 

frågeställningarna. Du ska även förklara varför du valt 

dessa metoder. Om du kör Wireshark ska din 

uppställning och experiment beskrivas här.



• Validitet/Begränsingar

• Vilka begränsningar har du gjort i din studie? Finns det 

några validitetshot?

• Resultat och Diskussion

• Beskrivning av det arbete du utfört samt en 

sammanställning och diskussion av resultaten. Resultat 

och Diskussion kan delas upp på olika sätt beroende på 

studie.



• Slutsatser

• Presentation av svaren på dina frågeställningar. Detta 

avsnitt brukar även innehålla en sammanfattning av din 

studie. Om du gjort ett Whitepaper så kan detta avsnitt 

innehålla dina personliga åsikter om ämnets framtid.

• Fortsatt arbete

• Kan vara en del av avsnittet med slutsatser. Vad är 

lämpligt att fortsätta med?

• Referenser



1. Abstract / Sammanfattning (kan skrivas på engelska eller svenska) 

2. Introduktion och bakgrund

 Ska inkludera frågeställning

 Får endast väldigt kort ta upp teori som ingår i kursen 

3. Metodbeskrivning 

 Ska inkludera valididet/begränsningar

4. Experiment 

5. Resultat och diskussion 

6. Egna slutsatser 

7. Referenser



1. Abstract/Sammanfattning (kan skrivas på engelska eller svenska) 

2. Introduktion och bakgrund 

 Ska inkludera frågeställning och metodbeskrivning 

3. Teknisk översikt

 Ska inkludera valididet/begränsningar 

 Får endast väldigt kort ta upp teori som ingår i kursen.

4. Nutida tillämpningar 

5. Framtida och möjliga tillämpningar 

6. Konkurrerande teknologier och standarder. Fördelar och nackdelar 

7. Egna slutsatser

8. Referenser



Välj de rubriker/avsnitt du anser 

passar bäst för just ditt ämne och 

arbete!



• Kolla hur de bästa gjort i fjol!
• https://www.eit.lth.se/index.php?ciuid=1271&coursepage=9278&L=1

https://www.eit.lth.se/index.php?ciuid=1271&coursepage=9278&L=1


• Använd inte talspråk i en teknisk rapport.

• Varje avsnitt ska inledas med en eller flera meningar som talar 

om vad avsnittet handlar om.

• Du bestämmer själv om du vill skriva i passiv eller aktiv form. Det är 

oftast enklare att skriva i aktiv form. Ett exempel är ”Vi undersökte 

systemet genom att…”, istället för ”Systemet undersöktes genom 

att…”.

• Använd korrekta värden istället för förstärkningsord, tex ”ca 10ms” 

istället för ”kort tid”. 

• Alla figurer och tabeller ska numreras och tydligt refereras till och 

beskrivas i texten. 



• Fel  template!

• För kort inledning eller bakgrund

• Sektioner som är för korta

• Svag koppling mellan sektionerna (röd tråd)

• Frågeställning som angivs endast i ’bullet points’

• Figurer som inte nämns i text

• För få och icke-vetenskapliga referenser (Wikipedia

är ok).



• Strömningstänster för musik: Spotify, iTune

• Strömningstjänster för video: Netflix, HBO, Viaplay, Youtube, 

Twitch.tv, Vimeo, Popcorn Time.

• Meddelandetjänster: Messenger, Skype, Kik

• VoIP: Skype, Viber, Discord

• Online-spel: WoW, CS, Dota 2, Minecraft, LoL

• Realtidsapplikationer: Pages, SubEthaEdit

• Molnlagring: Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive

• Anti-virus: Avast, Symantec, Norton

• Sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tinder

• P2P Fildelning: BitTorrent, eDonkey, Gnutella, Freenet



• Kommunikationens 

aktörer

• Protokoll

• Paketinnehåll

• …



• Prestanda

• Bandbredd

• Trafikprofil

• …



• Nätverk-setup

• Applikationens beteende, funktionalitet

• Molntjänster? CDN?

• Säkerhetsprotokoll?



• Genomströmning

• …



• VANET, Självkörande fordon (autonomous vehicles)

• LTE, 5G & Massive MIMO

• Passive Optical Network (PON)

• Cloud Computing, Fog computing, Edge clouds

• Near Field Communication (NFC)

• Green Networking

• Software Defined Network (SDN)

• Internet of Things (IoT)

• Webbsäkerhet

• Smart cities

• E-health

• Cloud robotics

• Resursoptimering av datacenter

• Digitala valuator

• Nätsäkerhet (måste specifieras)

• Industri 4.0



• Läsvecka 2: Val av projektpartner och ämne

• Projektpartner inom samma redovisningsgrupp

• Val av ämne genom CANVAS (3 ämnen ska väljas)

• Beslut av ämnen

• Inom varje redovisningsgrupp ska alla ämnen vara unika

• Läsvecka 3: Inlämning av projektbeskrivning

• Inlämning genom CANVAS (ca. 250 ord)



• Läsvecka 5-6: Handledermöte

• Mer info kommer senare

• Läsvecka 6: Inlämning av rapport (v1) för kamratgranskning

• Mer info kommer senare

• Läsvecka 7: Kamratgranskning

• Mer info kommer senare

• Läsvecka 7: Presentation (19-20/12)

• Mer info kommer senare

• 2020 KV1: Inlämning av slutlig rapport (6/1)



https://canvas.education.lu.se/courses/740

• Nytt system för inlämning av uppgifter

• Alla uppgifter är registrerade med slutdatum och krav

• Alla ladokstudenter har tillgång till kursen på CANVAS

• Alla uppgifter ska lämnas in individuellt
• Dvs förutom val av partner och ämne.

• Rapportens slutversion även via URKUND till 

kaan.bur.lu@analys.urkund.se av endast en partner i varje grupp.

https://canvas.education.lu.se/courses/740
mailto:kaan.bur.lu@analys.urkund.se

















