
Kommunikationssystem för C
ETS130

2015

Jens A Andersson



2

Kursens personal
 Jens A Andersson

 Kursansvarig, lärare

 William Tärneberg
 Övningar

 Niklas Lindskog
 Labbar

Marianne Greiff Svensson
 Kurssekreterare



3

Vilka är kursens mål?

Ge en översikt över begrepp och funktioner inom 
modern(?) dator- och telekomm med tyngdpunkt på  
Internet.
Visa på hur en kurs kan vara uppbyggd
vilka moment som kan förekomma

Motivera er till att fortsätta läsa InfoCom!



KomSys

Kösystem

Internetprotokoll

Internet inuti

Simulering
Avanc Telekom

Webbdesign

Obligatoriska

Valfria

Examensarbete inom tele-/data-kom

… och mer …
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Vilken erfarenhet har ni?

Antal
Inga 38%

Läst lite 44%

Studerat 10%

Byggt nät hemma 4%

Jobbat 4%
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Hur mycket datorkom kan ni?

1=lite, 5=mycket Antal
1 65%

2 33%

3 2%

4 0%

5 0%



Varför valde du C?

• Intresserad av ämnesområdet
• Intressant kurskombo
• Intresserad av människa-maskin
• Roligare än Data
• Hög kvalitet på LTHs utbildning
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Vad består kursen av?
10 + 1 föreläsningar
5 övningar + Open Office-session
4 laborationer
Fördjupningsuppgift med skriftlig och muntlig 
redovisning
Ett antal obligatoriska projektmöten
Elevkonferens 19/10

Skriftlig tentamen tisdag 27/10
Eventuell muntlig tentamen (lp ht2, särskild ök.)
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Kursmaterial

Boken ”Datakommunikation och nätverk” upplaga 1:2
Läsanvisningar
Laborationshandledning
Artiklar till fördjupningsuppgiften
 (Delas ut senare)
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Föreläsningar, Övningar

• Ej obligatoriska men rekommenderas
• Se schemat och kursens hemsida
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Laborationer
Obligatoriska!
Tre labgrupper: 

Vecka 2(3)-5(6)
Se kursens hemsida

Anmälan till labb på kursens hemsida.
Utgå från gruppindelning och schema.

Förberedelser! Se kursens hemsida!
Gå igenom labbhandledningen och teori

BYTE av labgrupp görs på kursens hemsida.
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Fördjupningsuppgiften
Mer info på föreläsningen onsdag 2/9!
Obligatorisk närvaro föreläsningen onsdag 9/9
 Obligatorisk närvaro visning av presentation fredag 16/10 
13-16

Sökverkstad dag 18/9
8-9, 9-10
Anmälan på webben

Elevkonferens/Examination måndag 19/10
 Obligatorisk närvaro hela dagen!



13

Kontaktvägar

Kursens hemsida
 Via http://www.eit.lth.se/kurs/ets130
 Besök regelbundet!

E-post
 Jens_A.Andersson@eit.lth.se
 Läs student-mail regelbundet!

SMS
• Försök
• Anmäl mobilnummer på närvarolista eller via mail
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Studentfackligt

CEQ
 Enkät vid kursens avslutning

Studierådet

Kursombud
Två ombud. Målsättning klart onsdag 2/9.



Förändringar i dina studier

Anmäl snarast!
Studievägledare Roger
 (till mig)

Viktigt för
Den som står på reservplats
Kursplanering
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