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Datamaskinens oppbygning
 Tre nødvendige komponenter:

 1) Maskinvare (hardware): 

 Innenheter / IO enheter (Tastatur, mus, mikrofon, skanner etc.)

 Indre enheter: RAM (minne), CPU (prosessor), hovedkort, skjermkort osv.

 Utenheter (skjerm, skrivere, høyttalere osv.)

 Lagring (diskett, harddisk, minnepenn, DVD osv.)

 2) Programvare (software):

 Operativsystem (f. eks. Windows).

 Brukerprogrammer / nytteprogramvare (f. eks. Word, Excel etc.).

 Utviklingsverktøyer

 3) Mennesket som betjener maskinen.

Altså: Masse komponenter som skal ”spille på lag” og mange feilkilder.



Typiske dataannonser



Datamaskinens virkemåte
 Datamaskinen er ”stein dum”. Den forstår kun 1-ere og 

0-ere (strøm / ikke strøm).

 Det bor ingen ”gal mann” eller en tenkende skapning 

inni maskinen. Den har ikke sin egen frie vilje!

 Maskinen følger slavisk de instrukser som blir gitt 

(søppel inn, søppel ut).

•Maskinen forstår bare tallene 1 og 0: 10101110

•Hver 1-er og 0-er er en bit. 

•8 slike 1-ere og 0-ere blir en byte som er det samme som et 

tegn.

•KB = Kilobyte, dvs. tusener av tegn.

•MB = Megabyte, dvs. millioner av tegn.

•GB = Gigabyte, dvs. milliarder av tegn.

•TB = Terabyte, dvs. billioner av tegn.

•Til å måle overføringshastighet benyttes Kilobit pr. sekund 

(kbit/s eller kbps), Megabit pr. sekund (Mbit/s eller Mbps) eller 

Gigabit pr. sekund (Gbps).



Datamaskinens historikk
De ulike generasjonene med datamaskiner:

 1. generasjon (ca. 1950): Maskiner med radiorør

 2. generasjon (ca. 1960): Maskiner med transistorer

 3. generasjon (ca. 1965): Integrerte kretser ble tatt i bruk

 4. generasjon (ca. 1980): Mikroprosessoren kom på markedet

 Maskinene har blitt mindre, kraftigere og billigere. Dessuten har 

maskinene blitt enklere å betjene.

 MEN: Datamaskinene kan fortsatt ikke tenke selv!!!!!!!!!!



Datamaskinens historikk

Tidsrom: Hva skjedde:

Over 1000 år før

Kristus

Abacus kuleramme ble brukt til å foreta utregninger.

Rundt 1600-tallet Blaise Pascal utformet en regnemaskin.

Rundt 1800-tallet Charles Babbage tegnet en avansert mekanisk «data-

maskin». Dessverre muliggjorde ikke datidens teknologi

konstruksjon av maskinen.

Slutten av 1800-tallet Hullkortmaskiner blir tatt i bruk.

Andre verdenskrig Verdens første elektroniske datamaskin ser dagens lys.

ENIAC fra 1946. 17 m lang, 10 m bred og 2 m høy.

Rundt 1951 Den første kommersielle datamaskin. UNIVAC I.

1981 Den første IBM-kompatible datamaskin ble utformet.

Diverse hjemmedatamaskiner dukket også opp på

markedet.

Andre kjennetegn med tidsperioden 1950 – 1999:

Tidsrom: Hva skjedde:

1950 – 1980 ”Datamaskiner” som ble betjent av spesielle operatører.

Etter hvert dukket det også opp ”dumme” terminaler

koblet til en ”hjerne” (jf. ND).

1980 – 1985 Frittstående IBM – kompatible PC’er som kunne

betjenes av ”vanlige” folk.

1985 - PC’er i nettverk

1990 - Internett og andre globale nettverk.



Andre tema
 Bruksområder

 Forretningslivet (tekstbehandling, regneark, DTP, presentasjon, internett……..)

 Utdanning (dataassistert undervisning, fjernundervisning, internett……)

 Hjemme (hjemmekontor, kjøpe varer og betale regninger på Internett, spill..)

 Dagliglivet (kortbruk, handel, informasjonsbank…..)

 Konsekvenser av datateknologien

 For den ansatte (positive og negative)

 For bedriften (positive og negative)

 For kundene (positive og negative)



Andre tema
 Datamaskinen og mennesket

 Datamaskinen kan effektivt og nøyaktig utføre gjentakende arbeidsoppgaver.

 Mennesket er den kreative part som ser nye muligheter og løsninger.

 Etiske problemer med datateknologien

 Vi har gjort oss helt avhengige av teknologien og er dermed sårbare hvis det 

oppstår problemer med teknologien.

 Vi etterlater elektroniske spor og vi er registrerte i mange registre. 

Opplysningene kan misbrukes!

 År 2000

 Det gikk jo bra!

 Datateknologien og barn/unge/ungdom. Farer? Er alle unge flinke med data?



Andre tema
 Opphavsrett

 Kopiering av programmer, musikk og film er i hovedsak forbudt!

 Personvern

 Personregisterloven og Datatilsynet skal beskytte oss.

 Datasikkerhet

 Datavirus og spionprogramvare.

 Ergonomi

 Datakommunikasjon (Nettverk, Internett, E-post)



Windows
 Operativsystemet (OS):

 Grunnleggende programvare i bunnen.

 Dirigerer datatrafikken / muliggjør kommunikasjon 
mellom datamaskinens ulike deler. 

 Fordeler og styrer ressurser.

 Oversetter ”menneskespråk” til ”dataspråk”.

 Gjør det mulig å kjøre programmer på maskinen. 

 Uten et operativsystem er en PC kun en samling 
med elektronikk – komponenter som ikke kan 
brukes til noe fornuftig. 

 Kjente OS: Windows, Linux, UnixMac OS X  etc.

 Windows har et grafisk brukergrensesnitt som gjør 
det enkelt å betjene PC. Ved hjelp av ikoner, 
grafiske symboler / ikoner og musebruk betjenes 
maskinen.



Windows sin historie:

 Program: Funksjon: Årstall:

 MS DOS Kommandobasert operativsystem 1981

 Windows 1.0 – 3.11 Grafisk brukergrensesnitt med MS 1985

DOS i bunnen.

 Windows NT Windows for de profesjonelle.

 Windows ‘95 Grafisk brukergrensesnitt med MS 1995 

DOS i bunnen.

 Windows ’98/ME Forbedring av Windows ‘95 1998

 Windows 2000 Ny versjon av Windows basert på NT. 2000

 Windows XP: Ny Windows – versjon. 2001

 Vista: Ny Windows – versjon. 2006/2007

 Windows 7 Ny Windows – versjon. 2009/2010

Dagens Windows: Både operativsystem og grafisk brukergrensesnitt.

Windows



Windows
 Ved oppstart av Windows kommer skrivebordet til syne:



 Skrivebordet har:

 Ikoner / snarveier.

 Startknapp og hurtigstart (hvis aktivert).

 Oppgavelinje.

 Klokke, dato, lydvolum og oppstartsprogrammer.

 Vinduene har:

 Tittellinje, menylinje / nedtrekksmenyer, verktøylinje, rullefelt, 

statuslinje.

 Ikoner for å lukke vindu, minimere vindu, maksimere vindu og 

gjenopprette vindu

 Andre funksjoner: Endre størrelse på vindu, bytte mellom åpne 

vinduer / programmer (jf. oppgavelinjen), flytte vindu.

Windows



Windows



 Andre Windows - komponenter:

 Dialogbokser

 Hjelpe - funksjon

 Kontrollpanel / innstillinger

 Skrivere

 Musa:

 For å ”komme rundt” i Windows må du bruke datamusa!

 Styring med musa opp og ned, venstre og høyre.

 Bruk av venstre museknapp. Enkel- og dobbeltklikking.

 Bruk av høyre museknapp.

Windows



 Start – knappens valg: Programmer, 

Dokumenter, Innstillinger, Søk, Hjelp og støtte, 

Kjør, Avslutt.

 Elementær bruk av Windows:

 Start av programmer: Velg Start + 

Programmer + Foreta valg av program.

 Lukke programmer: Bruk X - knappen.

Windows



 Hurtigmeny: Trykk høyre museknapp

 ALT + F4: Lukke program

 CTRL + F4: Lukke vindu

 ALT + TAB: Bytte mellom åpne vinduer / 

programmer.

 CTRL + Z: Angre

 F1: Hjelp

 Linjeskift: OK!

 ESC: Avbryt

 CTRL + X: Klipp ut

 CTRL + C: Kopier

 CTRL + V: Lim inn.

Windows



Tastaturet

•Backspace => Visker tegn for tegn til VENSTRE for skrivemerket.

•Delete => Visker tegn for tegn til HØYRE for skrivemerket.



 Avslutt Windows ved å trykke Start, velg Avslutt, 

velg Avslutt fra boksen som kommer opp og trykk 

Ok.

Windows



 Skriverstyring: Start + Innstillinger + Skrivere / 

Kontrollpanel + skrivere:

Windows



 Ikke utskrift? Sjekk at skriver ikke 

har havnet på frakoblet:

Windows



Windows Utforsker / filbehandling
 Min datamaskin ute på skrivebordet eller høyre 

museknapp på Start etterfulgt av Utforsk:



 Sentrale uttrykk og funksjoner i forbindelse med utforsker / filbehandling:

 Stasjon, mappe, visning, sortering, filer.

 Gi nytt navn til mappe / fil.

 Lage ny mappe

 Merke

 Flytte og kopiere, lime inn.

 Slette og bruk av papirkurv.

 Søke

 Formatere diskett.

Windows Utforsker / filbehandling



Microsoft Word
 Word er et tekstbehandlingsverktøy.



 Sentrale funksjoner:

• Start og avslutning av programmet

• Lagre og åpne dokumenter

• Opprette nytt dokument.

• Skrive ut.

• Verktøylinjene og menyene.

• Manøvrering rundt i skjermbildet og i dokumentet.

• Flytte, kopiere, lime inn.

• Stavekontroll.

• Redigering av tekst.

• Formatering.

• Tabeller

• Punktlister

• Sette inn utklippsbilder / bilder.

Word

•Kantlinjer og skyggelegging, sidekant.



 Oppstart: Start + Programmer + Microsoft Office 

+ Microsoft Office Word ELLER via ikon ute på 

skrivebordet.

 Avslutning: X (krysset, øvre høyre hjørne) for å 

avslutte.

Word



Word
•Verktøylinjene standard og formatering:

•Menylinja

:



 Internett: Et stort internasjonalt datanettverk, som 

består av tusenvis av mindre nettverk over hele 

verden, som alle er knyttet sammen.

 Historikk:

Internett

Tidsperiode: Hva skjedde:

- 1969 ARPANET (Advanced Research Projects Agency) ble etablert i USA. Nettet 

hadde kun fire noder i starten. Nettverket var forbeholdt militæret og ulike 

forskningsinstitusjoner. 

1971 ARPANET hadde nå vokst til 15 noder. I 1972 ble Norge tilknyttet dette 

nettverket (over satellitt) som første område utenfor USA.

1983 TCP/IP - protokollene kom. Benyttes den dag i dag.

1989 ARPANET avviklet. Internett overtok. Fortsatt kun forbeholdt militæret og 

forskningsinstitusjoner. 

1991 Internett blir åpnet for kommersiell bruk. Høgskolene i Norge ble tilknyttet nettet 

gjennom Samson-prosjektet i 1992.

1990-tallet Bruken av Internett vokser eksponensialt (kraftig) blant annet pga. introduksjon av 

det brukervennlige WWW-systemet (World Wide Web).



 Internett har blitt allemannseie!

 Fordeler og ulemper med nettet? Farer? 

Muligheter og trusler?

 Noen bruksområder:

Internett

Tjenestenavn: Innhold:

Elektronisk post (E-post) Elektronisk utgave av det tradisjonelle brevet. Utvekslingen tar kort 

tid (sekunder/minutter) i forhold til tradisjonell postgang.

Filnedlasting Nedlasting av filer, programmer, musikk, video / filmer etc. 

Diskusjonsgrupper Mangt og mye kan diskuteres på nettet via innlegg i 

diskusjonsforumer og nyhetstjenester. 

World Wide Web WWW. Hypertekst - basert system. En WWW-side kan inneholde 

tekst, lyd, bilder, animasjoner og linker. En avansert utgave av tekst-

tv?

Chat Man ”snakker” med andre Internett – brukere via tastatur og eventuelt 

via mikrofon og kamera. 

Nettradio og TV Radio og TV via nettet.

Nettspill Spilling av dataspill via nettet mot andre brukere.



Internett
•Internett Explorer benyttes til å ”surfe på nettet”:



 Legg merke til følgende angående Internett Explorer:

 Knapper for fram og tilbake mellom besøkte sider:

 Adresselinje: 

 Favoritter:

 Faner:

 Oppdater og stopp:

 Hjem / tilbake til startside:

 Søkefelt:

 Utskrift:

 Diverse innstillinger / funksjoner: 

Internett

•Søking: Bruk av +, -, ””



 E-post kan sendes / mottas via programmet Outlook:

Internett



Internett
 Verktøy- og menylinja i Outlook:

•Trykk på knappen Ny for å skrive ny melding. Oppgi adresse, tema og 

melding. Sett inn + Fil for å sette inn et vedlegg.

•Trykk på skriver - symbolet for å skrive ut en melding.

•Trykk på X - symbolet for å slette en melding.

•Søk: 



•Bruk Svar eller Svar til alle for å besvare en e-post.

•Videresend benyttes for å videreformidle en melding til annen mottaker.

•Bruk Send og motta for å sende meldinger som ligger i kø samt for å sjekke 

om nye meldinger har ankommet.

•Slettede elementer havner i mappen Slettede elementer.

•I tillegg til e-post har Outlook muligheter for private og globale kontaktlister, 

kalender, notater, interne diskusjonsgrupper etc. etc.

Internett



 Server: En tjener, også kalt en server, er en 
datamaskin som tilbyr («serverer») en eller flere 
tjenester til andre datamaskiner (klienter) over et 
datanettverk. Noen aktuelle tjenester en server 
kan tilby: Utskriftskø, lagring, tilgang på 
programvare, pålogging (autorisasjon), 
distribusjon av programvare osv.

 Terminalserver benytter en teknologi som gjør 
det mulig for flere brukere å være logget inn mot 
samme maskin samtidig og jobbe uavhengig av 
hverandre. Etter innlogging kommer serverens 
skrivebord til syne og tilbyr muligheter for å kjøre 
de programmer som er lagt inn på serveren.

Nettverk



Nettverk
•Pålogging PC / nettverk / server:

•For å få tilgang på fellessystemer må en del av dere 

koble dere opp mot en terminalserver:  



 Av og til krever systemet endring 

av innloggingspassord:

Nettverk



Nettverk
•Private data som INGEN andre skal ha tilgang på kan dere 

lagre under Mine dokumenter / My Documents og / eller 

privat hjemmeområde på nettet (P:).



Nettverk
•Tilgang til privat lagringsområde på server (P:):



Nettverk

Sikkerhetskopiering:

•NB! Det tas IKKE sikkerhetskopi av data dere lagrer 

lokalt på egen PC, på disketter eller minnepenner. 

•Serverne med data tas backup (sikkerhetskopi) av!

•Oppfordring: ”Verneverdige” / viktige data bør dere 

lagre på serverne for å unngå datatap!



Nettverk

•Avslutting av terminalserver - økt:

•IKKE bruk krysset da dette holder oppe økt og tar 

masse ressurser av server!



Nettverk
Utskrift fra terminal server:

•Sjekk at det er DIN skriver som kommer opp. Det 

skal stå riktig navn på skriveren (riktig merke og 

modell), navnet på din PC og session etterfulgt av et 

nummer.

•Hvis utskrift ikke fungerer hjelper det ofte med å ut-

og innlogging.



Anbefalt litteratur
- fra Cappelen Damm



Problemer med PC?

 Prøv først å slå av alt utstyr. PC, 

skriver, bokser etc.

 Masse dataproblemer blir løst med 

å foreta en omstart av utstyret!



 Det er mange feilkilder:

 Brukerfeil

 Feil på lokal PC, skjerm og / eller skriver.

 Programvarefeil

 Løs eller defekt kabel.

 Feil på en koblingsboks nettverk.

 Feil på linje.

 Feil på kabler, koblinger og / eller nettverk i 
serverrom / eksternt.

 Problemer med server.

 Programvarefeil system / server.

 Det kan ta litt tid å feilsøke og å få løst et problem 
pga. kompleksiteten!

Problemer med PC?



Oppgaver

 Windows:
 Øv deg på å betjene Windows. Gå på 

"oppdagelsesferd"!

 Hva finner du under Min datamaskin?

 Øv på bruk av knappene for maksimer, minimer, 

gjenopprett og lukk.

 Hva finner du av valg på startknappen?

 Hvor må du gå for å få se installert skriver og 

skriverkø?

 Finn fram til og start kabal. Gjør likeså med notepad, 

Word og Paintbrush.



 Word:
 Start Word.

 Lag et lite dokument med en selvvalgte tekst.

 Lagre dokumentet.

 Hent dokumentet inn igjen.

 Hvor måtte du ha trykket for å få utskrift? MEN: Ikke ta 
utskrift!

 Øv deg på å sette inn en enkel tabell.

 Sett inn et utklippsbilde.

 Klarer du å få til en @?

 Lag en punktliste.

 Sjekk at stavekontrollen fungerer (skriv med vilje noe 
feil og se etter rødt strek).

 Slett dokumentet fra maskinen.

Oppgaver



 Internett og nettverk:
 Start Internett Explorer.

 Øv deg på å søke på nettet. Test ut søk med f. 
eks. flere ord, bruk av + og ""

 Legg inn en nettside som du finner som favoritt 
på maskinen du sitter på.

 ”Sjekk ut” VG sin nettside.

 Foreta inn- og utlogging på en tilgjengelig 
server.

 Sjekk at skriver blir korrekt koblet opp.

Oppgaver




