
Internet: Digitale signaler

Khan Academy: The internet – wires, cables & wifi

BIT (Binary digit) - to tilstande: 

slukket/tændt, 0/1, ikke lys/lys…

Hvad fylder 1kb om hver dansker? 

5000000 KB >> 5000 MB >> 5 GB

1 bit
2 kombinationer
0
1

2   1
4   2
0   0
0   1
1   0
1   1

3   2   1
8   4   2
0   0   0
0   0   1
0   1   0
0   1   1
1   0   0
1   0   1
1   1   0
1   1   1

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-intro/internet-works-intro/v/the-internet-wires-cables-and-wifi


Internet: Digitale signaltyper

Khan Academy: The internet – wires, cables & wifi

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-intro/internet-works-intro/v/the-internet-wires-cables-and-wifi


Internet: IP-Adresse & URL

Khan Academy: ip-adresses & dns

Internet protokol: regelsæt for kommunikation mellem netværk

IP-adresse: adresse på 4 bytes – fremover 6 bytes

URL (Unified Remote Locator): tekstadresse på internet

DNS (Domain Name Server): Servere med lister 

over ip-adresser til URL’er.

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-intro/internet-works-intro/v/the-internet-ip-addresses-and-dns


Internet: Routing

Khan Academy: Packet, Routers & DNS

IP-pakke: pakke til internet med data og ip-adresse

på afsender og modtager - ca. 500 bytes.

>> 1000 ip-pakker for et billede på 500 kb

Router: computer der videresender ip-pakker. 

Destination afgøres af trafikbelastning adresse.

Ikke den korteste, men den hurtigste/billigste vej

Klient: Computer der henter data 

Server: Computer der tilbyder data

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-intro/internet-works-intro/v/the-internet-packet-routers-and-reliability


Internet: IP og lokalisering

http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/

Host trace: vej fra Yougetsignal-server til den valgt ip-adresse. 

Proxy trace: vej fra din ip til Yougetsignal-server og så til valgt ip-adresse. 

1) Vælg ”Use current IP”: har din sidekammerat samme? Hvorfor? Og på mobil?

2) Vælg proxy-trace: Går trafikken samme vej frem og tilbage? Er det mærkeligt? 
Er det den korteste vej? Hvorfor (ikke)? 

3) Hvor ligger netbutikkerne du bruger? Betyder fysisk placering noget for dig?

http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/


Privacy & tracking

”Gratis” tjenester tjener penge via 

 målrettet reklame 

 salg af data om brugere

>> Jo mere data, desto større indtjening.

Tjenester får data om brugere via:

 Brug af app:  klik, views, likes, kommentarer…

 Apps adgang til kontakter, gps, sms, billeder…

 Brug af site: klik, views, likes, kommentarer…

 Tracking via tredjeparts cookies og webbeacons

For hver strategi  skal du/I overveje: 

• Om I vidste, at tjenester henter data om jer på denne måde?

• Om måden at hente data om brugeren på rimelig?

• Hvad der skal til for at måden ville være rimelig?



Privacy & tracking

Med udgangspunkt i dokumentaren : 

• Er du/I er bekymrede for, at firmaer gemmer din færden på nettet.

• Diskuter hvad personfølsom data er og giv eksempler på det?

• Overvej hvilke firmaer der kunne tænke sig at købe persondata 

>> Er der lister med jeres bud på følsom data på http://lists.nextmark.com? 

Livsstadier & relationer: 

graviditet, flytning, familie, sygdom…

Værdifuld viden om kunder for banker

Værdifuld viden om jobansøgere for firmaer

Skader på krop, sjæl og hus

Dyrebar viden for forsikringsselskaber

http://lists.nextmark.com/


Likes/Views…  >> målrettet reklame 

Fælles likes

 Koble produkter: folk der liker McD liker også Pepsi

 Forudsige likes: du kan lide McD, hvad så med Pepsi?

 Beskrive folk: du liker McD & Pepsi, så kommer du fra…

Privacy & Big data



Privacy & Big data

Få ‘likes’ og alder, køn, seksualitet m.m. kan gættes med 75-90% sikkerhed!

ing.dk/artikel/ny-algoritme-saetter-dig-i-baas-efter-dine-facebook-likes-156938



Tracking: Mobilapps

Hvad ved sociale medier m.fl. ved om dig? >> Log in på Google konto, vælg ”Min 
Konto” og  gå til ”Min aktivitet”

1) Vælg ”Login & sikkerhed” og ”enheder”: Hvilke af dine enheder kender Google? 
Hvorfor gør de det? Er det problematisk/rimeligt? 

2) Vælg anden ”Google Aktivitet” og ”Placeringshistorik”: Hvad ved Google om, 
hvor du har været? Hvordan ved de det? Hvorfor gør de det? Er det rimeligt? Er det 
problematisk? 



Apps er ”gratis” mod adgang til detaljeret data:  

1) Prøv Snoopwall Privacy App, der viser, hvad apps har adgang til.

2) Hvad kan man gøre, for at undgå tracking på mobilen?

>> Installer ikke apps, du kan bruge i browser

>> Sluk GPS & WiFi

>> Tjek tilladelser – også ved opdateringer ?!

Tracking: Mobilapps

Lager

Kontakter: 

Mor: 234561

Chef: 345612

Psyk: 456123

Ex: 561234

SMS: 

2017:02:12 12.01

Mor: Husk lægen!

2017:02:12 11.51

Ib: Ses vi?

Gps, WiFi…

Stemme

Ord

Sted…

ansigt

ting

sted…

https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/
https://pixabay.com/


WWW: HTTP & Cookies

Khan Academy: HTTP & HTML

WWW: world wide web - Grafisk overbygning 
på Internettet:

Link: klikbar tekst med URL

HTTP: Hyper Text Markup Language. Sprog hvor 
formatering gemmes som tekst-tags. Billeder 
m.m. har egen URL! 

Browser: program til at åbne html-dokumenter

Cookie: lille tekstfil som servere må gemme på 
klienten. Domæne, Data + udløbsdato.

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-intro/internet-works-intro/v/the-internet-http-and-html


WWW: HTTP & Cookies

Cookie: lille tekstfil hjemmesider må gemme på 
klienten.

Indhold: Domæne, Data + udløbsdato.

Opgave: 

1) Gå ind på wupti.com i chrome

2) Gå ind på mx.dk: reklamer for produkt?

3) Åbn siden i firefox: reklame for produkt?

4) Luk siderne i Chrome og vælg ”historik” i 
menuen og ”Ryd browserdata”.

5) Gå tilbage på mx.dk – er reklamen væk?

6) >> Diskuter med din sidekammerat om denne 
brug af cookies er ok?



Server

Router

Router

DNS

Router

URL (navn)
>>> IP-adresse (Tlf)

Klient

WWW: HTTP & Cookies



Cookies: lille tekstfil, hjemmesider må gemme på din computer

1. part: sites egne cookies til logon, indkøbskurv m.v.

2. part: statistik o. lign. til sitet via 2. part

3. part: reklame, statistik, tracking…

Tracking: Cookies

syg.dk/træt

iLike knap

1) Kode til iLikeknap gemmer 
cookie i browser… 

taenk.dk/nyheder/maalrettet-annoncering-paa-nettet

iLikeCookie
Syg.dk/traet
01/02 2017

iLike2

1 2) Når bruger besøger iLike læses 
cookie og reklame vises …



Tracking: Cookies i Chrome

Se gemte cookies i Chrome i menuen øverst: 

1 Indstillinger >> 2 Avancerede indstillinger (nederst) 

3 Indstillinger for indhold  >> 4 Alle cookies…

A) Hvornår gemmes cookies? 

 Ryd alle cookies

 Load mx.dk 

 Loades cookie først før/efter, at

du har klikket på advarsel? Er det ok

 Hvad står der i cookien? hvornår slettes den?

B) Find 3.parts cookien! 

 Noter domænerne der gemmer cookies

 Ryd historikken og load Wupti.com og noter de domæner, der gemmer cookies

 Gør det samme for mx.dk 

 Hvilken domæne og hvilken cookie registrerer reklamen?



Browser Fingerprint: profil af browser der kan generes via JavaScript

JavaScript: udbredt scriptsprog der understøttes af alle browsere

 Kan hente info fra browser om sprog, system, plugins, fonte m.m. 

 Info bruges til tilpasning af side, men også til at genkende browsere!

Tracking: Browser Fingerprint

syg.dk/træt

iLike knap

2) Kode indsat via ilikeknap sender 
browserprofil ved besøg – enten 
direkte med post request, 
via cookie eller trackingpixel!

taenk.dk/nyheder/maalrettet-annoncering-paa-nettet

iLike

1

2

1) Tjeneste laver en profil over 
brugers browser



Tracking: Browser Fingerprint

https://amiunique.org

A) Er din browser unik? 

1) Gå ind  på amiunique.org og tjek din browser!

2) Klik på ”details” og find de tre mest kendetegnende elementer.

3) Overvej, hvad der skal til for at anonymisere din browser

B) Betyder registreringen noget

1) Indtast browsers info på iftek.dk/tracking-1

>> Vil du indtaste oplysninger hvorfor ikke?

2) Gå ind på iftek.dk/tracking-2

>> Er advarslen på siden ok? Hvorfor (ikke)?

>> Hvordan skulle advarslen se ud?

3) Gå ind på linket øverst: kan din browser genkendes ud fra data? 

https://amiunique.org/fp


Web beacon/ tracking bug/ trackingpixel: 

Ikke synligt element placeret for at tredjepart kan:

1) Gemme en cookie & registrere besøg

2) Få data om besøget: url, fingerprint…

Tracking: Web beacon

syg.dk/træt

Kode til iLikeknap

1) iLike har lille billede (typisk  1px) 
eller iframe på siden, så når 
brugere åbner siden, så kaldes også 
et request til iLike og de må lægge 
en cokiee og ved, der er besøg.

2) iLike har også et Javascript
liggende, der tilføjer et 
browserfingerprint så 
iLike ved, hvem der ser siden!

iLike



I Chrome kan du se al netværkstraffik:

1 Flere værktøjer >> 2 Udviklerværktøjer >> 3 Network

Find web beacons

1) Load mx.dk og tjek for web beacons – lille størrelse, lang url!

2) Tjek en eller flere web beacons fra Google eller Facebook: hvad sender de 
med tilbage? Er der et id?  Har din kammerat samme id? Ændres det ved 
genload? Og hvis du sletter cookies?

3) Lav en liste med sider, hvor det vil være problematisk i forhold til 
personfølsom data

Tracking: Web beacons i Chrome

1

2

3



Tracking: Se & bloker trackingsites

Disconnect.me: plugin der viser og blokerer trackingsites

Åbn Chrome, gå til disconnect.me og installer plugin

1: Gå ind på netdoktor.dk: hvor cookies loades og blokeres? Havde du klikket ok til 
cookies nederst inden? Er det ok?

3: Klik visualize og se tracker-cookies

2: Vælg ”Unblock”, loades flere cookies? Hvorfor?

4: Gå ind på mad.coop.dk: Virker det uden tracking? Er det ok?

https://disconnect.me/


Privacy & tracking: Persondataloven

§3: Personoplysninger: Enhver form for information 
om en identificeret eller identificerbar fysisk person 
(…).

§5: Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til 
udtrykkeligt angivne og saglige formål (…)

Stk. 3. Oplysninger, som behandles, skal være 
relevante (..) og ikke omfatte mere, end hvad der 
kræves til opfyldelse af de formål, hvortil 
oplysningerne indsamles.

§6 Stk. 2. En virksomhed må ikke videregive 
oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed 
til brug ved markedsføring (..) medmindre forbrugeren 
har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.

§ 7. Der må ikke behandles oplysninger om 
racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs 
eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige 
tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og 
seksuelle forhold.

Stk. 2 Bestemmelsen (…) finder ikke anvendelse, hvis…  
1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke 
til en sådan behandling,

Persondatalov
- gælder identificerbare personer
- dataindsamling skal oplyses
- kun bruges til oplyste formål 
- kun relevante oplysninger
- ikke videregives uden samtykke
- følsom data kræver særligt samtykke

Vurderer du, at persondataloven er 
brudt?

Maj 2018 >> fælles EU databeskyttelsesforordningen


