
Laboration 3, Datorns delar

Urban Liljedahl

21 november 2002

1 Inledning

Gör en presentation av datorn och dess delar i html-format, m.h.a. bildern fr̊an
övningen.

2 Krav

• Genomförd uppgift tillsammans tv̊a och tv̊a.

• B̊ada tv̊a medlemmarna ska ha en kopia av arbetet i sin katalog ~/.html/lab3/.

3 Uppgiften

Gör en presentation av datorns delar med en eller flera websidor. Gör en fördelning
mellan grupperna av blocken

• Output, input-enheter inklusive h̊arddisk, cd-läsare, diskettstation.

• Moderkort, CPU, primärminne, cacheminne,

• Instickskort, bussar för dessa (VESA, ISA, PCI), nätaggregat (d.v.s. strömförsörjning),
portar för yttre enheter (parallell, serie, USB, Firewire).

Det finns en hel del information i kursboken, kapitel 6. Webben har massor med
information kring datorns h̊ardvara. Använd www.google.com och sök. Ta gärna
en titt p̊a IBMs hemsida www.ibm.com -> support and download -> personal
computing -> Business PC, om ni vill leta fram manualer för n̊agon av IBMs
PC-modeller. Bilderna fr̊an övningen finns p̊a kurssidan -> Länkar -> Bildarkiv.

4 Bilder p̊a websida

För att lägga bilder till en websida s̊a måste bilden ha ett g̊angbart format för
webläsare. Formattyperna gif, jpeg (jpg) och png kan visas av de flesta browsers.
För att f̊a en trevlig layout p̊a din sida kan du reglera bredd och höjd p̊a din
bild med argument i <img>taggen. Här följer ett exempel p̊a en bild som visas
p̊a websidan med bredden 400 och höjden 300 pixlar (bildpunkter).
<img src=’’min_bild.jpg’’ width=’’400’’ height=’’300’’> Om bilden har
en upplösning p̊a 1600*1200 bildpunkter innebär detta att en stor bild transpor-
teras över nätverket men endast en liten bild visas. Vad är detta för nackdel?
Hur kan man förbättra denna situation?
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5 Bildhantering

I Unix-labbet finns det tv̊a bildhanteringsprogram som kan användas för att
förändra bilder, t.ex. beskära, byta format, förändra storlek och förändra färgskalan.
Prova programmen genom att ge kommandot xv för att starta xv och gimp för
att starta gimp! Labhandledaren kan ge en kort information om dessa program-
varor. För övrigt rekommenderas att prova sig fram och eventuellt titta p̊a
onlineinformation till dessa programvaror.
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