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Ordbehandling, editering och 
talrepresentation.

Ordbehandling

Extrafinesser i word:

� Skapa html-dokument med MS Word

� Spela in macro:

Verktyg -> Macro -> Spela in

Easter egg = onödig finess i ett program!

T.ex. skriv =rand(4,5) i ett worddokument och se vad som 
händer.

�Köra bil� med MS Excel 2000

Emacs

Filhantering

ctrl-x,f Öppna en ny fil.

ctrl-x,s Spara.

ctrl-x,w Spara som�

ctrl-x,c Avsluta.

Kommandon går att nå via menyer men snabbkommandon är bra 
för kommandon som ofta används:

Editering

ctrl-w Klipp ut. 
markerad text.

ctrl-y Klipp in text.

ctrl-k Ta bort resten av 
raden.

Emacs

Emacs � mer än en texteditor

M-x doctor Din egen psykoterapeut

M-x hanoi Tower of Hanoi

M-x snake Spela masken

M-x tetris Spela tetris

Talrepresentation

Om du bara får använda siffrorna 0, 1, 2, 3, 4:

Hur ska du uttrycka 5? 10? 100?

Om du bara får använda siffrorna 0,1:

Hur ska du nu kunna uttrycka 5?

Förklara sambandet mellan kommandot

chmod 644 minfil.txt

och dess rättigheter

-rw-r--r-- minfil.txt

Talrepresentation

Utför nedanstående additioner med binära tal:

1+2

3+4

65+34

1+ 255

Hur stora tal behöver man använda vid datorstödda beräkningar?

(Varning! Retorisk fråga! :-)
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Framtid
15/10 Besök hos Eislab. Lena och Jerry guidar oss. Kaffe.

Läsperiod 2

v45 kap 10   HTML intro

v46 kap 3    Installera Netscape 6.x

v47 kap 4,5 Plocka isär dator och fotografera delar.

v48 kap Redovisa datorn och dess delar i ett htmldok

v49 kap 16   Introduktion till steg-för-steg-instruktioner.

v50 kap 16   forts. steg-för-steg-instruktioner.

v2  50 steg till framgång i unixmiljö

Framtid

Formativ utvärdering:

� Vad har varit bra och vad kan bli bättre? Utgå från kursens 
uppläggning med lektioner, övningar, laborationer, quiz, 
lektionsnärvaro, o.s.v.

� Diskutera i grupp, en person gör noteringar. Gruppen 
behöver inte vara enig, alla synpunkter får framföras.

Övning

Gå igenom lektionens tips i Word och Emacs


