PC'en & hardware
Windows kaldes et styresystem, fordi det styrer kommunikationen mellem programmer
(software) og alle de enkelte fysiske enheder: processor, modem, printer, lydkort, tastatur,
mus o.s.v. (hardware). Windows kaldes også for en ”platform”, fordi det er den, resten af
softwaren hviler på. Apple laver styresystem til Mac – og styresystemet Linux findes til
begge platforme.
Programmerne skal altså være fremstillet specielt til Windows, for at de kan fungere
sammen med … Windows. Og man kalder dem derfor også for ”Windows-programmer”.
Styresystemet ”Windows & div. software” beskrives i et andet sæt papirer !!

Hvad betyder alle de ”frække ord” ?
Når man taler om computere eller kigger i annoncer om den slags, så dukker der en del
mærkelige fagudtryk op:







Processor (CPU, også kaldet computerens hjerne)
Harddisk (fast hukommelse)
RAM (arbejds-hukommelse)
Clock-frekvens (arbejds-hastighed)
Monitor (også kaldet skærm)
Grafik-kort (også kaldet skærm-kort)

For at tage de to sidste først, så betyder udtrykket ”skærmkort”, at der i computeren
sidder en printplade med div. elektronik, som sørger for, at de rigtige ting vises på
skærmen i den rigtige rækkefølge og med den rigtige hastighed. Der findes mange
firmaer, som laver grafik-kort. Et af de kendteste er Leadtek Winfast, som laver ”GeForce”kortene.
Moderne grafik-kort har indbygget sin
egen mængde RAM (forklares
nedenfor), idet opgaverne med at vise
tingene på skærmen hurtigt nok, er
blevet en kæmpe-opgave i dag.
Måske ikke hvis man arbejder med
Word eller Excel – men så snart man
arbejder med grafik, nye spil og visse
ting på Internet, så kræver det en
masse ”muskler” blot at få tingene vist
hurtigt nok på skærmen. 512 MB RAM
er nærmest standard, og mange
grafikkort har endnu mere blot til at
håndtere grafikken på skærmen.

Billedet viser begge sider af et af de nyere ”GeForce” grafik-kort.
www.noah2900.dk

Ved at grafik-kortet har indbygget sin egen RAM-hukommelse, så tager det ikke så meget
af computerens kræfter, som så kan bruges til andre ting. De avancerede grafik-kort har
faktisk deres egen ”køle-system” (se billedet), som sørger for, at elektronikken på grafikkortet ikke bliver for varm !! Grafik-kortet sveder … og uden afkøling ville det brænde
sammen i løbet af kort tid.

En sammenligning fra det virkelige liv
Vi kan forsøge at sammenligne computeren med en sko-butik, hvor vi har et lager, en
butik og betjeningen af kunderne skal helst gå så hurtigt som muligt, uden at der sker fejl,
eller kunderne bliver utilfredse.


Lager = harddisk. En fast hukommelse, hvor tingene ligger på deres faste pladser på
hylder og reoler – på computerens hardisk hedder det filer, mapper og drev. Pladsen
måles i Gigabyte (GB), og 500 GB i en ny computer er meget normalt



Butik = RAM-hukommelse. RAM står for Random Access Memory. D.v.s. at indholdet
forandrer sig hele tiden i forhold til, hvad computeren laver lige nu. Det passer jo meget
godt med sammenligningen med skobutikken – der sker noget nyt hele tiden.
Standarden i en ny computer var 4 MB i 1993, og det steg støt til 256 eller 512
Megabyte (MB) RAM – nye, gode computere har i 2015 mindst 4 GB RAM , helst 8 !!



Ekspedienten = computeren’s mikroprocessor (CPU) og clockfrekvens. Hvis det er en
ung, frisk og dygtig ekspedient, så går det hele fint >> altså en nyere processor som
f.eks. Intel Core i-7, i-5 eller i-3 …(i-7 er bedst/hurtigst)
Processoren har en såkaldt ”clock-frekvens” (= arbejdshastighed) som måles i
MegaHerz eller GigaHertz. 1024 MegaHerz = 1 GigaHerz (se nærmere om disse måleenheder senere i papirerne). Når f.eks. Intel sender en ny processor på markedet, så
har den en vis clockfrekvens – men som tiden går, så kommer der nye ”modeller” med
højere og højere clockfrekvens. Altså flere og flere GigaHerz.
I 2006 nærmede man sig 4 GigaHerz for en Pentium 4 computer. De nyeste modeller i
dag indeholder flere ”kerner”. Clockfrekvensen er nu sat ned, til gengæld er der mindst
2 ”kerner” som arbejder parallelt. Nyere modeller er kommet til, og man sælger nu
processorer med 4 eller 6 eller 8 kerner.

Nu skal vi handle med sko :-)
Hvis man har en lille butik, hvor der kun står ét par af hver
slags sko, så skal man meget tit ud på lageret og hente en
anden størrelse eller en anden farve. Kunden må vente – og
ekspeditionen tager længere tid.
Hvis man har en kæmpestor butik, så har man måske plads til
næsten alle størrelser af alle sko. Nu er det sjældent, at man
skal ud på lageret og hente noget – men det kan godt ske
alligevel. Ekspeditionen går hurtigere, og kunden betaler og
smutter hurtigt igen. Glad og tilfreds.
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Naturligvis betyder det også noget, om det er en dygtig ekspedient (ny processor med høj
clockfrekvens) – så det hele afhænger altså af alle 3 ting !!
Harddiskens størrelse betyder faktisk mindst – men det er dog sådan, at hvis den er
næsten helt fyldt op, så arbejder den ikke lige så hurtigt, som hvis der er masser af ledig
plads !!
Lageret har naturligvis ikke ubegrænset plads – på et tidspunkt kan der ikke være flere sko
på lageret – det samme gælder for computerens harddisk. Så må man holde udsalg eller
smide noget ud, så der bliver plads igen … eller udvide: man kan måske udvide sit lager i
et firma, men en harddisk kan ikke udvides – så må man bare købe en, som er større :-)
RAM-hukommelsen/butikken kan naturligvis også blive fyldt op – så må man rydde op og
sætte ting tilbage på lageret, når de ikke er nødvendige længere. På computeren foregår
dette heldigvis helt automatisk. Men jo mere RAM des bedre !
Man kan aldrig få for meget RAM og harddisk-plads …

Computeren er en regnemaskine
Måske har du hørt om, at ”computeren blot er én stor regnemaskine”. Og det er rigtigt –
og den kan endda kun forstå 2 forskellige tal-cifre: 0 og 1. Og det skyldes, at computeren
består af elektriske kredsløb, hvor der løber strøm igennem.
0 = lukket for strømmen

1 = strømmen løber igennem

Strømmen løber fantastisk hurtigt igennem de tusindvis af dele i computeren. Og det er
enten-eller (her skal strøm igennem eller her skal ikke strøm igennem) … ikke noget med
”måske”, så derfor er computeren fantastisk hurtig til at lave matematiske beregninger.
Heldigvis findes der tusindvis af mennesker – såkaldte programmører – som laver
programmer (software) til os, således at computeren kan en hel masse andre ting end
bare lave regnestykker.
Computeren laver altså sine beregninger i det såkaldte 2-tals system (binære talsystem),
hvor der kun findes disse to tal-cifre: nuller og et-taller.
I vores normale hverdag regner vi i 10-tals systemet, hvor vi kender de 10 forskellige cifre:
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 … og herefter genbruger vi de samme cifre. 9+1 bliver ikke &# men
10. I 2-tals systemet er det sådan, at 1+1 = 10 … Mystisk, og heldigvis ikke noget vi skal
bekymre os om, når vi arbejder med computeren i det daglige. Sådan er det bare.

Nuller og et-taller
Ved enhver julefrokost kan samtalen let drejes hen på noget med bits, bytes, kilobyte,
megabyte, gigabyte og det der er værre: nuller og et-taller …
Vi er vant til, at når vi køber mælk, så snakker vi om liter – og hvis man står med en
bageopskrift, så bruger vi måske deciliter (som er en tiende-del af en liter). Køber vi
haveslange, så måler vi det i meter og centimeter.
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Når man arbejder med en computer, så bruger man altså betegnelserne bits, bytes o.s.v.
En bit (udtales: bit) kan have værdierne 0 (nul) eller 1. Det svarer til en kontakt, som kan
være tændt eller slukket.
Der skal 8 bits til at danne 1 byte (udtales: bait), hvilken giver 28 = 256 muligheder for at
danne forskellige sammensætninger af 0 og 1 (det er ren matematik og kombinatorik).
Et ”tegn” (bogstav, tal-ciffer, komma o.s.v.) dannes v.h.a. 1 byte og har sin plads i tegntabellen, som er en slags standard-skema med 256 faste pladser.
Hver plads i tabellen er besat med et bestemt tegn. F.eks. har et lille ”a” plads nr. 97 og
det store ”A” har plads nummer 65. Da vi kun har 29 bogstaver i det danske alfabet, plus
de ”store” bogstaver samt 10 tal-cifre, så er der altså plads til mange andre mystiske tegn
som f.eks. &%#?£ samt udenlandske bogstav-tegn o.s.v.

Der går 8 bits
til én byte

I eksemplet herunder kan du se, hvordan man f.eks. danner ordet GITTE ved hjælp af 5
bytes med nuller og et-taller:
1 byte
1
1
0
1
0
1
1
1
G

1 byte
0
0
0
1
1
1
1
1
I

1 byte
1
1
1
0
0
0
0
0
T

1 byte
1
1
1
0
0
0
0
0
T

1 byte
1
0
0
0
0
0
0
1
E

I virkeligheden ville alle nullerne og et-tallerne stå i en lang række efter hinanden, som så
bliver ”læst” af computeren. Og ved hjælp af et computerprogram (f.eks. Word) ser vi
resultatet på skærmen: GITTE


Bytes er digitale data, som optager plads i computeren. Både på harddisken og i RAMhukommelsen. Og når der er rigtig mange bytes, så benytter man betegnelserne kilobyte,
megabyte og gigabyte o.s.v. Det forholder sig indbyrdes som herunder - og de underlige
skæve tal skyldes, at der regnes i 2-tals systemet. (1024 = 210). I daglig tale omregner
man som regel med 1000.
8 bit = 1 byte
1024 bytes = 1 kilobyte (KB)
1024 kilobytes = 1 megabyte (MB)
1024 megabytes = 1 gigabyte (GB)
1024 gigabytes = 1 terrabyte (TB)
En enkelt gigabyte kan altså indeholde hele 1.073.741.824
”tegn” – f.eks. rigtig mange tætskrevne A4-sider.
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Jeg har fundet en lille stak papirer, som jeg engang printede ud fra et website på Nettet.
Det er faktisk et KÆMPE website, som drives af Michael Karbo, som er forfatter til et HAV
af hæfter (dem fra kioskerne til ca. 60 kr) om f.eks. Word, Internet, Hjemmesider m.m.
Adressen er: www.mkdata.dk (kig selv).
På hans website er der forklaring på NÆSTEN alt inden for computer-verdenen. Og der er
således også en udmærket og nogenlunde spiselig forklaring på det her med bits og bytes.


Verden kender i øjeblikket til flere forskellige typer computere:


Mainframe: en stor central computer med utallige skærme tilkoblet. Den virker som
server for en masse ”dumme terminaler”, som blot kører med skærm/tastatur/mus.
Benyttes f.eks. i store virksomheder. Du kan læse nærmere om emnet ”Netværk” i et
andet sæt papirer.



Netværks-computer: computer som er tilsluttet en netværks-server, hvor alt arbejdet
udføres og gemmes. Serveren kan være en ”almindelig” server eller en såkaldt ”webserver” på Internettet.



PC: forkortelse for ”Personal Computer”, som blev ”opfundet” og lanceret af IBM i
1981. Det varede dog mange år, før PC’en flyttede ind i de private hjem. Prisen faldt,
og det blev muligt at købe en god PC for ca. 10.000 kr. I dag koster de under det halve
og er meget kraftigere. Styresystemet DOS blev udbredt med PC’en og senere
udbygget med Microsoft Windows i forskellige versioner op til i dag.



Macintosh: også bare kaldet en Mac, som kan sammenlignes med PC’en. Kører med
styresystem fra firmaet Apple og har (efter manges opfattelse) både en smartere
brugergrænseflade og et smartere design … Mac er i vore dage især udbredt indenfor
den grafiske branche, trykkerier, reklamebranchen o.lign. Forskellen på Mac og PC er
gennem tiden blevet mindre og mindre – og mange private køber dem også …



Bærbar computer: kan være såvel en Mac som en
PC. Fordelen er, at den fylder meget lidt og let kan
tages med overalt. Bærbare computere er født med
digital fladskærm og har nu udviklet sig så meget, at de
kan være fuldt ud lige så effektive som de større
stationære computere … og prisen er faldet så meget,
at der i Danmark nu sælges langt flere bærbare end
stationære computere. Delene har været dyre at
fremstille, idet de skal være små, strømbesparende og
ikke udvikle for meget varme. Men det store marked har
gjort, at prisen er faldet voldsomt til 2.000 kr og opefter.
På det seneste er der udviklet specielle processorer til bærbare computere, som er
meget kraftige – men samtidig bruger meget lidt strøm. Hvilket gør, at batteriet holder
noget længere. Der findes i dag bærbare, som sagtens kan køre på batteri i over 8
timer uden at skulle lades op igen. Processoren fra Intel kaldes ”Mobile” og (endnu
bedre) ”Centrino” – clockfrekvensen er lavere men med højere ydeevne. Disse er
strømbesparende og benyttes nu også i stationære computere (grøn teknologi).
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Det er en god ide at tænke lidt over, hvad man skal bruge computeren til, inden man investerer en masse
penge. Langt de fleste mennesker kan klare sig med "Basis-computeren" - den bliver mest brugt til at
skrive breve, opgaver, surfe på nettet, sende e-mails, spille musik og film og evt. et lille enkelt spil som
almindeligt tidsfordriv i pauserne. Styresystemet vil p.t. typisk være Windows.


På de følgende sider kan du se en gennemgang af de forskellige dele og moduler i selve
computeren samt diverse tilbehør, som kan tilsluttes. Altså det som kaldes "hardware".
Siderne stammer fra et ”ældre” nummer af bladet "PC KnowHow" og er skrevet i et sprog,
som ikke er alt for svært at forstå.
Der omtales ikke DVD-drevet, som først senere blev standard i en almindelig PC. Nu er
CD/DVD-drevet allerede næsten forsvundet i de fleste bærbare computere – alt skal køre
via nettet …
Men naturligvis er der en masse specielle fagudtryk, som du måske aldrig har hørt før.
Sådan er det altså – på mit ”IT-website” ligger der nogle links til steder på Internet, hvor
man kan slå alle de svære fagudtryk op og få en forklaring (klik på knappen ”Diverse”).

OBS: Tekst og billeder står tydeligere, hvis du ser disse sider på skærmen via mit website.
Og så er alle billeder med henvisninger i farver, hvilket også gør det hele en del tydeligere.
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Facts
Microsoft (grundlægges i 1975):
Microsoft Windows
2.0 (1987)
3.1 (1992)
95 (ca. 1995)
98
Millenium Edition (ME)
2000
XP
2003
Vista (2006 )
Windows 7 (2010)
Windows 8 og 8.1
Windows 10 (2015)

Microsoft Office-pakken
Word og Excel dukker op
Office 95
Office 97
Office 2000
Office XP
Office 2003
Office 2007 (2007)
Office 2010 (2010)
Office 2013 (2013)
Office 2016 (2015)

De velkendte processorer fra firmaet Intel:
1979
1982
1985

8088
286
386 (kommer også i en DX-udgave,
som er hurtigere)
486 (25-120 MHz)
Pentium (kommer også i en MMX-udgave
med bedre grafik-behandling)(60-233 MHz)
Pentium 2 (233-550 MHz)
Pentium 3 (Mobile-processoren til de
bærbare dukker op)(500-1400 MHz)
Celeron udvikles som en ”billig-udgave” af
Pentium-3 processoren

1986
1993
1997
1998
2000

Pentium 4 udkommer (1400-3900 MHz)
Mobile Centrino-teknologien til
bærbare dukker op og udvikles
En ny dual-core processor – og den
kommer vist ikke til at hedde Pentium 5 …
Nye processorer med dobbelt kerne og
endda 4-6-8 kerner. Modellerne hedder
f.eks. Intel Core i-3, i-5 og i-7.

2004
2007
2010

Firmaet AMD laver den samme udvikling.
En af grundlæggerne af firmaet Intel – Gordon Moore – udtalte for mange år siden, at
processorens hastighed fordobles for hvert 1½ år. Det har holdt stik indtil for nylig – nu ser
det trods alt ud til, at der går længere tid … det er simpelthen for svært at presse flere
transistorer ned på mikrochippen uden at udvikle vildt meget varme. Pentium-4 nærmede
sig 4 GigaHertz i clockfrekvens – næste generation er med flere parallelle kerner.
Mere stof på: www.noah2900.dk > IT Stuff
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