
Hvordan skaffe læreboka til INF4130 (INF9135) 
Stein Krogdahl 

Det å skaffe seg den boka vi bruker ble vanskelig for noen år siden, da forlaget plutselig sluttet og 

trykke boka.  Det er mulig å få kjøpt nye eller brukte eksemplarer på Amazon eller liknende steder, 

men det går dessverre ikke alltid greit.  Bestiller man fra USA tar det uendelig lang tid, og Amazon i 

England (Amazon.co.uk) vil ikke sende bøker til Norge.   

Jeg vet at noen i fjor lastet boka ned fra nettet, og det som står under er den greieste måten jeg har 

funnet for å få læreboka i PDF-format inn på egen maskin. Den er dessverre litt kompleks siden den 

går veien om et spesielt format kalt DjVu.   

NB: Om noen finner et annet sted hvor man lovlig kan laste ned boka direkte i PDF-format, så er det 

fint om de sender nettadressen til meg (steinkr@ifi.uio.no), så skal bekjentgjøre den i en beskjed til 

alt folket på INF4139/9135. 

Den måten å gjøre det på som beskrives under vil koste $ 14.95 (ca. kr. 90) , som er mye mindre enn 

boka har kostet i papirformat. 

1. Gå inn på http://www.pdfbook.co.ke 

2. Du må så melde deg inn som medlem av PDFbook, og det koster altså $14.95 for billigste 

medlemskap (1 måned).  NB: Sjekk om medlemskapet automatisk vil bli videreført etter en 

måned, og pass i så fall på å melde deg av 

3. Etter å ha logget deg inn, må du finne boka, og det holder med søkestrengen:              

«berman paul algorithms parallel» 

4. Du får da opp et antall bøker, hvorav de to første er den riktige (jeg lastet ned den andre).  

Omslagsbildet er ikke det riktige, men det viktige er å sjekke at den er fra 2004 (utgitt) eller 

2005 (copyright), og at den har 992 sider (noen steder angitt som 962).  Den er altså i dette 

djvu-formatet. 

5. Last ned boka, og legg den på en passelig fil (som vil ha typen .djvu).  Den skal være på ca. 36 

Mbyte. 

6. For å få den over på PDF-format  kan du åpne siden   https://www.djvu-pdf.com .  Her oppgir 

du filnavnet til djvu-fila på angitt sted (eller bruker browseren), og trykker «Convert!».  I den 

grad du får tilbud om opsjoner bør du velge masse kompresjon. 

7. Når fila kommer tilbake som en pdf-fil  får du beskjed på vanlig måte i et eget vindu nederst. 

Da kan du greiest velge å kopiere den rett ned der du vil ha den.  Denne fila skal være på 

rundt 90 Mbyte.  Du er da den lykkelige eier av hele boka på pdf-format.  Om man vil kan 

man jo skrive ut kapitlene etter hvert som vi kommer til dem i kurset 
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