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VÆRKTØJSKASSEN

Få cd’erne lavet om til MP3-ﬁler
?
Hej Komputer! Kender I et godt program, som jeg kan bruge til at lave
mine cd’er om til MP3-ﬁler med?

!

Ja. Programmet CDex er et lille smart
et af slagsen, som endda kan ind-

hente oplysninger fra freeDB – freeDB
er en database, der er i besiddelse af
oplysninger om over 1,5 millioner cd’er.
Det betyder i praksis, at programmet
automatisk giver dine cd’er og sange de
rigtige titler.

Sådan sættes programmet op til at hente oplysninger fra freedb.org:
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PÅ
K-CD

Åbn programmet, klik på Options,
Settings, og vælg fanebladet Remote
CDDB.
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Indtast din e-mail-adresse i feltet Your
E-mail address 1 .

Hvis du sætter hak i Auto connect
to remote CDDB 2 , vil programmet
automatisk ﬁnde oplysningerne.
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Afslut
med OK

2

3.

Sådan gemmer du sangene som MP3-ﬁler:
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Marker de sangeprogramm, du vil
gemme 3 , og klik på Convert 4 .
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6

For at gemme sangene i
MP3-formatet skal der klikkes på Extract CD track(s) to a
Compressed Audio File 5 .

7

Nu gemmer CDex MP3-ﬁlerne i din dokumentmappe.
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Det nederste midistik
passer ind i den “gamle”
joystickport. Det øverste er
til de professionelle lydkort.
HARDWARE

Jeg mangler
et midistik

?

I forbindelse med at jeg
vil lære at spille klaver,
har jeg købt et midikeyboard.
Sælgeren i butikken påstod, at
jeg snildt kunne sætte det til
min pc’s joystickport, men jeg
kan ikke ﬁnde den.

!

Sælgeren tager desværre
fejl. Det er nemlig langtfra
sikkert, at du har en joystick-

port i din pc. I gamle dage
havde 99 % af alle pc’er en
joystickport, men efterhånden som producenterne laver
joysticks til USB, er denne port

blevet “glemt” i udviklingen.
Hvis du vil tilslutte dit midikeyboard til pc’en, skal du
derfor have et lydkort med en
midiport på.

KOMMENTAR

3

Overlever internettet?
Hjælp! Min postkasse ﬂyder over med uønskede e-mails, spam i enhver afskygning,
nyhedsbreve, jeg ikke kan huske, jeg har
bestilt, og reklamer, jeg ikke kan komme
af med. Når jeg går på nettet, fyldes min
pc med virus og spyware, så min startside
bliver ændret til at være et pornosite, som
jeg ikke kan slippe af med uden at tilkalde
professionel assistance. Og i det hele taget
bliver der længere og længere mellem gode,
seriøse tilbud og kvalitetsinformation på
nettet, mens vi er ved at drukne i underlødigt fup og bras.
Ovenstående sang kan de ﬂeste af os
vist i større eller mindre omfang nynne med
på, og for kort tid siden kunne vi så i avisen
læse, hvordan den ﬁnske professor og sikkerhedsekspert Hannu K. Kari forudsagde,
at internettet, som vi kender det, snart ville
gå under som et resultat af den tiltagende
“forurening” med især spam og systematiske, ondsindede virusangreb.
Ifølge professor Kari skulle dette truende
sammenbrud især skyldes en kombination
af manglende troværdighed for netbaseret
information og de stadig grovere angreb af

pe.
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virusopﬁndere og hackere mod nettets infrastruktur. Fortsætter de destruktive kræfter
deres fremmarch, så vil nettet være væk om
to år, siger Hannu K. Kari ifølge ﬂere svenske
medier.
Personligt har jeg svært ved at forestille
mig, at det går så galt, og her på redaktionen sørger dygtige it-folk og deres systemer
da også for, at vi sidder trygt og sikkert bag
ﬁrewalls, antivirus og spamﬁltre. Men når
jeg så overvejer, hvor stor en del af min fritid
jeg efterhånden skal bruge for at holde den
private pc sikker og fri for al slags snavs, så
kan jeg alligevel ikke lade være med at tage
professor Karis advarsel alvorligt.
Et af de bedste værn imod det tiltagende
misbrug af internettet er imidlertid at oplyse
brugerne om, hvordan man bedst undgår
at blive offer for virus, spam, spyware og
hackerangreb. Og den del af folkeoplysningen synes heldigvis også at være i fremgang.

Leif Jonasson
chefredaktør

55

03/03/05 14:42:42

