iTunes
Made by Apple
Free software
for music-lovers

Charlie Parker
Debussy
Prince
Weather Report
Vivaldi
Segovia
Beatles
Astor Piazolla
Stevie Wonder
Joe Pass
Beethoven
NHØP
Steely Dan
Jobim
Stan Getz
Ella Fitzgerald
Erik Satie
Pat Metheny
Joni Mitchell
Bill Evans
Grieg
Lisa Nilsson
Toots Thielemans m.fl.

Programmet iTunes fremstilles af computerfirmaet APPLE og er en gratis gave til
menneskeheden. I hvert fald alle os, som holder af musik og lægger den ind på
computerens harddisk og afspiller den der fra. På denne måde har du altid din musik
med dig ”på farten” (du behøver IKKE være koblet på nettet for at afspille den)
Programmet downloades fra nettet her: www.apple.com > knappen iTunes oppe i
menuen > klik på knappen her ”Download iTunes”
Når JEG åbner iTunes, så ser det normalt ud som herunder (jeg har tilpasset
skærmbilledet lidt i forhold til standard-indstillingen – se sidste side) – og her har jeg
efterfølgende klikket på genren ”Jazz” og kunstneren ”Charlie Parker” og dernæst hans
album ”For lovers” – og numrene på dette album ses så i den store rude nederst:

Alleryderst til venstre ligger en menu, som man selv kan indrette. Fra starten ligger der
forskellige ting, som man enten kan lade ligge, bruge eller fjerne.
Og man kan selv oprette nye menupunkter – eller rettere: spillelister (playlister) ved at
klikke på det lille ”plus” nederst til venstre i iTunes. Så giver man sin nye spilleliste et
navn, og så er man klar til at lægge ting ind på spillelisten. Se nærmere på side 6 og 7 !!
Spillelisterne kan omhandle såvel importerede CD’er (enkelte numre eller hele albums)
samt ting fra iTunes’ hundredevis af gratis radiokanaler, som er opdelt i genrer og
kører døgnet rundt. Nogle af dem afbrudt af korte reklamer for kanalen – man kan evt.
betale et ”premium-abonnement”, hvis man vil slippe for disse afbrydelser. Det har jeg
nu aldrig gjort – man lærer hurtigt at undgå de kanaler, hvor der er flest afbrydelser.
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Side 2

Hvordan overfører (”ripper”) man CD’er til iTunes ?
1. Programmet er åbent, og så lægger man en CD i CD-drevet
2. Efter kort tid finder iTunes CD’en og henter oplysninger om den via en tjeneste
på Internet, som hedder ”Gracenote”. Det er en kæmpe database med
informationer om (næsten) alle udgivne CD’er. Jeg har vel oplevet, at det er én ud
af 100, den ikke kender ! (Man kan godt ”rippe” den alligevel, der kommer bare
absolut INGEN informationer med om indholdet !!) ”Gracenote” er faktisk den
eneste grund til, at man skal være koblet på nettet, når man ”ripper” CD’er – men
også en ret god grund :-)
3. Hvis man ikke foretager sig noget, så begynder iTunes automatisk at ”rippe”
CD’en nummer for nummer – og man kan hele tiden følge med i processen.
Man kan også se, hvis det går meget langsomt – eller måske slet ikke går. Det kan
ske en gang i mellem, hvis den fysiske stand på CD’en er for dårlig. Så kan
programmet ikke læse data på skiven. Hvis man kan fornemme, at det ikke rigtig
fører til noget (CD-drevet siger evt. mærkelige kradse-lyde), så må man klikke på
”Stop import” nederst til højre i program-vinduet og tage CD’en ud. Bare
ærgerligt, Sonnyboy …
4. Når CD’en ellers er blevet ”rippet” korrekt, så har iTunes placeret det nye album
indenfor en ”genre” (f.eks. rock, jazz, pop o.s.v.), og det sker ud fra, hvad
”Gracenote” har besluttet vedr. dette album.
5. Klik øverst i menuen i venstre side: der står BIBLIOTEK øverst og lige
nedenunder ”Musik”. Så dukker hele ens bibliotek i iTunes frem – ordnet i de
forskellige genrer.
Man kan sagtens selv
bestemme, hvilken
genre albummet skal
placeres i !!
Alle oplysninger om
albums og numre kan
man selv ændre i
denne boks >>
– det kommer vi til
lige snart 
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Side 3

Hvordan ændrer man i oplysningerne ?
Når man har ”rippet” en CD, så den ligger i iTunes på computerens harddisk, så ligger
den altså under den ”Genre” som Internet-tjenesten ”Gracenote” har bestemt.
 Visse kunstnere har udgivet forskellige plader, som falder ind under forskellige
genrer – f.eks. Caroline Henderson, som både har lavet pop, rock og jazz. Hvis
man (som jeg) ønsker at finde ALLE hendes plader samlet under eet, så skal man
ændre i oplysningerne selv – og beslutte, hvilken genre Caroline skal tilhøre (jeg
har valgt ”Jazz”)
 Hvis en opsamlingsplade med Stan Getz er udgivet i 2004, så opgiver
”Gracenote” årstallet til 2004 – men alle numrene er faktisk indspillet i 60’erne,
så det vil måske hellere ha’ stående.
I begge situationer skal man altså vælge albummet på listen, så numrene dukker op
nedenunder – og så skal man markere alle numrene … således:
1.
2.
3.
4.

Klik på det første musiknummer med musen
Hold ”SHIFT-tasten” nede (den bruges også, når man vil skrive stort S i Søren)
Klik med musen på det sidste musiknummer – så er alle numre markeret
HØJRE-klik så inde i det markede afsnit (et eller andet sted) og vælg: ”Vis info”

Så kommer den boks, som ses nederst på side 3 – og du er nu selv helt herre over
oplysningerne om dette album: du skriver selv i felterne. Men bemærk, at du har valgt
ALLE numrene på albummet, så ændringen vil gælde dem alle sammen.
Hvis ændringen kun skal gælde for et enkelt musiknummer, så skal du blot vælge DET
nummer. Det er nemt !!
Bagefter vil iTunes automatisk vise listerne i overensstemmelse med dine ændringer !

iTunes-adgang til flere hundrede ”radiokanaler” på nettet
Radiokanalerne er musik opdelt i utallige genrer, som (de fleste af dem) kører døgnet
rundt på Internettet. Nogle af dem har lidt speak (snak) en gang i mellem – f.eks. i form
af korte reklamer. Man kan naturligvis ikke selv bestemme, hvilke numre der spilles,
men hvis man er utilfreds, så kan man blot vælge en anden radiokanal – der er flere
hundrede … og de er faktisk ganske gratis !!
OBS: Dine ”rippede” CD’er kan du afspille uanset,
om du har adgang til Internet eller ej – men
radiokanalerne kræver, at computeren er koblet
på Internet. Musikken sendes simpelthen til dig
via Internettet – det kaldes, at den ”streames”.
OBS: Hvis musikken ”hakker”, falder ud eller ikke
virker, så er din Internetforbindelse nok for
langsom … Ærgerligt !!
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Du finder radiokanalerne ved at klikke på MUSIK øverst til venstre i iTunes-skærmen –
og dernæst på knappen RADIO

Så ser du straks de mange forskellige genrer, som alle sammen indeholder utallige
kanaler. Hvis man dobbeltklikker på ”Jazz”, så kommer der p.t. 2 kanaler frem i
alfabetisk orden, og man kan rulle ned i listen med musen ude i højre side af skærmen.
Her finder man bl.a. en af mine favoritter ”Mellow jazz” – stille og afdæmpet jazz døgnet
rundt !!
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Jamen, skal jeg så huske alle de forskellige gode kanaler udenad for at kunne finde dem
igen … Nix. Du putter dem ind i dine egne ”playlister” … Læs videre :-)

Lav dine egne ”playlister”
Playlister (kaldet ”spillelister” da man oversatte iTunes til dansk :-) kan man selv
oprette, ændre og slette igen. Det er ganske nemt – se eksempel på det på side 2 ude til
venstre af skærmbilledet.
Disse playlister kan enten indeholde numre fra dine ”rippede” CD’er ELLER simpelthen
udvalgte radiokanaler, som du gerne vil kunne finde hurtigt igen. Smart !!
Du opretter en ny playliste således:
PEG med musen på det lille ”plus” (+) nederst til venstre i iTunes – der kommer en lille
note, som siger ”Opret en spilleliste”. Klik på plusset !!
På listen med ”spillelister” kommer nu et nyt punkt frem, som er klar til,
at du gi’r din spilleliste et NAVN.
”Spilleliste uden navn” står der – og det bli’r erstattet med det, som du
selv skriver nu !!
I eksemplet her vælger jeg, at spillelisten skal hedde ”Party” – så det
skriver jeg og klikker bagefter et andet sted på skærmen.
Min nye spilleliste er
selvfølgelig tom fra starten,
men nu kan jeg ”trække”
enkelte numre fra div. albums
over på denne lille ”knap”,
hvor der står ”Party”

Du finder altså stille og roligt de numre, som du vil have med og overfører dem et efter
et til listen. Du kan til enhver tid (f.eks. i næste uge) tilføje nye numre – eller slette
numre (højreklik på nummeret og vælg SLET – numrene bli’r KUN slettet på spillelisten
– ikke på det oprindelige album !!).
Til gengæld kan du IKKE give listen et nyt navn … Så skal du i stedet oprette en ny liste
(med de samme numre).
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På eksemplet her kan du se en spilleliste (playliste), som jeg har kaldt ”Beatles Soft” med stille og rolige numre hentet fra flere forskellige Beatles-albums:

Og det samme kan altså lade sig gøre med radio-kanalerne i iTunes !!
Man kan naturligvis ikke overføre enkelte numre (!), men man kan trække en radiokanal (f.eks. ”Mellow Jazz” fra kategorien ”Jazz”) over i en spilleliste, så man let kan finde
den næste gang man er i det humør.
For at adskille dem fra hinanden, så har jeg valgt, at spillelister med radiokanaler har et
navn, som starter med ”Radio …” – f.eks. ”Radio Classic”, ”Radio Easy” og ”Radio Jazz”.
Men det kan man selv bestemme.
Faktisk kan man godt ha’ både enkelte numre (rippet fra CD’erne) OG radiokanaler i
samme playliste – jeg synes bare ikke, at det gi’r nogen mening for mig. Men igen – det er
op til dig selv.

PS: hver playliste kan indeholde uanede mængder !!
Ved at klikke på knapperne nederst til venstre i iTunes >>
så kan du få iTunes til at afspille numrene i tilfældig
rækkefølge og ”uendeligt” – d.v.s. når alle numre har været
afspillet, så ta’r vi bare endnu en runde !
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Noah’s benyttede brugerflade (se side 2) indstilles således:
Klik på ”Oversigt” i menu-linjen > Kolonnebrowser > … og sæt hakker som vist her:

Hvilke oplysninger skal med fra ”Gracenote” ?? (rækkefølgen kan ændres)
Klik på ”Oversigt” i menu-linjen > Oversigtsvalg … > og sæt hakker som vist her:
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