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Velkommen til denne gennemgang af Apples gratis og enormt 
populære program iTunes. 

”Men hvad er iTunes egentlig?” spørger du måske. ”Er iTunes 
kun et program til administrering og afspilning af musik?”  
Nej, iTunes er meget mere end det. ”Men hvad er iTunes så?” 
Jo, iTunes er først og fremmest tre ting: 

Via iTunes kan du administrere din iPod, iPad eller iPhone, når 
den er tilsluttet din computer. Du kan overføre musik, film og 
programmer til din iPod, iPad eller iPhone, og du kan 
opdatere dens software. iTunes kan synkronisere alt fra 
ringetoner til kontakter og kalendere, og rummer nogle af de 
mest fleksible synkroniseringsmuligheder nogensinde.

1. iPod-, iPad- og 
iPhone-program

IndlednIng0.1

2. Alsidig 
medieafspiller 

kAPITeL 0.1      INDLeDNING



L I B R I S . D K 5

kære pc-ejer: 

Alt hvad der står 
markeret med 
gråt, vedrører 
kun pc-ejere. 
Alle tilføjelser 
eller noteringer 
som er unikke 
for brug af 
iTunes i Win-
dows, vil blive 
markeret på 
denne måde.

PC:

3. Online-
browser 

iTunes afspiller ikke bare musik, men også video, lydbøger, 
podcasts og radio. Ud over en række smarte funktioner som 
equalizer,  iTunes DJ og Genius, kan du også via iTunes dele dit 
mediebibliotek med andre over et netværk.

Gennem iTunes har du adgang til forskellige onlinetjenester: 
Du kan foretage indkøb via  iTunes Store, hente programmer via 
App Store og være social med vennerne eller følge dit musikidol 
via online-netværket Ping.

Dette hæfte giver dig både en introduktion til iTunes, så du 
hurtigt mestrer de grundlæggende funktioner, og en mere ud-
dybende gennemgang af programmets mere avancerede funk-
tioner: Du starter med det basale - lige fra iTunes’ hovedside 
med de helt grundlæggende menupunkter - og bevæger dig 
langsomt over mod de mere avancerede områder af iTunes så-
som Genius og netværksdeling.

Det vil sige: Er du ny iTunes-bruger, er dette hæfte lige noget for 
dig, men også hvis du er erfaren og rutineret bruger af pro-
grammet, vil du garanteret finde en masse spændende og brug-
bare ting i hæftet.
   
Lad os straks komme i gang!
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Første gang du 
åbner Itunes

1.0
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Vi skal i dette kapitel igennem installationen af iTunes. 
Derefter skal vi gennemgå iTunes’ hovedside med de allermest 
grundlæggende funktioner samt iTunes helt generelle ind-
stillinger og visningsmuligheder.

Installation

Sidder du ved en Mac-computer, har du allerede iTunes instal-
leret. Du kan finde programmet i din dock nederst på skærmen 
eller i mappen Programmer.

Hvis du sidder ved en pc, skal du først down-
loade iTunes fra følgende internet-adresse:
http://apple.com/dk/itunes/download/

Inden du downloader programmet, kan du 
vælge om du ønsker at modtage nyhedsmails 
fra Apple, ved at afkrydse checkboksene og 
indtaste din e-mail-adresse i indtastningsfeltet. 
Når du trykker på Hent nu, starter download-
processen. Vælg Gem hvis du bliver spurgt, om 
du vil gemme filen.

Første 
gang du 
åbner Itunes

1.0

PC:

kAPITeL 1      FøRSTe GANG Du åBNeR ITuNeS
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Sådan ser din
installationsfil ud.

Når du har hentet og åbnet filen iTunesSetup.exe 
- eller bare iTunesSetup hvis du ikke har synlige
filendelser slået til - kommer et velkomstvindue til 
syne. Du starter installationen på din maskine, idet du 
klikker på knappen Næste.

Du får nu mulighed for at vælge hvorvidt iTunes skal 
oprette en genvej på dit skrivebord, og om program-
met fremover skal fungere som din standard afspiller 
af musik og lydfiler. Hvis du ikke har noget andet pro-
gram, som du foretrækker at bruge, sætter du hak ud 
for denne valgmulighed.

efter at have sat aktiv 
markering ud for 
Jeg accepterer 
betingelserne i 
licensaftalen trykker 
du igen på Næste.
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Standardsproget sætter du til dansk, og modtager-
mappen lader du bare stå urørt, medmindre du selv 
ønsker at programmet skal installeres til en bestemt 
mappe på din computer. I så fald trykker du Skift og 
vælger selv en installationsmappe. 
   

Herefter trykker du på Installer, og efter et par 
minutter er iTunes installeret på din computer.

Når programmet er færdiginstalleret, trykker du på 
Afslut.

På en pc vil 
iTunes ud over 
MP3 og AAC 
også finde filer af 
WMV typen.

Start programmet

Den første gang du åbner iTunes, bliver du allerførst bedt om 
at acceptere Apples betingelser for at bruge programmet - Læs 
dem hurtigt - og tryk Accepter.

Du bydes herefter velkommen til iTunes. Klik på Næste.

iTunes spørger om du ønsker at bruge programmet som 
standard-afspiller for alle dine lydfiler. Hvis du ikke har et 
andet program du ønsker at bruge, markerer du Ja og 
trykker Næste.

Herefter vil iTunes spørge om tilladelse til at kopiere og ind-
samle alle lydfiler på din computer (filer af typerne MP3 og 
AAC).

Klik kun Ja hvis du ønsker ALT indsamlet, og vær klar til at 
vente i nogen tid hvis du har en stor harddisk. Ellers klik Nej 
og importer dine lydfiler manuelt på et senere tidspunkt.

PC:

PC:

kAPITeL 1      FøRSTe GANG Du åBNeR ITuNeS
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Du vil nu blive spurgt om du ønsker at iTunes holder orden i 
dine mapper for dig? Ja, hvorfor ikke? Så skal du kun koncen-
trere dig om det som bliver vist indenfor iTunes Biblioteket, og 
hvis du fortryder dette på et senere tidspunkt, kan du altid rette 
det tilbage inde i Indstillinger. Vi kommer ind på dette senere i 
kapitel 2. Klik herefter på Afslut.

Hovedsiden i iTunes

Hovedsiden er inddelt i to hovedområder: Kontrolpanelet i 
venstre side og Hovedvinduet i midten. Dit indhold i hoved-
vinduet ændres alt afhængigt af, hvilke menupunkter, du 
vælger i kontrolpanelet.

Når iTunes åbner første 
gang, vises en lille 
velkomstskærm med en 
række guider og 
introduktionsvideoer 
som det kan anbefales 
at du kigger igennem. 

Kommer du ved et uheld 
til at lukke vinduet, kan 
du altid finde det igen 
via menupunktet: Hjælp 
> iTunes-øvelser.
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Kontrolpanelet er inddelt i forskellige kategorier: Bibliotek, 
Butik, Fælles, Genius og Spillelister. Disse er igen inddelt i 
underkategorier. Vi vil i det følgende ganske kort gennemgå 
hver kategori med deres tilhørende underkategorier.

Bibliotek
Det væsentligste ved Biblioteket er, at det er herfra du tilgår 
alle dine mediefiler, som er gemt på din computer. Biblioteket 
er inddelt i flere underkategorier, da iTunes kan håndtere mere 
end bare lydfiler. Disse kategorier er følgende: Musik, Film, 
Tv-udsendelser, Podcasts og Radio.

Butik
Herfra kan du tilgå iTunes Store og hente alt fra musik til film 
og tv-serier. Vi vil se nærmere på iTunes Store i kapitel 4.
   

Du kan også tilgå iTunes ’ sociale musiknetværk Ping fra denne 
kategori. Du kan læse mere om Ping i kapitel 9.

Fælles
Herfra kan du tilgå andre Biblioteker på andre computere som 
er tilkoblet dit arbejds- eller hjemmenetværk. Så snart en ny 
computer tilkobles, vil den komme til syne her. Du kan læse 
mere om netværksdeling i kapitel 5.

Genius
Genius er en funktion som automatisk gennemsøger dit 
Bibliotek for musik som passer sammen. Den kan ud fra dette 
princip skabe afspilningslister af relaterede musiknumre eller 
anbefale dig specielle musiknumre. Mere herom i kapitel 6.

Spillelister
Her kan du oprette og administrere dine afspilningslister. Mere 
om spillelister i kapitel 3.

Afspilning
Øverst til venstre findes afspilningsknapperne som vi kender 
dem fra enhver anden medieafspiller: En Afspil/Pause-knap 
omgivet af en Frem- og en Tilbage-knap. Umiddelbart til 
venstre for knapperne kan lydstyrken i iTunes indstilles.

kAPITeL 1      FøRSTe GANG Du åBNeR ITuNeS
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I midten findes iTunes-displayet. Dette felt viser dig forskellige 
informationer om den sang, du har valgt - eksempelvis sang-
titel, bandnavn og albumtitel - samt en tidsindikator, som viser 
dig hvor langt inde i sangen vi befinder os. På displayet bliver 
der også vist forskellige statusmeddelelser. Du kan for eksempel 
se status for download af programmer eller opdateringer.

Til venstre for displayet kan vi vælge hvordan indholdet i
iTunes ‘ hovedfelt skal vises. Der findes fire forskellige visninger:

1. Listevisning. Dette er den mest foretrukne visning, hvis du 
har mange filer i dit Bibliotek.

2. Billedlistevisning. Dette er en listevisning med små album-
billeder.

3. Netoversigt-visning. Her får du en visuel fremstilling af de 
forskellige albums, uden at du mister overblikket.

4. Coverflow-visning. Hvis du mener, at dine filer skal vises 
på en lækker frem for en overskuelig måde, kan du vælge denne 
visningsform. Se eksempel nedenfor.

Klikker du på Snap-
back-knappen i højre 
side, vil iTunes straks 
finde sangen i 
biblioteket.

Her vises et eksempel 
på Coverflow-visning 
som også indeholder en 
listevisning.
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Helt til venstre finder du søgefeltet i iTunes. Her kan du 
indtaste et søgeord og eksempelvis bede iTunes om at finde en 
bestemt sang eller kunstner frem fra Biblioteket.

Helt nede i bunden af hovedsiden kan du i venstre side se et 
lille panel bestående af fire knapper:

Plusknappen er en genvejsknap til oprettelse af nye
afspilningslister.

Shuffleknappen slår Shuffle-effekten til og fra. Shuffle-
effekten går kort fortalt ud på at iTunes vælger en tilfældig sang 
fra dit Bibliotek hver gang den foregående sang er afsluttet, i 
stedet for at gå videre til den næste på listen.

Gentagknappen slår Gentag-effekten til og fra. Denne knap 
sørger for at iTunes gentager en markeret sang eller et markeret 
Bibliotek i det uendelige.

Vis/skjulknappen enten viser eller skjuler et felt i bunden af 
kontrolpanelet som viser valgte albumbilleder.

I midten - stadig helt nede i bundfeltet - vises nogle få, men 
nyttige, informationer om det pågældende Bibliotek som er 
åbent: Antal emner, sammenlagt tid og samlet størrelse. 

Her kan du lynhurtigt danne dig et overblik over de enkelte 
biblioteker, se hvor mange sange et bibliotek rummer, hvor 
lang tids spilletid der er, og hvor mange megabyte eller gigabyte 
det fylder.

Dette var en kort præsentation af iTunes ’ hovedside. Du har 
nu fået et meget overordnet indblik i iTunes, og hvordan pro-
grammets hovedside er opbygget. Vi vil i de næste par afsnit se 
nærmere på de mere generelle indstillinger i iTunes, så du lærer 
dem at kende fra bunden af.

Hvis du derimod 
ikke kan vente 
med at importere 
og afspille musik, 
og komme i gang 
med det det hele 
egentlig handler 
om, kan du 
bladre direkte 
videre til andet 
kapitel.

kAPITeL 1      FøRSTe GANG Du åBNeR ITuNeS
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Generelle indstillinger

De generelle indstillinger finder du i topmenuen under iTunes 
> Indstillinger. 

Husk at fanen Generelt skal være markeret.

Under Biblioteksnavn kan du tilpasse navnet på dit Bibliotek. 
Dette er væsentligt, hvis du eksempelvis ønsker at dele dit bib-
liotek med andre over et netværk. Du kan også bestemme hvilke 
kategorier du ønsker skal være synlige i dit kontrolpanel, ganske 
enkelt ved at markere dem med et flueben under afsnittet Vis. 

Under Kildetekst kan du bestemme størrelsen på den tekst som 
iTunes viser dig i kontrolpanelet. Dette kan være en fordel, hvis 
du har svært ved at læse tekst der er skrevet med små bogstaver. 
Under Listetekst bestemmer du størrelsen på teksten i hoved-
vinduet i Listevisning, og under Netoversigt vælger du om bag-
grunden skal være Lys eller Mørk under Netoversigt-visning.

På en pc finder 
du generelle 
indstillinger un-
der Rediger > 
Indstillinger.

PC:
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I den næstnederste sektion Når du indsætter en cd 
bestemmer du hvad iTunes skal gøre når du indsætter en cd 
i din maskine.

Punkterne Importindstillinger og Hent automatisk cd-
spornavn fra internettet kommer vi ind på senere i kapitel 2.

Under Søg efter opdateringer automatisk vælger du om 
iTunes selv ved opstart skal søge efter eventuelle opdateringer, 
hvilket godt kan anbefales, da der jævnligt udsendes nye 
opdateringer som enten retter fejl eller tilføjer nye 
nyttige funktioner.

Udseende

Du kan ændre udseendet på dit iTunes-vindue via de tre 
farvede cirkler i øverste venstre side af vinduet. 

Den røde cirkel fjerner dit iTunes-vindue, men uden at lukke 
programmet.

Den gule cirkel minimerer dit iTunes-vindue ned i docken.

Den grønne cirkel forvandler dit iTunes-vindue til en mini-
afspiller.

1. Vis cd 
Cd´en bliver synlig i 

kontrolpanelet og kan 
dermed åbnes.

2. Start afspilning 
iTunes åbner cd´en 

automatisk og begynder 
at afspille den.

3. Spørg før import 
af cd

iTunes spørger, om du 
ønsker at importere 

sangene på cd´en til 
iTunes Biblioteket

4. Importer cd San-
gene på cd´en impor-

teres automatisk til 
Biblioteket.

5. Importer cd og 
skub ud

Sangene på cd´en 
importeres automatisk 

til Biblioteket, og iTunes 
skubber cd´en ud når 

den er færdig.

kAPITeL 1      FøRSTe GANG Du åBNeR ITuNeS
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Ved at trække i det nederste højre hjørne af afspilleren kan du 
minimere afspilleren yderligere, således at displayet heller ikke 
længere vises.

Du kan sørge for at din miniafspiller altid ligger øverst (det vil 
sige at den ikke kan blive skjult bag andre vinduer) fra topmenu-
punktet iTunes > Indstillinger. Markér fanen Avanceret (den 
sidste fane) og sæt et flueben ved Bevar miniafspilleren foran 
alle andre vinduer.

På pc kan du også ændre vinduets udseende, men 
der er nogle små forskelle. De tre knapper sidder i 
højre side, og bærer symbolerne: streg, firkant og 
kryds.

Streg minimerer vinduet ned til proceslinjen.
Firkant skifter fra aktiv størrelse til fuld skærm og 
tilbage igen.
krydset lukker programmet helt ned.

For at forvandle vinduet til en miniafspiller skal du gå 
via menupunktet Oversigt og vælge Skift til min-
iafspiller. ønsker du at miniafspilleren altid skal ligge 
øverst, kan du via menupunktet Rediger > Indstil-
linger > Fanen Avanceret vælge Bevar miniaf-
spilleren foran alle andre vinduer.

PC:
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