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Efteruddannelse – Datavejledning 
Arrangør: Datalærerforeningen 
Titel: Trådløst netværk og vedligeholdelse 
Kursusform: Endagskursus. 
Tid og sted: Mandag d. 29/11 2004 i Skander-
borg eller tirsdag d. 30/11 2004 i Roskilde, 
begge steder 10.00 – 16.00. Kurset er dubleret 
af geografiske hensyn; indholdet er det samme. 
Kursusleder: Peter Holm. 
Pris: 200 kr. 
Tilmelding til Peter Holm, Dragonvej 35, 6270 
Tønder, e-mail peter.holm@skolekom.dk 
Undervisere: Jakob Vittrup og Jan Larsen, 
Cygate samt Flemming Bastholm, Uddannel-
sescentret. 
Tilmeldingsfrist til begge kurser: 15/11 2004. 
Program: 
Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer 
der er, når et trådløst netværk vokser fra 50 
brugere til 500 brugere. Kurset vil beskrive 
hvordan man placerer sendere, vælger kanaler 
til senderne og justerer senderne så den bedste 
udnyttelse opnås. Der vil blive set på 
sikkerhedsløsninger ikke kun på det trådløse 
netværk men også på det kablede netværk. 
Løsninger til effektiv opdatering af nettets 
computere. 
 
Generalforsamling i Datalærerforeningen 
Torsdag d. 25. november 2004 kl.15.00-16.00. 
Sted: Odense Katedralskole  
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af indkaldelse og 

dagsorden 
3. Beretning fra bestyrelsen 
4. Regnskab 
5. Fastlæggelse af kontingent 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en 

eller flere suppleanter (jf. pkt. 6) 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
Steen Toft Jørgensen, Peter Holm og Elisabeth 
Husum – alle genopstiller. Suppleanterne 
Kirsten Pedersen og Henrik Strange Hansen er 
på valg. Kirsten genopstiller, og Henrik genop-
stiller ikke. 

Bootable Windows CD-rom: PEBuilder 
Hvorfor nøjes med en bootdiskette, hvor man 
arbejder i DOS? Der findes et gratis værktøj til 
at fremstille en bootable Windows CD-rom! 
Programmet installeres på f.eks. en PC med 
Windows XP. Med programmet kan man lave 
et ISO-image, som rummer CD-indholdet. Det 
sker ved at hente filer fra PC’ens Windows. 
Dette image kan så brændes ned på en CD-rom 
vha. af Nero eller lignende. 
www.nu2.nu/pebuilder/ 
 
Elfråds i serverrum 
Datavejledere bør ubetinget kikke på elfor-
bruget i serverrummet. Der er rigtig meget at 
spare. På Elsparefondens website kan man 
hente nærmere beskrivelser bl.a. et par store 
PDF-filer med undersøgelser af serverrum. 
Måske skulle man nedskære antal servere – det 
kaldes serverkonsolidering. Mange har gamle 
servere kørende; det kan sandsynligvis samles 
på færre servere. 
www.serverrum.sparel.dk 
 
Firefox browseren 
Mozilla-browseren Firefox er et godt bud på en 
gratis browser som alternativ til Microsoft 
Explorer – specielt hvis man er træt af spyware 
og sikkerhedshuller. Browseren fylder ikke 
alverden, og man kan importere bookmarks 
(favoritter) mm. fra Explorer ved installation-
en, så man straks er kørende. 
Noget rigtig genialt er muligheden for som 
open source at programmere extensions! Man 
kan hente rigtig mange extensions på hjemme-
siden, og man kan yderst let installere (og vel 
at mærke også let afinstallere dem igen). 
”Web Developer” er en genial extension, som 
kan anvendes i faget datalogi, når man arbej-
der med HTML og webudvikling. 
Man kan browse til en webside, og vælge at 
finde den i Google cache eller i Archive.org – 
det kan være praktisk. 
Mange laver websites, som kun kan vises i 
Explorer (de bruger nok Frontpage?). En lille 
extension gør, at man ved højreklik på siden 
kan åbne siden i Explorer. 
www.mozilla.org/products/firefox/ 
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