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RSS-nyheder 
Vil du gerne læse nyheder fra flere kilder, 
f.eks. DR, TV2, ComputerWorld osv. på en 
lynhurtig og simpel måde uden en masse 
reklamer? 
Flere nyhedskilder udsender løbende nyheder 
beregnet til websider læst på PC, nogle laver 
specielle nyhedssider til PDA (f.eks. 
dr.dk/nyheder/pda/) og nogle laver nyhedslink 
i XML-format. Disse kaldes RSS (Real Simple 
Syndication). 
For at kunne læse RSS-nyheder skal man have 
specialsoftware som f.eks. FeedReader (gratis) 
www.feedreader.com 
I den forbindelse kan RSS-kilder udveksles via 
OPML (Outline Processor Markup Language). 
www.opml.org 
Du kan hente mine danske feeds med nyheder 
fra TV, dagblade og IT-medier: 
Filen ”nyheder.opml” ligger i mappen ”Filer”. 
Den importeres i FeedReader. Så er du klar! 
Man kan finde flere danske RSS feeds på 
www.overskrift.dk 
Hvordan kan man så læse nyheder i praksis? 
1) Ved eget valg af tidspunkt: 
Indstil FeedReader til ikke at starte ved opstart 
af PC. Når man ønsker at læse nyheder, så 
åbnes internetforbindelsen, og FeedReader 
startes. Der trykkes på ”Update”. Er der så en 
overskrift, som fænger, så dobbeltklikker man 
på denne, og websiden kan læses nedenfor. 
Man kan fjerne alle fremhævede nye nyheder 
ved at anvende ”Mark Read” på ”My feeds”, 
så er det lettere næste gang at se de nye 
nyheder. 
2) Løbende nyhedslæsning: 
FeedReader indstilles til at starte op sammen 
med PC’en. Og den indstilles f.eks. til at opda-
tere nyhederne hvert kvarter. Når der så ER 
nogen nyheder, man ikke har læst, så kommer 
der små popupvinduer med overskrifter, som 
man kan klikke på og læse mere. Det smarte 
er, at vinduerne er åbne i f.eks. 20 sekunder og 
så fader ud (indstilling mulig). Det gør at man 
løbende bliver orienteret om, hvad der sker i 
verdenen, mens man sidder og arbejder på 
PC’en. Det er simpelthen genialt! 
 
 

Datalærerforeningens bestyrelse 
Efter generalforsamlingen d. 25/11 udgøres 
bestyrelsen af: 
Elisabeth Husum (formand) 
Knud Ole Reffstrup (næstformand) 
Peter Holm (kasserer) 
Børge Kjeldsen (blad) 
Steen Toft Jørgensen (nyhedsbrev) 
Kirsten Pedersen, suppleant 
Kurt Ramskov Laursen, suppleant 
 
Konkurrence: nyt navn til bladet 
Datalærerforeningens blad skal have et nyt 
navn. Forslag til navnet skal sendes til næst-
formanden knud.o.reffstrup@skolekom.dk 
senest d. 10. december 2004. 
Enhver af foreningens medlemmer kan deltage 
i konkurrencen, og det er tilladt at indsende 
flere forslag pr. medlem. 
Vinderen belønnes med 2 flasker god rødvin! 
 
Google Desktop Search (beta) 
Kræver Windows 2000 SP3+ eller XP. 
Google er kommet med et nyt spændende 
produkt, som speeder søgeprocessen op på 
egen PC. Microsoft vil lave et modspil! 
Det lille stump software installeres på PC’en, 
og det går derefter i gang med at indeksere 
PC’ens webhistorie, tekstfiler mm. Herefter 
ligger søgefunktionen klar som en webservice 
på localhost port 4664 (127.0.0.1:4664). Man 
kan så lynhurtigt søge i egne PC-filer, og 
søgning på den alm. Google kan integreres 
med lokal PC-søgning. 
Produktet viser, at effektiv søgning er mere 
end smarte matematiske algoritmer. Tricket er 
at holde en database løbende uptodate, og så 
blot slå op i den. 
desktop.google.com 
 
Google Scholar Search (beta) 
Google har lavet en ny søgefunktion til at søge 
i videnskabelige artikler. Resultatet angiver 
antal citeringer, weblinks, bøger, PDF-filer etc. 
Mon ikke den kan bruges i gymnasiesammen-
hæng, f.eks. 3. års opgaver? 
Læs lige ”About Google Scholar” først. Prøv 
så at søge på teksten “author:Einstein”! 
scholar.google.com 
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