Firefox scrapbook tutorial

av Albertine Aaberge 02/02/10

Firefox Scrapbook er et tillegg til nettleseren Firefox, som gjør det mulig å lagre nettsider, for siden å hente
de opp igjen når man er uten nettforbindelse. Dette er altså et verktøy som er spesielt nyttig til eksamen der
alle læremidler er lov og eneste restriksjon er at nettverksforbindelsen er stengt.
På de følgende sidene får du greie på hvordan du laster ned scrapbook, og hvordan du lagrer nettkilder.

Det første du gjør er å søke etter ‘firefox scrapbook’ på Google søk. NB! Sjekk at nettleseren
Firefox allerede ligger inne på datamaskinen din.
Last den ned, dersom du ikke har den.
Deretter velger du treffet som ser slik ut:

Du får da opp en side som ser slik ut... se neste side:

Klikk på denne knappen,
og du vil få opp følgende
dialogboks:

Trykk denne knappen og så
starter du Firefox på nytt:

I menylinja til Firefox,
kommer det opp et eget
valg for Scrapbook:

Her finner du de to funksjonene du
trenger, Capture page og Show in Sidebar.

Med ‘Capture page’ kan du lagre siden du har oppe i nettleseren din. Hver gang du lagrer en nettside, legger
den seg i sidepanelet. Her kan du organisere kildene dine i mapper. Og herfra kan du også lagre kildene dine
til ditt eget området på skolens nettverk eller på en minnepenn.

Klikk på ‘Tools’, og velg
deretter ‘Import/Export’.
Da får du opp en dialogboks. Se neste side.h
- Du trenger ikke tenke
over de andre funksjonalietene.

1. Velg hvor du vil lagre Scrapbookkildene dine. Lag en egen mappe.
2. Velg kilden du vil lagre et annet sted.
Du kan velge flere på en gang ved å halde
inne shift-tasten.
3. Trykk på Export

For å hente opp igjen de lagrede kildene dine:
- Åpne firefox
- Åpne sidepanelet til Scrapbook
- Hente opp dialogboksen ‘Export/Import’:
1. Finne frem Scrapbook-mappa di
2. Merke kildene du vil importere
3. Trykk mport

Det siste trinnet er å finne frem og lagre riktig nettadresse til kilden din.
Legger du inn adressen fra adressefeltet i nettleserene vil den se omtrent slik ut:
file:///Users/albertia/Library/Application%20Support/Firefox/Profiles/bt1e43mv.default/
ScrapBook/data/20100202164221/index.html
...og det vil vi jo ikke, for det sier oss ikke noe om hvor kilden faktisk kommer fra.
For å få tak i den riktige kildeadressen høyreklikker (evt. ctrl+klikk) du på kilden
din i sidepanelet. Du får opp en meny, og velger Properties. Som vist på neste
side.

Da får du opp en informasjonsboks, og her kopierer du den oprinnelige adressen
(se nedenfor) og limer den inn i teksten din.

LYKKE TIL MED ARBEIDET!

