IPAD-kursus
Netadgang med SAFARI.

11-02-2014

SAFARI er IPADs ”Internetbrowser” og benyttes til at udforske internettet og finde frem
til de ønskede hjemmesider.
Med SAFARI kan du også placere hyppigt brugte hjemmesider på hjemmeskærmen.

SAFARI har mangfoldige indstillinger, hvormed man kan ”personificere” mange
af dens funktioner.
For begynderen er det dog tilstrækkeligt at foretage eller kontrollere nogle få
indstillinger.
Tryk på Iconet for indstillinger og vælg SAFARI. Herved kommer nedenstående
billede, hvori man bør indstille følgende::
Søgeprogram:
Tryk på feltet og vælg ”Google” som
søgemaskine.
Favoriter: Tryk på feltet og sæt flueben
ved Favoriter.
Slå følgende kontakter til:
Åbn nye faner i baggrunden.
Bloker ekstra vinduer.
Advarsel om bedragerisk Webside.
Kontakterne: ”Vis favoritlinie” og
”Registrer ikke” skal være slået fra.

Bloker Cookies: Tryk på feltet og sæt
flueben ved: Fra tredieparter og
annoncører.
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Ved tryk på SAFARI Iconet fremkommer SAFARIs søgeskærm.
Hvis man ikke tidligere har søgt noget, indeholder skærmen kun et søgefelt og nogle
komando iconer i toppen af billedet. Resten af billedet er beregnet til at vise indholdet af den søgte hjemmeside.
Start nyt faneblad
Bogmærkemappe med
Søge- eller adressefelt.
Favoritter og bogmærker

Vil man f.eks. søge efter Ældre Sagens
hjemmeside, skriver man ”Ældre Sagen” i
søgefeltet.
Da vi under indstillinger har bedt SAFARI
søge ved hjælp af søgemaskinen Google,
er det et Google søgeresultat, der vises på
billedet.
Vælg nu det søgeresultat du ønsker at se
nærmere på, så får du Ældre Sagens
hjemmeside på et nyt ”faneblad”.
Med dette lille ”kryds” kan du
slette fanebladet helt.

Midt på står navnet på ”fanebladet”

Med dette ”plus” kan du åbne
et nyt tomt faneblad i SAFARI.
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Hvis man ved hjælp af ”plusset” danner nye faneblade og søger nye hjemmesider, vil de lægge sig oven i
hinanden som nye faneblade.
Herunder er der søgt 3 hjemmesider: Ældre Sagen, DMI og Silkeborg Kommune. Læg mærke til, at fanebladenne deler pladsen ligeligt, og at de to først søgte er nedtonet med en mørkegrå farve. Den sidst søgte Silkeborg Kommune ligger ”øverst” med et ”lysegråt” faneblad. Kun den øverste har det lille kryds til sletning.

Efterhånden som man søger flere hjemmesider vil antallet af faneblade stige, og pladsen til det enkelte blad
vil blive mindre. Det er derfor en god idé løbende at slette de faneblade, man ikke bruger mere.
Symbolet ”Send Til” fremkalder en ny menu, hvor man får
en række muligheder for at
sende siden til andre, eller
anvende den andre steder i
IPADen.
Man kan f.eks. maile den, lægge den i en besked eller på
facebook.
Man kan også udskrive den til
en printer.

Vælger man at lave et ”Bogmærke” kan man senere genfinde den i bogmærkemappen.
Har man valgt Bogmærke, kan
man redigere bogmærketeksten, ligesom man kan gemme
det enten som et Bogmærke
eller som en Favorit.
Til slut trykkes Arkivér.

Vælger man ”Føj til hjemmeskærm” kan man genfinde
siden direkte på hjemmeskærmen.
Læg mærke til at bogmærkemappen rummer både Bogmærker, Favoritter og en Læseliste.
Alle 3 typer kan genfindes selv om siden er slettet i SAFARI.
Blot man stadig har forbindelse til nettet.
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Et par spændende symboler i søgefeltet:
Den lille krumme pil giver
mulighed for at ”genopfriske”
billedet. D.v.s. indlæse det på
ny.
Det kan være interessant ved en
vejrudsigt, eller en programoversigt, hvor man er interesseret i at få de seneste data.
Mange hjemmesider er nærmest ulæselige på grund af de
mange uvedkommende informationer (annoncer o.s.v.) der
præsenteres. Her er der valgt
artiklen om BSV-playmakeren,
men den er da bestemt generet af alle de andre informationer, der også skal være plads til på siden.
Hvis dette symbol optræder i søgefeltet, understøtter siden en speciel ”læsefunktion”, og man kan ved tryk
herpå få en meget mere letlæselig side. Brug funktionen ved læsning af aviser og sider med meget tekst.
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