Guide til at bruge bogmærke-tjenesten Del.icio.us
v.Kim Elmose, januar 2007

Del.icio.us (http://del.icio.us) er et gratis, onlinetjeneste hvor du kan gemme links til sider
på nettet - så du
1. Nemt kan finde siderne igen uanset hvilken computer, som du sidder ved.
2. Nemt kan dele dine links eller rettere bogmærker med andre.
En typisk side i del.icio.us ser sådan ud:

Du har en lang række links i den rækkefølge, som du har tilføjet dem - og ude til højre har
du en liste over de nøgleord eller i del.icio.us-terminologien tags, som du har givet det
enkelte bogmærke.
Tags er den måde, som du kategoriserer dine bogmærker på - og så gør det nemmere for
dig at finde bogmærket frem igen eller dele det med andre.
Med mindre du aktivt ændrer det ved det enkelte bogmærke er alle bogmærker offentlige public - så andre kan se dem, når de besøger din bogmærke-samling på netadressen
http://del.icio.us/ditbrugernavn .
Du kan sagtens have private bogmærker - til din netbank fx. og så markerer du blot at
bogmærket skal være private.
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Tilføj et bogmærke

Når du vil tilføje et nyt bogmærke, går du ind på din side og trykker post.
Du får ovenstående boks frem, hvor du skriver titlen på bogmærket i "title" , kopierer
netadressen ind ved "url" og noter om, hvorfor bogmærket er interessant i "notes".
I "tags" skriver du de nøgleord, som du synes passer til bogmærket og som derved
kommer til at kategorisere bogmærket.
Bemærk boks "do not share" - hak af her hvis du vil bevare linket for dig selv.
En smart ting ved del.icio.us er, at hvert tag bliver til et link ind i den mængde af
bogmærker, som du gemmer med det enkelte tag - fx. http://del.icio.us/ditbrugernavn/rss
Det bliver i dette eksempel til http://del.icio.us/kimelmose/rss med foreløbig 23 links - men
der kommer hele tiden flere til. Sådan en brug af tags til kategori-links kan også bruges
journalistisk i forbindelse med fx. kampagner eller tema-artikler.
del.icio.us/ditbrugernavn/fattigdom

2

Hurtig tilføjelse af bogmærker til del.icio.us
Der findes imidlertid en endnu hurtigere måde at tilføje nye bogmærker til del.icio.us på.
Du kan installere en genvej i din browser - fx. i Hyperlink - listen.
Du går blot hen til http://del.icio.us/help/buttons og får følgende side frem:

og så gør du blot, som der står: du "trækker" linket "Post to del.icio.us" op i rækken af
foretrukne i din browser og slipper linket - og dermed her du en hurtig genvej.
Når du er inde på en side, hvor du tænker "Den vil jeg gemme i min bogmærkesamling",
så klikker du blot på det nye bogmærke i din browser "Post to del.icio.us" - og du får med
det samme siden frem:
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Del.icio.us henter selv "title" og "url" - og sætter ind. Du behøver blot at koncentrere dig
om evt. noter og tags.
Hurtigt og nemt.
Brug dine eksisterende bogmærker / foretrukne
Du har formentlig allerede en stor bunke bogmærker i din browser allerede eller gemt i din
Foretrukne Mappe på dit privatdrev. Disse bogmærker kan nemt importeres ind i
del.icio.us.
Hvis ikke du har bogmærkerne gemt på dit privatdrev, er det nemt at gemme/eksportere
dem:
I Internet Explorer: går du op i mappen "Filer" i din Internet Explorer og vælger
"importer/eksporter" - og dernæst vælger du "eksporter foretrukne". De bliver gemt i en fil
på dit computer - fx dit skrivebord - der hedder bookmarks.html.
I Firefox går du hen til punktet "Bogmærker" i din menu-bjælke - > Arranger bogmærker - >
eksporter bogmærker -> bookmarks.html.
I del.icio.us vælger du https://secure.del.icio.us/settings/ditbrugernavn/bookmarks/import
eller går op i settings og vælger import/upload:

Du trykker "Import now" og vupti - alle dine bogmærker/foretrukne ligger nu på del.icio.us.

4

Så kan du selv bestemme, om de skal være offentlige for alle at se eller kun for dig selv.
Visning af tags
Dine tags står som tidligere nævnt i højre side af skærmen. Enten vist som en lang liste
eller - hvis du vil have det - i en "tag-cloud". Det afhænger af, hvordan man bedst kan
overskue sine tags:

Som du kan se, er enkelte tags listet efter en over-kategori, her biz, blogging, journalism
og social media.
Det er såkaldte tagbundles - som blot er grupper af tags - og ment som en måde at skabe
en bedre orden i sine tags, hvis man har brug for det.
Søgning
Styrken i del.icio.us er ikke blot, at du kan gemme dine bogmærker, men at du kan dele
dem med andre mennesker. Derfor er del.icio.us en af de meget udbredte "social media"
tjenester,
Det kan du også selv bruge, hvis du leder efter en side - enten via tags, title eller søgning i
selv bogmærke-teksten fx. noter til et bogmærke.
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Du kan søge enten i dine egne bogmærker (your bookmarks) eller hos andre brugere på
del.icio.us samt ude på nettet.
Og det kan være nyttigt - fx. hvis man nu som her vil søge efter bogmærker om "Putin"

Nu vil du gerne i gang - hvordan gør du det?
Du går ind på https://secure.del.icio.us/register
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Udfyld felterne og tryk registrer - og du er i gang, så snart du har klikket på et link i en
bekræftelsesmail, der øjeblikkelig ryger afsted til dig.
Undervejs får du tilbuddet om at installere genveje i din browser - "Buttons" - til hurtigt at
gemme bogmærker på samme måde som beskrevet oven for.
Men det er ikke nødvendigt for at komme i gang. Du kan gøre det senere.
Prøv det, prøv det
Det var nogle hurtige tips til at bruge del.icio.us - tjenesten har mange andre spændende
muligheder, som du kan læse om ved at klikke på "Help" eller læse på del.icio.ustjenestens blog: http://blog.del.icio.us/
Ellers er du altid velkommen til at spørge undertegnede.
God fornøjelse
Kim Elmose, blogredaktør, januar 2007
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