Het opslaan van de blogspot-blog op je eigen computer.

Het doel is om je blogspot-blog op je eigen computer te downloaden zodat je
een lokale kopie hebt van je weblog. Die kopie kan je op je computer draaien
zonder dat je internet nodig hebt. Natuurlijk met enkele beperkingen: alleen je
eigen blog wordt opgeslagen, voor verwijzingen naar andere blogs (websites)
heb je nog steeds een internetverbinding nodig.
Groot voordeel is dat je nu alles zelf hebt, gaat je weblog ooit verloren dan heb
je nog wat. Daarbij komt dat je je weblog ook kunt laten zien zonder dat je
met het internet verbonden bent, handig bijvoorbeeld voor demonstraties op
beurzen of andere bijeenkomsten.

Stap 1: Haal het programma 'WinHttrack' op door hier te klikken:
'http://download.httrack.com/cserv.php3?File=httrack-noinst.zip'
Je kunt deze link ook in je adres-balk van je browser (Internet Explorer \
Firefox \ Safari) kopiëren.

Stap 2: Er wordt nu gevraagd om het bestand op te slaan. Sla het bestand op
de gebruikelijk wijze op je harde schijf op. Onthoud wel de map waar het
bestand komt te staan. Het bestand is een gecomprimeerde map, een zipfile.

Stap 3: Pak nu het bestand uit: ga met de verkenner naar de juiste map, klik
rechts op het bestand en kies dan voor 'Alles uitpakken'.
Vul 'c:\' als map in (of een andere plek). En druk dan op de knop 'Uitpakken'.

Het volgende scherm (of iets dat er op lijkt) kan verschijnen. Klik dan op de
knop 'Overslaan'.

Het programma staat nu uitgepakt in de map 'C:\httrank\'.

Stap 4: Zoek in deze map (C:\httrack) naar het programma 'WinHTTrack.exe'.
Klik hier 2x op om het te starten.
Je kunt de volgende melding krijgen:

Klik dan op de knop 'Uitvoeren'. Wil je deze melding voor dit programma
helemaal niet meer zien, haal dan het vinkje weg voor de tekst “Altijd
waarschuwen voordat ...”.

Als het programma voor de eerste keer start, vraagt het om een taal-keuze.
Kies voor Nederlands of een andere taal en klik op de 'OK' knop.

– klik op 'Exit' en start het programma nogmaals op om de taal-keuze te
activeren (zie stap 4.).

– 4.1. klik nu op 'Volgende'

– 4.2. tik voor projectnaam BLOGSPOT en voor projectcategorie WEBLOG
(je mag dit ook zelf verzinnen)
– 4.3. bij basis pad geef je de map aan waar je blog (website) wordt
opgeslagen. In dit geval laten we 'C:\Mijn Web paginas' staan (maar je
mag het ook aanpassen).
– 4.4. klik op 'Volgende'

– 4.5. klik op knop 'Toevoegen van een URL'

– 4.6. tik de volledige naam van je blog in het vakje achter http//
– 4.7. klik op 'OK'

– 4.8. klik op 'Volgende'

– 4.9. klik op 'Voltooien'

Je blog wordt nu opgehaald, dit kan even duren (hier wel zo'n 45 minuten) ...

Als het programma klaar is, klik dan op 'Beëindigen' om het programma af te
sluiten.
Zoek in de verkenner de map waar je blog wordt bewaard op (=basismap bij
stap 4.3.). Dubbelklikken op index.html opent je browser. Alles zou zich nu
vanzelf moeten wijzen.
Je hebt nu dus een kopie van je blog op je eigen harde schijf.

Als je later het programma 'WinHttrack' weer start (stap 4) kun je simpel je
lokale blog bijwerken met de laatste wijzigingen in je 'echte' blog, door het
juiste project te kiezen. Hier nog steeds BLOGSPOT.
Na 'volgende' kies je voor de actie '* update bestaande download'. En dan
weer voor 'volgende' en weer 'voltooien', etc..

