Ordning och reda i datorn.
Såhär?

Datorns organisation
• ”Det här datorn” beskriver innehållet av såväl
fasta enheter som flyttbara enheter
• Viktigt att ”den här datorn” är lättillgänglig i
startmenyn eller på skrivbordet. Vi ska lära
oss verkställa detta i Windows 10.
• Organisationen bygger på begreppen mappar
och filer och märkligt nog så är det många
datoranvändare som väljer bort att lära just
detta.

Att ändra inställningar i W 10
1.Se till att ”den här datorn” visas på
skrivbordet
2.Vi lär oss att använda ”inställningar” för detta
med utgångspunkt i windows 10
3.Medan vi är igång med detta även lägga ut
andra nyttiga saker. Ex meny.
4.Vad betyder det du ser under ”den här
datorn”?

Datorns hjärna
• Vi tror att det är en fördel att förstå i stora
drag hur datorn fungerar.
• Kanske vi kan jämföra med en människa och
då vet alla att det är hjärnan som har koll på
alla kroppens funktioner. Var har vi datorns
hjärna?
• Hört talas om operativsystem?
• Vilket operativsystem har du?

– Datororganisering
Det finns många olika slags saker som kan sparas på en dator, till
exempel dokument, bilder, filmer, spel eller musik. Allt detta kallas med
ett gemensamt namn för filer. Viktigt att tänka på. Filer har efter
namnet en punkt (.) med ett tillägg Ex.jpg eller .docx. Detta talar om
vilket format filen har. En bild bör ju sparas under gruppen mina bilder.
Filer organiseras i olika mappar. Anledningen till att man använder
mappar i datorn är densamma som i verkliga livet: alternativet är att ha
allting i en enda stor hög, och då blir det svårt att hitta.
Mapparna kan läggas på olika enheter, som datorns hårddisk, en CDeller DVD-skiva eller ett USB-minne.
Mappar
Det finns flera mappar i datorn från början, men du kan också skapa
dina egna mappar för att organisera dina dokument, filmer och bilder
i ett system som passar dig.

När du skapar dokument och väljer att spara dem hamnar de som
regel i en mapp som heter Dokument eller Mina Dokument. På
samma sätt hamnar bilderna ofta i mappen Mina Bilder och
musiken i mappen Min Musik.
Du måste lära dig att ta full kontroll över var du sparar ett
dokument eller en bild samt vilket namn du ger dokumentet.
Bilden som följer ska vi studera ingående. Lägg märke till Spara i:
och Filnamn:
Tänk även på Filformat:

Genom att klicka på den svarta pilen till höger om texten kan du välja en annan plats än
den som föreslagits. Detta är ytterst viktigt för full kontroll. Detta gäller även för
filformat längs ner. 1: Datorn 2 Användare 3 Mina dokument 4 Mina bilder

När du öppnar din epost

finns det ibland filer som bifogats till mailet. Visas med en symbol ,ett gem.
Ex. en bild-fil.
Om du nu har ett så kallat ”webmail” måste den bifogade filen ”laddas ned” till din
dator. Den bifogade filen landar då i mappen ”hämtade filer”. Detta betyder att du
måste hämta den nedladdade filen och öppna denna i en app som kan läsa innehållet.
Om det är en pdf-fil är det bra att ha Acrebat Reader i din dator.
Om det är en bild bör ju den sparas under rubriken Mina bilder.
Ett dokument eller en pdf-fil lägger du i Mina dokument

Ett vanligt problem när bilder laddas in till datorn från telefon eller digitalkamera är att
man använder ett bifogat specialprogram som automatiskt skapar en ny mapp med
dagens datum och att programmet överför alla bilder i kamera/telefon till denna
mappen. När denna procedur upprepas skapas flera mappar med samma bilder i alla
mapparna.
Det datum som skapats ger heller inte någon information om vad de innehåller.
Vi ska nu lära oss få kontroll på både bildöverföringen och vilken mapp som bilderna ska
ligga. Koppla telefonen med din USB-kabel. Välj sedan ”Den här datorn” Klicka på din
telefon. Du kommer då in i densamma och kan få ytterligare ett val om din telefon
innehåller ett separat minneskort (Card). Du ser ett antal mappar (Gula). Klicka på DCIM
Välj sedan Camera. (Obs! med olika telefon- fabrikat kan det se olika ut –pröva är inte
farligt.

Öppna mappen DCIMKlicka sedan på Camera och alla bilderna visas nu. Se till att det visas stora ikoner
så du kan se hur bilderna ser ut
Du kan då välja att markera alla med kommandot Ctrl A. När markering utförts
använder du Ctrl C för att kopiera.
Du kan också välja t.ex de sista raderna med bilder genom att med markera den
första i raden med klick och sedan flytta markören till den sista bilden du vill ha
med och då hålla ned knappen för ”skift –(uppåtpil) samt klicka. När då dessa är
markerade kopierar du med Ctrl C.
För att sedan klistra in de bilder du valt öppnar du mappen ”Dina bilder” och
klickar på den mapp du skapat. Klistra in med Ctrl V.
Vi har ju tidigare visat hur man gör för att skapa nya mappar. Alltså högerklicka och
välj ”Nytt” och skapa en mapp. Så länge den är blåmarkerad man du bara skriva
över det som står där och då ge mappen det namn du vill ha. Ex. skidresan i Åre.

Hur du ordnar mapparna bestämmer du själv. Du kanske har ett
eget företag och vill ha en mapp för varje kund. Du kanske vill ha
alla fakturor för sig i en mapp som heter just Fakturor. Du kanske
är tränare för knattefotboll, och har alla dokument som har med
träningen att göra i en mapp som heter Fotboll. Du kanske
hanterar din mammas dokument och har därför en mapp som
heter Mamma. Dina barn kanske använder datorn, och för att
slippa ha alla deras dokument bland dina egna kanske du skapar
en mapp för varje barn. Du kan ha hur många mappar du vill, bara
det är ett system som passar dig.
Undermappar
En mapp kan innehålla filer, men också andra mappar. Det kallas
ibland undermappar.
Om du är företagare har du kanske en mapp för varje kund. I varje
mapp kan du sedan ha undermappar för offerter, mötesprotokoll,
olika projekt och så vidare för respektive kund.

När du då skapar en offert för kunden Volvo sparar du den i mappen Offerter,
som i sin tur ligger i mappen Volvo, som i sin tur ligger i Mina Dokument. Då blir
Mina Dokument/Volvo/Offerter dokumentets Sökväg.
Kolla vilken sökväg du har på den fil du just nu ser på din dator!
Du kan organisera filer genom att skapa mappar, flytta och kopiera filer
mellanolika mappar och enheter eller ta bort dem. När du tar bort en mapp
försvinner också det som finns i den.
Mappen Mina dokument finns lätt tillgänglig från Startmenyn.
Viktigt om mappnamn!
Samma regler gäller för filnamn som för mappnamn. Följande tecken får inte ingå
i ett mappnamn:
/ Snedstreck * Asterisk | Bindestreck \ Omvänt snedstreck ? Frågetecken : Kolon
> Större än < Mindre än ” Citattecken

