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Den här boken är för dig som idag använder Microsoft Windows XP eller Vista och
som snabbt vill sätta dig in i nyheterna i Microsoft Windows 7.

Med hjälp av den här bildrika fyrfärgsboken lär du dig använda nya och förbätt-
rade funktioner, både grundläggande och mer avancerade. I den här versionen har
Microsoft fokuserat på att göra Windows snabbare och ännu mer användarvänligt. 
I boken tittar vi på den nya fönsterhanteringen, snabblänkslistor, skrivbordsbildspel,
hemgrupper och mycket mer.

I boken går vi igenom bland annat följande:
• gränssnittet Windows Aero 
• aktivitetsfältet och Aero Peek
• anpassa skrivbordet
• Start-menyn
• arbeta med fönster, Snap och Shake
• hantera mappar och filer
• bibliotek
• sökfunktionen
• snabblänkslistor
• skrivbordsgadgetar
• enheter och skrivare
• hemgrupp
• Åtgärdscenter

Öka dina kunskaper! Visual-boken presenterar på ett överskådligt sätt programmets
funktioner och möjligheter för effektiv användning. Över en miljon personer har använt
serien för självstudier eller som kurslitteratur.
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hantera 8.  Mappar och  filer
I Windows 7 är det lättare att arbeta med mappar och fi ler. Bibliotek är en nyhet 
som gör det lättare att hitta och arbeta med fi ler oavsett var de är lagrade, biblio
tek beskrivs närmare i nästa kapitel.

utforskarena. 
I Windows XP ser programfönstret olika ut beroende på hur du väljer att starta 
 Utforskaren. I Windows 7 ser fönstret likadant ut oavsett hur du startar Utforska
ren, däremot varierar innehållet beroende på hur du öppnade mappfönstret.

Menyraden som tidigare fanns i Windows XP har ersatts av ett verktygsfält, alter
nativen varierar beroende på vad som visas i  mappfönstret och vad för typ av fi l 
som är markerad. I Windows XP kunde även aktivitetslänkar visas till vänster i 
fönstret, dessa hittar du numera i verktygsfältet och i  navigeringsfönstret.

I Windows 7 är det lättare att starta Utforskaren då du hittar en knapp för pro
grammet direkt i aktivitetsfältet. Men du kan naturligtvis starta programmet på 
samma sätt som tidigare, det vill säga via Startmenyn och ditt namn eller alter
nativen Dokument, Bilder, Musik och Dator (Documents, Pictures, Music, 
Computer), samt via gruppen Tillbehör och alternativet Utforskaren (Accesso
ries, Windows Explorer)

Startar du Utforskaren genom att klicka på knappen Utforskaren (Windows 
Explorer) i aktivitetsfältet visas dina  bibliotek som standard. Du kan läsa mer om 
hur du hanterar bibliotek i nästa kapitel.

Mappfönstren har blivit tydli-
gare och det är nu lättare att 
navigera mellan mappar och 
att kopiera/fl ytta objekt.

Utforskarens programfönster ser 
ut på ungefär samma sätt som i 
Windows Vista.

Vill du visa  menyraden i 
 Windows 7 trycker du ner 
Alt-tangenten.

Till vänster i mappfönstret fi nns 
navigeringsfönstret med ett antal 
favoritlänkar, den nya funktionen 
bibliotek samt mappstrukturen. 
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  B. navigera mellan mappar
I Windows 7 är det lättare att navigera mellan de olika enheterna och mapparna 
jämfört med Windows XP. Du kan precis som tidigare klicka på olika mappar i 
navigeringsfönstret och mappstrukturen eller direkt i mappfönstret. Men nu kan 
du även använda adressfältet högst upp för att visa olika mappar.

I  adressfältet visas den väg (sökväg) som du gått genom mappstrukturen för att 
komma till aktuell mapp. Om du klickar på någon av mappnivåerna som syns i 
adressfältet kommer du direkt till aktuell mapp.

Till höger om varje mappnamn fi nns en pil, genom att klicka på 
den visas alla undermappar (eller enheter) för aktuell mapp. Du 
kan klicka på önskad mapp för att direkt öppna den.

c.   Skapa mapp
I Windows 7 är det lättare att skapa nya mappar då 
kommandot har fått en egen knapp direkt i verktygs
fältet. Klicka bara på knappen  Ny mapp (New folder) 
och ge den nya mappen ett namn.

   D. kopiera och fl ytta objekt
I Windows 7 (och i Vista) visas tydligare symboler när du kopierar och fl yttar 
objekt med  dra och släppmetoden. Vid ikonen visas en tydlig textruta som anger 
om fi len fl yttas eller kopieras, och till vilken mapp du drar fi len. Du ser även vad 
för typ av fi l du drar. Drar du fl era objekt samtidigt visas olika symboler samtidigt 
som du ser hur många objekt som är markerade.

Föredrar du att använda kommandon för att kopiera eller fl ytta objekt hittar du 
dessa under Ordna (Organize) i verktygsfältet. 

Att navigera mellan mappar går 
till på samma sätt som i Vista.
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Två fi ler med samma namn
Om du försöker fl ytta eller kopiera en fi l till en mapp där 
det redan fi nns en fi l med det namnet får du välja mellan tre 
tydliga alternativ. I meddelanderutan visas fi lens storlek och 
när den ändrades, tillsammans med en kommentar om vilken 
fi l som är större respektive nyare. 

Du kan även välja att fl ytta fi len och samtidigt behålla den 
befi ntliga. Den fi len du fl yttar får då ett nytt namn enligt 
meddelanderutan (en siffra läggs till i slutet på fi lnamnet).

Om du fl yttar/kopierar fl era fi ler samtidigt, och fl era av dem 
har samma namn kan du markera rutan Gör detta för 
nästföljande x konfl ikter (Do this for the next x confl icts) 
om du vill hantera alla fi ler på samma sätt. Klicka på Hoppa 
över (Skip) för att hoppa över aktuell fi l.

Sortera, gruppera och fi ltrera objekte. 
I Windows 7 kan du snabbt   sortera, gruppera och fi ltrera alla objekt i en mapp. 
För att sortera objekten i en mapp klickar du på någon av kolumnrubrikerna 
ovanför fi llistan (dessa visas endast i detaljerad vy). Om rubrikerna inte visas kan 
du högerklicka på en tom yta i mapplistan och välja Sortera efter (Sort by) följt 
av önskat alternativ.

Har du många fi ler i samma mapp kan du snabbt   gruppera dem. Högerklicka på 
en tom yta och välj Gruppera efter (Group by) följt av önskat alternativ.

Vill du   fi ltrera fi lerna, och enbart visa ett urval av dem, klickar du pilen till höger 
om kategorin och markerar rutan framför den/de grupper som du vill visa.

Klicka på rubriken för att sortera stigande. 
Klicka igen för att sortera fallande.

Här är fi lerna grupperade efter namn.
Här är fi lerna fi ltrerade, och endast de vars 
namn som börjar på A-F visas.

Att sortera, gruppera och fi ltrera 
objekt går till på samma sätt som 
i Vista.
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  f. vyer
Knappen med de olika vyerna har 
fl yttats till höger i verktygsfältet. 
Klicka på pilen vid knappen Vyer 
(Views) i verktygsfältet och välj önskat 
 alternativ. 

Förhandsgranskningsfönstret
Med hjälp av    förhandsgranskningsfönstret kan du se innehållet i de fl esta fi ler 
direkt i mappfönstret utan att behöva öppna fi len. Du kan nu enkelt växla mellan 
att visa och dölja förhandsgranskningsfönstret (som kom i Windows Vista) genom 
att klicka på knappen Visa/Dölj förhandsgranskningsfönstret (Show/Hide the 
preview pane) till höger i verktygsfältet.

Jämfört med Windows XP fi nns 
fl era nya alternativ. Har du 
tidigare arbetat i Vista är endast 
alternativet Innehåll (Content) 
nytt.

Här har vi markerat en RTF-fi l. 
Innehållet visas i förhandsgransknings-
fönstret. Du kan använda  rullningslisten 
för att bläddra genom dokumentet.
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information om G.  fi ler
När Windows Vista kom ersattes  statusfältet längst ner i mappfönstret av ett  infor
mationsfönster. Detta fi nns kvar i Windows 7 och ser ut på ungefär samma sätt. 
I detta fönster visas information om markerad fi l, vad som visas beror på vad det 
är för fi ltyp, det kan till exempel vara storlek, när den senast ändrades och taggar. 

Hur mycket information som visas beror på mappfönstrets storlek, ju större fön
ster desto mer information får plats. Högerklickar du på informationsfältet kan du 
välja storlek på det via snabbmenyn.

 taggar

Om du till exempel har många foton, kan du ge varje foto olika taggar. Ett foto på din dotter 
Sara kanske får taggarna Personligt, Sara, Familj och Semesterbilder, samtidigt kan ett foto på din 
kollega Johan få taggarna Arbete, Kollegor och Johan.

Du kan sedan söka på någon av de valda tagg arna för att hitta alla bilder med just den taggen. 
Ju mer du använder taggar, och ju mer organiserat och genomtänkt ditt system är, desto lättare 
kan du hitta de fi ler som du söker.

Du kan lägga till och ändra taggar direkt i informationsfönstret genom att klicka i rutan och 
skriva önskad text.

Du kan även klassifi cera fi len genom att klicka på stjärnorna. Klicka på Spara (Save) för att spara. 
Du kan lägga till information för fl era fi ler på en gång genom att först markera dem.

Taggar kom i Windows Vista och 
är ett sätt att klassifi cera fi ler, det 
innebär att du lägger till ord och 
fraser för att lättare hitta dem vid 
en sökning.

När du pekar på fi len visas 
även information i en textruta.  
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  h. Bränna   skivor
I Windows 7 är det lätt att bränna skivor. Du kan dessutom enkelt välja att an
vända cdskivan som en usbenhet, och kan då spara, redigera och ta bort fi ler på 
skivan när som helst, på samma sätt som på ett usbminne.

1  Markera den mapp eller de fi ler du vill kopiera till skivan. Klicka på Bränn 
(Burn) i verktygsfältet.

2  Sätt i en tom skiva i enheten när ett meddelande om detta visas.

3  Markera Med en CD-/DVD-spelare (With a CD/DVD player) 
för att bränna alla fi ler på en gång, klicka på Nästa (Next).

4  Nu visas ett meddelande längst ner till höger i meddelandefältet, 
samtidigt öppnas ett mappfönster för skivan. Visa mappfönstret 
och klicka på Skriv till skiva (Burn to disc) i verktygsfältet.

5  Ge skivan ett namn och klicka på Nästa (Next). Nu bränns fi lerna till 
 skivan. Klicka på Slutför (Finish) när skivan är klar.

4

1

3

5

Markera Som en USB-fl ash-enhet (Like a 
USB fl ash drive) om du vill kunna spara, 
redigera och ta bort fi ler på samma sätt 
som till ett usb-minne.

2
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BiBliotek9. 
Ett    bibliotek är en samlingsplats för fi ler från olika  platser. Tack vare biblioteket 
har du enkelt tillgång till fi ler som fi nns lagrade på olika platser på din dator eller 
till och med på andra datorer inom nätverket. Genom att lägga till platser i dina 
bibliotek blir det lättare att organisera dina fi ler och arbetet blir smidigare.

Om du till exempel arbetar med ett projekt där fi lerna fi nns i olika mappar och 
kanske även på olika enheter, kan du lägga till dessa platser i biblioteket och 
enkelt ha tillgång till samtliga fi ler. Filerna fi nns fortfarande lagrade i de olika 
 mapparna, men visas i ett och samma bibliotek.

När du klickar på knappen  Utforskaren (Windows Explorer) i aktivitetsfältet 
visas dina bibliotek. Från början fi nns biblioteken Bilder, Dokument, Filmer och 
Musik (Pictures, Documents, Videos, Music). Om biblioteken inte visas klickar du 
på Bibliotek (Libraries) i navigeringsfönstret för att visa dem. Du kan även klicka 
direkt på något av biblioteken till vänster för att visa dess innehåll. 

Ett bibliotek fungerar på ungefär samma sätt som en mapp. När du öppnar bib
lioteket ser du en eller fl era fi ler och mappar. Den viktigaste skillnaden mellan 
bibliotek och mappar är att biblioteket bara är en samlingsplats för fi ler som fi nns 
lagrade på andra platser (i mappar). Filerna lagras alltså inte i själva biblioteket. 

De bilder som du placerar i mappen Mina bilder (My Pictures) visas automatiskt i 
biblioteket Bilder (Pictures). Samma sak gäller för mapparna Mina dokument, Min 
musik, Mina fi lmer (My Documents, My Music, My Videos) samt för motsvar an
de delade mappar. Om du expanderar ett bibliotek i navigeringsfönstret visas de 
platser där fi lerna fi nns lagrade.

Med hjälp av funktionen Bib-
liotek är det lättare att hantera 
fi ler oavsett var de är sparade.

Du kan visa ett specifi kt bibliotek 
genom att välja det under ditt 
namn på Start-menyn.
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  a. Skapa bibliotek
För att underlätta hanteringen av dina objekt kan du skapa egna bibliotek.

1  Klicka på Bibliotek (Libraries) till vänster i mappfönstret.

2  Klicka på  Nytt bibliotek (New library) i verktygsfältet.

3  Ge biblioteket ett namn.

1

2

3

4  Om du öppnar det nya biblioteket är det tomt. Du kan klicka på Inklu-
dera en mapp (Include a folder) för att lägga till en plats i biblioteket.

5  Bläddra fram och markera den mapp du vill inkludera och klicka sedan på 
   Inkludera mapp (Include folder).

4

5
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   B. lägga till platser i bibliotek
I ett bibliotek samlas innehållet från de mappar som har inkluderats som biblio
teksplatser. Du kan inkludera maximalt 50 mappar i ett och samma bibliotek.

1  Visa och markera den mapp som du vill inkludera i biblioteket.

2  Klicka på    Inkludera i bibliotek (Include in library) i verktygs fältet.

3  Välj det bibliotek som du vill lägga till mappen i.

   c. Sortera objekt
Du kan sortera objekten i biblioteket efter mapp, datum med mera. Beroende på 
vad för typ av objekt biblioteket innehåller visas olika sorteringsalternativ. Du kan 
till exempel sortera bilder efter dag och taggar, och musik efter artist och låt.

1  Visa det bibliotek som du vill sortera objekten i.

2  Öppna listan Ordna efter (Arrange by) och välj önskat alternativ.

Du kan inkludera mappar från 
fl era olika platser. Inkluderar du 
en mapp från en extern hårddisk 
eller ett nätverk måste enheten 
vara ansluten för att innehållet 
ska visas i biblioteket.

1

3

2

Du kan även sortera objekten 
med hjälp av rubrikerna ovanför 
fi llistan och via snabbmenyn 
på samma sätt som i ett vanligt 
mappfönster.

2

Beroende på 
bibliotekstyp 
visas olika 
alternativ.


