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4
Utforska enheter

Enheter
Den utrustning som ansluts till datorn kallas en enhet. Det kan vara hårddis-
kar, modem, nätverkskort, skrivare osv. En enhet brukar betecknas med en 
stor bokstav. Man kan inte med säkerhet säga vilken bokstav som betecknar en 
viss enhet då det skiljer sig åt. Vanligtvis betecknas diskettenheten med A och 
hårddisken med C. Därtill kommer andra lagringsenheter som t.ex. cd-romspe-
lare, som brukar betecknas med D, och nätverksenhet.  
I detta kapitel ska du använda dig av Dator för att arbeta med enheter.

Fönstret Dator
När du öppnar Dator kan du se hur din dator är uppbyggd. Har du t.ex. en dvd-
spelare (en slags cd-spelare) installerad ser du följande ikon. Lägg märke till att 
enhets-beteckningen för spelaren kan variera, enhet (E:) är den enhet som är 
avsedd för dvd:n på vår ”testdator”, men på din dator kan det vara annorlunda).

Du kan se Dator som en av flera utgångspunkter när du vill utforska din dator. 
Härifrån navigerar du dig sedan vidare genom att dubbelklicka på önskad ikon. 
Du ska börja med att titta på hur din hårddisk ser ut.

1. Öppna Dator (dubbelklicka på ikonen som finns på Skrivbordet).
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´ Har du ingen ikon på Skrivbordet går du in under Startmenyn och väljer   
 Dator den vägen istället.

Vad som visas i ditt fönster kan skilja sig från vår bild. Du kanske har många 
fler ikoner. Det beror på vilka enheter som är installerade på den dator du arbe-
tar med.

Visa alla fönster
Om du i fönstret Dator dubbelklickar på hårddisken eller disketten, byts inne-
hållet ut i aktivt fönster. Det finns även en annan variant som innebär att det 
istället öppnas ett nytt fönster som visar innehållet. Du ska börja med att kon-
trollera att det första alternativet är valt på din dator dvs. att innehållet visas i 
samma fönster.

1. Klicka på Ordna i verktygsfältet 
och sedan Mapp- och sökalterna-
tiv. Kontrollera att fliken Allmänt 
är vald.

2. Kontrollera att alternativet Öppna 
mappar i samma fönster (finns 
under etiketten Bläddra i mappar) 
är valt. Klicka på knappen OK.

Med det andra alternativet Öppna 
mappar i separata fönster valt, öppnas 
ett nytt fönster när du dubbelklickar på 
en enhet eller mapp.
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Hårddisken
1. Dubbelklicka på ikonen för hårddisken:

Innehållet på din hårddisk visas.

Egenskaper för hårddisken
Hårddiskens storlek varierar från dator till dator. Du kan själv kontrollera hur 
stor hårddisk du har och hur mycket utrymme som används. Du kan antingen 
se det direkt när du valt Dator eller så gör du på följande sätt:

1. Klicka med höger musknapp på en 
tom yta i fönstret Lokal disk (C:).

´ Du kan också högerklicka på  
 ikonen för hårddisken (C:) i  
 fönstret Dator.

2. Välj Egenskaper i snabbmenyn 
som visas.

3. Kontrollera att fliken Allmänt är 
vald.

I dialogrutan kan du kontrollera hård-
diskens totala storlek, hur mycket ledigt 
utrymme det finns kvar och hur mycket 
utrymme som används.
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4. Klicka på knappen Avbryt. Kontrollera att fönstret Lokal disk (C:) är 
aktivt.

Du kan även kontrollera andra enheter som visas i fönstret. Då gör du på 
samma sätt som du gjorde för hårddisken.

Egenskaper för cd-skiva
Vid ikonen för cd-spelaren i Den här datorn visas en text. När du sätter i en cd-
skiva i cd-spelaren och väntar någon sekund så byts texten ut och istället visas 
cd:ns titel (förutsatt att skivan har en titel). Du kan då direkt se om det är rätt 
skiva och behöver inte öppna den. Du kontrollerar cd-skivans egenskaper på 
samma sätt som för t.ex. hårddisken.

Egenskaper för mapp
Högerklickar du på en mapp och väljer 
Egenskaper kan du se information om 
bl.a. antal mappar och filer och totala fil-
storleken.

Disketten
På din dator finns det kanske en diskettstation där du kan 
mata in disketter. Du lagrar filer, som du vill använda på 
andra datorer eller ha som säkerhetskopia, på diskett. Innan 
du växlar över till diskettstationen måste du sätta i en diskett. 
(Finns det ingen diskettstation på din dator så läs bara igenom 
följande text som handlar om disketter.)

1. Sätt i en diskett.

´ Pilen som syns på disketten ska peka mot datorn när du sätter i den.

2. Dubbelklicka på ikonen för diskettstationen i fönstret Dator.

Ytterligare ett nytt fönster öppnas som visar innehållet på disketten. 

3. Stäng fönstret Diskettenhet (A:).

Kopiera en diskett
Det kan många gånger vara bra att ha kopior av disketter. Kopian kan användas 
istället för originalet, så gör det inte så mycket om det händer något med den 
diskett du arbetar med. 



© Skandinaviska Databöcker AB 47

4 Utforska enheter

Windows Vista grundkurs

Då kopierar du bara originaldisketten igen. Du behöver ha tillgång till en tom 
diskett (eller en diskett vars innehåll du kan radera) för att kunna kopiera en 
diskett. Så här kopierar du en diskett:

1. Sätt i den diskett vars innehåll du vill kopiera, om den inte redan är i, i 
datorns diskettfack.

2. Öppna fönstret Dator om det inte redan är öppen.

3. Högerklicka på symbolen med namnet Diskettenhet (A:).

4. Välj alternativet Kopiera disk i snabbmenyn som visas.

5. Klicka på knappen Starta 
(eller tryck Enter).

Windows talar om när du ska byta 
diskett. Använd en tom diskett 
eller en diskett som inte inne-
håller viktig information. Allt 
som finns sparat på måldisket-
ten kommer att skrivas över vid 
kopieringen.

´ Den diskett du kopierar   
 kallas källdiskett.  
 Måldisketten är den diskett  
 du vill kopiera till (kopian). 

6. Sätt i måldisketten i datorns 
diskettfack. Klicka på knap-
pen OK.

När kopieringen är klar visas återigen dialogrutan Kopiera disk. 

7. Klicka på knappen Stäng.

Säkerhetskopior
Idag är det enkelt att skydda information mot faror såsom hårddiskhaverier, 
inbrott och brand genom att med jämna mellanrum ta säkerhetskopior (göra 
backup). Säkerhetskopior kan t.ex. bestå av cd-skivor, magnetband eller disket-
ter. Anledningen till att man gör en säkerhetskopia är att informa tionen ska 
lagras på ett annat ställe än där den normalt förvaras. Men den här typen av 
lagrings media är lätt att transportera, vilket också gör den lätt att stjäla.
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En annan sak att tänka på när det gäller disketter är att det är ett magnetiskt 
lagrings media. Det betyder att du måste vara försiktig med var du lägger dina 
disketter så att de inte avmagnetiseras. Då kommer all information att raderas. 
Disketter är också känsliga för värme.

Formatera diskett
Numera är nästan alla disketter som säljs på marknaden redan formaterade. 
Köper du oformaterade disketter måste du först formatera dem för att de ska 
kunna användas. När en diskett formateras delas den in i ett antal spår och sek-
torer, vilket är nödvändigt för att information ska kunna sparas på den. 

Observera att all information som finns sparad på en diskett tas bort vid 
formatering. Orsaken till att du här lär dig formatera en diskett är att du har 
användning för detta då du, genom att formatera en diskett, raderar innehållet 
och därför kan använda den på nytt. Tillvägagångssättet för att formatera en 
diskett är följande:

1. Kontrollera att fönstret Dator fortfarande är öppet. Markera diskettenhe-
ten. Högerklicka och välj Formatera.

Dialogrutan Formatera diskettenhet visas nu på din skärm.

Formateringssättet Snabbformatering kan endast användas på disketter som 
redan är formaterade. Knappen Starta påbörjar formateringen av disketten. 
När formateringen är färdig visas en dialogruta som bekräftar detta. För att 
stänga dialogrutan klickar du en gång på knappen Stäng.

2. Klicka på knappen Stäng i dialogrutan. Stäng fönstret Dator.

Formatera hårddisk
På samma sätt som en diskett behöver formateras för att kunna lagra infor-
mation, behöver hårddisken formateras. Formateringen utförs vanligtvis hos 
återförsäljaren eller tillverkaren. När hårddisken är formaterad behöver ett ope-
rativsystem installeras, som används för att kunna använda olika program och 
hantera hårddisken och andra enheter som finns tillgängliga.

Det är riskfyllt att formatera hårddisken utan tillräckliga kunskaper eller 
god hjälp att tillgå. Då hårddisken formateras försvinner all information från 
datorn. Detta kan medföra att värdefull information går förlorad. Därför är det 
viktigt att komma ihåg att göra backup på hårddisken (eller i alla fall de vikti-
gaste filerna) innan den formateras.




