Stifinder
Eller hvordan organisere mine filer og billeder.
I Windows er der oprettet flere mapper:
Dokumenter som der gemmes det man eventuelt skriver og laver i regneark.
Billeder her ligger man sine billeder.
Musik hvis man har noget musik på sin computer er det her man gemmer dette.
Video ja her har man sine videofilm.
Hvis man bare køre det hele ned, ja så kan det være svært at overskue, så derfor kan der laves flere
mapper i de forskellige hovedmapper, det er jo som et arkiv, hvor man har en skuffe til regninger,
og heri har flere ringbind med de forskellige år, så man skal se det sådan, at f. eks Billeder er en
hovedmappe, og så opretter man undermapper, som man giver et sigende navn f. eks Norge 2012.
Har man været i Norge i flere omgange, kan man under mappen Norge lave undermapper f. eks
forår.

For at komme til mappen Billeder eller Dokumenter er det nemmest at gå til start
og her
finde billeder, og klikke på det, den kommer på højre side. Når man har gjort dette kommer man ind
i mappen Billeder I den øverste
linje kan man se hvor man er
Nu gælder det om at få lavet en
ny mappe, i Windows 7 vil der
være en på denne linje der hedder
ny mappe
I Vista skal man ind i Organisere
og her vælge ny mappe. Der
kommer nu en ny mappe, og den
kan man navn give.
Nu skal man så have flyttet sine billede ind i mappen hvor de høre hjemme, det kan gøres ved at
finde de billeder man vil flytte, så markere dem alle, højre klikke og sige kopiere, og når man har
gjort dette, gå til den mappe vi lige lavede, marker mappen, højreklikke og sige sæt ind.
Når man så har set at alt er som det skal være, så kan man jo slette de billede man til at ligge i selve
hovedmappen, det gøres ved at markere billedet højre klikke og sige slet.

