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STRUKTUR ?

Ostruktur Struktur
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VAD ÄR ’STRUKTUR’  ?

➢STRUKTUR innebär:  Någon form av ORDNING

➢ORDNING är:             Väldigt INDIVIDUELLT

➢ORDNING kan innebära:  

▪ Var sak på sin plats (musik, brev, fotografier, filmer, e-post….)

▪ Kronologisk tidsordning (1971, 1972, 1973,…..2017,…. )

▪ Personer (Mina prylar, Dina prylar, Stinas prylar, Kalles prylar, Gemensamma prylar, …)

▪ Olika aspekter av livet (arbete, fritid, familj, hobby, semester…)

▪ Olika kombinationer av dessa.

➢ORDNING gör:      Mycket lättare att hitta och bearbeta rätt information senare.
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VAR FINNS INFORMATIONEN ?

➢ Datorns hårddisk(ar)    (enhet C: , enhet D:  ,  etc.)

➢ Externa lagringsmedia   (USB-sticka, extern hårddisk, 

DVD-skiva, CD-skiva)

➢ Nätverks-hårddisk       (NAS, inkopplad i hemmanätverket)

➢ Datalagring i ’molnet’   (dvs. på Internet:  OneDrive, Dropbox, 

Google Drive, …)
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DATORNS HÅRDDISK(AR)5

C: D:

C:

D:

En eller två fysiska hårddiskar
En fysisk hårddisk uppdelad på två 

logiska hårddiskar (partitioner).



HUR LAGRAS INFORMATION ?

Information lagras i form av FILER  (engelskans ’FILE’):

o Brev = dokument-fil

o Fotografi = bild-fil

o Musikstycke = musik-fil

o Film = video-fil

o Kalkylark = Excel-fil

o …etc
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HUR BENÄMNS FILER ?

filnamn.filtillägg

Exempel:

Mitt brev till moster 2017-08-01.docx  (dokument)

Maken Oskar på Öland juni 2016.jpg  (bild)

Frank Sinatra – My Way.mp3  (musik)

Independence Day.mpg  (film)
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FILER FÖRVARAS I MAPPAR (ENG. FOLDER)

• En MAPP kan liknas vid en hängmapp i ett arkivskåp.

• Mappen ’Den här datorn’ utgör själva arkivskåpet.

• En MAPP kan innehålla enskilda filer.

• En MAPP kan innehålla flera undermappar, som i sin tur kan innehålla

undermappar och/eller filer.

• MAPPAR och UNDERMAPPAR formar STRUKTUREN (trädstruktur).
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EXEMPEL PÅ 
MAPP-
STRUKTUR
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ETT ANNAT SÄTT ATT RITA EN ’MAPP-STRUKTUR’

Naturen

Djur

Husdjur

Hundar

Katter

Vilda djur

Växter

Blommor

Grönsaker

Svampar

Träd
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VEM HJÄLPER DIG ATT …

• SKAPA MAPPAR i en MAPP-struktur ?  UTFORSKAREN

• TA BORT och DÖPA OM

mappar ? UTFORSKAREN

• HITTA bland 

mappar och filer ?          UTFORSKAREN

• SÖKA filer ? UTFORSKAREN

• FLYTTA filer ? UTFORSKAREN

• KOPIERA filer ? UTFORSKAREN

• TA BORT filer ? UTFORSKAREN
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UTFORSKAREN

Innehållsfönster

Navigeringsfönster
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VISA / DÖLJA I NAVIGERINGSFÖNSTRET

• > betyder att det finns dolda prylar i den här enheten / mappen, 

det finns mer (en understruktur) att titta på:

• Klicka på > så visar sig den dolda strukturen, och då visas ett  V :

• Klicka på V så dölj strukturen och det blir ett > igen:
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MICROSOFT’S STRUKTUR:14



MIN STRUKTUR15



EN NIVÅ DJUPARE
NER I STRUKTUREN…
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BÖRJA SKAPA EN STRUKTUR SOM PASSAR JUST DIG17

JAG

Mitt arbete Min fritid Min familj

Fotboll Fågelskådning Teater

…och fortsätt sen att bygga ut trädet med nya grenar, 

grenar som sitter på ’rätt plats’ i trädet.



STRUKTUR BETYDER:

• Lätt att hitta information

• Lätt att ändra och bygga ut strukturen

• Lätt att skapa en säkerhetskopia
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VAD ÄR EN ’SÄKERHETSKOPIA’ ?

• En ögonblicksbild (’snapshot’) av mapp-strukturen och de filer som förvaras i 

mapparna.

• MAO:  Så här ser det ut just nu i mina mappar, i kopieringsögonblicket.

• En stund senare kan det se annorlunda ut:

• Mappar / filer har tagits bort

• Nya mappar / filer har lagts till 

• Filer har modifierats

• Mappar / filer har fått nya namn
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VARFÖR SÄKERHETSKOPIERA ?

• Det är bara en tidsfråga innan en hårddisk går sönder !!!

• 2 månader / 5 år / 10 år ???

• Kan bli oerhört dyrt att ’återskapa’ information från en 

kraschad hårddisk, om ens möjligt.

• Utpressningsvirus, som har krypterat ditt data och 

busarna vill ha betalt för att låsa upp filerna.
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NÄR SÄKERHETSKOPIERA ?

Beror på hur mycket information du har ’råd att förlora’:

• Dagligen ?

• Veckovis ?

• Månatligen ?

• Så fort du gjort minsta ändring ?
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VAD SÄKERHETSKOPIERA ?

• Din oersättliga information:

• Dina dokument

• Dina foton

• Egna filmer

• Egen musik

• INTE:   Windows, köpta program, köpt musik, köpta filmer,

dessa går alltid att ersätta (kan kosta pengar dock).
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VAR LÄGGA SÄKERHETSKOPIOR ?

• Extern hårddisk (USB)

• USB-sticka

• ’Molnet’ (dvs ute på Internet):

• Dropbox

• OneDrive

• Google Drive

• ….
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VAD SÄKERHETSKOPIERA ?24

JAG

Mitt arbete Min fritid Min familj

Fotboll Fågelskådning Teater



HUR MÅNGA SÄKERHETSKOPIOR ATT SPARA ?

• Förslag: Spara de tre senaste kopiorna (dvs. 3 generationer):

1. Denna månad

2. Förra månaden

3. Förrförra månaden

=> Om du är minsta osäker:    Spara ytterligare generationer, så att du kan gå tillbaka i tiden

bland dina säkerhetskopior. Det är väldigt lätt att kasta gamla generationer i Papperskorgen.

=> Hårddiskar är ganska billiga idag !

• Datera kopiorna genom att döpa om varje säkerhetskopia:

1. Kopiera mapp-strukturen ’JAG’ från C-enheten till en USB-sticka (t.ex. E-enheten) med 

bibehållet namn ’JAG’.

2. Ge kopian på USB-stickan ett nytt namn: ’171024 JAG’
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BYGG EN MAPP-STRUKTUR PÅ EN USB-STICKA 
(SOM TRÄNING)

• Uppgiften:

Bygga en ’JAG-struktur’ på en USB-sticka 

(F-enheten) med Utforskaren.
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THE END

Tack för idag, slut för idag !
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