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De Windows-Explorer 
Nu hebbt wi so veel vun Datein snackt un Se hebbt ok al welk anleggt. In’n Verloop vun 
Johrn warrt dat heel veel Datein warrn. Woans behöllt een dor de Översicht? Kann een de 
Datein bloots blangenanner liggen sehn in de Speichern unter- un Öffnen-Dialooge vun de 
Anwennerprogramme? Woans kann een Datein wegsmieten, de een nich mehr bruukt? 

Keen Bang, Se köönt de Översicht behollen. Dorto gifft dat Programme to’n Verwalten 
vun Datein . Twee solk Programme warrt mit Windows mitlevert: De Arbeitsplatz  und 
de Windows-Explorer . Mit düsse Programme köönt Se alle mööglichen Datein bekieken, 
ümnöömen, löschen, kopeern, utsnieden, infögen, in Ordner steken, sülven Ordner anleggen... 
Mit en Dateiverwaltungsprogramm warrt Se sülven to’n Baas vun’n Computer! 

Explorer un Arbeitsplatz 
Vun de twee Programme lehrt Se hier bloots een: den Explorer. De Explorer is nämli dat 
ansprooksvullere, profeschonellere Programm vun de twee. Man de Makers vun Windows 
hebbt sik dacht, uns Kunden sünd so dösig, de bruukt en dösiges Dateiverwaltungsprogramm. 
Dorwegen hebbt se den Arbeitsplatz glieks as Icon op’n Desktop leggt – den Explorer avers 
nich! Liekers is de dor. So kriggt Se em: 

Explorer starten:  

• rechter Muusklick op Start 
oder 

• rechter Muusklick op Arbeitsplatz 
oder 

• Start | Programme | Windows-Explorer. 
 

...orr rechter 
Muusklick op 
Start, denn 
liekso. 

So geiht’t gau: 
rechter Muusklick 

op’n Arbeitsplatz, 
denn in’t 

Kontextmenü 
Explorer klicken... 

De Explorer kümmt in’n 
Programmfenster mit twee 
Fensterdelen.  
An de Grenz dortwüschen 
kannst mit daldrückte 
Muustast trecken! So ännert 
sik de Breed vun de Fenster. 
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Dat Explorerfenster heet 2 Delen:  

• Links seht Se de Datenstruktur orr Daten-Hierarchie: 
bloots Loopwarken un Ordner, de in’nanner verschachtelt sünd. 

• Rechts seht Se jümmers den Inholl 
vun en enkelten Ordner: 
allens, wat binn stekt, also Ordner 
un  Dateien. 

An de Grenz twüschen de Fenster kannst 
trecken. 

Linkes Fenster: De 
Datenstruktur 
De Datein liggt nich alle blangenanner op de 
Fastplatt; tosamenhöörn Datein stekt in 
Ordner, dat dat allens sin Schick hett. 

In de Ordner köönt wedder Ordner steken. 
En Hierarchie  kümmt tostann. 

Bloots wenn in en Ordner noch annere Ordner binn stekt, hett he’n Quadrat dorvör: 

 

 

Mit Klick op dat Quadrat warrt de binn liggen Ordner sichtbor / unsichtbor. 

  

  

 

 

 

Klic

Fien

In Windows

Mit düsse T
Plusteken vö
Se alle Ordn
Plusteken do
de Ordner le

Nee, dat kan
doch Ehr Da
Keen Ordne
vun’n Explo

Wenn Se de
dat Ordne
Ordner, man

. 
Plusteken = Slaten: In düssen Ordner stekt annere Ordner
Se sünd avers noch nich to sehn. 

Minusteken = Apen: In düssen Ordner stekt annere 
Ordner, un se sünd alle nerrn to sehn – beten na rechts 
inrückt. 
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kt Se nu op poor Plusteken. 

e Linien wiest, wa deep liggen Ordner Se graad opblättert. 

 köönt Ordner 12 Ebenen deep liggen (Ordner in Ordner in Ordner...). 

echnik köönt Se sik nu de Datenstruktur op Ehr Fastplatt bekieken. Wenn Se dat 
r de Fastplatt (C:) anklickt, warrt dat swupps to en Minusteken, un dorünner seht 
er, de dor binn liggt. Söökt Se den Ordner Eigene Dateien. Hett he en 
rvör? Wenn ja, stekt dor noch Ordners binn. Wenn nich – wat heet dat denn? Is 
rrig? 

n doch nich angahn. Överleggt Se mal! In den Ordner Eigene Dateien hebbt Se 
tein afspiekert, de Se bi’t Spiekern-Öven maakt hebbt. Dor mutt wat binn ween! 
r villicht, avers doch enkelte Datein. Stimmt! Avers de köönt Se in’t linke Fenster 
rer nich sehn. Links is bloots de Struktuur – Loopwarken un Ordner. 

 Datein sehn wüllt, de in en Ordner binn liggt, denn klickt Se een Mal op 
rsymbol . Nu warrt in’t rechte Fenster de Inholl wiest – nich bloots de 
 ok de Datein! 

Linkes Fenster: allens 
slaten! 
So is de Computer opbuut. 
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Inholl bekieken 
In’t linke Fenster op en Ordner klicken  

 Symbol warrt    und  

de Inholl is in’t rechte Fenster to sehn! 

To’n Merken: 

Linkes Fenster Rechtes Fenster 
Op den ganzen Computer: Struktur 

överblicken, dorin navigeern 
In een Ordner: Datein un ehr Egenschapen 

kunnerleern 
 

Navigeern 

Dat Bewegen dör en Datenstruktur, as Se dat graad 
maakt hebbt, watt Navigeern  (op Hoochdüütsch: 
Navigieren) nöömt. 

Dal navigeern 
= deeper in de Datenstruktur rinkrupen 

In’t linke Fenster: 
Klickt Se op dat Plusteken vör en Ordner 

Klickt Se denn op de Plusteken vör de 
Ünnerordner 

In jeden Ordner, ’neem Ünnerordner binn liggt, 
köönt ok noch enkelte Datein liggen! De seht Se nich in’t linke Fenster. Dorto 
mööt Se op dat Ordnersymbol klicken. Denn kümmt in’t rechte Fenster de 
ganze  Inholl vun den Ordner vörtüüg. 

In’t rechte Fenster: 
Duppelklickt Se en Ordnersymbol in’t rechte Fenster. 

De Ordner warrt nu apenmaakt un sin ganze Inholl in’t rechte Fenster wiest. 

Düsse Methood is nich so good, wieldat Se dorbi duppelklicken mööt. In’t linke Fenster 
bruukt Se nienich  duppelklicken – bloots eenfach klicken! 

Op navigeern 
= in de Datenstruktur na baven bewegen 

Dat geiht bloots in’t linke Explorerfenster! 
Klickt Se links op en Ordner, de den Ordner, den Se graad bi’n Wickel hebbt, 
överordnet is. 

In’t rechte Fenster kümmt de Inholl vun den överordneten Ordner vörtüüg. 

Orr: 

Klickt Se op de Minusteken-Quadrate, dat de wedder to Plusteken warrt. 

Bi’t Navigeern 
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Linkes Fenster: allens 
slaten! 
So is de Computer opbuut. 

Orr: 

Benütt Se den Knoop Aufwärts op de Symbolliest vun’n Explorer. 

Forscht Se nu beten op Ehrn Computer rümmer. Kiekt Se in deep verschachtelte 
Ordner, man weest Se heel vörsichtig in den Ordner C:/Windows! Bloots bekieken. 

Översicht behollen 
• Maakt Se nich to veel Ordner togliek apen! 

• Klickt Se op de Minusteken, de Ordner to sluten, ’neem Se noog in 
forscht hebbt! 

De Opbuu vun’n Computer 
Wenn Se in’t linke Fenster allens an Minusteken, wat to sehn is, 
toklickt, dat dat Plusteken sünd, denn seht Se an’t Enn wat, wat so 
ähnlich utsüht as in’t Bild links. 

De bövelste Ebene is de Desktop.  

Op den Desktop gifft’t poor Ordner, dorünner Eigene Dateien, ok den Papeerkorf. Man 
is dat allens, wat direkt op den Desktop liggt? Nee... woans köönt Se nakieken, wat dor 
noch liggt? Richtig: Se klickt op dat Symbol vun’n Desktop. 

Nu seht Se in’t rechte Fenster de Icons, de ok op SeEhrn Desktop 
to sehn sünd. Dat is datsülvige! De Desktop, de bi’t Starten den 
ganzen Billschirm bedeckt, is hier weddergeven. 

De neegste Ebene is de Arbeitsplatz. 

Klickt Se dat Plusteken vör den Arbeitsplatz apen.  

Nu kaamt de Loopwarken vörtüüg – Bild rechts –:  

• dat Disketten-Loopwark 3,5-Diskette (A:) 
• de Fastplatt (C:) 
• villicht noch mehr Fastplatten, as hier, un 
• dat CD-Loopwark – Bookstaav kann (D:) orr 

allens annere ween, as hier (S:) 

 Elk Loopwark hett en Plusteken dorvör. Klickt Se dat vör 
de Fastplatt (C:) apen. 

De Fastplatt (C:) 

Op de Fastplatt liggt alle wichtigen Daten. Wenn in Ehr PC mehr as een Fastplatt 
stekt, is de eerst de wichtigste. De eerst Fastplatt hett jümmers den Bookstaven 
(C:). Babento kann elk Fastplatt noch’n Naam hebben. De Naam is egaal. Se 
köönt em sülven bestimmen. 

Op (C:) liggt’n ganzen Barg Ordner (Bild links). Wa veel un welk dat sünd, 
hangt dorvun af, wat Se op Ehrn PC allens installeert un spiekert hebbt. Man dree 
wichtige Ordner gifft’t op jeden Fall: 

• Eigene Dateien 
• Programme 
• Windows 
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De Ordner Eigene Dateien 

In düssen Ordner warrt normalerwies all de Datein afleggt, de Se sülven mit 
Anwennerprogramme maakt. Man nich dwangswies – Se köönt ok Ehr Datein ganz 
woanners afleggen; orr Se köönt in Eigene Dateien niege Ordner anleggen, dat Se da de 
Struktur rinkriggt, de Se sülven hebben wüllt. 

Se sünd sachs wieswoorn, dat dat ja ok direkt op’n Desktop al’n Ordner Eigene Dateien 
gifft. Woso denn? Na, de Ordner Eigene Dateien op’n Desktop is dat Spegelbild vun 
den Ordner op (C:). Dat hebbt de Makers vun Windows to SeEhr Bequemlichkeit so 
anleggt. Beed Ordner hebbt jümmers den glieken Inholl. 

De Ordner Programme 

In düssen Ordner warrt normalerwies alle Programme installeert. Wenn Se ’n nieges 
Programm installeert, warrt automaatsch hier en Ünnerordner anleggt un stückerwat 
Datein hierher kopeert – bi grote Programme köönt dat Hunnerte Datein ween, de to’t 
Funscheneern nödig sünd. Dorüm: In düssen Ordner nich rümmerspeelen, nix löschen 
usw. Villicht löppt süss een vun Ehr Programmen achterna nich mehr richtig. – Man 
rinkieken köönt Se ruhig. 

De Ordner Windows 

Wenn de Ordner Programme al „tabu“ weer, denn is de Ordner Windows dat eerst 
recht. Hier sitt de Datein, de Windows, dat Bedreevssysteem, to’n Funscheneern brukt. 
Rinkieken köönt Se, man düsse Ordner is wiss keen Speelwisch. Wenn Se hier Datein 
löscht orr ümnöömt, kann’t ween, dat Windows nich mehr richtig funscheneert. 

Datein löschen? kopeern? ümnöömen? Ja, dat köönt Se noch nich, man bald lehrt Se’t. 

 

Navigeern in Programme 
Betherto hebbt Se ja poor Datein anleggt, de Se jümmers in’n Ordner Eigene Datein afleggt 
hebbt. Dat weer de Steed, de dat Programm automaatsch vörslaan hett; un Se hebbt ehr nich 
verännert – wieldat Se dat nich kunnen. Man nu köönt Se dat! 

In’n Speichern unter-Dialoog un in’n Öffnen-Dialoog vun Anwenderprogramme köönt Se 
binah liekso navigeern as in’n Explorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utklappliste = linkes 
Explorerfenster: 

• wiest de Datenstruktur 

• na baven navigeern 

Datein-Beriek = rechtes 
Explorerfenster: 

• wiest den Inholl vun’n 
aktuellen Ordner 

• dal navigeern 
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Gaht Se in een vun de Anwenderprogramme, de Se al kennt, un spiekert Se eenfach de lerrige 
Datei, de automaatsch apenmaakt warrt! Ok lerrige Datein köönt Se ja spiekern. 

Wieldat de Datei to’n eersten Mal spiekert warrt, kaamt Se automaatsch in den Speichern 
unter-Dialoog. Bi Speichern in: steiht de Ordner Eigene Dateien. 

In den witten Beriek in’e Midd seht Se nu den Inholl vun den Ordner, de baven steiht, un 
twoors den ganzen  Inholl: Datein un Ordner. Wenn de Ordner Eigene Dateien 
Ünnerordner hett, sünd de hier also ok to sehn. – Düsse witte Beriek speelt also de Rull vun’t 
rechte Explorer-Fenster – dat Fenster, ’neem de 
Inholl vun den aktuellen Ordner wiest warrt. 

Un wat is denn dat linke Explorerfenster? Woneem 
in düssen Dialoog seht wi denn de Struktur vun de 
Daten op de Fastplatt? – Tje, dat is nu beten 
versteckt, avers dat is dochen dor. De Datenstruktur 
stekt ünner de Utklappliste an dat Feld Speichern 
in:! 

Klickt Se op den swatten Piel rechts an dat Feld 
Speichern in:. Nu klappt de Datenstruktur op, un 
dat is heel ähnlich to dat linke Explorerfenster! 

De eenzige Ünnerscheed is, dat Se hier keen Plus- 
un Minusteken vör de Ordner un Loopwarken 
hebbt, de dat Dalnavigeern lichter maken. Man navigeern köönt Se liekers: 

So navigeert Se dal: 
Se wüllt Ehr Datei in en Ünnerordner vun den 
Ordner Eigene Dateien afleggen? Denn mööt Se 
düssen Ünnerordner in den Beriek in de Midd 
duppelklicken. 

Denn geiht de Ordner op, un sin Naam steiht nu in 
dat Feld Speichern in:. 

 
Nerrn in den witten Beriek is nu den Inholl vun 
düssen  Ordner to sehn! 

Wenn Se nu op Speichern klickt, warrt de Datei in düssen Ordner spiekert. 

Hypnose funscheneert nich! 
Wohrschu, leve Anfängers! Se mööt den Ordner, in den Se afspiekern wüllt, würklich 
duppelklicken, so dat de apen geiht un sin Naam baven bi Speichern in: steiht! Mennig 
Anfängers klickt den Ordner bloots een Mal an, as in dat Bild rechts baven, un denkt denn 
heel innig an düssen Ordner. Dat hölpt nix. Vun’t Innig-an-Denken lett sik de Computer 
nich beindrucken; Computers kannst nämli nich hypnotiseern.  

Dör dat Eenmal-Anklicken is de Ordner markeert, avers he steiht nich bi Speichern in:! 
Dor steiht jümmer noch Eigene Dateien. Passt Se also op, welk Ordner apen maakt is! 
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Dal-Navigeern geiht also in Dialooge jümmers mit den Middelberiek, mit dat „rechte 
Explorerfenster“. Un Op-Navigeern? 

So navigeert Se op: 
Wenn Se in en överordneten Ordner spiekern 
wüllt, benütt Se de Utklappliste.  

Klickt Se de apen. Se seht nu, in welken 
Ordner Se graad sitt – dat is de eenzige Padd, 
de sichtbor is. In dat Bild rechts is dat de 
Ordner „Plattdüütsch Nahrichten...“ De Naam 
vun den Ordner is ok in dat Feld Speichern 
in: to lesen, avers in düsse Utklappliste seht 
Se, woneem düsse Ordner in sitt! 

Se köönt nu op den överordneten Ordner 
Eigene Dateien klicken. Denn steiht de bi 
Speichern in:. So sünd Se een Schritt na 
baven gahn. 

Se köönt avers ok mit een eenzigen Klick en groten Sprung maken. Wenn Se t.B. op de 
Diskett (A:) orr en anner Loopwark spiekern wüllt, köönt Se dat hier eenfach anklicken. In 
dat „linke Explorerfenster“, dat Översichtsfenster, hebbt Se even Söbenmeilenstebel an! 

Fuustregel in Dialoge:  
Dal navigeern = Duppelklicken in’n Middelberiek 

Op navigeern = Utklappliste 

Mit beed Techniken kombineert kaamt Se lichtens överall hen. Se köönt t.B. toeerst mit de 
Utklappliste na en anner Fastplatt wesseln un dor denn dreemal in Ünnerordner dalkrupen, bet 
Se dor anlangt sünd, ’neem Se spiekern wüllt. 

För den Öffnen-Dialoog gellt düt allens jüst so as för den Speichern unter-Dialoog!  

Tricks: 
De lütte Knoop  op de Symbolliest vun dat Dialoogfenster bringt Se 
jümmers nau een Ebene na baven.  

Niege Verschoonen vun mennig Anwennerprogramme hebbt an’n linken Rand vun 
ehr Speichern unter- un Öffnen-Dialoogfenster en Liest mit Afkörten to poor 
faken brukte Steden. Dor köönt Se vun överall ut mit een Klick na Eigene 
Dateien jumpen orr na den Desktop. Dat is avers nich so sinnvull. (Nüms spiekert 
Datein op den Desktop!) Dat beste is de Knoop Verlauf. Dor kriggt Se denn en 
List vun all de Steden, ’neem Se in de letzte Tied spiekert hebbt – praktisch! 

Wat is en Padd? 
Padd (Hoochdüütsch: Pfad) nöömt een den Weg na en enkelte Datei. En Padd 
warrt so opschreven: C:\platt\computeriematerial\win98-kurs.doc 

Dat heet, de Datei win98-kurs.doc liggt in den Ordner computeriematerial in den 
Ordner platt op de Fastplatt C:. Wenn Se dalnavigeern wüllt, maakt Se toeerst C: 
apen, denn den Ordner platt, denn... usw. 
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