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Κεθάιαην 2 -  Οξγάλωζε Σπζηήκαηνο Αξρείωλ 

 
Αξρείν (File)  
Αξρείν νλνκάδεηαη κία νξγαλωκέλε ζπιινγή από δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε θάπνηα ζπζθεπή 

απνζήθεπζεο ζηνλ ππνινγηζηή. 

Γηα λα θξαηήζνπκε κία εξγαζία πνπ θάλνπκε ζηνλ Η/Υ (π.ρ. έλα θείκελν, κία δωγξαθηά) ηελ 

απνζεθεύνπκε ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ Η/Υ αθνύ πξώηα ηεο δώζνπκε θάπνην πεξηγξαθηθό όλνκα. Μηα 

εξγαζία ηελ νπνία έρνπκε απνζεθεύζεη ζην ζθιεξό δίζθν, νλνκάδεηαη αξρείν δεδνκέλωλ (Data File). 

Έλα αξρείν δεδνκέλωλ εκθαλίδεηαη από ην windows ωο έλα εηθνλίδην κε ην όλνκα πνπ έρνπκε δώζεη. 

Με ηνλ ίδην ηξόπν έλα ζύλνιν από εληνιέο (δειαδή έλα πξόγξακκα, ην νπνίν ην δεκηνύξγεζε θάπνηνο 

εηδηθόο ζηνπο Η/Υ - έλαο πξνγξακκαηηζηήο) πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ζην ζθιεξό δίζθν νλνκάδεηαη 

αξρείν πξνγξάκκαηνο(Program File).  

 

Επξεηήξην (Directory) ή Φάθεινο (Folder) ή Καηάινγνο (Catalogue) 

 Όπωο ζην ζπίηη καο ηαθηνπνηνύκε ηα ραξηηά καο ζε θαηεγνξίεο θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζε θαθέινπο θαη 

ληνζηέ, έηζη ηαμηλνκνύκε θαη ηα αξρεία καο ζηνλ ζθιεξό δίζθν ηνπ Η/Υ. Φωξίδνπκε ην ζθιεξό δίζθν ζε 

λνεηέο πεξηνρέο γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηα αξρεία καο ηαμηλνκεκέλα ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. 

Οη μερωξηζηέο πεξηνρέο πνπ δεκηνπξγνύκε – ζηηο νπνίεο θαη δίλνπκε θάπνην πεξηγξαθηθό όλνκα - ζην 

ζθιεξό δίζθν ηνπ Η/Υ θαη ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνύκε έλαλ αξηζκό αξρείωλ κε ζθνπό λα δηαηεξήζνπκε ηα 

αξρεία καο ηαθηνπνηεκέλα είλαη εηδηθά αξρεία ελόο ΛΣ ηα νπνία νλνκάδνληαη Επξεηήξηα. Απηά 

εκθαλίδνληαη από ηα windows ωο εηθνλίδηα κε θίηξηλν ρξώκα θαη ζρήκα θαξηέιαο. 

 

Οξγάλωζε Αξρείωλ 

Σύζηεκα αξρείωλ νλνκάδνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν, έλα ΛΣ νξγαλώλεη ηα αξρεία. Γηα ηελ νξγάλωζε 

ηωλ αξρείωλ καο δεκηνπξγνύκε έλαλ αξηζκό από επξεηήξηα ρξεζηκνπνηώληαο ηε δελδξνεηδή δνκή, όπωο 

αθξηβώο θάλνπκε κε ην γελεαινγηθό δέλδξν. 

Με ηνλ ηξόπν απηό πξνθύπηεη έλα δέλδξν όπνπ ηα θιαδηά ηνπ αληηπξνζωπεύνπλ επξεηήξηα θαη ηα θύιια 

αληηπξνζωπεύνπλ αξρεία. 

Τν ζεκείν από ην νπνίν μεθηλάκε λα δεκηνπξγνύκε επξεηήξηα νλνκάδεηαη ξίδα ηνπ δέλδξνπ καο.   Η ξίδα 

ζε έλαλ Η/Υ είλαη ε αληίζηνηρε ζπζθεπή κόληκεο απνζήθεπζεο ζηελ νπνία ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε 

ηα αξρεία καο. 

Τα επξεηήξηα πνπ δεκηνπξγνύκε κέζα ζε έλα επξεηήξην νλνκάδνληαη ππνεπξεηήξηα ηνπ, ελώ ην 

επξεηήξην κέζα ζην νπνίν έρνπκε δεκηνπξγήζεη θάπνηα άιια επξεηήξηα νλνκάδεηαη γνλέαο ηνπο. 

Τν επξεηήξην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θάζε θνξά ιέγεηαη ηξέρνλ ή επξεηήξην εξγαζίαο.  

Γύν αξρεία (ή επξεηήξηα) επηηξέπεηαη λα έρνπλ ην ίδην όλνκα, αξθεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθό γνλέα. 

Σηα windows νη ζπζθεπέο κόληκεο απνζήθεπζεο ζπκβνιίδνληαη κε ηα παξαθάηω ιαηηληθά γξάκκαηα : 

Α:  ν κεραληζκόο δηζθέηαο 

C:  ν ζθιεξόο δίζθνο 

D:  ε κνλάδα CD-ROM (ή ν δεύηεξνο ζθιεξόο δίζθνο αλ ππάξρεη) 

 

Απόιπην όλνκα (Absolute pathname) ελόο αξρείνπ ή κνλνπάηη (path) ελόο αξρείνπ νλνκάδνκαη ηα 

επξεηήξηα, κε ηε ζεηξά πνπ πξέπεη λα ηα πξνζπειάζνπκε (αλνίμνπκε) μεθηλώληαο από ηε ξίδα, κέρξη λα 

βξνύκε ην αξρείν πνπ καο ελδηαθέξεη. Αλάκεζα ζηα επξεηήξηα απηά βάδνπκε ην ζύκβνιν θάζεηνο ( \ ή /) 

π.ρ  C:\Τα έγγξαθα κνπ\θείκελα\εξγαζίεο\πγηεηλή δηαηξνθή.doc 

Σρεηηθό όλνκα ελόο αξρείνπ νλνκάδνκαη ηα επξεηήξηα, κε ηε ζεηξά πνπ πξέπεη λα ηα πξνζπειάζνπκε 

(αλνίμνπκε) μεθηλώληαο από ην ηξέρνλ επξεηήξην, κέρξη λα βξνύκε ην αξρείν πνπ καο ελδηαθέξεη.  

..\..\εξγαζίεο\πγηεηλή δηαηξνθή.doc 

 

Έλα αξρείν πξνζδηνξίδεηαη όρη κόλν από ην όλνκα ηνπ αιιά θαη από ην κνλνπάηη, ηε ζέζε ηνπ δειαδή 

κέζα ζην ζθιεξό δίζθν.  
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Ολνκαηνινγία 

Τν όλνκα ελόο επξεηεξίνπ ή αξρείνπ κπνξεί λα έρεη κήθνο ωο 255 ραξαθηήξεο (επηηξέπνληαη θαη ηα 

θελά) θαη απαγνξεύεηαη λα πεξηιακβάλεη ηνπ ραξαθηήξεο * | \ /  > < ? ΄΄. 

 

Χαξαθηεξηζηηθά 

Κάζε αξρείν έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο όπωο είλαη Μόλν γηα Αλάγλωζε (Read 

Only), Πξνο Φύιαμε (Archive), Κξπθό (Hidden) θαη Σπζηήκαηνο (System).  

 

Δηθαηώκαηα 

Κάζε ρξήζηεο έρεη θάπνηα δηθαηώκαηα ρξήζεο θάζε αξρείνπ μερωξηζηά όπωο είλαη ε Εγγξαθή (Write), 

ε Αλάγλωζε (Read), ε Τξνπνπνίεζε (Modify) θαη ε Εθηέιεζε (Run) 

 

Καηεγνξίεο αξρείωλ 

Δθηόο από ηα αξρεία Δεδνκέλωλ θαη Πξνγξάκκαηνο ππάξρνπλ επίζεο : 

Αξρεία Κεηκέλνπ (Text Files) 

Αξρεία Σπζηήκαηνο (System Files) 

Αξρεία Σπζθεπώλ (Device Files) 

Πξνζωξηλά Αξρεία (Temporary Files) 

Αξρεία Δθηύπωζεο (Printer, Spooler Files) 

Δθεδξηθά Αξρεία (Backup Files) 

Αξρεία Γέζκεο Δληνιώλ (Batch Files) 

 

Τη είλαη ε επέθηαζε ελόο αξρείνπ ; 

Σε θάζε αξρείν, όπωο μέξνπκε δίλνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν όλνκα - ην νπνίν θξνληίδνπκε λα είλαη αξθεηά 

πεξηγξαθηθό – θαη ην απνζεθεύνπκε ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην ζθιεξό δίζθν ηνπ Η/Υ καο. Μεηά ην 

όλνκα πνπ έρνπκε δώζεη εκείο, ε εθαξκνγή κε ηελ νπνία ην δεκηνπξγήζακε πξνζζέηεη κία ηειεία θαη κία 

επέθηαζε από 3 ή 4 ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο, ε νπνία δειώλεη ην είδνο ηνπ αξρείνπ (από πνηα εθαξκνγή 

δεκηνπξγήζεθε). 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο επεθηάζεηο αξρείωλ είλαη: 

.txt, .rtf αξρείν κε απιό θείκελν 

.doc, .docx αξρείν κε θείκελν ηνπ word 

.pdf αξρείν κε θείκελν ηνπ acrobat reader 

.xls, .xlsx  αξρείν ηνπ excel 

.bmp, .jpg, .gif, .tif, .png αξρείν κε εηθόλα 

.wav,  .mp3,  .wma,  .m3u, .mid  αξρείν κε ήρν 

.avi, .mov, .mpg, .swf, .flv, .mp4, .3pg  αξρείν κε ηαηλία 

.htm, .html, .php                    αξρείν ηζηνζειίδαο 

 

Τη είλαη ν Δηαρεηξηζηήο Αξρείωλ (File Manager) ; 

Δηαρεηξηζηή Αξρείωλ νλνκάδνπκε ην πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηωλ θαθέιωλ 

θαη ηωλ αξρείωλ ζε έλαλ ππνινγηζηή. Σηα windows ζα ην βξείηε κε ην όλνκα  ΄΄Δμεξεύλεζε ηωλ 

Windows΄΄. 

 

Πνηεο εξγαζίεο κπνξνύκε λα εθηειέζνπκε ζε έλα αξρείν ή θάθειν ; 

1. Γεκηνπξγία γηα επξεηήξηα 

2. Αλαδήηεζε 

3. Μεηνλνκαζία 

4. Γηαγξαθή 

5. Μεηαθίλεζε - Αληηγξαθή 

6. Γεκηνπξγία ζπληόκεπζεο 

7. Σπκπίεζε 

8. Αιιαγή ραξαθηεξηζηηθώλ θαη δηθαηωκάηωλ  
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Φπζηθή νξγάλωζε δεδνκέλωλ 

Πξηλ πξνρωξήζνπκε ζηελ κνξθνπνίεζε (format) ελόο δίζθνπ ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

απνζήθεπζε δεδνκέλωλ, πξέπεη πξώηα λα ηνλ ρωξίζνπκε ζε δηακεξίζκαηα (partitions) ή ηόκνπο 

(volumes). 

 

2.1.9 Απνζήθεπζε δεδνκέλωλ 

 Το διαβάζετε από το βιβλίο 

2.1.10 Πξνζπέιαζε Δίζθωλ 

 Το διαβάζετε από το βιβλίο 

 

Είδε ζπζηεκάηωλ αξρείωλ 

Καηά ηε δηακόξθωζε νξίδνπκε ην ζύζηεκα αξρείωλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί :  

1. FAT (File Allocation Table) / FAT32 

Πξωηνρξεζηκνπνηήζεθε ζην DOS / windows 95, κε κεγάιε ππνζηήξημε ζπζθεπώλ. 

Δλδείθλπηαη γηα αξρεία κηθξνύ κεγέζνπο θαη ζπζθεπέο κηθξήο ρωξεηηθόηεηαο. 

Υπνζηεξίδεη κέγεζνο δίζθνπ ωο 32GB θαη επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε αξρείωλ κεγέζνπο 

ωο 2 / 4 GB. 

2. NTFS (New Technology File System) 

Πξωηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηα windows NT  

Υπνζηεξίδεη κέγεζνο δίζθνπ ωο 256TB θαη επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε αξρείωλ κεγέζνπο 

ωο 16 TB. 

3. exFAT (Extended FAT) 
Σύζηεκα ηεο Microsoft ζρεδηαζκέλν γηα κλήκεο flash, κε πεξηνξηζκέλε όκωο ππνζηήξημε ζπζθεπώλ.  

4. Ext4 (Extended File System) 

Φξεζηκνπνηείηαη ζηηο εθδόζεηο Linux. 

Υπνζηεξίδεη κέγεζνο δίζθνπ ωο 1 EB θαη επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε αξρείωλ κεγέζνπο 

ωο 16 TB. 

 

Σην NTFS ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ρωξίζνπκε έλα δίζθν κέρξη θαη ζε 3 πξωηεύνληα δηακεξίζκαηα 

(εθθηλήζηκα). Ο ππόινηπνο ηπρόλ αδηάζεηνο ρώξνο δειώλεηαη ωο 1 εθηεηακέλν δηακέξηζκα ζην νπνίν 

δεκηνπξγνύκε κία ζεηξά από ινγηθνύο ηόκνπο. 

 

Καηά ην ρωξηζκό ζε δηακεξίζκαηα ζε θάζε εθθηλήζηκν δίζθν δεκηνπξγείηαη ε εγγξαθή MBR (Master 

Boot Record) ζηελ νπνία απνζεθεύεηαη ν Boot Manager. 

 

Σήκεξα νη ζπζθεπέο Γίζθνπ δηαβάδνπλ κνλνκηάο κία ζεηξά από 2 ωο 64 ζπλερόκελνπο ηνκείο ηωλ 512 B. 

Μηα ηέηνηα νκάδα ηνκέωλ νλνκάδεηαη ζπζηνηρία (cluster) θαη απνηειεί ηε κηθξόηεξε πεξηνρή ηνπ δίζθνπ 

πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε έλα αξρείν. Δίλαη γλωζηή ωο Μνλάδα εθρώξεζεο (block). Απηή έρνπκε ηε 

δπλαηόηεηα (θαη ζην NTFS) λα ηελ νξίζνπκε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κνξθνπνίεζεο. 

 

Δθηόο από βαζηθνύο δίζθνπο ζηνπο νπνίνπο θάζε αξρείν βξίζθεηαη ζε έλα δίζθν, έρνπκε θαη ηνπο 

δπλακηθνύο δίζθνπο όπνπ έλα αξρείν κπνξεί λα κνηξάδεηαη ζε πάλω από 2 δίζθνπο (ζπζηνηρίεο RAID) 

 

2.1.11 Καηαρώξεζε θαη απειεπζέξωζε πεξηνρώλ ηνπ δίζθνπ 

Όηαλ θηάζεη ε ζηηγκή λα δεκηνπξγεζεί έλα αξρείν, ην Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα ην απνζεθεύεη ζε κνλάδεο 

εθρώξεζεο (ζπζηνηρίεο, clusters). Κάζε αξρείν έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα κνλάδα εθρώξεζεο. Απηό 

ζεκαίλεη όηη, αλ ε κνλάδα εθρώξεζεο έρεη κέγεζνο 4096 bytes θαη ην αξρείν έρεη πεξηερόκελν έλαλ 

ραξαθηήξα (δειαδή 1 byte), ηόηε ν ρώξνο πνπ ζα θαηαιακβάλεη ην αξρείν ζηνλ δίζθν ζα είλαη 4096 

bytes. Τα ππόινηπα 4095 bytes ινηπόλ δελ ζα αμηνπνηνύληαη. Απηό νλνκάδεηαη εζωηεξηθόο 

θαηαθεξκαηηζκόο (internal fragmentation) ηνπ δίζθνπ. Τν πξόβιεκα πνπ ππάξρεη ινηπόλ είλαη όηη αλ 

νξίζνπκε κεγάιε ηηκή ζηελ κνλάδα εθρώξεζεο ηόηε δελ ζα αμηνπνηεζεί ζωζηά ν ρώξνο ζηελ πεξίπηωζε πνπ 

απνζεθεύνπκε πνιιά κηθξά αξρεία.  
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Από ηελ άιιε αλ νξίζνπκε κηθξή ηηκή ζηελ κνλάδα εθρώξεζεο ηόηε έλα κεγάιν αξρείν ζα πξέπεη λα 

ρωξηζηεί ζε πάξα πνιιά κηθξά θνκκαηηα. Έηζη αλ ωο κνλάδα εθρώξεζεο ζε έλα δίζθν νξίζνπκε ηελ ηηκή 

1 KB θαη απνζεθεύζνπκε ζε απηόλ έλα αξρείν κεγέζνπο 2 GΒ ηόηε ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηελ απνζήθεπζε 

ηνπ 2 εθαηνκκύξηα κνλάδεο εθρώξεζεο, γεγνλόο πνπ ζα έρεη ωο απνηέιεζκα κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηε 

πξνζπέιαζε ηνπ αξρείνπ. 

 

Η απόδνζε ηωλ κνλάδωλ εθρώξεζεο (blocks, κπινθ) ζηα αξρεία γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο νη νπνίνη 

αλαθέξνληαη παξαθάηω : 

 

 Σπλερήο θαηαρώξεζε (Contiguous Allocation) 

Σηελ θαηαρώξεζε απηή ηα κπινθ ηνπ αξρείνπ είλαη ζπλερόκελα ζηνλ δίζθν. Απηό έρεη ην πιενλέθηεκα 

όηη είλαη απιό ζηελ πινπνίεζε θαη όηη γηα θάζε αξρείν απαηηείηαη κόλν ε δηεύζπλζε ηνπ πξώηνπ κπινθ. 

Τν κεηνλέθηεκα είλαη όηη ην κέγεζνο ηωλ αξρείωλ δελ είλαη πάληα γλωζηό θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο θαη ην ζύζηεκα δελ γλωξίδεη πόζν ρώξν λα δεζκεύζεη. 

 

 Καηαρώξεζε ζπλδεδεκέλεο ιίζηαο (Linked List Allocation) 

Σε απηή ηε κέζνδν ην αξρείν θαηαρωξείηαη ωο κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα από κπινθ. Σην ηέινο ηνπ πξώηνπ 

κπινθ ηνπνζεηείηαη ν αξηζκόο ηνπ επόκελνπ κπινθ (έλαο δείθηεο δειαδή ζην επόκελν κπινθ) θαη ην 

ηειεπηαίν κπινθ έρεη κηα εηδηθή ηηκή γηα λα δείμεη ην ηέινο ηεο αιπζίδαο. Έλα κεηνλέθηεκα απηήο ηεο 

κεζόδνπ είλαη όηη δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε πξνζπέιαζε ζε θάπνην ηκήκα ηνπ αξρείνπ θαζώο δελ είλαη 

γλωζηέο νη δηεπζύλζεηο ηωλ κπινθ. 

 

 Καηαρώξεζε κε ρξήζε δείθηε (Indexed Allocation) 

Απηή είλαη κηα παξαιιαγή ηεο κεζόδνπ ζπλδεδεκέλεο ιίζηαο ζηελ νπνία δηαηεξείηαη έλαο πίλαθαο όπνπ 

ππάξρεη κηα ζέζε γηα θάζε κπινθ ηνπ δίζθνπ (FAT, File Allocation Table). Έηζη, ην πεξηερόκελν ηεο 

ζέζεο ηνπ πίλαθα πνπ αληηζηνηρεί ζην πξώην κπινθ ηνπ αξρείνπ ζα είλαη ε δηεύζπλζε ηνπ δεύηεξνπ 

κπινθ ηνπ αξρείνπ θ.ν.θ. Σηε ζέζε ηνπ ηειεπηαίνπ κπινθ ππάξρεη επίζεο κηα εηδηθή ηηκή πνπ 

ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηνπ αξρείνπ. Όπωο θαίλεηαη θαη από ην όλνκα ηνπ πίλαθα απηή ε κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπζηήκαηα FAT πνπ είδακε παξαπάλω. 

 

 Κόκβνη-δ (i-nodes) 

Η κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη πάιη ζηε ρξήζε δεηθηώλ αιιά κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Έηζη, γηα θάζε αξρείν 

ππάξρεη έλαο κηθξόο πίλαθαο πνπ ιέγεηαη δ-θόκβνο (i-node) θαη απηόο πεξηέρεη ηνπο αξηζκνύο ηωλ κπινθ 

ηνπ αξρείνπ. Σε πεξίπηωζε κεγάιωλ αξρείωλ όπνπ ν πίλαθαο δελ είλαη αξθεηόο γηα λα ρωξέζεη όιεο ηηο 

ζέζεηο ηωλ κπιόθ, κηα ζέζε ηνπ πίλαθα απηνύ πεξηέρεη ηελ δηεύζπλζε έλαλ άιινπ πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηηο 

ππόινηπεο ζέζεηο. Σε απηή ηε ινγηθή ζηεξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα ext2, ext3, ext4. Δπίζεο ην ζύζηεκα 

NTFS πινπνηεί θάηη αλάινγν κε ηε ρξήζε ηνπ Master File Table (MFT). 

 

2.1.12 Καηαθεξκαηηζκόο (Fragmentation).  

Μεηά από πνιιέο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θαη δηαγξαθήο αξρείωλ είλαη αλακελόκελν όηη ηα κπινθ ηνπ 

θάζε αξρείνπ ζα βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλα ζηνλ δίζθν. Απηό ζα έρεη ωο απνηέιεζκα νη θπζηθέο 

δηαδηθαζίεο αλάγλωζεο/εγγξαθήο λα απαηηνύλ πνιιέο κεηαθηλήζεηο ηωλ θεθαιώλ ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ 

έηζη ώζηε λα βξεζνύλ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. Έηζη όκωο απμάλεηαη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αλάγλωζε/εγγξαθή. Απηή ε θαηάζηαζε νλνκάδεηαη εμωηεξηθόο θαηαθεξκαηηζκόο (external 

fragmentation) θαη κεηώλεη ηελ απόδνζε ηνπ δίζθνπ. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ είλαη δπλαηό λα γίλεη κηα 

ιεηηνπξγία αλαζπγθξόηεζεο (απνθαηαθεξκαηηζκνύ, defragmentation) ηνπ δίζθνπ όπνπ ηα κπινθ ηωλ 

αξρείωλ ηνπνζεηνύληαη ζε γεηηνληθέο ζέζεηο ζην κεγαιύηεξν δπλαηό βαζκό. Η ιεηηνπξγία απηή είλαη 

θαιό λα γίλεηαη ηαθηηθά ζε θάζε δίζθν ελόο ππνινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

  

2.2
 
Αζθάιεηα ζπζηήκαηνο 

Το διαβάζετε από το βιβλίο 

 


