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• Σε τι εξυπθρετεί θ οργάνωςθ των εργαςιϊν μασ ςτουσ υπολογιςτζσ; 

• Πϊσ κα οργανϊςουμε τισ εργαςίεσ που φτιάχνουμε ςτον υπολογιςτι, ϊςτε να 
μποροφμε να τισ βρίςκουμε εφκολα ςτο μζλλον; 

• Με τι μορφι αποκθκεφονται οι εργαςίεσ ςτον υπολογιςτι; 

 

Αρχείο (File) 
Φάκελοσ (Folder) 
Διαχειριςτισ Αρχείων (File Manager) 
Τφποι Αρχείων 
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5.1 Η ζννοια του αρχείου 

'Ενα αρχείο μπορεί να περιζχει αποκθκευμζνθ μία μορφι δεδομζνων (π.χ. κείμενο, 
εικόνα, ιχο, βίντεο) ι και ςυνδυαςμό αυτϊν. Τα δεδομζνα αυτά ζχουν κωδικοποιθκεί 
και αποκθκευτεί ςε ψθφιακι μορφι (ςε Bytes). 

Αρχείο (File) ονομάηουμε μια οργανωμζνθ ςυλλογι από δεδομζνα, που είναι 
αποκθκευμζνα ςε κάποιο αποκθκευτικό μζςο του υπολογιςτι.  

 

5.2 Τα βαςικά χαρακτηριςτικά του αρχείου 

Το όνομα του αρχείου ςτθν πραγματικότθτα αποτελείται από 2 μζρθ: το κυρίωσ 
όνομα και τθν επζκταςη (extension). Τα δυο μζρθ χωρίηονται μεταξφ τουσ με τον 
χαρακτιρα τελεία (.). 
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Το κυρίωσ όνομα το δίνουμε εμείσ, όταν δθμιουργοφμε το αρχείο. Η επζκταςθ, όμωσ, 
προςτίκεται αυτόματα ςτο όνομα του αρχείου από το λογιςμικό που 
χρθςιμοποιοφμε. Το όνομα τθσ επζκταςθσ μασ δίνει πλθροφορίεσ για το είδοσ των 
δεδομζνων που περιζχει το αρχείο (π.χ. κείμενο, εικόνα, βίντεο, ιχοσ) κακϊσ και για 
το λογιςμικό με το οποίο μποροφμε να το «ανοίξουμε». 
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Μζγεθοσ 

 

Το μζγεκοσ ενόσ βιβλίου 
εξαρτάται από το πλικοσ των 
χαρακτιρων που 
αποτυπϊνονται ςτο χαρτί. Κατ' 
αναλογία, το μζγεκοσ ενόσ 
αρχείου εξαρτάται από το 
πλικοσ των χαρακτιρων που 
περιζχονται ςε αυτό. Το 
μζγεκοσ ενόσ αρχείου μετριζται 
ςε Byte κακϊσ και ςτα 
πολλαπλάςιά του (KB, MB, GB), 
όπωσ ζχουμε δει ςτο 1ο 
Κεφάλαιο - Β' Τάξθ.  
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Επζκταςη Τφποσ δεδομζνων 
txt, ask Απλό Κείμενο 
doc, saw, odt Κείμενο ςε επεξεργαςτι κειμζνου 
bmp, gif, jpg, tif   Εικόνα 
mpg, avi Βίντεο 
mp3, wav Ήχοσ 
htm, html Υπερκείμενο 
exe, com Πρόγραμμα (εκτελζςιμα αρχεία) 
xls, sxc Υπολογιςτικό Φφλλο 

ini, sys, dll, drv 
Χριςιμα αρχεία του Λειτουργικοφ 
Συςτιματοσ (αρχεία ςυςτιματοσ) 

Η επζκταςθ ονόματοσ ενόσ αρχείου πολλζσ φορζσ μασ δίνει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για 
το αρχείο. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι πιο ςυνθκιςμζνεσ επεκτάςεισ αρχείων. 

Υπάρχουν χιλιάδεσ διαφορετικοί τφποι αρχείων. Μποροφμε να τουσ διακρίνουμε ςε: 
εκτελζςιμα αρχεία: αρχεία τα οποία περιζχουν εντολζσ που άμεςα εκτελοφνται, όταν 
ανοίξουμε ζνα αρχείο, 
αρχεία ςυςτήματοσ: αρχεία που χρθςιμοποιεί το Λειτουργικό Σφςτθμα και 
αρχεία δεδομζνων: αρχεία που δθμιουργοφμε με Λογιςμικό Εφαρμογϊν.                 book 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3535,14525/extras/presentations/Kef2_5_File_Extensions/kef2_5_file_extensions.html
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5.3 Η ζννοια του φακζλου 

Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ Γραφικοφ Περιβάλλοντοσ Επικοινωνίασ (Γ.Π.Ε.) ςτον υπολογιςτι 
ζχει επθρεαςτεί από τον τρόπο οργάνωςθσ ενόσ πραγματικοφ γραφείου εργαςίασ. 
Όπωσ τοποκετοφμε τα ζγγραφα μασ ςε φακζλουσ ςε ζνα γραφείο, ζτςι κατ' αναλογία 
αρχειοκετοφμε τα αρχεία ςε φακζλουσ (folder) του υπολογιςτι, που δθμιουργοφμε 
με το Λειτουργικό Σφςτθμα.  

 

 

 

 

 

Η δομή των Φακζλων 

Η οργάνωςθ των αρχείων ςε φακζλουσ μασ διευκολφνει ςτθν πιο γριγορθ αναηιτθςθ 
και εφρεςθ των αρχείων. Ωςτόςο, αν χρειαηόταν να δθμιουργιςουμε μεγάλο αρικμό 
φακζλων, κα είχαμε πάλι δυςκολία ςτθν αναηιτθςθ των αρχείων. Για τθν καλφτερθ 
ταξινόμθςθ των αρχείων ζνασ φάκελοσ μπορεί να περιζχει όχι μόνο αρχεία αλλά και 
άλλουσ φακζλουσ. 
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Η δομι αυτι, επειδι μοιάηει με ζνα ανάποδο δζντρο που απλϊνει τα κλαδιά του, 
ονομάηεται «δενδροειδισ δομι» (ι ιεραρχικι δομι). Ζνα από τα πλεονεκτιματά τθσ 
είναι ότι μποροφμε να τθ διαμορφϊςουμε, όπωσ μασ διευκολφνει, δθμιουργϊντασ 
φακζλουσ μζςα ςε όποιο φάκελο επικυμοφμε.  
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5.4 Διαχείριςη Αρχείων-Φακζλων 

 

• Αν ζχουμε αποκθκεφςει ζνα αρχείο με το όνομα «Εργαςία», πϊσ κα αλλάξουμε 
το όνομά του (μετονομάςουμε) ςε «Εργαςία με κζμα: Η μνιμθ RAM»; 

• Πϊσ κα διαγράψουμε ζνα αρχείο που δε χρειαηόμαςτε πλζον; 

• Ασ υποκζςουμε ότι δθμιουργιςαμε μια εργαςία ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ με ζνα 
ςυμμακθτι μασ. Πϊσ κα μεταφζρουμε το αρχείο τθσ εργαςίασ ςτον υπολογιςτι 
του; 

• Πϊσ δθμιουργοφμε φακζλουσ ςτον υπολογιςτι; 

 

Για τθν πραγματοποίθςθ όλων των παραπάνω ερωτιςεων οι δθμιουργοί του 
Λειτουργικοφ Συςτιματοσ ζχουν δθμιουργιςει ζνα πρόγραμμα που ονομάηεται 
Διαχειριςτήσ Αρχείων (File Manager). 

Μ2 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι 

Επιλογή ενόσ ονόματοσ 
αρχείου ή φακζλου 

Διαγραφή 
Αρχείου-Φακζλου  

book 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/535/3535,14525/extras/Tools-Applications/Kef2_5_FileManager/Kef2_5_FileManager.html
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Να είςτε προςεκτικοί όταν διαγράφετε ζνα αρχείο. Αν, για 
παράδειγμα, το αρχείο που διαγράψετε χρθςιμοποιείται από το 
Λειτουργικό Σφςτθμα, ενδζχεται να προκαλζςει πρόβλθμα ςτθ 
λειτουργία του υπολογιςτι. Είναι προτιμότερο να διαγράφετε 
τα αρχεία που ζχετε δθμιουργιςει εςείσ και μόνον αυτά. 
 

Το Λειτουργικό Σφςτθμα μασ δίνει τθ δυνατότθτα να ορίηουμε ςε ποιο 
αποκθκευτικό μζςο (π.χ. ςκλθρό δίςκο, διςκζτα, CD) κζλουμε να 
αποκθκεφςουμε, από ποιο να ανακτιςουμε, ι ςε ποιο κζλουμε να 
αντιγράφουμε ζνα αρχείο ι να δθμιουργιςουμε ζνα φάκελο. Για το ςκοπό 
αυτό δίνει ςτα αποκθκευτικά μζςα ζνα όνομα, μοναδικό για το ςυγκεκριμζνο 
Υπολογιςτικό Σφςτθμα. Για παράδειγμα, το Λειτουργικό Σφςτθμα MS-
Windows ςε κάκε αποκθκευτικό μζςο δίνει όνομα ζνα γράμμα του Λατινικοφ 
αλφαβιτου και ακολουκεί το ςφμβολο «:». Τα πιο ςυνθκιςμζνα ονόματα 
είναι τα: «Α:» για τθ διςκζτα, «C:» για το ςκλθρό δίςκο, «D:» για το CD-ROM 
ι DVD-ROM. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι 

Ερωτήςεισ 

1. Τι είναι ζνα αρχείο; 
2. Σε τι εξυπθρετεί θ οργάνωςθ των αρχείων ςε φακζλουσ; 
3. Τι είναι ο Διαχειριςτισ Αρχείων; 
4. Καταγράψτε μερικοφσ λόγουσ, για τουσ οποίουσ κα κζλατε να αντιγράφετε ζνα 
αρχείο; 
 


