
• Δενδροειδής Δομή • Ρίζα • Υποφάκελος (τέκνο)
• Γονέας φακέλου • Διαδρομή φακέλου • Αποκοπή
• Αντιγραφή • Επικόλληση • Δημιουργία Φακέλου
• Διαγραφή Φακέλου • Επαναφορά Φακέλου • Άδειασμα Κάδου

Η δομή των φακέλων:
• Με τον όρο δομή φακέλων εννοούμε τον τρόπο με τον 

οποίο είναι οργανωμένοι οι φάκελοι σε ένα 
αποθηκευτικό μέσο.

• Η δομή των φακέλων είναι δενδροειδής.
• Κάθε αποθηκευτικό μέσο έχει ένα βασικό φάκελο που 

ονομάζεται ρίζα, και συμβολίζεται με μία κάθετο μετά το 
όνομα του αποθηκευτικού μέσου. Για παράδειγμα το D:\ 
συμβολίζει τον ριζικό φάκελο ή απλώς ρίζα του 
σκληρού δίσκου D.

• Κάθε φάκελος μπορεί να περιέχει πολλούς φακέλους 
που ονομάζονται υποφάκελοι ή «τέκνα» του. Στον 
διαχειριστή αρχείων των Windows τα τέκνα ενός 
φακέλου στοιχίζονται στην ίδια κατακόρυφη ευθεία λίγο 
πιο μέσα από τον γονέα τους. Για παράδειγμα στην 
εικόνα 1,  οι φάκελοι Ελληνική, Κλασική και Ξένη είναι 
τέκνα του Φακέλου Μουσική ενώ οι φάκελοι Έντεχνα, 
Λαϊκά, Παραδοσιακά και Ρεμπέτικα είναι τέκνα του 
φακέλου Ελληνική.

• Κάθε φάκελος περιέχεται σε έναν μόνο φάκελο που ονομάζεται «γονέας» του. Για παράδειγμα, 
στην εικόνα 1, γονέας του φακέλου Παπαϊωάννου είναι ο φάκελος Ρεμπέτικα, ενώ γονέας του 
φακέλου Ξένη είναι ο φάκελος Μουσική.

• Υπάρχει μία μοναδική διαδρομή για να φτάσουμε από την ρίζα του αποθηκευτικού μέσου σε 
ένα συγκεκριμένο φάκελο. Η διαδρομή αναφέρεται και ως θέση ή διεύθυνση του φακέλου. Για 
παράδειγμα η διαδρομή D:\Μουσική\Ελληνικά\Ρεμπέτικα\Τσιτσάνης μας πληροφορεί ότι ο 
φάκελος Τσιτσάνης βρίσκεται μέσα στον φάκελο Ρεμπέτικα που βρίσκεται μέσα στον φάκελο 
Ελληνικά που βρίσκεται μέσα στον φάκελο Μουσική που βρίσκεται στον ριζικό φάκελο του 
σκληρού δίσκου D:.

1.  Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ).

Προτάσεις Σωστού Λάθους Σ ή Λ

1. Έχουμε την δυνατότητα να επαναφέρουμε ένα αρχείο που βρίσκεται στον κάδο 
ανακύκλωσης.

2. Μπορώ να ταξινομήσω τα αρχεία σε ένα φάκελο κατά μέγεθος σε οποιαδήποτε 
προβολή.

3. Εάν κατά την μετονομασία ενός αρχείου αλλάξω την προέκταση του το περιεχόμενο 
του αρχείου καταστρέφεται.

4. Για να διαγράψω ένα αρχείο πρέπει να κάνω αποκοπή.

5. Για να επιλέξω πολλά μη συνεχόμενα αρχεία επιλέγω το πρώτο και κατόπιν τα 
υπόλοιπα έχοντας πατημένο το Ctrl.

6. Για να αντιγράψω ένα αρχείο με σύρσιμο του ποντικιού πρέπει να έχω πατημένο το 
πλήκτρο Shift
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2. Αντιστοιχίστε τα κουμπιά 7 έως 12 της εικόνας 2 με την σωστή περιγραφή γράφοντας 
δίπλα στην περιγραφή τον αντίστοιχο αριθμό:
Α.  Αποκοπή Δ.  Αντιγραφή
Β.  Αναίρεση Ε.  Διαγραφή
Γ.  Προβολές Στ. Επικόλληση

3. Επιλέξτε την σωστή απάντηση:

3.1  Το κουμπί 1 της εικόνας 2 μας μεταφέρει
Α. Στην ρίζα του αποθηκευτικού μέσου.
Β. Στον γονέα του τρέχοντος φακέλου.
Γ. Στον φάκελο που βλέπαμε αμέσως πριν.

3.2  Το κουμπί 3 της εικόνας 2 μας μεταφέρει 
Α. Στην ρίζα του αποθηκευτικού μέσου.
Β. Στον γονέα του τρέχοντος φακέλου.
Γ. Στον φάκελο που βλέπαμε αμέσως πριν.

3.3  Σε ποια από τις ακόλουθες προβολές εμφανίζονται τα περιεχόμενα των αρχείων εικόνας;
Α. Πλακίδια Β. Μικρογραφίες Γ. Λεπτομέρειες

3.4  Σε ποια από τις ακόλουθες προβολές εμφανίζονται το μέγεθος του αρχείου και η ημερομηνία 
τροποποίησης;
Α. Πλακίδια Β. Μικρογραφίες Γ. Λεπτομέρειες

4. Με βάση το δέντρο των φακέλων που εικονίζεται στην εικόνα 1 απαντήστε στις 
παρακάτω ερωτήσεις:
1. Ποια η διαδρομή (path) φακέλου TESSERA;………………………....

2. Ποια η διαδρομή του φακέλου PENTE;……………………………......

3. Ποια η διαδρομή του φακέλου EPTA;……………………………….....

4. Ποιοι είναι οι υποφάκελοι (τέκνα) του φακέλου ΕΝΑ;…………..........

5. Ποιοι οι υποφάκελοι (τέκνα) του φακέλου DYO;………………………

6. Ποιος είναι ο γονέας του φακέλου ΕΝΑ;………………………………..

7. Ποιος είναι ο γονέας του φακέλου EPTA;..…………………………….

8. Βάλτε σε κύκλο τον φάκελο με διαδρομή Ε:\ENA\TRIA.

Σημειώστε τυχόν απορίες ή θέματα που θέλετε να συζητήσουμε στο μάθημα.
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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