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Αποθηκευτικά μέσα - Αρχεία 

Όπως έχουμε πει, τα δεδομένα που χειρίζονται οι υπολογιστικές συσκευές μετρώ-
νται σε Byte. Υπενθυμίζεται ότι : 

 1 Kilo Byte (KB) = 1.000 Bytes 
 1 Mega Byte (MB) = 1.000.000 Bytes (ένα εκατομμύριο Bytes) = 1.000 KB 
 1 Giga Byte (GB) = 1.000.000.000 Bytes (ένα δισεκατομμύριο Bytes) = 1.000 ΜB 

(Δες και την ενότητα : Υλικό Υπολογιστή - Υπολογισμός χωρητικότητας αποθηκευτι-
κών μέσων) 

Τα δεδομένα οργανώνονται σε αρχεία : Ένα αρχείο είναι μια εγγραφή σε ένα απο-
θηκευτικό μέσο με συγκεκριμένο μέγεθος. Κάθε αρχείο έχει όνομα, που αποτελεί-
ται από 2 μέρη : 

 Το κυρίως όνομα αρχείου και  
 την επέκταση, που έχει σχέση με το είδος του αρχείου 

Το κυρίως όνομα αρχείου το δίνουμε εμείς όταν δημιουργούμε για πρώτη φορά ένα 
αρχείο. Αυτό συνήθως είναι κάτι που μας θυμίζει το περιεχόμενο του αρχείου, π.χ. 
Ασκηση_πληροφορικής,  Κωδικοί_facebook, Λίστα_Γάμου_Αννα. Αν δεν δοθεί κά-
ποιο όνομα, το σύστημα που χρησιμοποιούμε μας προτείνει κάποιο δικό του όνο-
μα. Π.χ. ένας υπολογιστής με Windows 10 θα προτείνει το όνομα  Εγγραφο1 για 
ένα κείμενο που δημιουργούμε με το πρόγραμμα επεξεργασίας  κειμένου Word, 
ένα κινητό Android  θα μας προτείνει img123456789012345 για μια φωτογρα-
φία που έχουμε τραβήξει και αποθηκεύουμε, και  record123456789012345 
για έναν ήχο που μόλις ηχογραφήσαμε (οι αριθμοί στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 
περιέχουν πληροφορία για την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας). 

Η επέκταση του αρχείου είναι σύντομη και χωρίζεται από το αρχείο με μια τελεία. 
Αυτή δίνεται αυτόματα, και έχει σχέση με το είδος του αρχείου. Συνηθισμένοι τύποι 
αρχείων που χρησιμοποιούνται, και  κάποιες από τις επεκτάσεις που αντιστοιχούν 
σ’ αυτά φαίνονται παρακάτω : 

Τύποι αρχείων Επεκτάσεις Πρόγραμμα προβολής/χειρισμού 

Εικόνες, φωτογραφίες 
jpg, png, 

gif Προγράμματα προβολής εικόνας 

Μουσική, ήχος mp3, wav Προγράμματα αναπαραγωγής μουσι-
κής / video (π.χ. media player) Video mp4, 3gp 

Έγγραφα 
doc, 

docx, pdf 
Δημιουργία (π.χ. Word), προβολή εγ-

γράφων (π.χ. Acrobat Reader). 
Αρχεία που περιέχουν συ-

μπιεσμένα αρχεία 
zip, rar Προγράμματα  συμπίεσης / αποσυ-

μπίεσης αρχείων (winzip, 7zip, winrar) 
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 Σε πολλές περιπτώσεις, η επέκταση δεν είναι ορατή από το χρήστη, όπως στην αρ-
χική (εργοστασιακή)  ρύθμιση των Windows 10. 

 

Σ’ αυτήν την περίπτωση ο τύπος του αρχείου φαίνεται στην αντίστοιχη στήλη όπως 
φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 

Παρατήρηση 1η : Εάν αφήσουμε πάνω σε κάποιους τύπους αρχείων, το ποντίκι μας, 
εμφανίζονται επί πλέον πληροφορίες για το αρχείο αυτό, όπως στο αρχείο μουσικής 
τύπου mp3 όπως βλέπουμε στην εικόνα. 

Παρατήρηση 2η : Σε αρχεία με το ίδιο περιεχόμενο, όπως τα αρχεία εικόνα2 και 
εικόνα_οθόνης  που φαίνονται παραπάνω και περιέχουν ακριβώς την ίδια εικό-
να, η διαφορά στο μέγεθός τους είναι τεράστια όπως βλέπουμε στη στήλη Μέγεθος 
(το ένα είναι 27 ΚΒ και το άλλο 69 ΚΒ, πάνω από το διπλάσιο). Αυτό οφείλεται στο 
διαφορετικό τύπο αρχείου (jpg - png), και στη διαφορετική κωδικοποίηση εικό-
νας που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. 

Παρατήρηση 3η : Η μετατροπή από KB σε ΜΒ  γίνεται κατά προσέγγιση. Αυτό επειδή 
το 1 ΜΒ είναι περίπου ίσο με 1.000 ΚΒ, και όχι ακριβώς. Επομένως τα 2,62 ΜΒ ισού-
νται με 2.685 ΚΒ όπως βλέπουμε. Άρα όταν κάνουμε πράξεις μετατροπής από KB σε 
ΜΒ  τις κάνουμε στο περίπου, και όχι με μεγάλη ακρίβεια, σε αντίθεση με όσα σας 
έλεγε ο περσινός σας καθηγητής του αριθμητικού 
γραμματισμού.   

Παράδειγμα 1 : Πόσα τραγούδια μεγέθους 3 ΜΒ 
χωράει ένα παλιό φλασάκι 256 ΜΒ ; 

 Θα διαιρέσουμε τη χωρητικότητα του μέσου (256 
ΜΒ) με το μέγεθος του τραγουδιού (3 ΜΒ):  

256 : 3 = 85 τραγούδια και μένει 1 ΜΒ ελεύθερο 
(υπόλοιπο διαίρεσης). 

 

 2 5 6 3       
       0 8 5   
 0 ⇓   0 
 2 5     8 
- 2 4 ⇓   
   1 6   5 
 - 1 5   
     1   
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Παράδειγμα 2 :  Έχουμε στο κινητό μας 12 εικόνες  μεγέθους 69 ΚΒ η κάθε μια. Εί-
ναι αρκετός ο αποθηκευτικός χώρος που περίσσεψε στο φλασάκι 
μας (1 MB) γι’ αυτές ; 

Ο συνολικός χώρος για όλες τις εικόνες είναι 69 x 12 = 828 KB. Ο ε-
λεύθερος χώρος στο φλασάκι είναι 1 ΜΒ = 1.000 ΚΒ > 828 ΚΒ. Επο-
μένως ο χώρος αρκεί για να αποθηκεύσει και τις 12 αυτές εικόνες. 

Παράδειγμα 3 :  Έχουμε στο κινητό μας 15 φωτογραφίες από τη βάφτιση του μω-
ρού της ξαδέρφης μας μεγέθους 2 ΜΒ η καθεμιά και 3 video μεγέθους 15 ΜΒ το 
καθένα.  Ακόμη, έχουμε 50 δωρεάν ΜΒ από την κάρτα του κινητού μας που δεν τα 
ξοδέψαμε και θα τα χάσουμε αν δεν χρησιμοποιήσουμε σύντομα. Είναι αρκετά τα 
ΜΒ που έχουμε για να στείλουμε τις φωτογραφίες στην κουνιάδα μας; Αν όχι πόσες 
από αυτές μπορούμε να στείλουμε; 

Ο συνολικός χώρος για όλες τις φωτογραφίες είναι 15 x 2 ΜΒ = 30 ΜB, και για τα 
video, 3 x 15 ΜΒ = 45 MB. Άρα θέλουμε να στείλουμε  

45 + 30 = 75 ΜΒ < 50 δωρεάν ΜΒ.  

Βλέπουμε ότι δεν αρκούν τα ΜΒ που διαθέτουμε για να τα στείλουμε όλα. Μπο-
ρούμε να στείλουμε όλες τις φωτογραφίες, όλα τα video ή κάποιο συνδυασμό, έτσι 
ώστε  το άθροισμα των ΜΒ που θα στείλουμε να μην ξεπερνάει τα 50. 

Προσπαθήστε να λύσετε τις ασκήσεις στην επόμενη σελίδα.  Οδηγίες : 

Εάν έχετε τις ασκήσεις σε χαρτί (είτε επειδή το εκτυπώσατε, είτε το παραλάβατε 
από το Σχολείο) : Συμπληρώνετε μόνο την επόμενη (τελευταία) σελίδα και  

 τη φωτογραφίζετε με το κινητό σας και μου τη στέλνετε στο messenger 
(Γιάννης Παπαγιαννακέλης) οπότε θα σας απα-
ντήσω στο messenger, ή 

 την παραδίδετε στο σχολείο την επόμενη εβδο-
μάδα. 

Εάν δεν έχετε χαρτί στα χέρια σας, γράψτε σε ένα λευ-
κό χαρτί το όνομά σας και από κάτω τις απαντήσεις. 
(δείτε το παράδειγμα δίπλα). Κατόπιν φωτογραφήστε 
αυτό το χαρτί και στείλτε μου τη φωτογραφία. 

Προτιμήστε αν μπορείτε  την ηλεκτρονική επικοινωνία,  
για ταχύτητα, ευκολία, οικονομία στο χαρτί, και για να 
αποφύγετε μη απαραίτητες μετακινήσεις.   

  

    6 9 
  x  1 2 
  1 3 8 

+  6 9   
  8 2 8 

Ονομα : Γιώργος Καραγιώργος 

Ασκηση 1 :  1-α, 2-β, 3-γ, 4-δ, 5-ε  

Ασκηση 2 : Δεν θα μπορέσω να 
στείλω τίποτε, επειδή …..  άρα τα 
MegaByte που έχω είναι πολύ λίγα 

 (οι απαντήσεις που δίνονται είναι 
για παράδειγμα, δεν είναι οι σωστές) 
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Ονοματεπώνυμο       Ημερομηνία   / 1 / 2021 

 

Άσκηση 1. Να αντιστοιχίσετε τις επεκτάσεις αρχείων στην αριστερή στήλη με τον 
τύπο αρχείου στη δεξιά στήλη  

Επεκτάσεις  Τύποι αρχείων 
     

jpg 1.   Α Video 

mp3 2.   Β Αρχεία συμπίεσης  

mp4 3.   Γ Φωτογραφίες 

pdf 4.   Δ Έγγραφα 

zip 5.   Ε Μουσική 

  

2. Αν στο παράδειγμα 3 (με τις φωτογραφίες και τα video από τη βάφτιση) θέλουμε 
να στείλουμε οπωσδήποτε το ένα από τα 3 video, πόσες από τις φωτογραφίες μπο-
ρούμε επί πλέον να στείλουμε; Εξηγήστε  πως το βρήκατε. 

           

           

           

           

           

           

           

            

 

 

 

 

 


