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Αντιγραφή Αρχείου 
Στο προηγούμενο μάθημα δημιουργήσαμε μια  δενδροειδή δομή φακέλων στο κινητό μας. Σ’ αυτό το 
μάθημα θα δούμε πως αντιγράφουμε αρχεία. 
Ανοίγουμε τη Διαχείριση αρχείων στο κινητό μας. Πηγαίνουμε σε ένα φάκελο που περιέχει 
φωτογραφίες. Στο παράδειγμα της παρακάτω εικόνας η διαδρομή του φακέλου είναι  

Εσωτερικό>viber>media>Viber Images  
και περιέχει τις εικόνες που έχουν παραληφθεί από 
 το Viber. Αντίστοιχα ο φάκελος 
Εσωτερικό>DCIM>Camera  

περιέχει τις φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από την 
κάμερα του κινητού. 

Επιλέγουμε μια φωτογραφία (υπενθυμίζεται ότι οι φωτογραφίες έχουν επέκταση .jpg) κρατώντας 
αρκετή ώρα το δάχτυλό μας πάνω στο όνομά 
της. Αν το χτυπήσουμε και το αφήσουμε 
αμέσως το κινητό θα μας προτείνει να 
ανοίξουμε τη φωτογραφία. Αν το κρατήσουμε 
αρκετή ώρα, θα δούμε τη διπλανή εικόνα. Έχει 
επιλεγεί η 1η φωτογραφία και το όνομά της 
είναι τώρα σε μπλε φόντο. Εμφανίζεται το 
εικονίδιο  πάνω δεξιά το οποίο και πατάμε. Προσοχή : Υπάρχει περίπτωση 
να μη δείτε το εικονίδιο αυτό, οπότε θα χρειαστεί να πατήσετε τις 3 τελείες 
πάνω δεξιά στην οθόνη και να διαλέξετε Αντιγραφή.  Τότε θα εμφανιστεί το 
εικονίδιο επικόλληση όπως φαίνεται δίπλα μέσα σε κύκλο.  

Πηγαίνουμε στο φάκελο ΣΔΕ που έχουμε δημιουρ-
γήσει παλιότερα, με επιλογή πρώτα του αρχικού 
φακέλου (  ) και κατόπιν διατρέχουμε τη δια-
δρομή Εσωτερικό>ΣΔΕ. Εκεί πατάμε επικόλλη-
ση. Υπάρχει και πάλι περίπτωση να χρειαστεί να 
πατήσετε τις 3 τελείες πάνω δεξιά στην οθόνη και 
να διαλέξετε Επικόλληση.   
Θα δούμε ότι η φωτογραφία που επιλέξαμε από 
τον αρχικό φάκελο, υπάρχει τώρα και στο φάκελο 
ΣΔΕ.  
Δοκιμάστε να αντιγράψετε ένα αρχείο (κατά προ-
τίμηση φωτογραφία) από οποιοδήποτε φάκελο 

του κινητού σας στο φάκελο ΣΔΕ. Αν δεν βρίσκετε κάπου φωτογραφίες ψάξτε τους φακέλους Viber, 
Photos, Συλλογές, Images, Camera, DCIM. Μπορεί κάποιοι από αυτούς να μην υπάρχουν ή να μην 
περιέχουν φωτογραφίες ανάλογα νε τη συσκευή σας. Κατόπιν στείλτε μου ένα στιγμιότυπο της 
οθόνης σας. Αν δεν μπορείτε, φωτογραφήστε το κινητό σας με ένα άλλο κινητό και στείλτε μου την 
εικόνα. 
Ονοματεπώνυμο       

Το έκανα :  Σωστά, όπως το παράδειγμα☐   Ως ένα σημείο ☐ Δεν τα κατάφερα☐ 

 


