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Φάκελος - Διαδρομή (συνέχεια) 

Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα την έννοια του Φακέλου. Θυμόμαστε ότι φά-
κελος είναι μια περιοχή στο δίσκο που μπορεί να περιέχει αρχεία και άλλους φα-
κέλους. Επί πλέον,  ένας φάκελος μπορεί να περιέχει όσους φακέλους θέλουμε, που 
ονομάζονται φάκελοι-παιδιά, αλλά να ο ίδιος να περιέχεται μόνο σε έναν, που ονο-
μάζεται φάκελος γονέας, και αυτό μας οδηγεί σε μια δομή που θυμίζει δέντρο. Ε-
πομένως οι φάκελοι σε ένα αποθηκευτικό μέσο οργανώνονται σε δενδροειδή δομή. 
Σαν παράδειγμα δόθηκε η παρακάτω δενδροειδής δομή φακέλων 

 

Για να βρούμε κάποιο φάκελο θα πρέπει να γνωρίζουμε την ακολουθία φακέλων-
παιδιών από τον αρχικό φάκελο του δέντρου, μέχρι τον φάκελο που θέλουμε. Η α-
κολουθία αυτή ονομάζεται διαδρομή. 

Για να δούμε τους φακέλους και τα αρχεία του υπολογιστή μας χρησιμοποιούμε το 
πρόγραμμα «Εξερεύνηση των Windows» ή «Διαχείριση αρχείων», 
ανάλογα την έκδοση των windows η του Android στο κινητό μας. 
Το πρόγραμμα ενεργοποιείται κάνοντας κλικ στο εικονίδιο που 
εμφανίζεται σαν φάκελος. 

Αν δεν υπάρχει αυτό το εικονίδιο κάνουμε κλικ στο εικονίδιο «Ο 
Υπολογιστής μου» ή «Αυτός ο Υπολογιστής» Σ’ αυτήν την περί-
πτωση βλέπουμε όλους τους φακέλους και τους δίσκους του υπο-
λογιστή μας. 

Στο κινητό μας, ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του, το εικο-
νίδιο για τη Διαχείριση αρχείων είναι κάτι ανάλογο με τη διπλανή ει-
κόνα (μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική).  

 

Φώτο 

Διακοπές Ξαδέρφη 

Χαβάη Μπαχάμες Γάμος Βάφτιση 

Νίκος Άννα 
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Στο πρόγραμμα της εξερεύνησης/διαχείρισης αρχείων, βλέπουμε τα περιεχόμενα ενός φα-
κέλου κάθε στιγμή. Ο φάκελος αυτός ονομάζεται ενεργός φάκελος. Στο πάνω μέρος του 
παραθύρου της εξερεύνησης βλέπουμε τη διαδρομή του. 
Στη διπλανή  εικόνα φαί-
νονται τα περιεχόμενα 
του φακέλου Νίκος. 
Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει 
τίποτα μέσα. (Αυτός ο 
φάκελος είναι κενός). Η 
διαδρομή για το φάκελο 
αυτό φαίνεται  στο πάνω 
μέρος του παραθύρου. 
 
 
Δίπλα βλέπουμε τα περιεχόμενα του 
φακέλου Ξαδέρφη. Ο φάκελος δεν 
περιέχει αρχεία, αλλά περιέχει δύο υ-
ποφακέλους (Βάφτιση και Γάμος) 
 
Για να δούμε τα περιεχόμενα ενός φα-
κέλου, πρέπει να κάνουμε αυτό το φά-
κελο ενεργό. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ 
πάνω του, είτε στο αριστερό μέρος του 
παραθύρου (στο δέντρο των φακέλων) 
είτε δεξιά, αν ο φάκελος φαίνεται, δη-
λαδή αν είναι υποφάκελος στο φάκελο 
που είναι τώρα ενεργός και επομένως μπορούμε να τον δούμε. 
 
Ειδικά για το φάκελο γονέα του ε-
νεργού, μπορούμε εκτός από κλικ 
πάνω του, να πατήσουμε το πάνω 
βέλος στο πάνω μέρος του παραθύ-
ρου, αριστερά από τη διαδρομή. 
Αυτό γίνεται γιατί κάθε φάκελος 
έχει έναν μόνο γονέα. 
 
 
 
 
 
 
Αφού ξαναγράψετε το όνομά σας στην επόμενη σελίδα απαντήστε στις ερωτήσεις που α-
κολουθούν. 
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Ονοματεπώνυμο          

Για το διπλανό σχήμα που αναπαριστά το δέ-
ντρο της σελίδας 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποιος είναι ο ενεργός φάκελος ;  

             

Ποια είναι η διαδρομή για το φάκελο γονέα του ενεργού ; 

             

Με ποιόν τρόπο (αν ξέρετε παραπάνω από έναν γράψτε τους, υποθέτουμε ότι ερ-
γαζόμαστε σε υπολογιστή) κάνουμε ενεργό το φάκελο Ξαδέρφη ; 

             

             

             

Μπορούμε να δούμε τα περιεχόμενα του φακέλου Χαβάη, χωρίς να περάσουμε από 
το γονέα του ενεργού φακέλου; Αν ναι πως ; 

             

             

             

 
 
 


