
Kεφάλαιο 7: Το Ιεραρχικό Σύστημα Φακέλων των Windows 113

φάκελος προορισμού αντιγραμμένα αρχεία

Τα αρχεία αντιγράφονται στον προορισμό τους. Παρατηρήστε ότι τα αρχεία έχουν 
παραμείνει και στην αρχική τους θέση.

Με παρόμοιο τρόπο, μπορείτε να κάνετε και μετακίνηση αρχείων, εκτός από μια 
μικρή διαφορά: 

1 Πηγαίνετε στο φάκελο από τον οποίο θέλετε να μετακινήσετε αρχεία.
2 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να μετακινήσετε.
3 Κάντε ένα από τα εξής:

 ● Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση 
ή 

 ● Πατήστε Ctrl+Χ στο πληκτρολόγιο 
ή 

 ● Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας. 
4 Τα επόμενα βήματα είναι ίδια όπως προηγουμένως. Πηγαίνετε στο φάκελο 

προορισμού και κάντε ένα από τα εξής:
 ● Κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Επικόλληση 
ή 

 ● Πατήστε Ctrl+V στο πληκτρολόγιο
ή

 ● Επιλέξτε Επικόλληση από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας.

Παρατηρήστε ότι τα αρχεία έχουν φύγει από την αρχική τους θέση και έχουν μετακι-
νηθεί στη νέα θέση.
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Αν τα αρχεία που αντιγράφετε ή μετακι-
νείτε υπάρχουν ήδη στο φάκελο προορι-
σμού, εμφανίζεται ένα παράθυρο το οποίο 
σας επισημαίνει το γεγονός και σας ρωτά 
τι θέλετε να κάνετε. Υπάρχουν οι εξής τρεις 
επιλογές:

1 Αν θέλετε να γίνει αντιγραφή ή 
μετακίνηση και να αντικατασταθεί 
το υπάρχον αρχείο, επιλέξτε Αντι-
κατάσταση των αρχείων στον προορισμό.

2 Αν δεν θέλετε να γίνει αντιγρα-
φή ή μετακίνηση, επιλέξτε Πα -
ράλειψη αυτών των αρ  χείων. 

3 Αν δεν μπορείτε να αποφασίσε-
τε και θέλετε να ελέγξετε κάθε 
αρχείο, επιλέξτε Θα αποφασίσω 
για κάθε αρχείο. 

Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται το 
παράθυρο διαλόγου Συνολικές διενέ-
ξεις αρχείων, στο οποίο εμφανίζονται 
τα αρχεία από τον αρχικό φάκελο και το 
φάκελο προορισμού ώστε να τα συγκρί-
νετε. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε τελικά 
να αντιγραφούν/μετακινηθούν και πατή-
στε το κουμπί Συνέχεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Πρέπει να προσέχετε το παράθυρο διαλόγου Συνολικές διενέξεις αρχείων, γιατί σας βοη-
θά να μην κάνετε λάθος και αντικαταστήσετε ένα νεότερο αρχείο από ένα παλαιότερο.

Αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Παράλειψη n αρχείων με ίδια ημερο-
μηνία και μέγεθος, τότε δεν θα εμφανισθούν στο παράθυρο τα αρχεία που είναι 
ακριβώς ίδια, οπότε ξέρετε ότι δεν χρειάζεται να γίνει η αντιγραφή/μετακίνηση.

αρχεία προέλευσης αρχεία προορισμού

Αυτοί, λοιπόν, είναι οι κλασικοί τρόποι να αντιγράφουμε και να μετακινούμε αρχεία. 
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως σας είπαμε και προηγουμένως. Στη συνέχεια θα 
δούμε πώς γίνεται αντιγραφή και μετακίνηση αρχείων χρησιμοποιώντας μεταφορά 
και απόθεση:

1 Πηγαίνετε στην αριστερή πλευρά της Εξερεύνησης και βεβαιωθείτε ότι φαίνε-
ται και ο φάκελος προέλευσης και ο φάκελος προορισμού στον οποίο θα αντι-
γραφούν τα αρχεία. 
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2 Κάντε κλικ στο φάκελο προέλευσης και επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε χρησι-
μοποιώντας τις γνωστές τεχνικές. 

3 Αν χρειάζεται, κυλήστε την κατακόρυφη γραμμή κύλισης του αριστερού παρα-
θύρου, έτσι ώστε να φανεί αριστερά ο φάκελος προορισμού.

4 Χρησιμοποιώντας το ποντίκι, πατήστε το Ctrl στο πληκτρολόγιο, δείξτε σε ένα 
από τα επιλεγμένα αρχεία και σύρετε τα αρχεία με το αριστερό κουμπί του ποντι-
κιού από τη δεξιά πλευρά στο φάκελο προορισμού στην αριστερή πλευρά (παρό-
λο που δείχνετε σε ένα αρχείο, μεταφέρονται όλα τα αρχεία που έχετε επιλέξει). 

επιλέξτε τα αρχείαπατήστε το Ctrl + σύρετε 
στο φάκελο προορισμού

5 Όταν σιγουρευτείτε ότι είσαστε πάνω από το φάκελο προορισμού, αφήστε το 
κουμπί του ποντικιού και μετά το Ctrl και τα αρχεία θα αρχίσουν να αντιγρά-
φονται. (Αν θέλετε να μετακινήσετε τα αρχεία, μην πατήσετε το Ctrl).

6 Για να βεβαιωθείτε ότι έγινε η αντιγραφή, κάντε κλικ στο φάκελο προορισμού 
για να δείτε τα περιεχόμενά του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν είστε σχετικά αρχάριοι, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε αντιγραφή/αποκοπή και 
επικόλληση μέχρι να αποκτήσετε περισσότερη άνεση. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Αν κάνετε κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, έχετε τη δυνατότητα 
να αναιρέσετε την ενέργειά σας και να επαναφέρετε τα αρχεία στην αρχική τους κατά-
σταση, πατώντας το Ctrl+Z αμέσως μετά την ενέργειά σας ή πατώντας το κουμπί της 
Αναίρεσης στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις παραπάνω διαδικασίες αν θέλετε να αντιγράψετε/
μετακινήσετε ολόκληρους φακέλους.

Ένας άλλος σύντομος τρόπος αντιγραφής ή μετακίνησης είναι ο εξής:

1 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε. 

2 Από την καρτέλα Αρχι κή, επιλέξτε το κουμπί Αντιγραφή σε (ή Μετακίνηση σε) 
για να επιλέξετε κατευθείαν τον φάκελο προορισμού. Αν δεν φαίνεται ο φάκελος 
προορισμού, επιλέξτε Επιλογή θέσης και βρείτε τον προορισμό. Αν χρειάζεται, 
μπορείτε να δημιουργήσετε και ένα νέο φάκελο με το κουμπί Νέος φάκελος.

3 Στο τέλος, πατήστε το κουμπί Αντιγραφή.

7.7 Διαγραφή Αρχείων και ο Κάδος Ανακύκλωσης
Σε αυτή την ενότητα, θα μιλήσουμε για τη διαγραφή αρχείων. Αυτή είναι μία συνη-
θισμένη λειτουργία, η οποία είναι πολύ εύκολη αλλά επικίνδυνη, γιατί μπορεί να δια-
γράψετε αρχεία ή φακέλους που στην πραγματικότητα δεν θέλατε να διαγράψετε. Τα 
Windows σας παρέχουν μια λειτουργία ασφαλείας, με την οποία μπορείτε να επανα-
φέρετε τα κατά λάθος διαγραμμένα αρχεία ή φακέλους.

Για να διαγράψετε κάποια αρχεία, κάντε τα εξής:

1 Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρ χείων και πηγαίνετε στο φάκελο που περιέχει τα 
αρχεία που σας ενδιαφέρουν. 

2 Επιλέξτε με όποιον τρόπο θέλετε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε. 

3 Αφού επιλέξετε τα αρχεία, πατήστε το Delete στο πληκτρολόγιο ή κάντε δεξιό 
κλικ και επιλέξτε Διαγραφή από το μενού συντόμευσης ή επιλέξτε το κουμπί 
Διαγραφή από την καρτέλα Αρχική. 
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κουμπί 
Διαγραφή

4 Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης της διαγραφής. Επιλέξτε 
Ναι προκειμένου να διαγραφούν τα αρχεία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Με τον ίδιο τρόπο διαγράφονται και φάκελοι.

 Τα διαγραμμένα αρχεία μεταφέρονται σε έναν ειδικό φάκελο των Windows, τον 
Κάδο Ανακύκλωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν θέλετε να διαγράψετε μόνιμα τα επιλεγμένα στοιχεία χωρίς να πάνε στον Κάδο Ανα-
κύκλωσης, πατήστε το πλήκτρο Shift+Delete. Προσοχή, γιατί αν το κάνετε αυτό, δεν θα 
μπορείτε να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία.

Αν τυχόν μετανιώσετε για τη διαγραφή ενός ή περισσότερων στοιχείων, 
θα πρέπει να ανατρέξετε στον Κάδο Ανακύκλωσης και να ανακαλέσετε 
από εκεί τα διαγραμμένα αρχεία. 

Για να επαναφέρετε τα διαγραμμένα στοιχεία σας από τον Κάδο Ανακύκλωσης, 
κάντε τα εξής:

1 Ανοίξτε τον Κάδο Ανακύκλωσης, κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιό του στην 
επιφάνεια εργασίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν ο Κάδος Ανακύκλωσης περιέχει διαγραμμένα στοιχεία, το εικονίδιό του δείχνει σαν 
ένα καλάθι με διάφορα χαρτιά, ενώ, αν είναι κενός, το εικονίδιο δείχνει κενό.
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2 Στο παράθυρο του Κάδου Ανακύκλωσης, βλέπετε όσα αρχεία και φακέλους έχετε 
διαγράψει μέχρι στιγμής, όπως και τα αρχεία που διαγράψατε προηγουμένως.

3 Αλλάξτε την προβολή σε Λεπτομέρειες για να μπορείτε να βλέπετε και την 
ημερομηνία που διαγράφηκε κάθε αρχείο και από ποια θέση έχει διαγραφεί. 

προβολή Λεπτομέρειες ημερομηνίαθέση

 ● Αν θέλετε να διαγράψετε μόνιμα ένα ή περισσότερα στοιχεία από τον Κάδο 
Ανακύκλωσης, τα επιλέγετε όπως ξέρετε και πατάτε το πλήκτρο Delete στο 
πληκτρολόγιο (ή επιλέγετε Διαγραφή από την καρτέλα Αρχική). 
Εμφανίζεται πάλι το παράθυρο επιβεβαίωσης της διαγραφής. Κάντε κλικ 
στο Ναι, εφόσον θέλετε να προχωρήσει η διαγραφή. 
Το αρχείο διαγράφεται μόνιμα και δεν μπορεί να επανέλθει με κάποια δια-
δικασία των Windows. 

 ● Αν θέλετε να αδειάσετε όλο τον Κάδο Ανακύκλωσης, πατήστε το κουμπί 
Άδειασμα του Κάδου Ανακύκλωσης στην καρτέλα Διαχείριση. Με αυτή 
την ενέργεια, αδειάζει τελείως ο Κάδος Ανακύκλωσης. 
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 ● Αν θέλετε να επαναφέρετε στην προηγούμενη θέση τους ένα ή περισσότερα 
στοιχεία από τον Κάδο Ανακύκλωσης, επιλέξτε τα και κάντε κλικ στο κου-
μπί Επαναφορά των επιλεγμένων στοιχείων στην καρτέλα Διαχείριση (ή 
κάντε δεξιό κλικ σε ένα επιλεγμένο στοιχείο και επιλέξτε Επαναφορά). Τα 
στοιχεία επαναφέρονται στο φάκελο από τον οποίο είχε γίνει η διαγραφή. 

 ● Αν θέλετε να επαναφέρετε από τον Κάδο Ανακύκλωσης όλα τα διαγραμμένα 
στοιχεία στην προηγούμενη θέση τους, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά 
όλων των στοιχείων στην καρτέλα Διαχείριση.

Ο Κάδος Ανακύκλωσης έχει μια συγκεκριμένη χωρητικότητα, που αν την υπερβεί, θα 
πρέπει να ξέρετε ότι αρχίζουν να διαγράφονται αυτόματα τα πιο παλιά στοιχεία που 
περιέχει. 

Για να δείτε τις ιδιότητες του Κάδου Ανακύκλωσης, κάντε τα εξής:

1 Στην καρτέλα Διαχείριση κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότη-
τες Κάδου Ανακύκλωσης.

2 Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Κάδος Ανακύκλω-
σης, μπορείτε να ορίσετε διάφορες ιδιότητες, όπως:

 ● Πόσο χώρο θέλετε να καταλαμβάνει ο κάδος (Προ-
σαρμογή μεγέθους). 

 ● Αν θα εμφανίζεται παράθυρο επιβεβαίωσης κατά τη 
διαγραφή αρχείων ή φακέλων (Εμφάνιση παραθύ-
ρου για επιβεβαίωση διαγραφής). Είναι καλύτερο 
να το αφήσετε επιλεγμένο.

 ● Αν θέλετε τα διαγραμμένα στοιχεία να πηγαίνουν στον Κάδο ή αν θέλετε να 
διαγράφονται μόνιμα (Να μην μετακινούνται τα αρχεία στον Κάδο Ανα-
κύκλωσης. Τα αρχεία να καταργούνται αμέσως μετά τη διαγραφή τους.). 
Προσοχή, αυτή η επιλογή είναι επικίνδυνη, για αυτό μην την επιλέξετε. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο Κάδος Ανακύκλωσης του υπολογιστή σας κρατά μόνο τα στοιχεία που έχουν διαγραφεί 
από το δίσκο του υπολογιστή σας και δεν περιλαμβάνει διαγραμμένα στοιχεία από μια 
μονάδα fl ash, από ένα CD/DVD, από μια κάρτα μνήμης ή από μια θέση δικτύου, για αυτό 
να είστε προσεκτικοί. 

7.8 Συμπίεση/Αποσυμπίεση Στοιχείων
Είναι αναγκαίο μερικές φορές να κάνουμε συμπίεση ενός ή περισσότερων αρχείων 
ή φακέλων γιατί έτσι καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο αποθήκευσης και μπορούν να 
μεταφερθούν σε άλλους υπολογιστές πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Θα χρειαστείτε, 
για παράδειγμα, τη συμπίεση όταν στέλνετε μεγάλα αρχεία με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο, οπότε με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το μέγεθος των προς αποστολή αρχείων.
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Για να συμπιέσετε ένα ή περισσότερα αρχεία ή φακέλους, κάντε τα εξής:

1 Στην Εξερεύνηση αρ χείων, επιλέξτε τα αρχεία ή φακέλους που θέλετε να 
συμπιέσετε.

επιλεγμένα στοιχεία

μέγεθος πριν τη συμπίεση

κουμπί Συμπίεση σε zip

2 Κάντε κλικ στο κουμπί Συμπίεση σε zip ή κάντε δεξιό κλικ στα επιλεγμένα στοι-
χεία και επιλέξτε Αποστολή προς > Συμπιεσμένος φάκελος (μορφή zip). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Η μορφή zip χρησιμοποιείται αρκετά χρόνια για τη συμπίεση και αρχειοθέτηση δεδομένων. 

Η συμπίεση των αρχείων γίνεται γενικά γρήγορα και δημιουργείται ένα νέο αρχείο με 
επέκταση zip. Αυτό το αρχείο μπορεί να μετονομαστεί, αν θέλετε. Ελέγξτε το μέγεθος 
του συμπιεσμένου αρχείου για να δείτε πόσο μικρότερο είναι από το συνολικό μέγε-
θος των επιλεγμένων αρχείων. Άλλες φορές η συμπίεση είναι μεγαλύτερη και άλλοτε 
μικρότερη, ανάλογα με τον τύπο των αρχείων που συμπιέζονται. Τώρα μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το συμπιεσμένο αρχείο με όποιον τρόπο θέλετε.

μέγεθος 
συμπιεσμένου 
αρχείου
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