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3 Εργασία με  
 φακέλους και αρχεία 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

� Να ανοίγετε φακέλους και αρχεία. 

� Να εμφανίζετε φακέλους και αρχεία με διάφορους τρόπους. 

� Να εμφανίζετε πληροφορίες για ένα φάκελο ή αρχείο. 

� Να δημιουργείτε, να μετονομάζετε, και να διαγράφετε φακέλους και αρχεία. 

� Να μετακινείτε και να αντιγράφετε φακέλους και αρχεία. 

� Να βρίσκετε συγκεκριμένες πληροφορίες. 

  

Για να εργάζεστε ευκολότερα με τα αρχεία του υπολογιστή σας, η διασύνδεση των Windows Vista 

χρησιμοποιεί μια ιεραρχική δομή αποθήκευσης, η οποία θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο 

αποθηκεύουμε πληροφορίες σε ένα γραφείο. Αντί να οργανώνετε έγγραφα σε πραγματικούς 

φακέλους μέσα σε φωριαμούς αρχειοθέτησης, τοποθετείτε ηλεκτρονικά αρχεία στους ηλεκτρονικούς 

φακέλους των δίσκων αποθήκευσης που είναι προσπελάσιμοι από τον υπολογιστή σας. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι αρχείων, που όμως ανήκουν στις εξής δύο βασικές κατηγορίες: 

•  Αρχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση προγραμμάτων ή που έχουν δη-

μιουργηθεί από προγράμματα.   Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εκτελέσιμα αρχεία 

(executable files) και οι βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (dynamic-link libraries, DLL). 

Αυτά τα αρχεία είναι μερικές φορές κρυφά (δεν εμφανίζονται στη βασική προβολή φακέλων) 

για να προστατεύονται — δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής και διαγραφής των κρυφών 

αρχείων. Μπορείτε να τα εμφανίσετε με το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές φακέλων, το οποίο 

εξετάζουμε στην ενότητα "Εμφάνιση αρχείων και φακέλων με διάφορους τρόπους", στη 

συνέχεια του κεφαλαίου. 

•  Αρχεία που δημιουργείτε εσείς.   Σε αυτά περιλαμβάνονται έγγραφα, λογιστικά φύλλα, 

γραφικά, αρχεία κειμένου, προβολές διαφανειών, αρχεία ήχου, βιντεοκλίπ, και άλλα αρχεία 

που μπορείτε να ανοίξετε, να εξετάσετε, και να τροποποιήσετε χρησιμοποιώντας μία ή 

περισσότερες εφαρμογές. 

Τα αρχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός προγράμματος, και εκείνα που δημιουργεί το ίδιο 

για δική του χρήση είναι οργανωμένα με τη σειρά που περιμένει να τα βρει το πρόγραμμα και δεν 

πρέπει να τα μετακινείτε. Όμως, μπορείτε να επιλέξετε την οργάνωση των αρχείων που 

δημιουργείτε εσείς (όπως τα έγγραφα και τα λογιστικά φύλλα), και είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε 

να τα χειρίζεστε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας αποδοτικά. 
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Όσο καλά οργανωμένοι και να είστε, μερικές φορές δεν μπορείτε να θυμηθείτε πού αποθηκεύσατε 

ένα συγκεκριμένο αρχείο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα! Τα Windows Vista περιλαμβάνουν μια 

ισχυρή λειτουργία αναζήτησης, η οποία μπορεί να σας βοηθά να εντοπίζετε σχεδόν αμέσως 

οποιοδήποτε αρχείο στον υπολογιστή σας. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία περιήγησης των Windows Vista για να 

εξερευνήσετε τη δομή των φακέλων αποθήκευσης του υπολογιστή σας. Θα πειραματιστείτε με την 

εμφάνιση πληροφοριών με διάφορους τρόπους και θα μάθετε να βρίσκετε πληροφορίες. Επίσης, θα 

μάθετε να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε, να διαγράφετε, να μετακινείτε, και να μετονομάζετε 

αρχεία, αλλά και να τα αναζητάτε με διάφορους τρόπους. 

Δείτε επίσης   Μήπως το μόνο που χρειάζεστε είναι μια ανασκόπηση των θεμάτων του κεφαλαίου αυτού; 
Δείτε τη Γρήγορη Αναφορά στις σελίδες 41-75. 

Σημαντικό   Για να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία εξάσκησης αυτού του κεφαλαίου, πρέπει να τα εγκαταστή-
σετε από το συνοδευτικό CD στην προεπιλεγμένη τους θέση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενό-
τητα "Χρήση του CD του βιβλίου" στη σελίδα 31. 

Περιήγηση σε αρχεία και φακέλους 
Στο παράθυρο Εξερεύνηση των Windows, μπορείτε να δείτε όλες τις μονάδες δίσκου, τους 

φακέλους, τα αρχεία, και τα περιφερειακά του υπολογιστή σας, καθώς και των υπολογιστών με τους 

οποίους είστε συνδεδεμένοι μέσω ενός δικτύου. Αυτό γίνεται με διάφορους τρόπους. Για 

παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε τα εξής: 

•  Να πατήσετε σε μια σύνδεση φακέλου του μενού Έναρξη για να ανοίξετε το φάκελο. Έχετε 

τις εξής δυνατότητες: 

•  Να πατήσετε στο φάκελο Υπολογιστής ή Δίκτυο για να εμφανίσετε όλους τους 

σκληρούς δίσκους και τις συσκευές αποθήκευσης που είναι προσπελάσιμοι από τον 

υπολογιστή σας. 

•  Να πατήσετε στο δικό σας όνομα χρήστη ώστε να ανοίξετε τον προσωπικό σας φάκελο, 

ή να πατήσετε στους συνδέσμους Έγγραφα, Εικόνες, ή Μουσική και να ανοίξετε 

απευθείας τους αντίστοιχους υποφακέλους. 

•  Να δείξετε με το ποντίκι στη διαταγή Όλα τα προγράμματα του μενού Έναρξη, να 

πατήσετε στην επιλογή Βοηθήματα, και να επιλέξετε Εξερεύνηση των Windows (ή να 

πατήσετε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και το πλήκτρο E) για να εμφανίσετε τα 

περιεχόμενα του φακέλου Έγγραφα. 

•  Να πατήσετε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού σε ένα φάκελο του μενού Έναρξη και να 

επιλέξετε τη διαταγή Εξερεύνηση. 

Οι τελευταίες δύο επιλογές εμφανίζουν τα περιεχόμενα του φακέλου, με ανεπτυγμένη τη λίστα των 

φακέλων στο παράθυρο Περιήγησης. 

Το παράθυρο Εξερεύνηση των Windows επιτρέπει το χειρισμό φακέλων και αρχείων με 

διάφορους τρόπους. Για την ώρα, θα ασχοληθούμε με τα στοιχεία του παραθύρου που 

χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση μέσα στη δομή των φακέλων του υπολογιστή. Εκτός από τη 

γραμμή Διευθύνσεων, το παράθυρο Περιήγησης, και το παράθυρο Περιεχομένων που εξετάσαμε σε 

προηγούμενα κεφάλαια, σε αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται τα εξής: 
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•  Το κουμπί Πίσω και το κουμπί Εμπρός.   Πατήστε στα κουμπιά αυτά για να εμφανίσετε 

τα περιεχόμενα των φακέλων που έχετε ήδη εμφανίσει στο παράθυρο Περιεχομένου. 

•  Το κουμπί Πρόσφατες σελίδες.   Πατήστε σε αυτό το κουμπί για να δείτε μια λίστα των 

φακέλων που έχετε εμφανίσει στο παρελθόν και να επιλέξετε έναν από αυτούς. 

Κουμπιά Πίσω και Εμπρός 

     Κουμπί Πρόσφατες Σελίδες 

 

Δείτε επίσης   Για μια εισαγωγή στο παράθυρο Εξερεύνηση των Windows, δείτε την ενότητα "Οδικός 
χάρτης του υπολογιστή σας", στο Κεφάλαιο 2, "Αποδοτική εργασία στα Windows Vista”. 

Στην επόμενη άσκηση, θα εξετάσουμε τη μετακίνηση μέσα στη δομή των φακέλων με διάφορους 

τρόπους. 

 ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ έχετε συνδεθεί στα Windows πριν ξεκινήσετε την άσκηση. 

 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ τους φακέλους και τα αρχεία εξάσκησης του υποφακέλου Κεφ03 που περιέχεται 
στο φάκελο ΒΒ_WindowsVista. 

1. Πατήστε στο κουμπί Έναρξη και επιλέξτε τη διαταγή Υπολογιστής. 

Στο παράθυρο που ανοίγει το παράθυρο Περιεχομένων εμφανίζονται πληροφορίες για τις 

συσκευές αποθήκευσης και τις θέσεις που είναι προσπελάσιμες από τον υπολογιστή σας. 

 
Έναρξη 



140 Κεφάλαιο 3   Εργασία με φακέλους και αρχεία 

 

2. Αν η λίστα Φακέλων δεν είναι ανεπτυγμένη όπως στην εικόνα, πατήστε στο κουμπί Φάκε-

λοι στο κάτω μέρος του παραθύρου Περιήγησης. 

Η λίστα Φακέλων αναπτύσσεται, εμφανίζοντας μια ιεραρχική δομή των δίσκων και των 

φακέλων (που ονομάζεται και προβολή δένδρου). Από τη λίστα Φακέλων, μπορείτε επίσης 

να προσπελάσετε πόρους του δικτύου (αν υπάρχουν), εργαλεία του Πίνακα Ελέγχου, και 

τον Κάδο Ανακύκλωσης. 
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Συμβουλή   Η εμφάνιση του παραθύρου Εξερεύνηση των Windows εξαρτάται από την 
ιεραρχική δομή του υπολογιστή σας και από το αν έχετε εξερευνήσει τα περιεχόμενά του στο 
παρελθόν. Έτσι, το παράθυρο ενδέχεται να διαφέρει από αυτό που βλέπετε στις εικόνες, αλλά 
έχετε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε τα βήματα της άσκησης. 

3. Στο παράθυρο Περιεχομένων, διπλοπατήστε στο εικονίδιο της μονάδας C (που έχει το 

όνομα Τοπικός δίσκος (C:) στην προηγούμενη εικόνα). 

Το παράθυρο Περιεχομένων εμφανίζει τους φακέλους και τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα 

σε αυτόν το δίσκο. Η γραμμή Διευθύνσεων δείχνει ότι βλέπετε τα περιεχόμενα μιας από τις 

μονάδες που είναι προσπελάσιμες από τον υπολογιστή σας. 

4. Στο παράθυρο Περιεχομένων, διπλοπατήστε στο φάκελο Χρήστες. 

Θα εμφανιστούν όλοι οι φάκελοι με τα προφίλ των χρηστών που είναι διευθετημένα στον 

υπολογιστή σας τη δεδομένη στιγμή. 

5. Στο παράθυρο Περιεχομένων, διπλοπατήστε στο φάκελο του δικού σας προφίλ χρήστη. 

Θα εμφανιστούν οι 11 προσωπικοί σας φάκελοι. 

 

Ο φάκελος που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι επιλεγμένος στη λίστα Φακέλων ώστε να 

μπορείτε να διαπιστώσετε τη θέση σας στη συνολική ιεραρχία αποθήκευσης. 

Σε ορισμένους από αυτούς τους φακέλους, όπως ο φάκελος Έγγραφα, αποθηκεύετε 

αρχεία, ενώ άλλοι, όπως ο φάκελος Επαφές, περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύετε 

μέσω των Windows Vista ή μέσω του Internet Explorer των Windows. 



142 Κεφάλαιο 3   Εργασία με φακέλους και αρχεία 

Δείτε επίσης   Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα Επαφές των Windows, δείτε την 
ενότητα "Χρήση των προγραμμάτων που περιέχονται στα Windows Vista" του Κεφαλαίου 7 "Χρήση 
προγραμμάτων". 

6. Από τη λίστα Αγαπημένες συνδέσεις, διαλέξτε την καταχώριση Έγγραφα. 

Συμβουλή   Μπορείτε να προσθέσετε οποιονδήποτε φάκελο στη λίστα Αγαπημένες συνδέσεις, 
επιλέγοντάς τον στο παράθυρο Περιεχομένων και σύροντάς τον στη λίστα. Μια παχιά μαύρη 
γραμμή δείχνει πού θα τοποθετηθεί η νέα συντόμευση όταν αφήσετε το πλήκτρο του ποντικιού. 

Η γραμμή Διευθύνσεων δείχνει ότι στο παράθυρο Περιεχομένων εμφανίζονται αυτή τη 

στιγμή τα περιεχόμενα του φακέλου Έγγραφα. Στην κορυφή της ιεραρχίας της λίστας 

φακέλων, είναι επιλεγμένος ο σύνδεσμος προς το φάκελο Έγγραφα ο οποίος βρίσκεται 

μέσα στον προσωπικό σας φάκελο. Για να μεταφερθείτε γρήγορα στους φακέλους που 

χρησιμοποιείτε πιο συχνά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνδέσμους της λίστας Αγα-

πημένες συνδέσεις, καθώς και εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας 

Φακέλων, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την ιεραρχία αποθήκευσης για να τους 

βρείτε. 

 

Πρόβλημα   Ο φάκελος Κλειδάριθμος θα εμφανιστεί μέσα στο φάκελο Έγγραφα μόνον αν 
εγκαταστήσατε τα αρχεία εξάσκησης του βιβλίου στην προεπιλεγμένη θέση. Μπορείτε να 
ακολουθήσετε τα βήματα αυτής της άσκησης και άλλων ασκήσεων του βιβλίου χρησιμοποιώντας 
δικά σας αρχεία, αλλά για να συμφωνούν τα αποτελέσματά σας με τις εικόνες πρέπει να 
εγκαταστήσετε τα αρχεία εξάσκησης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα “Χρήση 
του CD του βιβλίου” στη σελίδα 31. 

7. Στη λίστα Φακέλων, δείξτε με το ποντίκι στην καταχώριση Έγγραφα και πατήστε στο 

λευκό βέλος στα αριστερά του ονόματος του φακέλου. Στη λίστα των υποφακέλων, 

πατήστε στο λευκό βέλος στα αριστερά του φακέλου Κλειδάριθμος. Στη συνέχεια, πατήστε 

στο λευκό βέλος στα αριστερά της καταχώρισης BB_WindowsVista. 
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Κάθε φορά που πατάτε, το βέλος γίνεται μαύρο, και ο φάκελος αναπτύσσεται και 

εμφανίζονται τα περιεχόμενά του. Καθώς η αριστερή εσοχή της δομής αυξάνεται με κάθε 

πάτημα του ποντικιού, η λίστα Φακέλων προσαρμόζεται στο παράθυρο Περιήγησης, 

κυλώντας επάνω ή κάτω ή αριστερά ή δεξιά, ώστε να βλέπετε όσο το δυνατόν καλύτερα 

τα διάφορα στοιχεία. Πατώντας στα βέλη της λίστας Φακέλων και όχι στους φακέλους του 

παραθύρου Περιεχομένων, αποκαλύπτετε την ιεραρχική δομή χωρίς να αλλάζετε αυτό που 

εμφανίζεται στο παράθυρο Περιεχομένων, ούτε τη διαδρομή στη γραμμή Διευθύνσεων. 

8. Στη λίστα Φακέλων, πατήστε στην καταχώριση Κεφ03 για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα 

του φακέλου στο παράθυρο Περιεχομένου. 

Η γραμμή Διευθύνσεων αλλάζει και δείχνει τη διαδρομή των εμφανιζόμενων αρχείων. 

9. Στη γραμμή Διευθύνσεων, πατήστε στο βέλος στα δεξιά της καταχώρισης Κεφ03. 

Εμφανίζεται μια λίστα με τους υποφακέλους του φακέλου Κεφ03. 

 

10. Στη λίστα, πατήστε στην καταχώριση 02_Παρουσιάσεις για να εμφανίσετε τα αρχεία που 

είναι αποθηκευμένα σε αυτόν το φάκελο. 

Συμβουλή   Για να κλείσετε μια λίστα χωρίς να επιλέξετε κάτι, πατήστε το πλήκτρο Esc. 

11. Στη γραμμή Διευθύνσεων, πατήστε στο βέλος ανάμεσα στις καταχωρίσεις Κεφ03 και 

02_Παρουσιάσεις, και στη συνέχεια, στη λίστα υποφακέλων, πατήστε στον υποφάκελο 

03_Βίντεο. 

Μπορείτε εύκολα να μεταφερθείτε σε άλλους φακέλους τής ίδιας διαδρομής φακέλου, 

πατώντας στα βέλη που βρίσκονται ανάμεσα τους. 
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12. Στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου, πατήστε στο κουμπί Πίσω για να 

επιστρέψετε στον τελευταίο φάκελο που είχατε ανοίξει, τον 02_Παρουσιάσεις.  

Παρατηρήστε ότι το κουμπί Πίσω σάς μεταφέρει στον προηγούμενο φάκελο σύμφωνα με 

το ιστορικό περιήγησης και όχι σύμφωνα με τη διαδρομή τού φακέλου. 

13. Στη λίστα Φακέλων, δείξτε στην καταχώριση Έγγραφα, και μετά πατήστε στο μαύρο 

βέλος της για να συμπτύξετε την ιεραρχική δομή, χωρίς να αλλάξετε το παράθυρο 

Περιεχομένου. 

Συμβουλή   Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μέχρι η καταχώριση Έγγραφα να μετακινηθεί 
προς τα δεξιά στη λίστα Φακέλων, για να δείτε το βέλος της. 

14. Δείξτε στο κουμπί Εμπρός για να εμφανίσετε μια συμβουλή οθόνης, η οποία σας λέει πού 

θα μεταφερθείτε αν πατήσετε σε αυτό. Στη συνέχεια, πατήστε στο κουμπί Εμπρός για να 

εμφανίσετε ξανά το φάκελο 03_Βίντεο. 

15. Στα δεξιά των κουμπιών Πίσω και Εμπρός, πατήστε στο κουμπί Πρόσφατες σελίδες. 

Η λίστα των πρόσφατων σελίδων εμφανίζει τους φακέλους τους οποίους έχετε ανοίξει από 

τη στιγμή που ανοίξατε το παράθυρο Υπολογιστής, με αντίστροφη σειρά. 

 

16. Στη λίστα Πρόσφατες σελίδες, πατήστε στην επιλογή Υπολογιστής για να επιστρέψετε 

στην αρχή. 

17. Πειραματιστείτε με τις λειτουργίες πλοήγησης του παραθύρου Εξερεύνηση των 

Windows μέχρι να είστε σε θέση να μετακινείστε άνετα στη δομή αποθήκευσης του 

υπολογιστή σας με διάφορους τρόπους. 

18. Στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου, πατήστε στο κουμπί Κλείσιμο για να κλείσετε το 

παράθυρο Εξερεύνηση των Windows. 

 
Πίσω 

 
Εμπρός 

 
Πρόσφατες 

σελίδες 

 
Κλείσιμο 
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Πρόσβαση σε ολόκληρο το δίκτυο 

Αν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows  για 

να προσπελάζετε όχι μόνο μονάδες και πόρους του δικού σας υπολογιστή αλλά και ολόκληρου 

του δικτύου σας. Για να εμφανίσετε όλους τους πόρους δικτύου, πατήστε στην επιλογή Δίκτυο 

του μενού Έναρξη. 

Αν χρειάζεται να προσπελάζετε μια συγκεκριμένη μονάδα δίσκου ή πόρο του δικτύου πολύ συχνά 

— όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση που συνδέεστε τακτικά σε ένα συγκεκριμένο διακομι-

στή — μπορείτε να αντιστοιχίσετε  αυτή τη μονάδα δίσκου στο παράθυρο Εξερεύνηση των 

Windows για να μπορείτε να την προσπελάζετε ευκολότερα. 

Για να αντιστοιχίσετε μια μονάδα, της ορίζετε ένα γράμμα τοπικής μονάδας, ώστε να εμφανίζε-

ται μαζί με τις υπόλοιπες διαθέσιμες συσκευές και θέσεις αποθήκευσης στα περιεχόμενα του υπο-

λογιστή σας. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια μονάδα προσωρινά ή να ζητήσετε από τα Windows 

να συνδέονται αυτόματα σε αυτή κάθε φορά που συνδέεστε στο σύστημα. 

Για να αντιστοιχίσετε μια μονάδα: 

1. Στο μενού Έναρξη πατήστε στη διαταγή Υπολογιστής. 

2. Στη γραμμή εργαλείων επάνω από το παράθυρο Περιεχομένων, πατήστε στην επιλογή Α-
ντιστοίχιση δίσκου δικτύου. 

3. Στο παράθυρο Αντιστοίχιση δίσκου δικτύου, καθορίστε το γράμμα που θέλετε να 
χρησιμοποιείτε για τη συγκεκριμένη μονάδα. 

4. Πατήστε στο κουμπί Αναζήτηση, μεταφερθείτε στη μονάδα ή στο φάκελο που θέλετε να 
αντιστοιχίσετε, και πατήστε στο OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο Αντιστοίχιση δί-
σκου δικτύου και να δείτε ότι η διαδρομή έχει προστεθεί στο πλαίσιο Φάκελος. 

5. Αν θέλετε να συνδέεστε με αυτή τη θέση μόνον μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου 
εργασίας σας στα Windows, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Επανασύνδεση κατά 
την εκκίνηση. 

6. Πατήστε στο κουμπί Τέλος. 

 Η μονάδα του δικτύου ανοίγει σε νέο παράθυρο. 

Για να αποσυνδεθείτε από μια αντιστοιχισμένη μονάδα ή φάκελο, πατήστε με το δεξιό πλήκτρο 

του ποντικιού σε αυτή, και μετά πατήστε στο κουμπί Αποσύνδεση. 
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Εμφάνιση αρχείων και φακέλων με διάφορους τρόπους 
Το παράθυρο Εξερεύνηση των Windows είναι δυναμικό και αλλάζει ανάλογα με το περιεχόμενο 

που εμφανίζετε. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε το παράθυρο ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον 

τρόπο εργασίας σας. Τα κουμπιά Πίσω και Εμπρός, η γραμμή Διευθύνσεων, το πλαίσιο Αναζήτη-

ση, η γραμμή εργαλείων, και το παράθυρο Περιεχομένων εμφανίζονται πάντα, αλλά μπορείτε να 

εμφανίζετε ή να κρύβετε άλλα στοιχεία πατώντας στο μενού Οργάνωση της γραμμής εργαλείων, 

μετά στην επιλογή Διάταξη, και τέλος στο στοιχείο που θέλετε. Σε αυτά τα προαιρετικά στοιχεία 

περιλαμβάνονται τα εξής: 

•  Παράθυρο Περιήγησης.   Όταν συνηθίσετε την περιήγηση από τη γραμμή Διευθύνσεων, 

μπορείτε να απενεργοποιήσετε το παράθυρο Περιήγησης ώστε να αυξήσετε το χώρο του 

παραθύρου Περιεχομένων. 

•  Παράθυρο Λεπτομερειών.   Αυτό το τμήμα, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του 

παραθύρου, παρέχει πληροφορίες για το εμφανιζόμενο περιεχόμενο, όπως ο αριθμός των 

στοιχείων που περιέχει ένας φάκελος ή ο τύπος ενός επιλεγμένου αρχείου. Αυτές οι 

πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες ή όχι, ανάλογα με το τι εμφανίζεται στο παράθυρο 

Περιεχομένων. 

•  Γραμμή μενού.   Αν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε μενού και διαταγές και με τα κουμπιά 

της γραμμής εργαλείων, μπορείτε να εμφανίσετε τη γραμμή μενού επάνω από τη γραμμή 

εργαλείων. 

•  Παράθυρο Προεπισκόπησης.   Αυτό το τμήμα, το οποίο βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του 

παραθύρου, εμφανίζει το περιεχόμενο ενός επιλεγμένου φακέλου σε προεπισκόπηση ώστε 

να βλέπετε τι περιέχει. 

•  Παράθυρο Αναζήτησης .   Όταν ψάχνετε για πληροφορίες στον υπολογιστή σας, 

μπορείτε να εμφανίσετε αυτό το παράθυρο επάνω από τη γραμμή εργαλείων ώστε να 

περιορίσετε το εύρος της αναζήτησης. 

Στο παράθυρο Περιεχομένων, μπορείτε να εμφανίσετε φακέλους και αρχεία με διάφορους τρόπους, 

επιλέγοντας στοιχεία από τη λίστα Προβολές της γραμμής εργαλείων. Μπορείτε να επιλέξετε μια 

προβολή για κάθε φάκελο ή μια προεπιλεγμένη προβολή για όλους τους φακέλους. Στις διαθέσιμες 

προβολές περιλαμβάνονται οι παρακάτω: 

•  Εικονίδια.   Οι τέσσερις προβολές εικονιδίων — Πολύ μεγάλα, Μεγάλα, Μεσαία, και 

Μικρά — εμφανίζουν ένα εικονίδιο και ένα όνομα για κάθε αρχείο ή φάκελο του τρέχοντος 

φακέλου. Με εξαίρεση την προβολή Μικρών Εικονιδιών, τα εικονίδια εμφανίζουν το είδος 

του αρχείου ή, σε περίπτωση που πρόκειται για αρχεία γραφικών (μεταξύ των οποίων και οι 

διαφάνειες του PowerPoint), και το περιεχόμενό του. Τα εικονίδια των φακέλων δείχνουν τα 

περιεχόμενά τους. 

•  Λίστα.   Αυτή η προβολή μοιάζει πολύ με την προβολή Μικρών Εικονιδίων, καθώς 

εμφανίζει τα ονόματα των αρχείων και των φακέλων μαζί με ένα μικρό εικονίδιο, το οποίο 

αντιπροσωπεύει τον τύπο του αρχείου. 

•  Λεπτομέρειες.   Αυτή η προβολή εμφανίζει μια λίστα των αρχείων και των φακέλων μαζί 

με τις ιδιότητές τους. Οι ιδιότητες που εμφανίζονται εξ ορισμού για κάθε αρχείο ή φάκελο 

είναι οι: Όνομα, Ημ/νία τροποποίησης, Τύπος, Μέγεθος, και Ετικέτες. Έχετε τη 

δυνατότητα να κρύψετε οποιαδήποτε από αυτές τις ιδιότητες και να εμφανίσετε διάφορες 

άλλες οι οποίες είναι κατάλληλες για συγκεκριμένους τύπους αρχείων, όπως οι ιδιότητες Συ-

ντάκτης και Τίτλος. 
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Συμβουλή   Αν και το παράθυρο Περιεχομένων έχει πάντα επικεφαλίδες στηλών, αυτές έχουν 
νόημα μόνο στην προβολή Λεπτομερειών. 

•  Τίτλοι.   Αυτή η προβολή εμφανίζει ένα εικονίδιο μεσαίου μεγέθους, και το όνομα, τον 

τύπο, και το μέγεθος κάθε αρχείου ή φακέλου του επιλεγμένου φακέλου. 

Μπορείτε να εμφανίσετε τις ιδιότητες ενός φακέλου ή αρχείου στο παράθυρο Λεπτομερειών, 

επιλέγοντάς το σε οποιαδήποτε προβολή. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να βελτιώσετε ακόμη 

περισσότερο την εμφάνιση των αρχείων και των φακέλων, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο 

διαλόγου Επιλογές φακέλων, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε πατώντας στο κουμπί Οργάνωση 

της γραμμής εργαλείων και επιλέγοντας Επιλογές φακέλων και αναζήτησης. Επίσης, σε αυτό το 

πλαίσιο διαλόγου μπορείτε να αλλάξετε τρόπο μετακίνησης μέσα στους φακέλους και να επιλέξετε 

αν θα πατάτε ή θα διπλοπατάτε για να μεταφέρεστε από το ένα στοιχείο στο άλλο. 

Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν στο παράθυρο Εξερεύνηση των Windows 

και σε όλα τα προγράμματα των Windows θα εμφανίζονται οι προεκτάσεις των ονομάτων αρχείων, 

οι οποίες είναι εξ ορισμού κρυμμένες. Όλα τα ονόματα αρχείων έχουν μια προέκταση, η οποία 

διαχωρίζεται από το όνομα με μια τελεία, και δείχνει τον τύπο του αρχείου ή το πρόγραμμα με το 

οποίο δημιουργήθηκε αυτό. Αν χρειάζεται να βλέπετε τον τύπο των αρχείων συχνά, ίσως είναι 

ευκολότερο να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση των προεκτάσεων των ονομάτων αρχείων ώστε να 

είναι ορατές σε όλες τις προβολές, αντί να πρέπει να αλλάζετε σε προβολή Τίτλων ή Λεπτομερειών 

για να δείτε τον τύπο των αρχείων. 

Συμβουλή   Όταν μιλούμε για τύπους αρχείων, συχνά αναφερόμαστε σε αυτούς με την προέκταση 
αρχείου. Για παράδειγμα, όταν μιλούμε για έγγραφα με προέκταση ονόματος αρχείου .doc, μπορούμε να 
πούμε "Θα σου στείλω μερικά doc για να τα κοιτάξεις". 

Σε αυτή την άσκηση, θα προσαρμόσετε την εμφάνιση του παραθύρου Εξερεύνηση των 

Windows και θα εμφανίσετε τα περιεχόμενα ενός φακέλου με διάφορους τρόπους. Επίσης, θα 

εξερευνήσετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές φακέλων. 

 ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ έχετε συνδεθεί στα Windows πριν ξεκινήσετε την άσκηση. 

 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ το φάκελο 02_Παρουσιάσεις και τα αρχεία εξάσκησης του υποφακέλου Κεφ03 που 
περιέχεται στο φάκελο ΒΒ_WindowsVista. 

1. Στο μενού Έναρξη πατήστε στη διαταγή Υπολογιστής. 

Θα ανοίξει το ομώνυμο παράθυρο. 

2. Στη γραμμή εργαλείων, πατήστε στο κουμπί Οργάνωση, δείξτε στην επιλογή Διάταξη, 

και μετά πατήστε στη διαταγή Παράθυρο λεπτομερειών της λίστας για να κρύψετε αυτό 

το παράθυρο. 

Πρόβλημα   Αν η επιλογή Παράθυρο λεπτομερειών δεν έχει μπλε περίγραμμα στη λίστα Ορ-
γάνωση, το παράθυρο Λεπτομερειών είναι ήδη κρυμμένο και μπορείτε να παραλείψετε το Βήμα 2. 
Διαφορετικά, πατώντας σε αυτή την επιλογή θα το εμφανίσετε αντί να το κρύψετε. 


