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  Σι εύναι το  DROPBOX 

Σο Dropbox εύναι  μια δωρεϊν υπηρεςύα, η οπούα ςασ επιτρϋπει να ϋχετε όλεσ  τισ 

φωτογραφύεσ ςασ, όλα τα ϋγγραφϊ ςασ και  videos διαθϋςιμα παντού. Οποιοδόποτε 

ϋγγραφο ςασ φυλαχτεύ ςτο  Dropbox, αυτόματα θα εύναι διαθϋςιμο  ςε όλουσ τουσ 

υπολογιςτϋσ ςασ, τηλϋφωνα και ςτην ιςτοςελύδα του Dropbox. Αυτό ςημαύνει ότι μπορεύτε 

να ξεκινόςετε να εργϊζεςτε ςτον υπολογιςτό ςτο ςχολεύο ό ςτο γραφεύο, και να 

διεκπεραιώςετε  την εργαςύα ςασ ςτον υπολογιςτό ςασ ςτο ςπύτι. Μην ξαναςτεύλετε πια 

ςτον εαυτό ςασ αρχεύο με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο!   

 

Ο φϊκελοσ του  DROPBOX  

Με την εγκατϊςταςη του Dropbox ςτον υπολογιςτό ςασ , δημιουργεύται και ο φϊκελοσ 

του Dropbox. Αφού διαβϊζετε αυτό τον οδηγό, ςημαύνει ότι δεν εύχατε πρόβλημα να 

βρεύτε τον φϊκελό ςασ ςτο Dropbox :). Αυτόσ ο φϊκελοσ εύναι παρόμοιοσ με ϊλλουσ 

φακϋλουσ που ϋχετε ςτον υπολογιςτό ςασ, με μια διαφορϊ. Οποιοδόποτε ϋγγραφο 

φυλϊξετε ςτον φϊκελο του Dropbox ςασ  θα εύναι επύςησ  διαθϋςιμο  ςε όλουσ τουσ 

υπολογιςτϋσ ςασ, τηλϋφωνα και ςτην ιςτοςελύδα του Dropbox.. 

το πϊνω μϋροσ  του Dropbox υπϊρχει ϋνα εικονύδιο υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ του 

Dropbox : 

 

Πράςινο εικονίδιο:  Όλα τα αρχεύα ςασ ϋχουν ςυγχρονιςτεύ . 

 

Μπλε εικονίδιο : Σα αρχεύα ςασ ςυγχρονύζονται αυτό τη ςτιγμό. 

 

 

Προςθόκη αρχεύων ςτο Dropbox ςασ 

 

Βήμα 1 Εντοπύςτε και τοποθετόςτε ϋνα αρχεύο ςτο  Dropbox 
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.  

 

 

Βήμα 2 Σο μπλε εικονύδιο υποδεικνύει ότι το αρχεύο 

ςυγχρονύζεται με το Dropbox. 

 

 

 

 

 

 

Αυτό εύναι! Σο πρϊςινο εικονύδιο δεύχνει ότι τα 

αρχεύα ςασ ϋχουν ςυγχρονιςτεύ.  Όλεσ οι αλλαγϋσ θα 

γύνονται αυτόματα ςε όλουσ τουσ υπολογιςτϋσ ςασ, 

τηλϋφωνα και ςτην ιςτοςελύδα του Dropbox. 

 

 

 

Πατώντασ δεξύ κλικ ςτο Dropbox/Μενού  

Όταν κϊνετε δεξύ κλικ (ςε Windows/Linux) ό Control-Click (ςε Mac) ςε ϋνα αρχεύο ό ϋνα 

φϊκελο ςτο Dropbox ςασ, θα παρουςιαςτεύ ϋνα μενού  το οπούο ςασ επιτρϋπει να κϊνετε 

τα πιο παρακϊτω: 

 

• Μοιραςτείτε ένα αρχείο/φάκελο Καλϋςτε τουσ φύλουσ, μϋλη τησ οικογϋνειασ και 

ςυναδϋλφουσ ςασ ςτο φϊκελο του Dropbox. Εύναι ςαν να φυλϊχθηκε ο φϊκελοσ 

κατευθεύαν ςτουσ ηλεκτρονικούσ υπολογιςτϋσ  τουσ.   

 

• .Δείτε προηγούμενεσ εκδοχέσ  Δεύτε ϋνα τισ αλλαγϋσ που ϋγιναν ςε ϋνα αρχεύο. 

Μπορεύτε να ανατρϋξετε ςε προηγούμενεσ εκδοχϋσ ενόσ αρχεύου αν επιθυμεύτε.  

 

•  Αναζήτηςη ςτην ιςτοςελίδα Dropbox Δεύτε ϋνα αρχεύο ςτην ιςτοςελύδα Dropbox.  
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• Υτιάξτε ςύνδεςμο Υτιϊξτε ϋνα ςύνδεςμο για οποιοδόποτε αρχεύο ό φϊκελο ςτο  

Dropbox ςασ. Μετϊ μπορεύτε να ςτεύλετε τον ςύνδεςμο ςε όποιουσ θϋλετε να δουν το 

αρχεύο — ακόμη και αν δεν ϋχουν  Dropbox!  

 

Φώροσ φύλαξησ (Dropbox tray) / Εικονύδια 

Η γραμμό μενού του Dropbox βρύςκεται ςτο κϊτω μϋροσ (Windows) ό ςτο πϊνω (Mac/Linux) 

τησ οθόνησ ςασ, και με αυτόν μπορεύτε να ελϋγξετε την κατϊςταςη και τισ ρυθμύςεισ του   

Dropbox ςασ. Σα ύδια εικονύδια, το πρϊςινο, μπλε, κόκκινο που παρουςιϊζονται ςτα αρχεύα 

και ςτουσ φακϋλουσ ςασ ςτο Dropbox  παρουςιϊζονται κι εκεύ επύςησ και  ςασ επιτρϋπει να 

γνωρύζετε τη κατϊςταςη του Dropbox ςασ. 

 

Σο δεξύ κλικ ςασ δύνει τισ πιο κϊτω επιλογϋσ: 

 

• Ανούξτε το φϊκελό ςασ ςτο Dropbox, την ιςτοςελύδα του  Dropbox ό  το κϋντρο βοόθειασ 

του  Dropbox.  

 

• Δεύτε ςε ποια αρχεύα ϋγιναν πρόςφατεσ αλλαγϋσ.   

 

• Δεύτε το χρόνο που χρειϊζεται το Dropbox  για  πλόρη ενημϋρωςη των αρχεύων ςασ.  

 

• Αλλϊξτε τισ επιλογϋσ ςύνδεςησ, την τοποθεςύα του φακϋλου του Dropbox και ϊλλα.  

 

 

Επόμενα βόματα 

 

Ανεβϊςτε φωτογραφύεσ και ϋγγραφα ςτο Dropbox ςασ. Μετϊ επιςκεφτεύτε την ιςτοςελύδα 

του Dropbox ( https://www.dropbox.com). Σα αρχεύα ςασ εύναι διαθϋςιμα! 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ για τη λειτουργύα του Dropbox, επιςκεφθεύτε  

https://www.dropbox.com)./
http://www.dropbox.com/tour
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http://www.dropbox.com/tour ό το κϋντρο βοόθειασ  http://www.dropbox.com/help. 

 

υνόθεισ ερωτόςεισ 

 

Πόςα ςτοιχύζει το Dropbox;

Σο Dropbox εύναι δωρεϊν! Αν χρειϊζεςτε περιςςότερο χώρο, επιςκεφθεύτε το 

https://www.dropbox.com/plans  και δεύτε τισ επιλογϋσ .  

 

 

 

Πόςη χωρητικότητα ϋχει το Dropbox; 

Οι δωρεϊν λογαριαςμού ϋχουν  2GB χωρητικότητα (τα διαγραμμϋνα αρχεύα δεν μετρούν 

ςτο περιοριςμό τησ χωρητικότητασ). Μπορεύτε να ελϋγξετε τη χωρητικότητα  που 

απϋμεινε αφού επιςκεφθεύτε τισ ρυθμύςεισ του λογαριαςμού ςασ  ςτην ιςτοςελύδα  

https://www.dropbox.com/account. 

 

 

  

Πόςη ώρα χρειϊζεται για να ςυγχρονιςτούν τα αρχεύα μου; 

Σο Dropbox θα κατεβϊςει τα αρχεύα γρόγορα ό αργϊ  ανϊλογα με το δύκτυο και θα 

προςπαθόςει να μην υπερφορτώςει τη ςύνδεςη. Από την ρύθμιςη  Dropbox preferences 

μπορεύτε να περιορύςετε τισ τιμϋσ «ανεβϊςματοσ» και «κατεβϊςματοσ»  αρχεύων. Για 

οδηγύεσ βόμα προσ βόμα , επιςκεφθεύτε την ιςτοςελύδα https://www.dropbox.com/help/26. 

 

 

 Σο Dropbox εύναι γρόγορο! Πώσ μπορούν να ςυγχρονιςτούν όλα 
μου τα αρχεύα  ςε αυτό το χρόνο; 
 

Σο Dropbox θα ψϊξει να βρει αν όδη υπϊρχει το αρχεύο  που προςπαθεύτε να ανεβϊςετε. Αν 

http://www.dropbox.com/tour
http://www.dropbox.com/help
https://www.dropbox.com/plans
https://www.dropbox.com/plans
https://www.dropbox.com/account
https://www.dropbox.com/account
https://www.dropbox.com/account
https://www.dropbox.com/help/26
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υπϊρχει το αρχεύο, δεν θα το ανεβϊςει ξανϊ. ε περύπτωςη που ϋγιναν πρόςφατεσ  αλλαγϋσ 

ςτο αρχεύο,  δεν θα γύνει αλλαγό όλου του αρχεύου, αλλϊ μόνο των αλλαγών. 

 

Πόςο αςφαλϋσ εύναι το Dropbox; 

Σο Dropbox προςτατεύει τα αρχεύα ςασ και το λογιςμικό  πολύ ςοβαρϊ .  Σο Dropbox  

χρηςιμοποιεύ το  Secure Socket Layer (SSL) and AES-256 encryption. Σο AES-256 

χρηςιμοποιεύται ςτισ τρϊπεζεσ  για την αςφϊλεια των προςωπικών δεδομϋνων  των 

πελατών. 

 

Μπορώ να εγκαταςτόςω το Dropbox ςε κινητϋσ ςυςκευϋσ; 

Σο Dropbox μπορεύ να εγκαταςταθεύ ςε iPhone, iPad, Android και Blackberry. Για οδηγύεσ 

εγκατϊςταςησ του Dropbox ςε κινητϋσ ςυςκευϋσ, επιςκεφθεύτε την ιςτοςελύδα    

http://www.dropbox.com/mobile.Οποιαδόποτε ςτιγμό μπορεύτε να επιςκεφθεύτε το  

Dropbox ςασ ςτην  ιςτοςελύδα http://www.dropbox.com και από το κινητό ςασ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dropbox.com/anywhere
http://www.dropbox.com/anywhere
http://www.dropbox.com/
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Εκπαιδευτικϋσ εφαρμογϋσ του  DROPBOX 

 

την τϊξη το  Dropbox μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ με πολλούσ και διαφορετικούσ τρόπουσ , 

όπωσ περιγρϊφονται πιο κϊτω: 

 

 Οι μαθητϋσ μπορούν να ξεκινόςουν μια εργαςύα ςτο Dropbox ςτην τϊξη, να την 

αποθηκεύςουν και να την ολοκληρώςουν ςτο ςπύτι. Με αυτό τον τρόπο υπϊρχει 

ςύνδεςη τησ εργαςύασ τησ τϊξησ με την κατ’ ούκο εργαςύα. Με αυτό τον τρόπο δεν 

«χαθεύ» ποτϋ ξανϊ η κατ’ ούκον εργαςύα!  

 

 Οι μαθητϋσ μπορούν να ξεκινόςουν μια εργαςύα και να την ανεβϊςουν ςτο  Dropbox 

και να μπορούν να εργϊζονται ς’ αυτόν ςτην τϊξη, ςτο ςπύτι ακόμη και ςτην 

καφετϋρια. Οι αλλαγϋσ μπορούν να γύνονται, και να φαύνονται,  ςε πραγματικό 

χρόνο, από οποιονδόποτε ςυμμετϋχει ςτην εργαςύα. Η ομαδικό εργαςύα εύναι 

πιςτοποιημϋνη και οι αλλαγϋσ δεν χϊνονται! 

 

 Οι εκπαιδευτικού μπορούν να φυλϊξουν με αςφϊλεια τισ βαθμολογύεσ τουσ  ςτο 

Dropbox. Η πρόςβαςη εύναι δυνατό από παντού – ακόμη και από κινητό τηλϋφωνο 

με την προώπόθεςη ότι εύναι ςυγχρονιςμϋνο με το λογαριαςμό του/τησ 

εκπαιδευτικού.   

 

 Σο Dropbox εύναι δωρεϊν. Έχει δωρεϊν  χωρητικότητα  2 GB για να ςυγχρονύςετε, 

να φυλϊξετε και μοιραςτεύτε  τα αγαπημϋνα ςασ αρχεύα. Έχετε μεγϊλη 

χωρητικότητα  ςε περύπτωςη που τα αρχεύα ςασ εύναι  ςε μορφό κειμϋνου. Αν 

χρειϊζεςτε περιςςότερη χωρητικότητα για φωτογραφύεσ κλπ, μπορεύτε να την 

εξαςφαλύςετε με μικρό αντύτιμο.  

 

 Με τη χρόςη του Dropbox  δεν χρειϊζεται πλϋον να ςτϋλνετε τα δικϊ ςασ  αρχεύα  

ςτον εαυτό ςασ ό ςτουσ μαθητϋσ ςασ ηλεκτρονικϊ, να αποθηκεύετε υλικό ςε  
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CDs/DVDs ό να ψϊχνετε τα ςτικϊκια μνόμησ ςασ επειδό ςτο  Dropbox απλϊ 

αποθηκεύετε τα αρχεύα ςασ. Αυτϊ θα ςυγχρονιςτούν με όλεσ τισ ςυςκευϋσ ςασ που 

ϋχουν εγκατεςτημϋνο το Dropbox. Αν ακόμα ϋχετε ομαδικό λογαριαςμό  τϊξησ, τα 

αρχεύα που θϋλετε εςεύσ μπορούν να γύνουν κοινϊ και για τουσ μαθητϋσ 

εξοικονομώντασ χρόνο και αρκετό προςπϊθεια. 

 

 Εκπαιδευτικού και μαθητϋσ μπορούν να  αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα, οι ειςηγόςεισ   

των εκπαιδευτικών για εργαςύεσ και οι διορθώςεισ  των μαθητών μπορούν να 

γύνουν ςε πραγματικό χρόνο. Αυτό εξαςφαλύζει την ϊμεςη επικοινωνύα  και  

αποδοτικότητα. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαςιςμϋνο ςτην ιςτοςελύδα του Dropbox: www.dropbox.com 
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