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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ GOOGLE DRIVE 

Το Google Drive είναι υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων που παρέχεται από την Google, και 

επιτρέπει την χρήση αποθηκευτικού νέφους, τον διαμοιρασμό αρχείων και την συνεργατική επεξεργασία από τον 

χρήστη. Επιπλέον, προσφέρει μια σουίτα γραφείου και προσφέρει την συνεργατική επεξεργασία εγγράφων, 

υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, φορμών και άλλων. Η συνολική χωρητικότητα που προσφέρει το Google 

Drive είναι 15GB. 

 ΒΗΜΑ 1 

Η είσοδος στο Google Drive επιτυγχάνεται επιλέγοντας το κουμπί Εφαρμογές Google Drive. 

 

Εικόνα 1 Επιλογή Drive 

 ΒΗΜΑ 2 

Ο χώρος που εμφανίζεται αποτελεί έναν κύριο κατάλογο με δυνατότητες: 

1. μεταφόρτωσης αρχείων και φακέλων 

2. δημιουργίας φακέλων και αρχείων (έγγραφα, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, φόρμες κτλ). 

3. Στην αριστερή πλευρική μπάρα υπάρχουν κουμπιά δημιουργίας φακέλων και αρχείων. 
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Εικόνα 2 Ο αποθηκευτικός χώρος Drive 

Δημιουργία φακέλου 

1. Επιλέγουμε το κουμπί Νέο Φάκελος. 

                                         

2. Πληκτρολογούμε ένα όνομα στο φάκελο και πατάμε το κουμπί Δημιουργία για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. 

 

3. Ο νέος φάκελος εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του Drive. 
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Εικόνα 3 Εμφάνιση φακέλου στο Drive 
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Μεταφόρτωση φακέλου/Μεταφόρτωση αρχείου 

Η διαδικασία που παρουσιάζεται αφορά τη μεταφόρτωση είτε φακέλου είτε αρχείου. 

1. Επιλέγουμε το κουμπί Νέο Μεταφόρτωση φακέλου. 

                                            

2. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο στο οποίο θα επιλέξουμε το φάκελο που θέλουμε να μεταφορτώσουμε στο 

Drive. 

 

Εικόνα 4 Επιλογή φακέλου 

3. Στη συνέχεια το Drive μας ενημερώνει για την μεταφόρτωση του φακέλου  

 

Εικόνα 5 Επιβεβαίωση μεταφόρτωσης 

4. Πατάμε το κουμπί Μεταφόρτωση και στη κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου βλέπουμε την κατάσταση 

προόδου της μεταφόρτωσης. Η πρόοδος εξαρτάται από την ταχύτητα upload του δικτύου μας. 



Επιμέλεια: Β. Ραγάζου Σελίδα 5 
 

 

Εικόνα 6 Πρόοδος μεταφόρτωσης 

Σημείωση 

Στην περίπτωση που θέλουμε σε ένα φάκελο να εισάγουμε αρχεία, τότε ανοίγουμε τον φάκελο: 

 Επιλέγουμε το/τα αρχείο/α, 

 τα σύρουμε κρατώντας σταθερά πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και 

 τα εναποθέτουμε εντός του φακέλου στο Drive. 

 

Εικόνα 7 Εναπόθεση αρχείων εντός φακέλου 
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Διαμοίραση φακέλου ή αρχείου  

Η διαδικασία που παρουσιάζεται αφορά τη μεταφόρτωση είτε φακέλου είτε αρχείου. 

1. Κάνουμε δεξί κλικ με το ποντίκι σε κάποιο φάκελο ή αρχείο. Από το αναδυόμενο μενού επιλέγουμε τη 

Λήψη συνδέσμου με δυνατότητα κοινής χρήσης. 

 

Εικόνα 8 Διαμοίραση φακέλου ή αρχείου 

2. Θα ενεργοποιήσουμε το κουμπί Κοινή χρήση συνδέσμου μη ενεργή σε ενεργή. 

 

Εικόνα 9 Ενεργοποίηση διαμοίρασης 

3. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας υπερσύνδεσμος προς τον φάκελο ή το αρχείο που επιλέξαμε για 

διαμοίραση. Αντιγράφουμε τον σύνδεσμο σε περίπτωση που το σύστημα μας δεν κάνει αυτόματα 

αντιγραφή. 

 

Εικόνα 10 Λήψη συνδέσμου φακέλου ή αρχείου προς διαμοίραση 
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4. Το τελευταίο βήμα αφορά στην κοινοποίηση του συνδέσμου του διαμοιραζόμενου φακέλου/ αρχείου. Η 

κοινοποίηση μπορεί να γίνει μέσω gmail ή groups. 

Ενδεικτικά παραδείγματα 

 

 

  

Groups 

Gmail 
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Δημιουργία αρχείων Google Docs και Κοινή χρήση αρχείων 

Το Drive μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε απευθείας αρχεία και να τα αποθηκεύσουμε ή να τα 

διαμοιραστούμε. Ακολουθεί ένα παράδειγμα δημιουργίας εγγράφου. 

 

Εικόνα 11 Τύποι αρχείων στο Drive 

 

1. Επιλέγουμε Νέο  Έγγραφα Google  Κενό έγγραφο. 

                                                           

 

2. Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο επεξεργαστή κειμένου στο οποίο ο χρήστης μπορεί να γράψει κείμενο και 

να το μορφοποιήσει όπως επιθυμεί. Η διεπαφή της εφαρμογής είναι παρόμοια με εκείνη του MS Word. 
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3. Η κοινή χρήση του αρχείου προτείνεται όταν ο εκπαιδευτής θέλει να δεχθεί σχόλια εντός του αρχείου από 

τους σπουδαστές ή όταν επιζητά την επεξεργασία του αρχείου από εκείνους. Στην περίπτωση αυτή επιλέγει 

το κουμπί Κοινή χρήση (μπλε κουμπί). 

 

Εικόνα 12 Κοινή χρήση αρχείου 

4. Συμπληρώνει στη συνέχεια τα ονόματα ή email των συμμετεχόντων, επιλέγει τα δικαιώματα στο αρχείο και 

πατάει το κουμπί Αποστολή. 

 

Εικόνα 13 Επιλογή συμμετεχόντων και δικαιωμάτων  

5. Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου βήματος παρατηρούμε το εικονίδιο (ανθρωπάκι) που έχει 

προστεθεί δίπλα από το όνομα του αρχείου. 

 

Εικόνα 14 Ολοκλήρωση διαμοίρασης 
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6. Η αποθήκευση του αρχείου γίνεται αυτόματα μέσα στο Drive. Ο τερματισμός του πραγματοποιείται από το 

κλείσιμο (x). Σε περίπτωση που θέλουμε να μετονομάσουμε το αρχείο, με δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο του 

αρχείου επιλέγουμε από το αναδυόμενου μενού Μετονομασία. 

 

Εικόνα 15 Μετονομασία αρχείου 

Σημείωση 

Επιλέγοντας ένα αρχείο ή φάκελο με δεξί κλικ έχουμε πρόσβαση και σε άλλες εργασίες στο αρχείο (διαγραφή, 

μετακίνηση, κοινή χρήση κλπ.) 
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Αλλαγή προβολής περιεχομένων καταλόγων 

Στο Drive μπορούμε να αλλάξουμε την προβολή των περιεχομένων ενός φακέλου επιλέγοντας το εικονίδιο 

Προβολή πλέγματος.  

 

Εικόνα 16 Αλλαγή προβολής 

Στο παρακάτω στιγμιότυπο εμφανίζονται τα περιεχόμενα σε μικρογραφίες. 

 

Εικόνα 17 Εμφάνιση σε μικρογραφίες 


