
Δημάσης Νίκος  φυσικός Σελίδα 1 
 

Drop Box   αποθήκευση αρχείων… 

 

Α.   Αποθήκευση αρχείων εργαζόμενοι στον τοπικό φάκελο Dropbox 

 

Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού DropBox, στο υπολογιστή μας δημιουργείται ένας φάκελος 

που φέρει το όνομα Dropbox.  Ταυτόχρονα δημιουργείται και μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας, η 

οποία μας συνδέει στον εν λόγω φάκελο.  

 

 Αυτός ο φάκελος βρίσκεται τοπικά στον υπολογιστή μας (μέσα από τις «ιδιότητες» της συντόμευσης είτε των 

αρχείων του φακέλου, μπορείτε να βλέπετε πού βρίσκεται).  

 Στο τοπικό φάκελο Dropbox μπορείτε να δημιουργήσετε όσους υπό-

φακέλους θέλετε και να «φορτώσετε» τα αρχεία που επιθυμείτε.  
 Η διαχείριση  του φακέλου δεν έχει καμιά διαφορά με ό,τι κάνετε  στους υπόλοιπους φακέλους του 

υπολογιστή σας.  

 

 

Β.  Upload στον φάκελο Dropbox  του  Server  

Εφόσον έχετε δημιουργήσει λογαριασμό με τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας, ο 

φάκελος Dropbox θα δημιουργηθεί αυτόματα και στον Server του παρόχου, με 

το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο! 

Αν αλλάξετε κάτι στον φάκελο Dropbox του υπολογιστή σας, αυτή η αλλαγή θα 

συμβεί και στον φάκελο του Server. Ένα αρχείο που θα το διαγράψετε τοπικά, 

θα διαγραφεί αυτόματα και από τον Server, αν αλλάξετε περιεχόμενο σε κάποιο 

αρχείο, θα αλλάξει αυτόματα και στον Server,…κοκ (Η υπηρεσία Drop Box έχει τη 

δυνατότητα να κρατά στη μνήμη προηγούμενες εκδόσεις για κάποιο χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων)  

 

 κλικ στο εικονίδιο του Dropbox (κάτω δεξιά στην οθόνη του υπολογιστή σας) 

 

 και κλικ στη επιλογή                         για να δείτε τον φάκελο dropbox του Server. 

 

 

 
 

 

Έχει πολύ καλούς οδηγούς για να διαχειριστείτε τα ζητήματα δημιουργίας φακέλων και ανεβάσματος 

αρχείων στον φάκελο Dropbox του Server. Κάποια στιγμή που δεν είστε μπροστά στον δικό σας 

υπολογιστή ίσως χρειαστεί να δουλέψετε στο περιβάλλον του Server. 

 

Φτιάξε υπό-φακέλους που θέλετε και 

ανεβάστε αρχεία τοποθετώντας τα 

στους φακέλους  αυτούς. 
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Αν από κάποιο άλλο υπολογιστή, συνδεθείτε με τη σελίδα www.dropbox.com και γράψετε τους κωδικούς 

σας, θα έλθει μπροστά σας ο δικός σας φάκελος dropbox του Server.  

Τόσο απλά! 

 

 
 

 

 

 

Κάτι σαν …επίλογος  

 

Η υπηρεσία Drop Box μας δίνει μια μνήμη κάπου σε κάποιο Server και εμείς αποθηκεύουμε εκεί αρχεία 

που θεωρούμε πολύτιμα. (Η αποθήκευση –όπως είπαμε- μπορεί να γίνει είτε μέσω του τοπικού φακέλου είτε μέσω του 

φακέλου που υπάρχει στον Server). 

Αυτά τα αρχεία υπάρχουν λοιπόν στο internet και εμείς έχουμε πρόσβαση σε αυτά από οποιοδήποτε σημείο 

του πλανήτη είτε με το δικό μας υπολογιστή είτε χωρίς! 

Αν ο υπολογιστής μας πάθει μια ζημιά ή κλαπεί  ή κάνουμε λάθος χειρισμό ή …, τότε τα πολύτιμα αρχεία 

μας δεν χάνονται αλλά υπάρχουν στο Dropbox και είναι δικά μας.   

 

Να ένα τέλειο Backup!!! 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  στα προσωπικά μας δεδομένα.  Ο καθένας από εμάς ας προβληματιστεί ποια είναι τα 

προσωπικά του δεδομένα που πρέπει να κρατήσει μακριά από τον παγκόσμιο ιστό και ας φροντίσει για τη 

προστασία τους…  

 

 

 

 

http://www.dropbox.com/

