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Drop Box   Εγγραφή στην υπηρεσία 

 

       Ξεκινήστε την απόκτηση λογαριασμού και λογισμικού πατώντας στο link  ΕΔΩ.  Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο 

internet, θα ανοίξει η σελίδα της υπηρεσίας Drop Box και θα σας υποδεχθεί με το παρακάτω παράθυρο (*).   

(*) παρακαλώ διαβάστε τη τελευταία σελίδα πριν αρχίσετε να κάνετε οτιδήποτε… 

     Ουσιαστικά ο λογαριασμός σας έγινε… 

 

        Μετά το πάτημα στο  Create account  θα ανοίξει –αυτόματα, το παρακάτω παράθυρο που αφορά το 

κατέβασμα του λογισμικού της υπηρεσίας Drop Box. 

 

 Το κατέβασμα του λογισμικού είναι απαραίτητο, διότι έτσι 

θα αποκτήσετε δικαίωμα χρήσης όλων των 

πλεονεκτημάτων του Dropbox.  Για παράδειγμα θα 

δημιουργηθεί στον υπολογιστή σας τοπικός φάκελος  

dropbox, θα έχετε δυνατότητες συγχρονισμού, εύκολης 

διαχείρισης , … 

Ό τοπικός φάκελος dropbox είναι σαν όλους τους άλλους 

με μόνη διαφορά ότι τον φτιάχνει εκεί που θέλει το 

λογισμικό! 

 

 

 Δώστε όνομα και επίθετο της 

αρεσκείας σας. 

 Δώστε ένα πραγματικό e_mail  

 Φτιάξτε ένα καλό Password. 

 Κλικ στην επιλογή I agree to Dropbox 

Terms και… 

 

…Πατήστε στο Create account! 

https://db.tt/RY0lVfIT
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Το λογισμικό  ‘κατέβηκε’ στον 

φάκελο {Λήψεις} και με διπλό κλικ 

επάνω του, ζητάμε ‘Εκτέλεση’. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το antivirus του υπολογιστή σας 

μπορεί να αντιδράσει, αλλά εσείς  επιτρέψτε 

την εξέλιξη της εγκατάστασης. 

Η εγκατάσταση είναι 

σε εξέλιξη… Εμείς 

περιμένουμε. 

…κάποια στιγμή η εγκατάσταση μας 

εμφανίζει το εξής παράθυρο, στο οποίο 

θα γράψουμε πάλι το e_mail και το 

password. 

Πατήστε μετά στο Sing In. 
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…και στη οθόνη σας θα δείτε δυο οντότητες: 

 Μια συντόμευση με το όνομα Dropbox η οποία είναι συνδεδεμένη με τον τοπικό φάκελο  Dropbox 

 Θα ανοίξει το γνωστό παράθυρο προβολής και διαχείρισης περιεχομένου φακέλου των windows για να σας 

δείξει το περιεχόμενου του τοπικού φακέλου Dropbox. (Μέσα στον φάκελο υπάρχει ένα αρχείο  *.pdf) 

 

 

 

Πρώτη μας δουλειά είναι να σύρουμε την συντόμευση και να την 

τοποθετήσουμε στη γραμμή εργασιών των windows.  

Δεύτερη δουλειά μας είναι να κλείσουμε τον φάκελο και ό,τι ιστοσελίδες έχουμε ανοιχτές. 

 

Τρίτη δουλειά μας είναι να δούμε το νέο εικονίδιο του Dropbox το οποίο 

βρίσκεται ορατό στην κάτω δεξιά μεριά της οθόνης του υπολογιστή μας 

Εδώ η διαδικασία απόκτησης λογαριασμού και 

λογισμικού  φαίνεται ότι  ολοκληρώθηκε! 

Πατήστε στο Open my Dropbox folder… 
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Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο  θα ανοίξει ένα παράθυρο που συχνά θα επισκέπτεσθε μελλοντικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ας πάμε στον φάκελο Dropbox  του Server, πατώντας στη επιλογή Dropbox.com 

 

Εδώ θα δείτε το όνομα και επίθετο που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού και στην 

επιλογή Files θα δείτε τους υπό-φακέλους και τα αρχεία που περιέχει ο φάκελος Dropbox. (στη περίπτωσή σας  και 

σε αρχικό στάδιο που είστε, θα δείτε το αρχείο *.pdf). 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ… 

…Διαβάστε το  άρθρο :  Αποθήκευση αρχείων στη υπηρεσία Dropbox 

 

Με κλικ εδώ πάτε στο φάκελο  

dropbox στον Server… 

Με κλικ εδώ πάτε στον τοπικό  

φάκελο dropbox  του υπολογιστή 

σας. 

Αν θελήσετε να φύγετε από τον φάκελο Dropbox 

του Server, δεν έχετε παρά μόνο να κλείσετε την 

ιστοσελίδα. 

Αυτό ήταν! 
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(*) 

Σας έδωσα ένα link για να  ξεκινήσετε  την εγγραφή σας στην υπηρεσία του Dropbox.  Εφόσον  

χρησιμοποιήσετε το link αυτό θα υπάρξει ένα κέρδος  500 Mbyte μνήμης και για σας και για εμένα.   Η εταιρεία έχει 

την εξής πολιτική: Άμα κάνεις πρόσκληση κάποιο άλλο πρόσωπο και υπάρξει αποδοχή της πρόσκλησης τότε δίνει 

bonus μνήμης και στους δύο.  Έτσι κάποιος μπορεί να φτάσει τα 16 Gbyte free, μέσω των προσκλήσεων. (Διαβάστε 

σχετικό άρθρο  που έγραψα για το πώς μπορείτε να προσκαλέσετε κάποιο πρόσωπο). 

 …Στο e_mail σας θα λάβετε σχετικά μηνύματα από την dropbox η οποία σας ενημερώνει για την εγγραφή 

σας, για το bonus των 500 Mbyte λόγω ανταπόκρισης στο κάλεσμα του nikdimthes@gmail.com, … Γενικά η εταιρεία 

έχει καλές δημόσιες σχέσεις και μας ενημερώνει σωστά. 

…Αν πάλι δεν θέλετε να έχω αυτό το Bonus μνήμης από σας για κάποιο δικό σας σκεπτικό, έχει καλώς.  

Μπορείτε να συνδεθείτε στο www.dropbox.com  και ξεκινήστε από εκεί τη εγγραφή σας στην υπηρεσία. 

 

http://www.dropbox.com/

