
Αλλαγή θέσης του φακέλου Dropbox, στον 
υπολογιστή μας 

 

ΒΗΜΑ (Ι)  

Κλικ στο εικονίδιο του Dropbox, που 

βρίσκεται στην κάτω δεξιά περιοχή της 

οθόνης του υπολογιστή. 

 

 

 

ΒΗΜΑ (ΙΙ) 

   

                                                   

 

 

 

BHMA (III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Κλικ στο γρανάζι και… 

2.  κλικ στις «προτιμήσεις» 

(References…) 

Κλικ… και θα ανοίξει το γνωστό 

παράθυρο αναζήτησης των windows, για  

επιλέξετε τη νέα θέση του φακέλου 

Dropbox. 

Αυτό ήταν! 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Α  

Μη αλλάξετε το όνομα του φακέλου Dropbox.  Μη μετακινήσετε τον φάκελο Dropdox 

μέσω του λειτουργικού σας συστήματος (αντιγραφή και επικόλληση , είτε «σύρε και 

άφησε», είτε…   Αν το πράξετε, θα χάσετε το συγχρονισμό δηλαδή καταστρέφετε όλα τα 

προνόμια της υπηρεσίας Drop Box! 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Β      Γιατί χρειάστηκε να ασχοληθώ με το εν λόγω θέμα : 

 

 

 Χ        Χ 

     

  Χ                                                                    Στο γραφείο 

        Στο σπίτι μου                                      φάκελος στο ’σύννεφο’         

 

Στο σχήμα βλέπετε μια δομή μεταξύ δυο υπολογιστών μου, ο ένας στο γραφείο και ο άλλος 

στο σπίτι μου.  Στους δυο υπολογιστές έχω κοινόχρηστο τον ίδιο φάκελο Χ, ο οποίος έχει 

και ένα υπό-φάκελο ψ (μπλε κύκλος). 

Στον φάκελο Χ εγκατέστησα μια εφαρμογή και έτσι αυτή υπάρχει  και στους τρείς 

φακέλους και είναι και συγχρονισμένη!  Έλεγα –μέσω κώδικα- στην εφαρμογή στο σπίτι 

μου:  Πήγαινε στο μπλε φάκελο που βρίσκετε στη διαδρομή C:\Dropbox\X\ψ   και 

τοποθέτησε ή βρες ένα αρχείο. Την ίδια διαδρομή έπρεπε να έχω –χάριν της εφαρμογής 

μου- και για τον υπολογιστή στο γραφείο μου! 

Όμως στο γραφείο ο φάκελος Dropbox ήταν αλλού. Δείτε με ποια διαδρομή έπρεπε να 

αποθηκεύει τα αρχεία η εφαρμογή μου   C:\Users\user\Dropbox\Χ\ψ 

Μία εφαρμογή  μία γραμμή εντολής   αλλά …δυο διαδρομές διαφορετικές! Αυτό ήταν 

το πρόβλημα που έπρεπε να λύσω, μεταφέροντας τον φάκελο dropbox του υπολογιστή του 

γραφείο μου από τη θέση C:\Users\user\Dropbox στη θέση C:\Dropbox 

 

Συμπέρασμα:   Υπό προϋποθέσεις, η μεταφορά του φακέλου Dropbox  πρέπει να γίνει και 

σας δείχνω τον τρόπο για να το κάνετε. 

 

Νίκος Δημάσης   φυσικός     Ωραιόκαστρο 22/9/2014 


