1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Google Drive
★ Το GoogleDrive είναι υπηρεσία φύλαξης αρχείων στο ίντερνετ (cloud) με 15 GB δωρεάν
χώρο (σύνολο με gmail, και φωτογραφίες Google+).
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Μπορείτε να δείτε εδώ επίδειξη των δυνατοτήτων του.

http://www.youtube.com/watch?v=wKJ9KzGQq0w&feature=player_embedded

https://www.youtube.com/watch?v=kczH_JmU8YU

Στο Google Drive μπορείτε να δημιουργήσετε, να μοιράσετε, να συνδιαμορφώσετε και να
αποθηκεύσετε σχεδόν όλα τα αρχεία σας.

Το σημαντικό που προκύπτει: δεν χρειάζεστε αποθηκευτικό μέσο (σκληρό δίσκο, στικάκι,
οπτικό δίσκο,...). Όπου και να είστε, στην δουλειά, στο σπίτι, σε άλλη πόλη, έχετε διαθέσιμα
τα αρχεία σας.
Μπορείτε να ανεβάσετε στο Google Drive περί τα 30 είδη αρχείων. Αυτά περιλαμβάνουν
γνωστούς τύπους αρχείων όπως doc, pdf, xls, jpg κλπ, αλλά και Photoshop, Illustrator κ.α.
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2. ΤΑ ΝΕΑ ΑΡΧΕΙΑ Google Docs.

Όμως έχουμε και τα νέου τύπου
έγγραφα Google Docs:
.GDoc
.GSlide
.GSheet
.GDraw
.GTable
.GForm

● Όλα τα αρχεία των γνωστών τύπων, ανοίγουν με τα προγράμματα σας και έχουν το
κανονικό αρχικό μέγεθος τους. Τα νέου τύπου αρχεία, τα Google Docs έχουν το καθένα
από αυτά, ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ σας μέγεθος 147 ΚΒ, είτε είναι μεγάλα, είτε μικρά.
Δηλαδή, αν και μπορεί να είναι μεγάλα, δεν μετράνε στο χώρο που καταναλώνετε.
● Τα έγγραφα σας που φυλάσσονται, σε Google Drive, από την μια μπορούν να
φυλαχτούν στην μορφή που τα έχετε (π.χ doc), αλλά και αν είναι φυλαγμένα σαν
Google Docs, μπορούν να μετατραπούν σε άλλη μορφή και να τα κατεβάσετε στον
υπολογιστή με την εντολή “Λήψη ως…” (π.χ docx).
● Μπορείτε μόνο να προβάλετε τα αρχεία γνωστών τύπων που έχετε αποθηκεύσει στο
Drive. Αν θέλετε να τα επεξεργαστείτε με το αρχικό σας πρόγραμμα (π.χ. Word) τότε
υποχρεωτικά θα κάνετε πρώτα το “Λήψη ως…” και, αν θέλετε τα ξανατοποθετείτε στο
Drive.
●

Ο τρόπος χειρισμού των προγραμμάτων δεν διαφέρει και πολύ από τους γνωστούς των
άλλων παρομοίων. Δηλ Ο επεξεργαστής κειμένου μοιάζει π.χ. με το Word. Οι
δυνατότητές τους, όμως, είναι περιορισμένες στα απαραίτητα.
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Πώς αποθηκεύω το έγγραφο που επεξεργάζομαι.

★ Το έγγραφο αποθηκεύεται αυτόματα στο Google Drive κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι
εξηγείται η έλλειψη της εντολής “Αποθήκευση” από το μενού “Αρχείο”.
★ Υπάρχει έλεγχος των αλλαγών στο “Αρχείο” → “Εμφάνιση ιστορικού αναθεώρησης”.
★ Το “Αποθήκευση ως...” υποκαθίσταται από “Δημιουργία αντιγράφου” και ακολούθως
“Μετονομασία”.
★ Αν θέλω να το χρησιμοποιήσω εκτός “Drive” (πχ.στο Word δηλ. ως έγγραφο docx)
κάνω “Λήψη ως...”

3. ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΟ Google Drive
Το μεγάλο πλεονέκτημα που εμφανίζεται με την χρήση του Drive: μπορούμε να ορίσουμε
ότι περισσότεροι του ενός χρήστες μπορούν να εργάζονται στο ίδιο έγγραφο. Ακόμη και την ίδια
χρονική στιγμή.
Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να δουλεύουν μέσα στο ίδιο έγγραφο, διαμορφώνοντας,
διορθώνοντας και συμπληρώνοντας όποιο μέρος του επιθυμούν.
Είναι ένας τρόπος δουλειάς που βοηθάει στην ομαδική και συνεργατική δράση.
Μπορούμε να διαμοιράσουμε το έγγραφο και να υποστηρίξουμε συνεργατικές μεθόδους και
πρακτικές.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Οι πλήρεις οδηγίες στα Αγγλικά βρίσκονται εδώ
https://support.google.com/drive/answer/2494886?p=visibility_options&rd=1

Οι βασικές οδηγίες είναι οι παρακάτω:
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➢ Ο καθορισμός της κοινής χρήσης
γίνεται από την επιλογή “Κοινή
χρήση” που βρίσκεται στην άκρη
δεξιά και επάνω
(ή με δεξί κλικ σε αρχείο και “Κοινη χρήση”)

➢ Καθορίζουμε αν είναι διαμοιραζόμενο, σε ποιους και με ποια δικαιώματα.
➢ Ακόμη, μπορούμε να απευθύνουμε προκλήσεις για συνεργασία σε συγκεκριμένα άτομα.
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4. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ PC MOY

(προαιρετικό)

Αν κάνω λήψη της εφαρμογής Google Drive για PC, αποκτώ μια περιοχή στον υπολογιστή
μου που συγχρονίζεται με το Drive.

Ενώ είστε στο Google Drive σας, κατεβάζετε και κάνετε εγκατάσταση την εφαρμογή στον
υπολογιστή ή άλλη συσκευή συμβατή. Αυτή θα δημιουργήσει έναν ειδικό φάκελο Google Drive
και αυτός θα συγχρονιστεί με τα αρχεία σας στο Drive.
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Αν δεν το εγκαταστήσετε, απλά θα βρίσκετε και θα αξιοποιείτε τα αρχεία σας στο Drive.
Αν κάνετε κλικ στα εικονίδια της νέας περιοχής, ο περιηγητής σας θα ανοίξει τα αρχεία
από το Google Drive σας στο ιντερνετ. Δηλαδή απαιτείται σύνδεση internet για να τα δείτε.
Προβλέπεται, όμως, και off line δυνατότητα δουλειάς. Απλά ο συγχρονισμός θα γίνει όταν
συνδεθείτε στο διαδίκτυο.
Σημείωση
Αν δουλεύατε Έγγραφα Google (Google Docs) μετά την απόκτηση πρόσβασης στο Drive,
αυτά μετατρέπονται σε Google Drive και μεταφέρονται στο Google Drive.

Υπάρχουν ακόμη πολλές και χρήσιμες εφαρμογές Google .
Για να πληροφορηθείτε για όλα τα Google Apps και να
συνδέσετε εφαρμογές με τα αντίστοιχα προγράμματα
επισκεφθείτε το
http://www.google.com/drive/apps.htm
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