7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων

Δημιουργία λογαριασμού Google
Το Gma il είναι σήμε ρα μια π ολύ κ αλή
ταχυδρομείο επειδή παρέχει επιπλέον :
•
•
•

•
•
•

λύση

γι α δω ρεάν η λεκτρονικ ό

ατζέντα επαφών ηλεκτρονικού ταχυδρομε ίου (Gmail)
on-line συνομι λία με τις επαφές μας (Google Hangout)
χώρο απ οθήκευσης εγγράφων (Google Drive ) όπ ου μπορούμε να
έχουμε και αρχεί α κειμένου, λογιστι κά φύλλα, φόρμες , κλπ.
Ταυτόχρονα έ χουμε κ αι αρκετό χώ ρο για να αποθηκεύσουμε όλα τα
αρχεία μας.
χώρο δη μοσίευσης φωτογραφιών
χώρο δη μοσίευσης vide o (Youtube)
ημερολόγιο χρήστη όπου μπ ορούμε να αποθηκεύουμε τις δραστηρι ότη τες
μας (Google ca lendar).

Πάμε να δούμε βήμα – βήμα τη δη μιουργία λογαρι ασμού.
Για αρχή , πηγαί νουμε στο www.google.gr Πατάμε στο Gmail
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και με τά «Δημιουρ γία λογαριασμού»

Συμπλη ρώνουμε τα στοι χεία "όνομα", "ε πώνυμο".
Εδώ πρέπει να λάβ ουμε υπόψη ότι στις ημέρες μας υπ άρχουν π άνω από μισό
δις ενεργοί χρήστες στο Gma il. Έτσι , πιθανότατα δεν θα έ χουμε έ να όνομ α
λογαρι ασμού π ου να ται ριάζει με το πραγματικό μας όνομα.
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Με δεδομένο λοιπόν πως το όνομα χρή στη είναι μοναδικό, εί τε γι α ενε ργούς,
είτε γι α ανε νεργούς χρήσ τες, δεν θ α έ χουμε επιτυχία αν επιλέξ ουμε ένα απλό
όνομα χρήσ τη, όπως π χ το "Kostas".
Συμπλη ρώνουμε το ma il που θέλουμε ν’ αποκ τήσουμε, π.χ. αν γράψουμε
sakis4kostas, το ma il που θα δη μιουργηθ εί θα είναι sakis4kostas@gmail.com .
Οι χαρακτή ρες που δέ χεται το πεδί ο αυτό είναι κεφαλαί α και μικ ρά γράμματα,
νούμε ρα και η τε λεία. Σ ύμβολα τύπ ου !@ _-#$% δεν γί νονται δεκτά.
Γράφουμε τον κωδικό με τον οποίο θ α συνδε όμαστε στο ma il. Πρέπει να
διαθέτει π αραπάνω από 8 χαρακτή ρες γι α να γί νει δεκ τός.
Επαναλαμβάνουμε τον κωδ ικό που έ χουμε δώσει δίπλα. Αυτό το πεδί ο
χρησιμε ύει ως επιβεβαίωση, ώστε να είναι σίγουρο ότι έ χουμε δώσει τον
κωδικό που επιθυμούμε και δεν έ χει πατηθεί κατά λάθος και κ άποιο άλλο
πλήκτρο μαζί. Αν ο κω δικός δε ν είναι ίδι ος και στα δύο πεδία, θα μας ζη τήσει
να τον συμπλη ρώσουμε ξανά.

Ο αριθμός τηλεφώνου και μι α δευτερεύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι απ αραίτη το να συμπεριληφθούν. Εί ναι ο μόνος τρόπος με
τον οποίον η Google θα μπ ορεί να επιβεβαιώσει τον λογαρι ασμό μας σε
περίπτωση κλειδώματος. Συμπληρώ νετε την π αραπάνω φόρμα, και π ατάτε
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"επόμε νο". Μ όλις αποδε χτούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις και κάνουμε
κλικ στο "Επόμενο", θ α πρέπει να εισάγουμε τον κω δικό επαλήθευσης που μας
έστειλαν στο κινητό. Μετά είμαστε πλέον έτοι μοι να βλέπουμε τα εισερχόμε να
μηνύματά μας.

Τα εισε ρχόμε νά μας ταξινομούνται από προεπιλογή σε 3 κ αρτέλες. Η κύρ ια
καρτέλα θα κρατήσει όλα τα γενικ ά εισ ερχόμε να μη νύματα του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μας. Ωστόσο, εάν υπ άρχε ι κάποιο e -ma il το οπ οίο η G oog le το
χαρακ τηρί ζει ως κοινωνικής φύσεως, αλλά και ειδοποιήσεις, ή διάφ ορα άλλ α
διαφημιστικ ά μη νύματα, αυτά θα ταξινομηθούν σ τις καρτέλες " Κοινωνικά" ή
"Προσφορές" αντίστοι χα.

H κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου στο Gmail
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Το με νού μορφοποίησης κει μένου β ρίσκεται στο κ άτω μέ ρος του π αραθύρου.
Με τα ε ργαλεί α της μορφοπ οίησης μπορούμε να διαμορφώσουμε το κείμεν ο
του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, όπως ακριβώς θα κάναμε σ το M icros oft
Word.
Ως εκ τούτου, μπορούμε να αλλάξ ουμε το μέγεθος της γραμματοσει ράς , να
δημιουργήσουμε λίσ τες με αριθ μούς , κλπ. Ακριβώς κάτω απ ό τα ε ργαλεία, το
Gmail μας δι αθέτει κ αι άλλες χρήσιμες δυνατότη τες, τις οποίες παραθέ τουμε
συνοπτικ ά.
1. Η ένδειξη με το κεφαλαί ο "Α" εμφ ανίζει ή κρύβει αντίσ τοιχα τ α
εργαλεία μορφ οποίησης
2. Συμπερι λαμβάνουμε έ να συνημμένο αρχε ίο
3. Εισαγω γή αρχείων από το G oog le D rive
4. Εισάγουμε μια φωτογραφία στο e-m ail π ου θα σ τείλουμε
5. Τοποθε τούμε έ να σύνδεσμο ιστοτόπου (link) μέσα σ το κείμε νο
6. Εισάγουμε έ να emot icon
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Στο αριστε ρό με νού, θα β ρούμε κ άποι ους επιπλέον φ ακέλους εκτός απ ό τα
εισερχόμενα. Παραθέτουμε συνοπ τικά τους πιο χρήσιμους.
 Με αστέρι: Οποιοδήποτε e-ma il θεωρούμε χρήσιμο το επισημαί νουμε με
αστέρι και θ α β ρίσκεται σε σε αυτόν τον φάκελο.
 Απεσταλμένα: Κάθε φορά που σ τέλνουμε μή νυμα, έ να αντίγραφ ο θα
αποθηκευτεί σε αυτόν το φάκελο.
 Πρόχειρα: Αν έχουμε ξεκινήσει να γράφουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου κ αι κλείσαμε το παράθυρο της σύνταξης , το κείμε νο δε ν θα
χαθεί, και το αντίγραφό του θα β ρίσκεται σε αυτόν το φάκελο.
 Σημαντικά: Κάθε μή νυμα η λεκτρονικού ταχυδρομεί ου που θ α επισημάνουμε
ως σημαντικ ό, θα ε μφανίζε ται εδώ.

Gmail για κινητές συσκε υές
Είναι προφ ανές ότι καμία υπη ρεσία ηλε κτρονικού ταχυδρομεί ου δε ν είναι
πολύ καλή , αν δε ν έχουμε πρόσβαση σε αυτήν από όλες τις συσκευές μας. Το
Gmail δι ατίθεται γι α Android κινητά/tablets από το Google Play, και
για συσκευές iOS απ ό το iTunes.
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