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  دریافت نرم افزار 1

  در جستجوي گوگل، پیدا کرده و آن را دانلود نمایید.» google driveدانلود «را با جستجوي کلیدواژه  google driveنرم افزار 

  اجراي نرم افزار 2

  در نرم افزار با استفاده از جیمیل به حساب خود ورود کنید.نرم افزار مذکور را نصب کرده و پس از نصب، آن را اجرا کنید. سپس 

  
یا  favoriteافزار، آیکن پوشه نرم افزار ذیل گزینه پس از اجراي نرم پس از ورود، نرم افزار شروع به همگام سازي خواهد کرد.

Quick access هاي موجود در قسمت باشد. فایلرس میدر دستmy driveباشد.، در این مکان در دسترس می  
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هاي هاي موجود در پوشه مذکور به صورت خودکار دانلود خواهند شد. در صورتی که مایل به دانلود تمامی فایلنکته: تمامی فایل

  مراجعه کرده و دانلود ها را محدود کنید. preferencesخود نیستید، با کلیک بر روي آیکن نرم افزار، به قسمت 

  
  هایی که نیازي به همگام سازي ندارند را در حالت انتخاب نشده قرار دهید.، پوشهpreferencesبا انتخاب گزینه دوم در منوي 
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نید. پس از انتقال فایل ها را به فضاي ابري منتقل ک، آنgoogle driveهاي مورد نظر خود به پوشه توانید با انتقال فایلشما می

. براي این با دیگران به اشتراك بگذارید، آن را windows trayنرم افزار در نوار  آیکنتوانید با استفاده از به پوشه مذکور، می
  نرم افزار کلیک کرده و عالمت رو به روي فایل مذکور را انتخاب کنید. آیکنکار، بر روي 

  

  نکات 3

هایی که وجود داشته باشند. بنابراین فایل my driveدهد که در قسمت هایی را نمایش میتنها فایل google driveنرم افزار 
در وب مراجعه کرده  google driveها، ابتدا به دهد. براي نمایش این فایلبا شما به اشتراك گذاشته شده باشند را نمایش نمی

  منتقل کنید. my drive) به قسمت share with meشده با من(هاي مورد نظر خود را از قسمت اشتراك گذاري و فایل
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  بر روي رایانه شما نمایش داده خواهند شد. google driveهاي مورد نظر در پوشه در اینصورت، فایل


