HƯỚNG DẪN SỬ
Ử DỤNG GOOGLE DRIVE

Google Drive là một
ột dịch vụ của Google, giúp các bạn llưu trữ
tr tuyến trên nền đám mây và chia sẻẻ tập tin, th
trực
thư mục khác
cho mọi
m người.
ời. Các bạn có thể nhanh chóng tải dữ liệu quan
tr
trọng
từ máy tính để lưu trữ lên
ên Google Drive ho
hoặc tạo các
thư mục,
m
tài liệu, bảng tính…
… trên Google Drive. Và các bbạn
c
cũng
có thể truy cập dữ liệu trên bất
ất kỳ thiết bị nnào, các bạn
s có không gian lưu trữ miễn phí lên đến
sẽ
ến 15GB khi các bạn
s dụng Google Drive.
sử
Bài viết dưới đây hướng
ớng dẫn các bạn cách sử dụng Google Drive tr
trên máy tính, các
bạn
ạn phải chắc chắn máy tính có kết nối Internet.
Bước 1: Đầu tiên các bạn
ạn truy cập trang Google Drive http://drive.google.com và đăng
nhập bằng tài khoản
ản Google. Các bạn có thể sử dụng tài
t khoản
ản Gmail để đăng nh
nhập.
Bước 2: Trên giao diện
ện Drive của các bạn, ở Menu bên
b trái các bạn
ạn có thể xem các tập
tin của các bạn, tập tin đư
ược chia sẻ với các bạn, các tập tin được
ợc đánh dấu sao, các tập
tin gần đây, thùng rác…
Để tạo một thư mục
ục mới các bạn chọn Mới > Thư mục (Folder)
older), các bạn có thể tạo
các file tài liệu,
ệu, bảng tính, bản vẽ… bằng cách chọn Mới và chọn
ọn đến các phần ttương
ứng cần tạo.

Sau đó các bạn đặt tên
ên cho thư mục
m (hoặc đặt tên file) và chọn Tạo
ạo.
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Sau khi tạo thư mục các bạn tạo sẽ nằm trong Drive của tôi (My Drive).
Bước 3: Tải tập tin (file) hay thư mục (folder) từ máy tính.
Các bạn muốn lưu trữ tài liệu ở máy tính lên Google Drive, các bạn nhấn vào biểu
tượng Âm Nhạc Việt Nam (vừa tạo ) (bên dưới Drive của tôi). Nếu muốn tải tập tin
từ máy tính thì các bạn chuột phải vào khoảng trống bên cạnh chọn Tệp (Files), nếu
muốn tải thư mục từ máy tính các bạn chọn Thư mục (Enable folder upload).

Sau đó tìm video, file cần up lên :
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Bước 4: Chia sẻ tập tin, thư mục trên Google Drive.
Để chia sẻ dữ liệu trên Drive của bạn cho bạn bè, các bạn đánh dấu vào ô vuông trước
tập tin, thư mục các bạn muốn chia sẻ. Sau đó nhấn chuột phải > Chia sẻ (Share)
> Chia sẻ..
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. Nhấn Nâng cao để thiết lập quyền truy cập với người nhận.
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Bước 5: Để lấy link google driver, bạn hãy bôi đen link trên (bằng kéo chuột
hoặc CTRL + A) sau đó Copy link với CTRL + C:

Sau đó bạn đã có thể dán link trên vào form đăng ký của cuộc thi !!
Chúc bạn một ngày tốt lành và giành giải cao !!!

