
Ανέβασμα (upload) φωτογραφιών στο διαδίκτυο



Ανέβασμα φωτογραφιών στο διαδίκτυο -
Στόχοι

 Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αποθηκεύουμε μία 
φωτογραφία στον υπολογιστή.

 Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ανεβάζουμε φωτογραφίες στο
Gmail, στο facebook και στο skype είτε ως εικόνα προφίλ, είτε ως 
αποστολή σε συγκεκριμένα άτομα.

 Σημεία-κλειδιά που πρέπει να προσέξουμε ως προς το ποιοι 
βλέπουν την εικόνα μας στο ίντερνετ και πως μπορούμε να το 
ρυθμίσουμε.



Δημιουργία & Χρήση Λογαριασμού Facebook

 Πώς αποθηκεύω μία φωτογραφία στον υπολογιστή;

 Πώς ανεβάζω μία φωτογραφία στο Facebook στον τοίχο, ως 

εικόνα προφίλ, αποστολή με μήνυμα;

 Πώς επιλέγω ποιοι θα βλέπω την ανάρτησή μου;

 Πώς ανεβάζω μία φωτογραφία στο e-mail ως επισυναπτόμενο 

αρχείο;

 Πώς ανεβάζω μία φωτογραφία στο Skype εικόνα προφίλ;

 Χρήσιμες ερωτήσεις - παρατηρήσεις



Αποθήκευση μίας εικόνας στον υπολογιστή

Πώς αποθηκεύουμε μία εικόνα/φωτογραφία στον υπολογιστή;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούμε να αποθηκεύσουμε μία εικόνα ή φωτογραφία στον υπολογιστή.
Δύο από αυτούς είναι οι ακόλουθοι:

1. Με τη χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή ενός κινητού με ενσωματωμένη κάμερα.
Ο πιο απλός τρόπος σε αυτή την περίπτωση, είναι η σύνδεση της ίδιας της συσκευής με τον υπολογιστή μας
μέσω ενός ειδικού καλωδίου, το οποίο υπάρχει σχεδόν πάντα με την αγορά της συγκεκριμένης συσκευής.
Αφού κάνουμε τη σύνδεση, εμφανίζεται στον υπολογιστή μία οθόνη με τα αρχεία που έχει η συσκευή,
μεταξύ αυτών και οι φωτογραφίες της συσκευής. Αφού βρούμε τη φωτογραφία που θέλουμε, την
επιλέγουμε με ένα απλό κλικ και στη συνέχεια πατάμε δεξί κλικ και αντιγραφή (ή ctrl και c ταυτόχρονα). Στη
συνέχεια πηγαίνουμε στο σημείο του υπολογιστή που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εικόνα και πατάμε
πάλι δεξί κλικ και επικόλληση (ή ctrl και v ταυτόχρονα). Η εικόνα έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή μας.



Αποθήκευση μίας εικόνας στον υπολογιστή
2. Με τη χρήση της κάμερας του υπολογιστή.
Εφόσον ο υπολογιστής διαθέτει κάμερα, επιλέγουμε την «έναρξη» κάτω αριστερά και στη συνέχεια
επιλέγουμε «κάμερα».

Στη συνέχεια η κάμερα του υπολογιστή θα ενεργοποιηθεί και θα δείχνει την εικόνα στην οθόνη.
Πατώντας το κουμπί της φωτογραφικής μηχανής η κάμερα κάνει λήψη φωτογραφίας. Στο κάτω μέρος
δεξιά εμφανίζεται ένα μικρό τετράγωνο με τη φωτογραφία που μόλις έγινε λήψη. Κάνοντας κλικ πάνω σε
αυτό το μικρό τετράγωνο, η φωτογραφία αποθηκεύεται στον υπολογιστή, στο πεδίο «Αυτός ο
υπολογιστής» / Εικόνες / Αποθηκευμένες εικόνες.



Φωτογραφία στο        acebook

Θα δείξουμε με ποιο τρόπο κάνουμε ανάρτηση μίας φωτογραφίας στο facebook είτε στον τοίχο μας, είτε ως εικόνα
προφίλ, είτε αποστολή μέσω μηνύματος .

1. Δημοσίευση φωτογραφίας
στον τοίχο.

Από την αρχική σελίδα πηγαίνουμε
στο προφίλ μας, επιλέγοντας το
κουμπί με τη φωτογραφία μας και
το όνομα στο επάνω μέρος. Στη
συνέχεια πατάμε στην επιλογή
Φωτογραφία/βίντεο.



Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, έχοντας στο
κέντρο την εικόνα που επιλέξαμε. Στο κενό πεδίο, επάνω
από την εικόνα, μπορούμε να γράψουμε κάποιο σχόλιο
ώστε να δημοσιευτεί και αυτό. Επιλέγοντας το πεδίο
«Δημόσια» το facebook μας δίνει τη δυνατότητα να
επιλέξουμε σε ποιούς θέλουμε να φαίνεται η φωτογραφία.
Συγκεκριμένα, μας δίνει τις ακόλουθες επιλογές:

1. Δημόσια

2. Φίλοι

3. Φίλοι εκτός από ορισμένους

4. Συγκεκριμένοι φίλοι

5. Μόνο εγώ

Επιλέγοντας «Δημοσίευση» γίνεται η ανάρτηση της
φωτογραφίας μας στον τοίχο μας.

Θα παρατηρήσουμε ότι ανοίγει ένα
παράθυρο, το οποίο μας επιτρέπει να
βρούμε την εικόνα στο σημείο του
υπολογιστή που την έχουμε
αποθηκεύσει. Αφού κάνουμε κλικ
πάνω στην εικόνα, επιλέγουμε το
πεδίο «άνοιγμα».



2. Ανάρτηση φωτογραφίας προφίλ

Προκειμένου να ανεβάσουμε μία εικόνα
ως προφίλ, πηγαίνουμε τον δείκτη του
ποντικιού επάνω στο πεδίο που είναι η
φωτογραφία μας (εφόσον δεν έχουμε
ανεβάσει καμία εικόνα προφίλ αυτό το
πεδίο θα είναι κενό). Επάνω στην εικόνα
θα μας βγάλει την επιλογή «Ενημέρωση
εικόνας προφίλ», στο οποίο κάνουμε κλικ.

Στο αναδυόμενο παράθυρο που ανοίγει,
επιλέγουμε είτε μία εικόνα από αυτές που
έχουμε ήδη ανεβάσει και φαίνονται στο
ίδιο παράθυρο, είτε την επιλογή
«+Ανεβάστε φωτογραφία». Στη συνέχεια
όπως και προηγουμένως, επιλέγουμε την
εικόνα που θέλουμε να ανεβάσουμε και
πατάμε «αποθήκευση».

Προσοχή: Η εικόνα προφίλ είναι πάντα
Δημόσια και φαίνεται είτε σε φίλους μας
είτε όχι.



3. Αποστολή φωτογραφίας μέσω
μηνύματος

Κάνοντας κλικ πάνω στη φωτογραφία ή
στο όνομά ενός φίλου στο facebook,
ανοίγει το παράθυρο διαλόγου όπου
μπορούμε να ανταλλάξουμε μηνύματα.
Μπορούμε να στείλουμε μία φωτογραφία,
επιλέγοντας το πρώτο εικονίδιο κάτω
αριστερά.

Στη συνέχεια, όπως ακριβώς και
προηγουμένως, ανοίγει ένα παράθυρο
όπου μπορούμε να επιλέξουμε την εικόνα
έχουμε αποθηκεύσει. Μόλις επιλέξουμε
την εικόνα και πατήσουμε άνοιγμα, η
εικόνα θα αποσταλεί στον συνομιλητή
μας.



Αποστολή φωτογραφίας με e-mail
Βήμα 1: Μόλις συνδεθούμε στο Gmail, στην αρχική οθόνη πατάμε Σύνταξη

Βήμα 2: Στο παράθυρο διαλόγου που
ανοίγει, αφού γράψουμε στα
αντίστοιχα πεδία τη διεύθυνση e-
mail του παραλήπτη, το θέμα του
μηνύματος (προαιρετικά), το κείμενο
του μηνύματος (προαιρετικά),
πατάμε πάνω στο σήμα με το
συνδετήρα (στο κάτω μέρος).

Στη συνέχεια, όπως και
προηγουμένως, ανοίγει το παράθυρο
διαλόγου όπου επιλέγουμε την
εικόνα που θέλουμε να στείλουμε.
Στη συνέχεια πατάμε «Αποστολή»

Πεδίο για το 
κείμενο του 
μηνύματος

Διεύθυνση e-mail του παραλήπτη
Θέμα του μηνύματος



Φωτογραφία προφίλ στο
Θα δείξουμε με ποιο τρόπο κάνουμε ανάρτηση μίας φωτογραφίας στο Facebook είτε στον τοίχο μας, είτε ως εικόνα προφίλ, είτε
αποστολή μέσω μηνύματος.

Βήμα 1: Κατά την είσοδό μας στο Skype,
στην αρχική σελίδα, κάνουμε κλικ επάνω
αριστερά στο στρογγυλό εικονίδιο, όπως
φαίνεται στη εικόνα δεξιά.

Βήμα 2: Στο νέο παράθυρο που ανοίγει,
κάνουμε κλικ πάνω στο στρογγυλό μπλε
εικονίδιο όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά.



Φωτογραφία στο Skype

Βήμα 3: Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο, το
οποίο μας επιτρέπει να βρούμε την εικόνα που
έχουμε αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας και
θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως εικόνα
προφίλ. Πατάμε επιλογή πάνω στην εικόνα και
άνοιγμα.

Η εικόνα θα μεταφερθεί αυτόματα Skype.
Πατώντας αποθήκευση στην πιο πάνω εικόνα,
η εικόνα προφίλ θα αποθηκευτεί και πλέον θα
φαίνεται σε λοιπούς χρήστες του Skype.

Βήμα 3: Στο νέο παράθυρο που ανοίγει,
κάνουμε κλικ επάνω στις τρεις τελίτσες,
όπως φαίνεται δεξιά.



Χρήσιμες Ερωτήσεις / Παρατηρήσεις

• Είναι απαραίτητο να ανεβάσουμε φωτογραφία προφιλ για να χρησιμοποιήσουμε το Facebook;

Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Facebook χωρίς να έχετε ανεβάσει τη φωτογραφία σας ή έχοντας
ανεβάσει μία οποιαδήποτε άλλη εικόνα (π.χ. ένα τοπίο). Ωστόσο, είναι δυσκολότερο να σας αναζητήσουν και να σας
αναγνωρίσουν οι φίλοι σας. Η επιλογή είναι δική σας!

• Όταν κάνω ανάρτηση μίας φωτογραφίας στον τοίχο μου, ποιος μπορεί να τη δει;

Μπορείτε να επιλέξετε εσείς ποιος θα βλέπει τη φωτογραφία που θα αναρτήσετε. Ανάλογα με το τι επιθυμείτε, μπορεί να
είναι ορατή είτε από οποιονδήποτε χρησιμοποιεί το Facebook, είτε από τους φίλους σας, είτε από συγκεκριμένα άτομα που
ορίζετε εσείς.

• Προκειμένου να αποστείλω μία εικόνα μέσω e-mail, πρέπει να την έχω αποθηκεύσει στον υπολογιστή
μου;

Η εικόνα θα πρέπει να είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή. Πατώντας πάνω στον στο εικονίδιο «συνδετήρα», στο
παράθυρο που θα ανοίξει θα επιλέξετε την εικόνα θέλετε από τον υπολογιστή.

• Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Skype χωρίς εικόνα προφίλ;

Όπως και στο Facebook, η εικόνα προφίλ δεν είναι απαραίτητη. Επιπλέον, αντί για την φωτογραφία σας μπορείτε να
αναρτήσετε μία οποιαδήποτε εικόνα. Ωστόσο, είναι δυσκολότερο να σας εντοπίσουν και να σας αναγνωρίσουν οι υποψήφιοι
συνομιλητές σας.




