
Giới thiệu & Hướng dẫn sử dụng Google Driver 

I- Giới thiệu 

Ngày 27/4, Google chính thức giới thiệu dịch vụ lưu trữ Drive với 5GB dung 

lượng miễn phí. Đây là dịch vụ trực tuyến cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu trên máy 

chủ của Google thông qua tài khoản gmail, từ đó ta có thể tận dụng làm các việc sau: 

- Có thể tải các dữ liệu thường dùng lên để có thể truy cập, sử dụng ở bất kỳ đâu 

có đường truyền internet. 

- Dữ liệu trên máy chủ được đồng bộ với một ổ dữ liệu trên máy tính cá nhân, thiết 

bị di động, do đó thao tác Copy, paste như việc sử dụng máy tính bình thường. 

- Chia sẻ file cho người khác bằng cách gửi đường dẫn (link) để người nhận 

download, do vậy email sẽ nhẹ, gửi nhanh, nhận nhanh đồng thời không làm tăng 

dung lượng hòm thư người nhận nhiều. 

- Dữ liệu trên máy chủ của google được đảm bảo an toàn theo chính sách bảo mật 

của Google, (trừ khi chính google khai thác). 

- Khả năng sử dụng: Tất cả các hòm thư công ty (@lilama69-1.com.vn); Các hòm 

thư Gmail. 

Ban đầu, khi đăng ký một tài khoản Google Drive, Google sẽ cho người dùng 

5GB dung lượng miễn phí và nếu có nhu cầu dùng thêm, họ sẽ phải trả phí theo tháng. 

Cụ thể, nếu muốn có 25GB, bạn sẽ phải trả 2,49USD một tháng trong khi với 100GB, số 

tiền phí là 4,99USD, 1TB là 49,99USD và cao nhất là 16TB với phí 799,99USD mỗi 

tháng. 

II- Hướng dẫn sử dụng 

1. Thiết lập ổ ảo đồng bộ hóa dữ liệu với máy chủ google (Chỉ phải làm lần 

đầu) 

Bước 1: Đăng nhập hòm thư google 

- Vào trang driver.google.com.vn (hoặc mail.google.com rồi chuyển sang 

Driver) 

- Đăng nhập bằng tên, mật khẩu email rồi bấm đăng nhập (hoặc Enter) 

Bước 2: Kiểm tra xem tài khoản của mình đã được Google hỗ trợ Drive hay chưa. 

- Vào trang web Google Drive. Nhìn lên góc trên bên trái, nếu bạn thấy nút 

"Start using Drive" thì có nghĩa là bạn đã có thể dùng dịch vụ này ngay. Còn 

nếu nút này ghi chữ "Notify me", rất tiếc, tài khoản của bạn chưa dùng được. 

Thay vào đó, bạn hãy nhấn nút này vào và Google sẽ tự động gửi email để 

thông báo khi nào bạn đã có quyền truy cập Drive. 

Bước 3: Tạo ổ ảo trên máy tính cá nhân đồng bộ hóa với dữ liệu trên google Đăng 

nhập hòm thư. 

- Tải phầm mềm Google Driver (Như hình dưới 

+ Vào mục driver 



+ Bấm tải xuống Google dành cho PC (Đối với máy tính), sẽ tải được file 

googledrivesync.exe như hình dưới 

 

- Cài đặt phần mềm googledrivesync.exe vừa tải được 

+ Tìm đến file googledrivesync.exe vừa download và nháy kép chuột trái để 

tiến hành cài đặt, nếu có thông báo thì chọn Run, Next , Đóng 

 

- Đợi quá trình cài đặt kết thúc ta bắt đầu khai báo tài khoản google. 

+ Sau khi cài đặt, bạn chạy ứng dụng Drive lên và nhập tên tài khoản, 

password của mình. Nhớ là nhập có địa chỉ email luôn nhé. Chờ một lát để quá 

trình xác thực được diễn ra. Một khi nó đã hoàn tất, bạn sẽ thấy màn hình chào 

mừng như bên dưới. Nhấn vào nút Next. 

- Sau khi cài đặt, ta phải đăng nhập bằng tài khoản email google (Hình dưới) 

 

 



 

Quá trình cài đặt và yêu cầu đăng nhập 

 

Đăng nhập bằng tài khoản Email 

- Sau khi đăng nhập, bấm Tiếp theo như hình dưới 

 



 

- Tiếp theo chương trình tiến hành đồng bộ hóa dữ liệu 

 

 

 



2. Hướng dẫn sử dụng 

 Sau khi đồng bộ hóa, ta có thêm một ổ Google Driver trên máy tính của 

mình, có thể copy, paste tài liệu vào đây hoặc có thể chia sẻ qua mạng 

 

2.1 Chức năng của ổ mạng Google Driver ... 

- Sau khi hoàn tất các công việc thiết lập ổ mạng Google Driver phần 1, ta tìm 

hiểu bản chất để sử dụng ổ mạng này. 

 

 

 

 

 

 

 

- Mọi thao tác copy, paste, delete ...trên dữ liệu của máy cá nhân đều được đồng 

bộ hóa trên dữ liệu ở máy chủ thông qua đường Internet. 

- Ví dụ: nếu ta sửa file trên ổ Google Driver thì file trên máy chủ cũng được sửa. 

 

2.2 Chia sẻ dữ liệu thông qua đường link 

- Mỗi file, thư mục thuộc ổ mạng google Driver đều có thể chia sẻ bằng đường 

link. Khi ta gửi đường link này đến người khác, người đó có thể tải file này về 

để sử dụng. 

- Cách lấy đường link để chia sẻ (Hình trên) 

+ Chọn file hoặc thư mục cần chia sẻ --> bấm chuột phải -->  chọn google 

driver --> chọn Share (Hình trên) 

Dữ liệu nằm trên 

máy chủ Google, 

tối đa được 5 GB 

Dữ liệu nằm trên 

máy tính cá nhân 

(Google Driver) 



 

+Dòng 1: Đường link đến địa chỉ file hoặc thư mục cần chia sẻ, ta có thể copy 

để gửi cho đối tác.  

 
+ Dòng 2: là dòng lựa chọn quyền được xem dữ liệu, ta có thể vào để thay đổi 

quyền này, hình dưới thiết lập là người nào có đường link mới được download. 

 

Phần tham khảo và ứng dụng trên điện thoại (Xem thêm tại: 

http://www.tinhte.vn/threads/huong-dan-su-dung-google-drive.1224479/  

http://www.tinhte.vn/threads/huong-dan-su-dung-google-drive.1224479/

