สร้ างโฟลเดอร์ อัปโหลดไฟล์ ใน WeCloud ทาได้ ง๊ายง่ าย
คอนเซ็ปต์การพัฒนาของ Cloud Storage หรือบริการ WeCloud ของ CS LOXINFO ก็คือ การที่ทาให้
พื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลสามารถติดตามผู้ ใช้ งานไปได้ ทุกที่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการนาข้ อ มูลใหม่ๆ เข้ าไปจัดเก็บ
หรือเปิ ดไฟล์ ข้อมูลที่มีอยู่ขึ ้นมาดูและใช้ งานได้ ตลอดเวลาตามที่ต้องการ โดยที่ไม่เป็ นภาระกับผู้ ใช้ งานในเรื่ องของ
การพกพา
พร้ อมกันนันการใช้
้
งานสามารถทาได้ อย่ างง่ ายดายไม่ต่างจากการจัดเก็ บข้ อมูลบนคอมพิว เตอร์ หรือ
อุปกรณ์ จดั เก็บข้ อมูลอย่าง External Harddisk หรือ Flash Drive ซึ่งการใช้ งานของ WeCloud ได้ รบั การพัฒนาให้
สามารถตอบโจทย์การใช้ งานได้ อ ย่างสมบู รณ์ แบบตามที่ กล่ าวมา ผู้ ใช้ สามารถที่จะสร้ างโฟลเดอร์จดั เก็บข้ อมูล
ตามประเภทของไฟล์ หรือแยกข้ อมูลให้ เ ป็ นหมวดหมู่ได้ ต ามที่ต้องการ โดยสามารถสร้ างได้ ทงโฟลเดอร์
ั้
หลักและ
โฟลเดอร์ย่อย (Sub Folder) เพื่อการจัดเก็บข้ อมูลเป็ นลาดับชัน้
ในเบื ้องต้ นระบบจะมี 2 โฟลเดอร์ที่เป็ นดีฟอลต์ (Default) ให้ ใช้ งานคือ โฟลเดอร์ Mobile Photo และ
โฟลเดอร์ Web Folder ผู้ ใช้ สามารถอัปโหลดไฟล์ ไปจัดเก็บไว้ ในโฟลเดอร์ ทงสองได้
ั้
ทนั ที โดยทัง้ 2 โฟลเดอร์นี ้จะไม่
สามารถลบและไม่สามารถเปลี่ ยนชื่อ ได้ แต่ผ้ ู ใช้ สามารถสร้ างโฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์ทงสองได้
ั้
การแสดงรายการโฟลเดอร์ทงหมดที
ั้
่มีอ ยู่ใน WeCloud ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ งานผ่ านเบราเซอร์ ผ่ าน
โปรแกรม WeCloud บนคอมพิวเตอร์ หรือใช้ งานผ่ านแอปพลิ เคชันบนสมาร์ทโฟนสามารถเข้ าถึง รายการโฟลเดอร์
ทังหมดได้
้
ในเมนู All Folders และสามารถสร้ างโฟลเดอร์เพิ่มได้ จากส่ วนนี ้ โดยคลิ กปุ่มหรือแตะที่คาสั่ง (กรณี ใช้
งานผ่ านแอปพลิ เคชัน) New Folder แล้ วตังชื
้ ่อโฟลเดอร์
สาหรับการสร้ างโฟลเดอร์ย่อย ให้ เข้ าไปที่โฟลเดอร์หลักก่อน ส่ วนวิธีการสร้ างเหมือนกับการสร้ างโฟลเดอร์
หลักคือคลิ กปุ่มหรือแตะที่คาสั่ง New Folder แล้ วตังชื
้ ่อโฟลเดอร์
หากต้ องการจัดการสิ่ งใดๆ กับโฟลเดอร์ การใช้ งานของแต่ละอุปกรณ์ อาจแตกต่างกันไป
- การใช้ งานผ่ านเบราเซอร์ จะคลิ ก Check Box หน้ าโฟลเดอร์แล้ วเลื อกคาสั่งที่ต้องการ หรือแตะที่
ไอคอนด้ านหลังโฟลเดอร์ก็ได้
- การใช้ งานผ่ านโปรแกรม WeCloud บนคอมพิวเตอร์ ใช้ วิธีการคลิ กเมาส์ ขวาตรงโฟลเดอร์แล้ วเลื อก
คาสั่งที่ต้องการ
- การใช้ งานผ่ านแอปพลิเคชั น ให้ แตะที่ไอคอนหลังโฟลเดอร์แล้ วเลื อกคาสั่ งที่ต้องการ

คาสั่งสาหรับจัดการสิ่ งใดๆ กับโฟลเดอร์จะมีเหมือนกันคือ...
- Share Public Link แชร์โฟลเดอร์ให้ กบั ผู้ อื่นที่แม้ จะไม่ได้ ใช้ บริการ WeCloud ก็สามารถเข้ าถึงข้ อมูล
ภายในโฟลเดอร์ได้
- Share Privately แชร์โฟลเดอร์ให้ กบั ผู้ ที่ใช้ บริการ WeCloud
- Rename แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงชื่อโฟลเดอร์
- Copy คัดลอกโฟลเดอร์
- Delete ลบโฟลเดอร์

นอกจากคาสั่งสาหรับจัดการโฟลเดอร์ที่ กล่ าวมาแล้ ว ยังมีอีกหนึ่งคาสั่งที่จะมีให้ ใช้ เฉพาะโฟลเดอร์ย่อย
เท่านันคื
้ อ คาสั่ง...
- Move ย้ ายโฟลเดอร์ย่อยไปยังโฟลเดอร์ หลักโฟลเดอร์ อื่น
จะเห็นได้ ว่าการใช้ งาน WeCloud ในการจัดเก็บข้ อมูลไม่ได้ ต่างจากการจัดเก็บข้ อ มูลบนคอมพิวเตอร์ห รือ
External Harddisk เลย สามารถใช้ งานได้ ง่ายไม่ต่างกัน แต่มีความสะดวกกว่าทังในเรื
้ ่องของความยืดหยุ่ น
เกี่ยวกับพื ้นที่ความจุ ที่สามารถปรับเพิ่มได้ ในภายหลังเมื่อมี ปริ มาณข้ อ มูลเพิ่มมากขึ ้น และสามารถเข้ าถึงได้ ทุกที่
ทุกเวลา
#####

