การอัปโหลดและซิงค์ ไฟล์ ระหว่ างคอมพิวเตอร์ และ WeCloud
การใช้ งาน WeCloud ไม่เพียงมีข้อดีในเรื่องของการเข้ าถึง ไฟล์ ข้อมูลได้ ทุ กที่ทุ กเวลา แต่ยงั ช่วยลดปัญหา
เกี่ยวกับความสับสนในกรณี ที่มี การทางานกับอุปกรณ์ หลายๆ เครื่องอีกด้ วย
มาดูกนั ว่าหากมีการใช้ งาน WeCloud ผ่ านเบราเซอร์หรือผ่ านโปรแกรม WeCloud บนคอมพิวเตอร์ การ
อัปโหลดไฟล์ และการซิงค์ไฟล์ ผ่านเบราเซอร์กับผ่ านโปรแกรม WeCloud บนคอมพิวเตอร์มีวิธีการอย่างไร
อัปโหลดไฟล์ ผ่านเบราเซอร์
หน้ าจอ WeCloud บนเบราเซอร์ไม่ต่างอะไรจากหน้ าจอ My Computer บนคอมพิวเตอร์ เมื่อเข้ าไปที่ All
Folders ก็จะพบโฟลเดอร์หลักทังหมดที
้
่ได้ สร้ างไว้ เข้ าไปยังโฟลเดอร์หลักที่ต้องการอัปโหลดข้ อมูลหรื อไฟล์ จ าก
คอมพิวเตอร์ไปจัดเก็บไว้
การอัปโหลดทาได้ ง่ายๆ แค่ 2 ขันตอนคื
้
อ คลิ กปุ่ม Upload แล้ วเลื อกไฟล์ ที่ต้องการจากคอมพิวเตอร์ (การ
เลื อกไฟล์ ทาได้ 2 วิธีคือ Drag and Drop หรือการลากแล้ ววาง หรือใช้ วิธีการ Browse)

อัปโหลดไฟล์ ผ่านโปรแกรม WeCloud
สาหรับผู้ ที่ติดตังโปรแกรม
้
WeCloud ไว้ บนคอมพิวเตอร์ วิธีการอัปโหลดไม่แตกต่างจากการใช้ ง านผ่ านเบ
ราเซอร์คือ เข้ าไปที่โฟลเดอร์หลักที่ต้องการอัปโหลดไฟล์ คลิ กเมาส์ ขวาแล้ วเลื อกไฟล์ ในคอมพิวเตอร์ที่จะอัปโหลด
ไปยัง WeCloud
การใช้ งานผ่ านโปรแกรม WeCloud บนคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างจากการใช้ งานผ่ านเบราเซอร์ค งเป็ น เรื่อง
ของความสะดวกในการซิงค์ (Sync) ข้ อมูล เนื่องจากการใช้ งานผ่ านโปรแกรมสามารถที่จะตังค่
้ าให้ โฟลเดอร์ในฝั่ ง
คอมพิวเตอร์หรือฝั่ ง WeCloud ซิงค์ข้อมูลระหว่างกันได้ โดยอัตโนมัติ
ไม่ว่าจะมีการกระทาใดๆ กับโฟลเดอร์ตลอดจนไฟล์ ที่อยู่ในโฟลเดอร์ เช่น มีการเพิ่มไฟล์ เข้ าไปในโฟลเดอร์
มีการอัปเดต แก้ ไข หรือเปลี่ ยนแปลงข้ อมูลในไฟล์ ใดๆ ก็ตาม ข้ อมูลทางฝั่ ง WeCloud ก็จะได้ รบั การอัปเดตให้ เป็ น
ข้ อมูลเดียวกับฝั่ งคอมพิวเตอร์ด้วย

เช่นเดียวกันหากมีการกระทาใดๆ กับโฟลเดอร์ทางฝั่ ง WeCloud เช่น แก้ ไขชื่อโฟลเดอร์ ลบไฟล์ ที่อยู่ใน
โฟลเดอร์ ฯลฯ ผลของการกระทาจากฝั่ ง WeCloud ก็จะมีผลกับข้ อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ด้วยเมื่อ มีการเชื่ อมต่อ
และซิงค์ข้อมูลระหว่างกันหรือเมื่อมีการเชื่อ มต่ออิน เทอร์เน็ต
ตัง้ ค่ าการซิงค์ โฟลเดอร์
การตังค่
้ าให้ โฟลเดอร์ใดๆ มีการซิงค์ระหว่างคอมพิวเตอร์กบั WeCloud จะตังค่
้ าจากโฟลเดอร์ทางฝั่ ง
คอมพิวเตอร์หรือจะตังค่
้ าจากโฟลเดอร์ทางฝั่ ง WeCloud ก็ได้ (ยกเว้ นโฟลเดอร์ Mobile Photo และ Web Folder
ซึ่งเป็ นดีฟอลต์ของระบบไม่สามารถตังค่
้ าการซิงค์กบั คอมพิว เตอร์ ได้ )
- ตัง้ ค่ าโฟลเดอร์ ในคอมพิวเตอร์ ทาได้ 2 วิธีคือ จากหน้ าจอโปรแกรม WeCloud คลิ กปุ่ม Add Folder
to Sync > เลื อกโฟลเดอร์ที่ต้องการ หรือเข้ าไปใน My Computer > คลิ กเมาส์ ขวาตรงโฟลเดอร์ที่ต้องการซิงค์ >
เลื อกคาสั่ง Sync Folder to WeCloud

- ตัง้ ค่ าโฟลเดอร์ ใน WeCloud เข้ าไปที่ All Folders > คลิ กเมาส์ ขวาตรงโฟลเดอร์หลักที่ต้องการซิงค์ >
เลื อกคาสั่ง Sync to Computer
สาหรับการใช้ งานผ่ านเบราเซอร์ หากต้ องอัปเดตไฟล์ ที่มีการแก้ ไขในคอมพิวเตอร์ ไปจัดเก็ บไว้ ใ น
WeCloud ต้ องใช้ วิธีอปั โหลดไฟล์ ใหม่ โดยจะลบไฟล์ เก่าออกก่อนแล้ วค่อยอัปโหลดไฟล์ ที่อ ัปเดตล่ าสุ ดไปจัดเก็บ
ไว้ หรือใช้ วิธีอปั โหลดไฟล์ อปั เดตไปทับไฟล์ เ ก่าเลยก็ ได้ หากไฟล์ ที่อปั โหลดเป็ นชื่อเดียวกัน ไฟล์ ที่ได้ รบั การ
อัปโหลดล่ าสุ ดจะมีสถานะเป็ นไฟล์ ที่อปั เดต กรณี ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ เก่า ไว้ อ้างอิง จะต้ องตังชื
้ ่อไฟล์ ให้ ต่างกัน
#####

