การอัปโหลดไฟล์ ผ่านสมาร์ ทโฟน Android
[เลือกและอัปโหลดไฟล์ ด้วยตัวเอง]
การเก็บข้ อมูลใน WeCloud หรือการเก็บข้ อมูลไว้ ใ นพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลออนไลน์ ไม่เพียงเป็ นการจัดเก็บ
หรือสารองข้ อมูล (Backup) ที่มีความปลอดภัย เนื่องจากพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลอยู่ภายในศูนย์ค อมพิว เตอร์ (Data
Center) ของ CS LOXINFO ซึ่งมีมาตรฐานในด้ านต่างๆ เป็ นอย่างดี
แต่การจัดเก็บข้ อมูลไว้ ใน WeCloud ยังมีความสะดวกในเรื่องของการใช้ งานอี กด้ ว ย ไม่จาเป็ นว่าจะต้ อง
ใช้ งานผ่ านคอมพิวเตอร์หรือโน้ ตบุ้กเท่ านัน้ แต่ยงั ใช้ งานผ่ านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ตทังระบบปฏิ
้
บตั ิการ Android
หรือ iOS (iPhone/iPad) ได้ อีกด้ วย ซึ่งทาให้ สามารถที่จะจัดเก็บไฟล์ ข้อมูลหรือ เปิ ดไฟล์ ข้อ มูลขึ ้นมาท างานจากที่
ไหนเวลาใดก็ได้ ขอเพียงอยู่ในจุดที่สามารถเชื่อมต่ อ Wi-Fi, 3G หรือ 4G ได้ เท่านัน้
สาหรับผู้ ที่ใช้ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ตที่เป็ นระบบปฏิบตั ิ การ Android ไม่ว่าจะยี่ห้อหรือรุ ่นใดก็ตาม
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิ เคชัน WeCloud ได้ ฟรี! ที่ Play Store จากนันล็
้ อกอินด้ วยแอ็กเคาต์เดียวกับที่ใช้ งาน
บนคอมพิวเตอร์ ก็จะพบโฟลเดอร์ที่สร้ างไว้ ใน WeCloud รวมถึงไฟล์ ข้อมูลต่างๆ ที่เป็ นข้ อมูลเดียวกันทังหมด
้
ทีนี ้มาดูกนั ว่าหากต้ องการอัปโหลดไฟล์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นไฟล์ เอกสาร ไฟล์ ภาพ หรือไฟล์ วิดีโอไปจัดเก็บ
ไว้ ใน WeCloud โดยการอัปโหลดผ่ านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ต Android จะต้ องทาอย่างไร
การใช้ งาน WeCloud บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ตที่เป็ นระบบปฏิบตั ิการ Android ถือว่ามีความสะดวก
มากๆ สามารถอัปโหลดได้ ทงไฟล์
ั ้ เอกสาร ไฟล์ ภาพ และไฟล์ วิดีโอ โดยสามารถอัปโหลดได้ 2 วิธีคือ “เลื อกและ
อัปโหลดไฟล์ ด้วยตัวเอง” หรือ “ตังค่
้ าการอัปโหลดอัตโนมัติ”
มาดูวิธีการอัปโหลดไฟล์ ด้วยตัวเองกัน ก่อน การอัปโหลดไฟล์ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามจะต้ องสร้ างโฟลเดอร์เพื่อ
จัดเก็บไฟล์ ขึ ้นมาก่อน (สร้ างได้ โดยแตะที่ New Folder > ตังชื
้ ่อโฟลเดอร์) จากนันเข้
้ าไปยังโฟลเดอร์ที่จะอัปโหลด
ไฟล์ ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ตไปจัดเก็บไว้ ใน WeCloud > แตะที่ Upload > เข้ าไปยังพื ้นที่จดั เก็บไฟล์ ข้อมูล
ที่จะอัปโหลด > เลื อกไฟล์ ที่ต้องการ > แตะ OK

สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ตระบบปฏิบตั ิ การ Android ส่ วนใหญ่ จะรองรับการเพิ่มหน่วยความจาภายนอก
ด้ วย ดังนันในขั
้ นตอนของการเข้
้
าไปยังพื ้นที่จดั เก็บไฟล์ ข้อมูลอาจจะพบกับ SD Card แสดงผลอยู่ 2 รายการ คือ
SD Card ที่เป็ นพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลภายในหรือพื ้นที่ห น่วยความจาของเครื่องกับพื ้นที่หน่ วยความจ าภายนอกหรือ
การ์ดที่ใส่ เพิ่มเติม
และที่บอกไปตอนต้ นว่าการใช้ งาน WeCloud บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ตที่เป็ นระบบปฏิบตั ิ การ Android
ค่อนข้ างที่จะมีความสะดวก นัน่ เป็ นเพราะการแสดงผลไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ในหน่ว ยความจาไม่ว่ าจะเป็ น
หน่วยความจาภายในเครื่องหรือหน่ วยความจ าภายนอกก็ตามจะมี การแสดงผลโฟลเดอร์แยกตามหมวดหมู่เ อาไว้
เหมือนกับการแสดงผลโฟลเดอร์จดั เก็บข้ อมูลบนคอมพิว เตอร์ ดังนันผู
้ ้ ใช้ งานสามารถทาความเข้ าใจและเข้ าไป
ค้ นหาไฟล์ ที่ต้องการอัปโหลดได้ ไม่ยาก เช่น ไฟล์ ที่เกี่ยวข้ องกับเอกสารจะอยู่ในโฟลเดอร์ Document หากเราสร้ าง
เอกสารใดขึ ้นมาจากแอปพลิ เคชันบนสมาร์ทโฟน หรืออยู่โฟลเดอร์ Download ในกรณี ที่ดาวน์โหลดเอกสารมา
จากอีเมลหรือเว็บไซต์ และโฟลเดอร์ DCIM ก็จะเป็ นโฟลเดอร์ที่จดั เก็บไฟล์ ภาพและไฟล์ วิดีโอ เป็ นต้ น
อ่านวิธีการ “ตั้งค่ าการอัปโหลดอัตโนมัติ” ว่ามี ข้อดี อย่างไร และมี วิธีการตั้งค่ าอย่างไรในบทความต่ อไป
สนใจใช้ บริการ WeCloud ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ที่ 0-2263-8185
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