ทำไมทำงำนผ่ ำน WeCloud ได้ ทุกที่ทุกเวลำ
มีข้อจำกัดอะไรหรื อไม่
WeCloud เป็ นชื่อเรียกบริการพื ้นที่จดั เก็ บข้ อมูลออนไลน์หรือ Cloud Storage ของ CS LOXINFO หลาย
คนคงเคยได้ ยินรู ปแบบการจัดเก็บข้ อมูลใน Cloud หรือที่มีการเปรียบเปรยกัน ว่า เป็ น การจัดเก็ บข้ อ มูลเอาไว้ บน
ก้ อนเมฆมาบ้ างแล้ ว แต่อาจยังไม่ทราบว่า Cloud คืออะไร หรือใช้ งานอย่างไร
ด้ วยรู ปแบบวิธีการใช้ งานที่ผ้ ู ใช้ สามารถจัด เก็ บหรื อบันทึ ก (Save) ไฟล์ ไปไว้ ใน Cloud ซึ่งก็คือพื ้นที่จดั เก็บ
ข้ อมูลเหมือนกับฮาร์ดดิสก์นนั่ เองจากที่ไหนก็ ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเปิ ดไฟล์ ที่ อยู่ใน Cloud ขึ ้นมาดูหรือ
ทางานจากที่ไหนเวลาใดก็ได้ ทังๆ
้ ที่ไม่ได้ พกพื ้นที่จดั เก็บข้ อมูลไปด้ ว ย จึงมีการเปรียบเปรยว่าข้ อมูลถู กจัดเก็ บไว้
ในก้ อนเมฆ ไม่ว่าเราไปที่ไหนก้ อนเมฆก็จะตามเราไปทุ กที่ และเป็ นที่มาของชื่อเรียกการเก็บข้ อมูลรู ปแบบนี ้ว่ า
Cloud Storage
ความจริงแล้ วข้ อมูลไม่ได้ ถูกจัดเก็บอยู่ในก้ อ นเมฆแต่อย่ างใด แต่ถูกจัดเก็บไว้ ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ ให้ บริการ
ซึ่งผู้ ใช้ สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่ ออัปโหลดไฟล์ ไปจัดเก็บหรือเปิ ดไฟล์ ได้ ผ่า นการเชื่ อมต่อ อินเทอร์เ น็ต
คล้ ายๆ กับการเชื่อมต่อ External Harddisk ผ่ าน Wi-Fi ด้ วยเหตุนี ้เองทาให้ ผ้ ู ใช้ งาน Cloud Storage หรือ
WeCloud สามารถใช้ งานจากที่ไหนและตอนไหนก็ได้
สาหรับข้ อจากัดในการใช้ งาน Cloud Storage หรือ WeCloud ต้ องแยกเป็ น 2 กรณี คือ...
- กำรเชื่อมต่ อเพื่อจัดเก็บข้ อมู ล การเชื่อมต่อกับ Cloud Storage หรือ WeCloud เพื่อการจัดเก็บข้ อมูล
ถือว่าเป็ นวัตถุประสงค์หลักของการใช้ งาน ข้ อจากัดคงมีเพียงเรื่องของการเชื่อ มต่ออิน เทอร์เน็ตเท่านัน้ ขอเพียง
สามารถเชื่อมต่ออินเทอเน็ตได้ ไม่ ว่าจะเป็ นการเชื่อมต่ อผ่ านช่องทางใดก็ตาม สาย Lan, Wi-Fi หรือ 3G/4G ก็
สามารถเข้ าถึง WeCloud ได้
- กำรทำงำนกับไฟล์ ต่ำงๆ ในกรณี ที่ต้องการการเปิ ดไฟล์ ที่อ ยู่ใน WeCloud ขึ ้นมาทางาน หากเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถที่จะเข้ าถึง WeCloud และดาวน์โหลดไฟล์ มายังอุปกรณ์ เพื่อทางานได้ แต่จะทางานได้
ตามที่ต้องการหรือไม่นนั ้ ต้ องขึ ้นอยู่กบั ประเภทของไฟล์ ตลอดจนโปรแกรมหรือแอปพลิ เคชัน บนอุปกรณ์ ที่ใช้ ด้ วย
ว่ารองรับการเปิ ดไฟล์ ดงั กล่ าวหรือ ไม่
หากเป็ นการใช้ งานผ่ านคอมพิวเตอร์หรื อโน้ ต บุ้กคงไม่มีปัญหาในเรื่องนี ้ เพราะบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ ตบุ้ก
ส่ วนใหญ่ ผ้ ู ใช้ คงจะติดตังโปรแกรมส
้
าหรับไฟล์ ที่ตวั เองต้ องใช้ งานเอาไว้ แล้ ว แต่การใช้ งานผ่ านอุปกรณ์ อื่นๆ อย่าง
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ ต ต้ องดูว่าแอปพลิ เคชันที่มีอยู่ในเครื่องรองรับไฟล์ ดงั กล่ า วหรื อไม่ หากเป็ นไฟล์ ทวั่ ๆ ไป เช่น
ไฟล์ เอกสาร (Word, Excel, Power Point), PDF หรืออื่นๆ ส่ วนใหญ่ จะรองรับและมีแอปพลิ เคชันให้ ดาวน์โหลดมา
ใช้ งาน แต่ไฟล์ เฉพาะทาง เช่น ไฟล์ กราฟิ กหรือแอนิแมชัน อาจมีข้อจากัดและทาให้ ไม่สามารถทางานได้ ตามที่

ต้ องการ ซึ่งต้ องเข้ าใจว่าการทางานกับไฟล์ ที่จดั เก็ บไว้ ใน WeCloud นันถื
้ อเป็ นสิ่ งที่นอกเหนือจากคุณสมบัติหลัก
ของบริการ เรียกว่าเป็ นคนละส่ วนกัน
ดังนันหากผู
้
้ ใช้ ต้องการทางานได้ อย่างสะดวกทังการจั
้
ดเก็บไฟล์ โดยที่ ไม่ต้องพกพา External Harddisk
พร้ อมทังสามารถท
้
างานกับไฟล์ ต่างๆ ที่จดั เก็บไว้ ใน WeCloud ได้ ต้ องเตรียม 2 สิ่ งนี ้ให้ พร้ อมคือ อินเทอร์เน็ต และ
โปรแกรมหรือแอปพลิ เคชันที่จะใช้ งาน
สนใจใช้ บริการ WeCloud ของ CS LOXINFO สามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ที่ 0-2263-8185
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