
คู่มือการใช้Windows Live SkyDrive

Windows Live SkyDrive (http://skydrive.live.com)เป็นบริการพื้นที่เก็บไฟล์และข้อมูล 
รองรับการใช้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรูปภาพ ไฟล์งานส่วนตัว หรือรายงานของกลุ่ม โดย
สามารถแชร์ไฟล์กับเพื่อนได้ ให้พื้นที่จัดเก็บถึง 25 GB (แต่ละไฟล์ที่เก็บมีขนาดได้ถึง 50 MB) ซึ่ง
ก าหนดได้ทั้งแบบโฟลเดอร์ส่วนตัวและโฟลเดอร์สาธารณะ พร้อมกับก าหนดรหัสผ่านและก าหนดผู้เข้า
ใช้งานเพื่อป้องกันความลับได้ ท าให้คุณมีไฟล์ที่พร้อมให้เรียกใช้งานได้จากทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

   การเข้าใช้งาน
การเข้าใช้งาน Windows Live SkyDrive ท าได้โดยเปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วไปที่

skydrive.live.com ซึ่งจะปรากฏหน้าจอให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1
          หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เราจะเห็นหน้าจอหลักซึ่งแสดงรูปแฟ้ม 4 แบบ ดังรูปที่ 2 

1. Public เป็นโฟลเดอร์ส าหรับเก็บไฟล์ต่างๆ ที่อนุญาตให้ผู้อ่ืนเข้ามาใช้งานได้
2. Documents เป็นโฟลเดอร์ส าหรับเก็บไฟล์ส่วนตัวของคุณ
3. Favorites เป็นโฟลเดอร์ส่วนตัวส าหรับเก็บลิงค์ของเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ เพื่อการเรียกใช้งาน

                                               อย่างรวดเร็ว
4. Shared favorites เป็นโฟลเดอร์ส าหรับเก็บลิงค์ของเว็บไซต์ที่ชื่นชอบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้

ที่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งานได้
          ทั้งนี้ ในโฟลเดอร์แต่ละประเภทสามารถมีโฟลเดอร์ย่อยๆ ลงไป เพื่อให้การเก็บไฟล์เป็นกลุ่ม ไม่สับสน

ปะปนกัน และจัดการได้ง่าย โดยมีการท างานในลักษณะเดียวกัน
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รูปที่ 2
การสร้างโฟลเดอร์

      1. การสร้างโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ใด ให้คลิกที่รูปโฟลเดอร์เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์นั้นเสียก่อน เช่น คลิก
ที่โฟลเดอร์ Public เพื่อสร้างโฟลเดอร์ย่อยที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้ามาใช้งานได้
      2. คลิกที่ Create folder ป้อนชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Create folder

รูปที่ 3
3. เมื่อกลับมาดูที่โฟลเดอร์ Public จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ย่อยชื่อ Homework-1 เกิดขึ้น
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การลบโฟลเดอร์

      1. การลบโฟลเดอร์ใด ให้คลิกที่รูปโฟลเดอร์เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์นั้น เช่น คลิกที่โฟลเดอร์ Homework-1 ที่
เพิ่งสร้างขึ้น และคลิกที่ Delete

2. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ โดยระบบจะลบไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ด้วย

รูปที่ 4
การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

       1. คลิกที่รูปโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
       2. คลิก More เลือกหัวข้อ Rename แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์ใหม่ในช่อง New name และคลิกปุ่ม Save

รูปที่ 5
3. จะเห็นว่าชื่อของโฟลเดอร์ใน Public ได้เปลี่ยนไปแล้ว
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การย้ายโฟลเดอร์

เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ให้ท าดังนี้
      1. คลิกที่รูปโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย และคลิก More เลือกหัวข้อ Move

2. จะมีรายการโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เลือก ให้คลิกชื่อที่ต้องการ ซึ่งหากมีโฟลเดอร์ย่อยลงไป 
          จะปรากฏรายการให้เลือกต่อไป

รูปที่ 6
3. เมื่อเลือกโฟลเดอร์ปลายทางได้แล้ว ให้คลิกที่รายการ Move this folder into …
4. หน้าจอจะแสดงโฟลเดอร์ปลายทาง และแจ้งให้ทราบว่าได้ย้ายมาจากโฟลเดอร์ใด

รูปทึ่ 7
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การอัพโหลดไฟล์

      1. ให้เข้าไปสู่โฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ที่จะอัพโหลดเสียก่อน ซึ่งข้อความด้านบนจะแสดงชื่อและ
          เส้นทางของโฟลเดอร์ปัจจุบัน จากนั้นคลิกที่ Add files

รูปที่ 8
2. ระบุไฟล์ที่จะอัพโหลด โดยคลิกปุ่ม Browse และระบุไฟล์ โดยแต่ละคร้ังจะอัพโหลดได้ถึง 5 ไฟล์ 

          เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Upload
3. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่ามีไฟล์ถูกอัพโหลดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์แล้ว

รูปที่ 9
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การดาวน์โหลดไฟล์

1. คลิกที่ไอคอนของไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลดมายังคอมพิวเตอร์ที่ก าลังใช้งานอยู่
     2. คลิก Download และคลิกปุ่ม Save ในวินโดว์ที่ปรากฏขึ้น จากนั้นเลือกที่ที่จะเก็บไฟล์นั้น

3. ไฟล์จะถูกโหลดมายังคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ โดยมีวินโดว์แจ้งให้ทราบ

รูปที่ 10

รูปที่ 11
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การย้ายไฟล์ระหว่างโฟลเดอร์

     1. คลิกไอคอนของไฟล์ที่ต้องการย้าย และคลิก Move
2. จะมีรายการโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เลือก ให้คลิกชื่อที่ต้องการ ซึ่งหากมีโฟลเดอร์ย่อยลงไป 

         จะปรากฏรายการให้เลือกต่อไป

รูปที่ 12
3. เมื่อเลือกโฟลเดอร์ปลายทางได้แล้ว ให้คลิกที่รายการ Move this file into …
4. หน้าจอจะแสดงให้ทราบว่าได้ย้ายไฟล์มาจากโฟลเดอร์ใด

รูปที่ 13
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การก็อปปี้ไฟล์

เมื่อต้องการส าเนาไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อ่ืน เราสามารถท าได้ดังนี้
    1. คลิกไอคอนของไฟล์ที่ต้องการย้าย และคลิก Copy

2. จะมีรายการโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เลือก ให้คลิกชื่อที่ต้องการ ซึ่งหากมีโฟลเดอร์ย่อยลงไป 
        จะปรากฏรายการให้เลือกต่อไป

รูปที่ 14
3. เมื่อเลือกโฟลเดอร์ปลายทางได้แล้ว ให้คลิกที่รายการ Copy this file into …
4. หน้าจอจะแสดงให้ทราบว่าได้ย้ายไฟล์มาจากโฟลเดอร์ใด

รูปที่ 15
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การเปลี่ยนชื่อไฟล์

     1. คลิกไอคอนของไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
2. คลิก Rename แล้วป้อนชื่อไฟล์ใหม่ในช่อง New name และคลิกปุ่ม Save

รูปที่ 16

รูปที่ 17
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การลบไฟล์

     1. คลิกที่ไอคอนของไฟล์ที่ต้องการลบ
     2. คลิกที่ Delete และคลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ

รูปที่ 18
การออกจากระบบ

เมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้วเราควรออกจากระบบ โดยคลิกที่ sign out บริเวณมุมบนขวาของจอภาพ

รูปที่ 19
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