คูมือการใชงานระบบ SUT-Drive

Keep Everything …Share Anything.
Own Cloud Solution.

ปจจุบันมีการใชงาน Cloud Storage แบบที่ใหบริการฟรีกันอย%างแพร%หลายไม%ว%าจะเป,นบริการของ
Google Drive, Drop box, OneDrive หรืออื่นๆ ซึ่งจะช%วยอํานวยความสะดวกในการสํารองขอมูลไวบน
Cloud ไดเป,นอย%างดี แต%การถ%ายโอนไฟลDกับบริการดังกล%าว จะมีความล%าชาและสิ้นเปลืองแบนวิดธD
อินเตอรDเน็ตมากพอสมควรเพราะ Cloud Storage Server ไดวางไวบนอินเตอรDเน็ตที่เป,นเครือข%ายของผู
ใหบริการ
SUT-Drive เป,น Cloud Storage Server สําหรับบริการพื้นที่จัดเก็บขอมูล สําหรับคณาจารยDบุคลากร ซึ่งสามารถ access ไฟลDจากที่ไหน ๆ ผ%านเครือข%ายอินเตอรDเน็ตก็ได ซึ่งจะสามารถลดปญหาความ
ล%าชาในการถ%ายโอนไฟลD และลดการสิ้นเปลืองของแบนดDวิดธDอินเตอรDเน็ตและลดขอจํากัดทางดานพื้นที่ของ
การเก็บขอมูลลงได โดยในเฟสแรกเป,นช%วงทดลองใชงาน ศูนยDคอมพิวเตอรDจัดสรรพื้นที่จัดเก็บขอมูลใหท%านละ
2 Gb.
ความสามารถของ SUT-Drive
• Access Your data สามารถเก็บขอมูลที่เป,นไฟลD, โฟลเดอรD, contacts, photo galleries,
calendars และอื่นๆ ไวบน Server ของคุณสามารถเขาถึงขอมูลดังกล%าวจาก mobile device,
desktop หรือจะผ%าน web browser โดยสามารถเขาถึงขอมูลจากที่ไหนหรือเมื่อไหร%ก็ไดตามที่
ตองการ
• Sync Your Data เก็บไฟลD, โฟลเดอรD, contacts, photo galleries, calendars และอื่นๆ ดวยการ
ซิงโครไนชDกับ device ต%างๆ เช%นmobile device, desktop ของคุณ และสามารถอัพเดตไฟลDในหนึ่ง
โฟลเดอรDสองโฟลเดอรDหรือมากกว%าดวย desktop web client หรือ mobile app ไดทุกที่ทุกเวลา
• Share Your Data แบ%งปนขอมูลของคุณกับคนอื่นและใหคนอื่นสามารถเขาถึง photos galleries ,
calendar, music ของคุณที่ตองการใหคนอื่นเห็นโดยปราศจากรหัสผ%านหรือการจํากัดเวลา โดยที่
สามารถแบ%งปนเป,นแบบสาธารณะหรือแบบส%วนตัว (private)ได

การเขาสูระบบ
สามารถเขาใชงาน SUT-Drive ไดที่ http://sutdrive.sut.ac.th login ดวยรหัสพนักงาน และ password
เดียวกันกับ internet account

เมื่อเขาสู%ระบบแลว จะพบกับหนาจอ Welcome ดังรูป ท%านสามารถดาวนDโหลด Application
ownCloud บน Android และ IOS สําหรับจัดการขอมูลของท%านผ%านสมารDทโฟน (ซึ่งสามารถดาวนDโหลด
application ภายหลังได) ใหท%านปaดหนาจอ Welcome เพื่อเขาสู%การใชงานปรกติ บน Web Browser.

รูปแสดงหนาจอการใชงานปกติ
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1. เมนู “อัพโหลดไฟลืใหม%” เป,นการสรางไฟลDใหม%ขึ้นมาในระบบ
มีเมนูย%อยดังนี้ - Text file เมนูสําหรับการสราง text file ขึ้นมาใหม%
- folder เมนูสําหรับการสราง folder เพื่อจัดเก็บไฟลD
- from link เป,นเมนูสําหรับการสรางหนาเอกสาร html จาก link url
2. เมนู Upload –ใชสําหรับ upload ขอมูลขึ้นสู% storage จากการ brows file ในเครื่องคอมพิวเตอรD
3. เมนู Deleted file ทํางานคลาย recycle bin บนเครื่องคอมพิวเตอรD คือสามารถดูไฟลDที่ถูกลบไป
แลวไดและจะสามารถทําการกูคืนกลับมาได จากเมนูนี้
4. แสดง files และ folder ที่อยู%ในระบบ
5. สรุปการใชงานพื้นที่ในปจจุบัน (โควตาไม%เกินท%านละ 2 Gb )
6. เมนู All files จะแสดงไฟลD-folder ทั้งหมดที่มีในระบบ
7. เมนู “รายการโปรด” จะแสดงไฟลDหรือ folder ที่มีการ add เป,น favorite
8. เมนู “shared with you” จะแสดงไฟลD-folder ที่มีคนอื่นแชรDใหคุณ
9. เมนู “shared with other” จะแสดงไฟลD-folder ที่คุณแชรDใหคนอื่น
10. เมนู “shared by link” จะแสดงไฟลD-folder ที่ถูกแชรDแบบ link
11. การจัดการขอมูลส%วนบุคคล จะบอกรายละเอียดการใชพื้นที่ –การตั้งค%ารูป profile การตั้งค%าภาษา
เป,นตน
12. เมนู short cut ประกอบไปดวยเมนู
file -> จะแสดง files-folder ที่มีอยู%บนระบบทั้งหมด
Activity ->จะแสดงสรุปกิจกรรมที่ผ%านมาทั้งหมด
Picture ->จะแสดงรูปภาพที่มีอยู%บนระบบทั้งหมด
13. เมนูสําหรับการใชงานแบบ webdev

การจัดการไฟล4
1.การ upload ไฟล4
ท%านสามารถ upload ไฟลDลง root directory หรือ Folder ย%อยๆ ก็ได โดยท%านสามารถเลือกเมนู
เพื่อ
ทําการupload ไฟลDไดอย%างง%ายดาย เมื่อเลือกเมนู upload แลวจะปรากฎหนาต%างสําหรับเลือกไฟลDที่ตองการ
ท%านสามารถเลือกไดครั้งละหลายๆ ไฟลD หรือหากไม%ใชเมนู upload ท%านสามารถใชการ Drag and drop
ไฟลD คือ ลากไฟลDจากเครื่อง pc นํามาวางใน browser เลยก็ได
2.การ download ไฟล4
ใหเลือก file หรือ folder ที่จะทําการดาวDนโหลดและเลือกเมนู download ตัวอย%างตามรูป

* หากเป,นการดาวDนโหลดทั้ง folder ระบบจะ zip ไฟลDทั้งหมดที่มีอยู%ใน folder นั้น แลวดาวDนโหลดลงสู%
เครื่องคอมพิวเตอรD
3.การแชร4ไฟล4
คลิ้กเลือกไฟลDที่ตองการแชรD แลวกดปุwมแชรD จากนั้นระบุขื่อผูที่ตองการจะแชรD (บุคคลที่จะสามารถแชรDไดตอง
เป,นผูใชงานภายในมหาวิทยาลัยเท%านั้น โดยการพิมพDชื่อตนภาษาอังกฤษ เพื่อคนหา) จากนั้นใหสิทธิ์ว%าจะใหได
ไขไฟลDไดดวยหรือไม%

ซึ่งบนพื้นที่เก็บขอมูลของผูใชงานที่ถูกระบุว%าแชรD ก็จะสามารถมองเห็น files - folder ที่แชรDได

กรณีตองการแชร4ใหบุคคลภายนอก ใหเลือกการแชร4แบบ share link โดยติ้กเครื่องหมายถูกหนา shared
link ตามตัวอยาง

กําหนดรหัสผานหรือไมก็ได, ใหสิทธิ์การ edit ไฟล4ดวยหรือไม จากนั้นใส email ของผูที่ตองการจะ
share จากนั้นระบบจะสงเมลล4ใหผูรับ ซึ่งจะสามารถเขาถึงไฟล4แชร4ไดจาก link ใน email

4.การ sync ขอมูล
4.1 Own Cloud App บน Desktop (โหลดโปรแกรมไดจากเมนูขอ 7 การจัดการ Profile เลือก Desktop
App)

เลือกเพื*อดาวน์ โหลดโปรแกรมOwncloud

เมื่อดาวDนโหลดและติดตั้งแลวโปรแกรมจะถามค%า config ดังนี้

เราสามารถติดตั้งโปรแกรม ownCloud app บน Desktop เพื่อช%วยในการ sync ขอมูลได ซึ่งเมื่อ
ติดตั้งแลวจะมี icon และโฟลเดอรDบนเครื่อง Desktop ดังรูป ขอดีคือเราจะสามารถจัดการไฟลDผ%านไอคอนนี้
ไดเลย โดยไม%ตองเขาใชงานผ%าน Browser

4.2 Own Cloud App for Android สําหรับการใชงานผ%านมือถือ Android (โหลดโปรแกรมไดจากเมนูขอ
7 การจัดการ Profile เลือก Google play หรือสามารถ search จาก play store มาติดตั้งก็ได) สามารถ
ดาวDนโหลดมาติดตั้งไดฟรีและใชงานไดดังรูป (ไม%ฟรี 0.99 USD)

4.3 Own Cloud App for IOS สําหรับการใชงานผ%านIPAD,IPHONE (โหลดโปรแกรมไดจากเมนูขอ 7 การ
จัดการ Profile เลือก App store หรือสามารถ search จาก App store มาติดตั้งก็ได) สามารถดาวDนโหลด
มาติดตั้งไดและใชงานไดดังรูป (ไม%ฟรี 0.99 USD)

