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บทที่ 1

เอกสารสาหรับผู้ใช้ งาน
SecureDrive
ยินดีต้อนรับสู่ SecureDrive
SecureDrive เป็ นเสมือนพื ้นที่สาหรับการจัดการไฟล์ของคุณ โดยทีค่ ณ
ุ สามารถดาเนินการแก้ ไข แชร์ หรือจัดการไฟล์ของคุณได้
อย่างอิสระ ภายใต้ การควบคุมของคุณ
โดยในส่วนนี ้จะเป็ นคูม่ ือที่จะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบการทางานของ SecureDrive เบื ้องต้ น โดยจะมีการ
อธิบายขันตอนการท
้
างานอย่างง่ายๆ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ ทาความเข้ าใจระบบการทางาน แบ่งเป็ นหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้

1.1 หน้ าเว็บเบราเซอร์
ในบทนี ้จะเป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับการเข้ าไปจัดการไฟล์ของคุณผ่านทางเว็บ เบราเซอร์ เช่น Firefox, Chrome หรือ Internet Explorer
•

หน้ าเว็บ SecureDrive

1.2 ไฟล์ และการซิงโครไนซ์ ไฟล์
ในบทนี ้จะเป็ นการนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการเข้ าไปจัดการไฟล์ของคุณผ่านทางเบราเซอร์ , WebDAV และการซิงโครไนซ์ไฟล์
•

การจัดการไฟล์ผ่านเบราเซอร์

•

การจัดการไฟล์ผ่าน WebDAV

•

การซิงโครไนซ์กบั Desktop client

•

การจัดการเวอร์ ชนั ของไฟล์

•

การจัดการไฟล์ที่ลบไปแล้ ว

•

การเข้ ารหัสไฟล์

•

การกาหนดโควตาการใช้ งานของผู้ใช้ งานแต่ละคน

•

ไฟล์ขนาดใหญ่

1.3 การจัดการข้ อมูลส่ วนตัว
ในบทนี ้จะเป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับการจัดการข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ งานและการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลต่างๆ
1.4 การจัดการข้ อมูลผู้ใช้ งาน
ในบทนี ้จะเป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับการจัดการสร้ างผู้ใช้ งานใหม่และการจัดการกลุม่ ผู้ใช้ งาน
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บทที่ 2

หน้ าเว็บ
SecureDrive
คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ าไปยัง SecureDrive ผ่านทางเว็บเบราเซอร์ ของคุณ โดยใส่แอดเดรสที่คณ
ุ ได้ รับจากผู้ดแู ลระบบ ถ้ าในกรณี
ที่คณ
ุ เป็ นผู้ดแู ลระบบเอง คุณสามารถดูวิธีการใช้ งานได้ ที่ SecureDrive Administrators Manual.
เมื่อคุณใส่ URL ครบถ้ วน คุณจะเข้ าไปสูห่ น้ าเว็บเหมือนดังภาพประกอบด้ านล่างนี :้

รูปภาพที่ 2.1 หน้ าต่ างเข้ าสู่ระบบ SecureDrive

คุณ สามารถเข้ า สู่ระบบด้ ว ยชื่ อ ผู้ใ ช้ ง านและรหั ส ผ่า นที่ คุณ ได้ รั บ จากผู้ดูแ ลระบบ แต่ถ้ า คุณ ติ ด ตัง้ ระบบด้ ว ยตัว ของคุณ เอง
คุณสามารถเข้ าสู่ระบบด้ วยบัญชีผ้ ูใช้ งานที่คณ
ุ ได้ กรอกไว้ ในขณะที่กาลังติดตัง้ ระบบ และคุณยังสามารถเพิ่มความสามารถของระบบหรื อ
จัดการการใช้ งานของผู้ใช้ งานอย่างเช่น LDAP ได้ ด้วย
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2.1 การใช้ งานระบบโดยทั่วไป
หลังจากที่คณ
ุ ได้ ทาการเข้ าสูร่ ะบบด้ วยชื่อผู้ใ ช้ งานและรหัสผ่านที่ถกู ต้ องแล้ ว หน้ าเว็บเบราเซอร์ ของคุณจะเข้ าสูห่ น้ าเว็บหลักของ
Secure Drive โดยที่หน้ าเว็บหลักจะประกอบไปด้ วยสิ่งต่างๆดังต่อไปนี:้

รูปภาพที่ 2.2 หน้ าต่ างหลักของ SecureDrive และตัวเลขแสดงตาแหน่ งของการทางาน

1. Navigation bar : ใช้ สาหรับเข้ าถึงหน้ าเว็บในส่วนต่างๆ ของ SecureDrive ประกอบไปด้ วย:

2.
3.
4.

5.

•

หน้ าจัดการไฟล์

•

กิจกรรมของผู้ใช้ งาน

•

หน้ าต่างการแก้ ไขข้ อมูลส่วนตัว

•

หน้ าจัดการผู้ใช้ งาน (กรณีที่คณ
ุ เป็ นผู้ดแู ลระบบหรือผู้ดแู ลกลุม่ ต่างๆ ของผู้งาน)

•

หน้ าต่างการตังค่
้ าส่วนเสริมของระบบ (กรณีที่คณ
ุ เป็ นผู้ดแู ลระบบ)

• หน้ าจัดการระบบของผู้ดแู ลระบบ (กรณีที่คณ
ุ เป็ นผู้ดแู ลระบบ)
Storage usage : ใช้ สาหรับแสดงการใช้ งานพื ้นที่ตามโควตาของผู้ใช้ งาน.
Application view : ใช้ สาหรับแสดงส่วนที่อยู่ภายในของหน้ าเว็บ SecureDrive ในส่วนต่างๆ โดยปกติแล้ วผู้ใช้ งานจะเข้ ามาอยูใ่ น
หน้ าจัดการไฟล์ของผู้ใช้ งานเป็ นอันดับแรก (หน้ า files).
ปุ่ ม New folder / New file / Upload : ปุ่ ม upload เป็ น ปุ่ มที่ ใ ช้ ส าหรั บเพิ่มไฟล์ ที่ อยู่ใ นเครื่ องของคุณเข้ าไปใน SecureDrive
(คุณสามารถเพิ่มไฟล์เข้ าไปได้ โดยลากจากแฟ้มเอกสารภายนอกเบราเซอร์ เข้ ามาในหน้ าเบราเซอร์ ได้ ทนั ที) ในส่วนของ ปุ่ ม new folder
ใช้ สาหรับสร้ างแฟ้มเอกสารของผู้ใช้ งานขึน้ มาใหม่ และปุ่ ม new file ใช้ สาหรับสร้ างไฟล์เอกสารเปล่านามสกุล (.txt) เพิ่มเข้ าไปยัง
หน้ าจัดการไฟล์ของผู้ใช้ งาน.
Search box : ใช้ สาหรับค้ นหาไฟล์ที่อยูใ่ นหน้ าจัดการไฟล์

3|Secure Drive

บทที่ 3

ไฟล์ และการซิงโครไนซ์ ไฟล์
3.1 การจัดการไฟล์ ผ่านเบราเซอร์
คุณสามารถเข้ าไปจัดการไฟล์ของคุณจากที่ไหนก็ได้ โดยเข้ าผ่านหน้ าเว็บ SecureDrive ในหน้ าจัดการไฟล์คณ
ุ สามารถที่จะเปิ ดดูไฟล์
(ถ้ าเป็ นไฟล์ทั่วๆ ไป เช่น ไฟล์ข้อความ ไฟล์ภาพ), เคลื่อนย้ าย, เปลี่ยนชื่อ, ดาวน์ โหลด, แชร์ , และลบไฟล์ของคุณได้ อย่างง่ายดาย และยัง
สามารถจัดการไฟล์เวอร์ ชนั ได้ อีกด้ วย ถ้ าหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขไฟล์ ดูรายละเอียดได้ ที่ การจัดการเวอร์ ชนั่ ของไฟล์

รูปภาพที่ 3.1 การจัดการไฟล์ บนหน้ าต่ างหลักของ SecureDrive

คุณสามารที่จะเห็นรายการการดาเนินการไฟล์ของคุณได้ โดยการนาเมาส์เคอร์ เซอร์ ไปวางไว้ บนไฟล์ โดยที่คณ
ุ สามารถเปลี่ยนชื่อ,
ดาวน์โหลด, แชร์ เพียงแค่คณ
ุ คลิก๊ ที่เครื่องหมายของการดาเนินการนันๆ
้
หรือคลิกที่เครื่องหมายกากบาททีม่ มุ ขวาของไฟล์ที่คณ
ุ นาเมาส์
เคอร์ เซอร์ ไปวางไว้ เพื่อทาการลบไฟล์นนั ้
ถ้ าไฟล์นนๆ
ั ้ สามารถแก้ ไขได้ ในกรณีทคี่ ณ
ุ แก้ ไขไฟล์นนแล้
ั ้ ว คุณจะสามารถเห็นเวอร์ ชนั่ ของไฟล์เพื่อที่จะสามารถกู้ไฟล์เวอร์ ชนั เก่าๆ
ของไฟล์นนได้
ั้

3.1.1 แถบทางใน Secure Drive
เพื่อความง่ายในการจัดการไฟล์ คุณสามารถคลิ๊กที่ชื่อแฟ้มเอกสารและแถบนาทางด้ านบนจะปรากฏชื่อแฟ้มเอกสารปั จจุบนั ของ
คุณ โดยที่คณ
ุ สามารถคลิ๊กที่ชื่อแฟ้มเอกสาร หรือคลิ๊กที่แถบนาทางไฟล์(Files)เพื่อกลับไปยังหน้ าไฟล์ทงหมด
ั้

รู ปภาพที่ 3.2 แถบนาทาง
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3.1.2 การสร้ างไฟล์ / อัพโหลดไฟล์
คุณสามารถสร้ างแฟ้มเอกสาร หรือสร้ างไฟล์ข้อความได้ โดยการคลิ๊กที่ปมสร้
ุ่ างแฟ้มเอกสาร หรือปุ่ มสร้ างไฟล์ข้อความดังรูป

รูปภาพที่ 3.3 การสร้ างแฟ้ มเอกสาร

รูปภาพที่ 3.4 การสร้ างไฟล์ ข้อความ

•

แฟ้มเอกสารที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่จะสร้ างในแฟ้มเอกสารปั จจุบนั

•

ไฟล์ข้อความที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่จะสร้ างเป็ นไฟล์ข้อความอย่างง่ายไปยังแฟ้มเอกสารปั จจุบนั

3.1.3 การเลือกไฟล์
คุณสามารถเลือกไฟล์ โดยที่จะเลือกเพียงไฟล์เดียวหรือหลายๆไฟล์ได้ โดยการคลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้ านล่างเครื่องหมายของไฟล์เพื่อ
ทาเครื่องหมายว่าเลือกไฟล์นนๆ
ั ้ หากต้ องการเลือกไฟล์ทงหมดให้
ั้
ทาเครื่องหมายถูกที่ชอ่ งสี่เหลี่ยมหน้ าแถบชื่อด้ านบนของรายการไฟล์ทงหมด
ั้
ถ้ าคุณทาการเลือกไฟล์ ไฟล์ที่ถกู เลือกจะมีรายการการจัดการไฟล์ที่สามารถทาการลบหรื อดาวน์ โหลดไฟล์เป็ นไฟล์สกุลซิป โดย
คลิ๊กที่ปมที
ุ่ ่อยูเ่ หนือรายการของไฟล์ทงหมด
ั้
ถ้ าปุ่ มดาวน์โหลดไม่ปรากฏให้ เห็น นัน่ หมายถึงผู้ดแู ลระบบได้ ทาการปิ ดฟังก์ชนั นันๆไว้
้

รูปภาพที่ 3.5 การเลือกไฟล์
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3.1.4 การเรี ยกดูไฟล์
Secure Drive สามารถที่จะดูไฟล์ข้อความที่ไม่ได้ ถกู บีบอัด, ไฟล์ PDF, และ ไฟล์รูปภาพโดยการคลิ๊กลงบนไฟล์. ถ้ าไม่สามารถ
เรียกดูได้ , การดาวน์โหลดแบบอัตโนมัติจะเริ่มโดยทันที

3.1.5 การเคลื่อนย้ ายไฟล์
ในหน้ าเว็บของ Secure Drive คุณสามารถเคลื่อนย้ ายไฟล์ได้ โดยการคลิ๊กที่ไฟล์แล้ วทาการลากไปวางตรงแฟ้มเอกสารได้ โดยทันที
ถ้ าคุณต้ องการเคลื่อนย้ ายไฟล์ไปยังไดเรกทอรี่ก่อนหน้ านี ้ คุณสามารถทาได้ โดยการคลิ๊กที่ไฟล์แล้ วลากไปยังแถบนาทางและไปวางไว้ ที่ไดเรก
ทอรี่ที่ต้องการ ไฟล์ที่ถกู เลือกจะย้ ายไปยังไดเรกทอรี่นนๆ
ั้

3.1.6 การแชร์ ไฟล์
การแชร์ ไฟล์แบบทัว่ ไปสามารถแชร์ ให้ กบั ผู้ใช้ งานหรือกลุม่ ผู้ใช้ งานที่อยูใ่ นระบบภายในองค์กร หรือใครก็ตามที่เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต
ด้ วย ลิงก์สาธารณะ หลังจากที่คณ
ุ แชร์ ไฟล์เรียบร้ อยแล้ วจะปรากฏเครื่องหมายแสดงสถานะของการแชร์ ไฟล์นนๆให้
ั ้ เห็น

รูปภาพที่ 3.6 การแชร์ ไฟล์

การแชร์ ไฟล์สามารถทาได้ โดยการนาเมาส์เคอร์ เซอร์ ไปวางไว้ บนไฟล์ที่ต้องการจะแชร์ และกดที่ปมุ่ แชร์ (Share) คุณจะเห็นหน้ าต่าง
แสดงการแชร์ ไฟล์พร้ อมกับตัวเลือกต่างๆดังนี ้
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รูปภาพที่ 3.6 ตัวเลือกการแชร์ ไฟล์

•

ในช่องแรกคือการแชร์ ไฟล์ให้ กบั ผู้ใช้ งานหรือกลุม่ ผู้ใช้ งานที่อยูใ่ นระบบภายในองค์กร.

•

ถ้ าคุณคลิ๊กแชร์ ลิงก์ ฟั งก์ชนั อื่นที่จะปรากฏให้ เห็น ถ้ าเป็ นไฟล์ที่แชร์ แบบสาธารณะ คุณควรที่จะใส่รหัสผ่านไว้ เพื่อป้องกั นไฟล์ถกู
นาไปใช้ งานภายนอกองค์กร วิธีการใส่รหัสคือให้ เราทาการทาเครื่ องหมายถูกที่ช่องใส่รหัสผ่าน เพื่อทาการกรอดรหัสผ่านให้ กับไฟล์
นันๆ
้

•

ถ้ าสิ่งที่แชร์ เป็ นแฟ้มเอกสาร คุณจะมีฟังก์ชนั ในการเปิ ดการใช้ งานเพื่ออัพโหลดไฟล์ได้ อย่างสาธารณะ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานหลายๆ คนได้
เข้ าถึงและสามารถอัพโหลดไฟล์ไปยังแฟ้มเอกสารนันๆ
้ ได้ อีกด้ วย

•

ถ้ าเซิฟเวอร์ ของคุณได้ ทาการติดตังอี
้ เมลเซิฟเวอร์ คุณสามารถแชร์ ไฟล์ได้ ด้วยการกรอกอีเมลของผู้รับไปยังช่อง ส่งลิงก์ให้ ทางอีเมล
และกดส่ง

•

ผู้ใช้ งานที่คณ
ุ แชร์ ไฟล์ให้ จะไม่สามารถใช้ งานไฟล์นนได้
ั ้ อีก หากคุณตังค่
้ าวันหมดอายุให้ กบั การแชร์ ไฟล์นนั ้ และไฟล์นนหมดอายุ
ั้
ไป
แล้ ว
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3.2 การจัดการไฟล์ ผ่าน WebDAV
คุณสามารถเข้ าถึงไฟล์ผ่าน WebDAV ได้ โดยการเข้ าไปที่หน้ า ส่วนตัว (Personal) หลังจากนันให้
้ ทาการคัดลอกลิงก์ของ WebDAV
ที่ปรากฏไปวางไว้ ที่ URL เพื่อเข้ าถึงไฟล์ผ่าน WebDAV

รูปภาพที่ 3.7 การจัดการไฟล์ ผ่าน WebDAV

3.3 การจัดการเวอร์ ชันของไฟล์
Secure Drive มีการจัดการเวอร์ ชนั ของไฟล์แบบง่ายๆ เวอร์ ชนั ของไฟล์จะถูกสร้ างมาและทาการสารองข้ อมูลเอาไว้ ที่เซิฟเวอร์ และ
จะทาการสร้ างลิงก์ของเวอร์ ชันของไฟล์นนั ้ ๆขึน้ มาหลังจากที่ไฟล์นัน้ ถูกทาการแก้ ไข โดยที่ลิงก์ นนั ้ จะเก็บประวัติของไฟล์และสามารถกู้ คืน
เวอร์ ชนั ของไฟล์ก่อนหน้ านี ้มาได้
วิธีการกู้คืนไฟล์เวอร์ ชนั เก่า กลับมา ให้ นาเมาส์เคอร์ เซอร์ ไปวางไว้ บนไฟล์ ที่ต้องการจะกู้คืนไฟล์เวอร์ ชันเก่ากลับมา และกดที่ปมุ่
รุ่น (Version) ถ้ าหากไฟล์นนั ้ มีเวอร์ ชนั ของไฟล์ที่เก่ากว่าเวอร์ ชนั ปั จจุบนั คุณจะสามารถเห็นรายการของเวอร์ ชนั ปรากฏมาให้ เห็นใต้ ไฟล์นนๆ
ั้
ดังรูป:

รูปภาพที่ 3.8 การจัดการเวอร์ ชันของไฟล์
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หลังจากคลิ๊กทีป่ มคื
ุ่ นค่าระบบก็จะทาการกู้คืนเวอร์ ชนั ของไฟล์นนกลั
ั ้ บมาทับกับไฟล์ปัจจุบนั หากยังมีเ วอร์ ชนั ของไฟล์ก่อนหน้ านัน้
อีก ทีร่ ายการเวอร์ ชนั ของไฟล์ก็จะมีไฟล์เวอร์ ชนั ปรากฏมาให้ เลือก
เวอร์ ชนั ของไฟล์จะหมดอายุแบบอัตโนมัติ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการรักษาพื ้นที่การใช้ งานของผู้ใช้ งาน เพื่อไม่ให้ ใช้ พื ้นที่เกินความ
จาเป็ น โดยมีรูปแบบดังนี ้ :

•

สาหรับวินาทีแรก Secure Drive จะเก็บ 1 เวอร์ ชนั

•

สาหรับ 10 วินาทีตอ่ มา Secure Drive จะเก็บ 1 เวอร์ ชนั ทุกๆ 2 วินาที

•

สาหรับนาทีแรก Secure Drive จะเก็บ 1 เวอร์ ชนั ทุกๆ 10 วินาที

•

สาหรับชัว่ โมงแรก Secure Drive จะเก็บ 1 เวอร์ ชนั ทุกๆ นาที

•

สาหรับ 24 ชัว่ โมงแรก Secure Drive จะเก็บ 1 เวอร์ ชนั ทุกๆ ชัว่ โมง

•

สาหรับ 30 วันแรก Secure Drive จะเก็บ 1 เวอร์ ชนั ทุกๆ วัน

•

หลังจาก 30 วัน Secure Drive จะเก็บ 1 เวอร์ ชนั ทุกๆ สัปดาห์

เวอร์ ชนั ของไฟล์จะถูกปรับทุกครัง้ ที่มีเวอร์ ชนั ใหม่ถกู สร้ างขึ ้นมา และนอกจากนี ้ระบบเวอร์ ชนั ของไฟล์จะป้องกันไม่ให้ สร้ างเวอร์ ชนั
ของไฟล์เกินจานวน 50% ของพื ้นที่ทงหมดของไฟล์
ั้
หากเกินจากที่กาหนดไว้ ระบบจะลบรุ่นที่เก่าที่สดุ เพื่อให้ เป็ นไปตามขีดจากัดที่ถกู กาหนดไว้

3.4 ไฟล์ ท่ ถี ูกลบ
Secure Drive จะเก็บไฟล์ที่ลบไว้ ในกรณีที่คณ
ุ ต้ องการที่จะใช้ ไฟล์นนอี
ั ้ กครัง้ หนึ่ง. เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ ผ้ ใู ช้ งานใช้ พื ้นที่เกินกาหนด
ระบบจะทาการลบไฟล์ที่ถกู ลบอันที่เก่าที่สดุ ในกรณีที่ไฟล์ที่ถกู ลบใช้ พื ้นที่เกิน 50%
คุณสามารถเห็นไฟล์ที่ถกู ลบได้ โดยการคลิ๊กปุ่ ม แสดงไฟล์ที่ลบทิ ้ง ที่อยูข่ ้ างๆ ปุ่ มสร้ างไฟล์ข้อความ ด้ านบนของรายการไฟล์ทงหมด
ั้
คุณสามารถกู้คนื ไฟล์ที่ถกู ลบหรือจะลบไฟล์ที่ถกู ลบจากระบบได้ ด้วยการกดที่เครื่องหมายที่ปรากฏมาให้ เห็นตอนที่นาเมาส์เคอร์ เซอร์ ไปวางไว้
ที่ไฟล์นนๆ
ั้
โดยปกติแล้ วไฟล์ที่ถกู ลบจะถูกเก็บไว้ ในถังขยะ 180 วัน หลังจากนันไฟล์
้ นนจะถู
ั ้ กลบทิ ้งทันที แต่ผ้ ดู แู ลระบบสามารถตังค่
้ าในไฟล์
config.php โดยกาหนด *”trashbin_retention_obligation”* และตังค่
้ าจานวนวันที่ต้องการจะเก็บไว้ ในถังขยะ หลังจากตังค่
้ าเสร็จ ไฟล์ที่มีอยู่
ในถังขยะก่อนหน้ านี ้จะถูกลบจากระบบโดยทันที

3.5 การซิงโครไนซ์ ไฟล์ กับ Desktop Client
Secure Drive Desktop Client นันได้
้ อนุญาตให้ คณ
ุ เชื่อมต่อไปยังเซิฟเวอร์ ภายในองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้ างแฟ้มเอกสารใน
หน้ าของแฟ้มเอกสาร Secure Drive คุณสามารถลากไฟล์ไปยังพื ้นที่ในแฟ้มเอกสารของ Secure Drive หรือแฟ้มเอกสารที่สร้ างขึ ้นมาใหม่ และ
รอให้ ไคลเอนท์นนท
ั ้ าการซิงโครไนซ์ไฟล์ไปยังเซิฟเวอร์
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3.6 การเข้ ารหัสไฟล์
Secure Drive มีการเข้ ารหัสไฟล์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ กบั ไฟล์ของผู้ใช้ งาน Secure Drive โดยที่ระบบการเข้ ารหัสจะถูกเปิ ดด้ วย
ผู้ดแู ลระบบ หลังจากนันไฟล์
้ ทกุ ไฟล์ของคุณจะถูกเข้ ารหัสโดยอัตโนมัติ
การเข้ ารหัสและถอดรหัสจะถูกกระทาที่ฝั่งเซิฟเวอร์ เมื่อเปิ ดการใช้ งานการเข้ ารหัสแล้ วผู้ใช้ งานสามารถใช้ งานได้ ตามปกติไม่วา่ จะ
เป็ นการดูไฟล์หรือแก้ ไขข้ อมูลไฟล์ การเข้ ารหัสทีฝ่ ั่งเซิฟเวอร์ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากขึ ้นหากเซิฟเวอร์ ของคุณติดตังอยุ
้ ภ่ ายนอกองค์กร
โปรดจาไว้ วา่ หลังจากระบบการเข้ ารหัสได้ เปิ ดการใช้ งานแล้ ว รหัสผ่านของคุณนันจ
้ าเป็ นมากในการใช้ ถอดรหัสและเข้ าถึงข้ อมูล
ของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่านของคุณนัน่ หมายความว่าคุณจะต้ องสูญเสียข้ อมูลของคุณไปด้ วยนัน่ เอง ถ้ าคุณต้ องการที่จะป้องกันไม่ให้
รหัสผ่านของคุณหาย โปรดเก็บรหัสผ่านของคุณไว้ ในที่ปลอดภัย หรือเปิ ดการใช้ งาน การกู้คืนรหัสผ่าน

3.6.1 อะไรบ้ างที่ต้องเข้ ารหัส
การเข้ ารหัสในเวอร์ ชนั ปั จจุบนั จะเข้ ารหัสไฟล์ของคุณทังหมดที
้
่เก็บไว้ ใน Secure Drive ไม่รวมไฟล์ที่มีเงื่อนไขตามนี ้ :
•

ไฟล์เก่าที่เก็บอยูใ่ นถังขยะ (ไฟล์อะไรก็ตามที่ถกู ลบก่อนที่จะทาการเปิ ดระบบการเข้ ารหัส)

•

ไฟล์รูปภาพขนาดเล็กที่แสดงในรายการไฟล์ทงหมด
ั้

•

ดัชนีการค้ นฟาของฟังก์ชนั full text search

ข้ อมูลของคุณทังหมดจะถู
้
กเก็บไว้ ในเซิฟเวอร์ ของ Secure Drive ดังนันไม่
้ ต้องเป็ นห่วงว่าข้ อมูลของคุณจะถูกเปิ ดเผย

3.7 การกาหนดโควตาการใช้ งานของผู้ใช้ งานแต่ ละคน
Secure Drive จะมีการกาหนดพื ้นที่ให้ ผ้ ใู ช้ งานแต่ละคนอย่างจากัด โดยผู้ดแู ลระบบสามารถกาหนดได้ วา่ จะให้ ผ้ ใู ช้ งานแต่ละคนใช้
พื ้นที่ได้ เท่าไหร่
หมายเหตุ : เมื่อทาการตังค่
้ าโควตา ผู้ดแู ลระบบควรจะทราบว่าไฟล์ที่ทาการอัพโหลดมาเป็ นไฟล์ที่ใช้ งานได้ จริง และเมื่อทาการกาหนดโควตา
แล้ ว จะต้ องมีพื ้นที่วา่ งอย่างน้ อยมากกว่า 10% ที่ผ้ ใู ช้ งานคนนันได้
้ ใช้ จริงๆ

3.7.1 การตรวจสอบพืน้ ที่ว่างที่เหลืออยู่
คุณสามารถตรวจสอบพื ้นที่วา่ งของคุณเพียงแค่คณ
ุ ดูที่หน้ าไฟล์ตรง Storage Usage หรือที่หน้ า ส่วนตัว(Personal) จะมีแถบแสดง
การใช้ งานพื ้นที่ทงหมดอยู
ั้
ด่ ้ านล่างของหน้ าส่วนตัว
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3.7.2 การแชร์
การแชร์ ไฟล์หรือแฟ้มเอกสาร สิ่งเหล่านี ้จะใช้ พื ้นที่ที่เหลือของผู้ที่แชร์ ไฟล์หรือแฟ้มเอกสารนันๆ
้

การแชร์ ไฟล์
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ งาน A ได้ แชร์ ไฟล์ F ให้ กบั ผู้ใช้ งาน B ขนาดของไฟล์ F จะเพิ่มในพื ้นที่ของผู้ใช้ งาน A แต่ถ้าไฟล์นนถู
ั ้ กแก้ ไข
ขนาดของไฟล์ F จะเพิ่มในพื ้นที่ของผู้ใช้ งาน B ด้ วยเช่นกัน

การแชร์ แฟ้ มเอกสาร
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ งาน A ได้ แชร์ แฟ้มเอกสาร D ให้ กบั ผู้ใช้ งาน B ไฟล์ที่ถกู แก้ ไข หรืออัพโหลดโดยผู้ใช้ งาน B ในแฟ้มเอกสาร D
จะเพิ่มขนาดการใช้ งานพื ้นที่ในผู้ใช้ งาน A แทน

การแชร์ ใหม่ อีกครัง้
เมื่อทาการแชร์ ไฟล์หรือแฟ้มเอกสารซ ้าอีกครัง้ การใช้ งานพื ้นที่จะถูกเพิ่มในโควตาการใช้ งานของคนที่แชร์ คนแรก

การแชร์ แบบสาธารณะและการกาหนดสิทธิ์ในการอัพโหลด
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ งาน A ทาการแชร์ แฟ้มเอกสาร D แบบสาธารณะ (แชร์ ด้วยลิงก์) และเปิ ดการใช้ งานการอัพโหลดแบบสาธารณะ
ขนาดของไฟล์ที่ผ้ ใู ช้ งานคนอื่นที่อพั โหลดไฟล์ไปยังแฟ้มเอกสาร D จะถูกเพิ่มไปยังการใช้ งานพื ้นที่ผ้ ใู ช้ งาน A

3.7.3 สิ่งที่ไม่ ได้ รวมอยู่ในโควตาการใช้ งาน

เมตาดาต้ าและแคช
ข้ อมูลจาพวกเมตาดาต้ าและแคชจะไม่ได้ ถกู รวมอยูใ่ นโควตาการใช้ งานของผู้ใช้ งานแต่ละคน ตัวอย่างเช่น ไฟล์รูปทีเ่ ป็ นทัมบ์เนลส์
(เครื่องหมายต่างๆ, รูปภาพของแอปพลิเคชัน ) , ไฟล์ขยะ, คีย์การเข้ ารหัส, อื่นๆ

ไฟล์ ท่ถี ูกลบ
เมื่อทาการลบไฟล์ทิ ้ง ไฟล์นนๆจะถู
ั้
กทาการสารองไว้ ในถังขยะเป็ นอันดับแรก ไฟล์เหล่านี ้จะไม่รวมอยูใ่ นพืน้ ที่การใช้ งานของผู้ใช้ งาน
แต่ละคน
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ตัวอย่างเช่น มีโควตา 10GB ถ้ าผู้ใช้ งานใช้ ไป 4GB และ 5GB อยูใ่ นถังขยะ ผู้ใช้ งานจะยังคงเห็นพื ้นที่วา่ ง 6GB และถ้ าผู้ใช้ งานอัพ
โหลดอีก 6GB ที่เหลือ ในจุดนี ้ไฟล์ที่อยูใ่ นถังขยะจะถูกลบทิ ้งโดยอัตโนมัติ
การจัดการเวอร์ ชันของไฟล์
ขนาดของไฟล์เวอร์ ชนั เก่าๆจะไม่ถกู รวมอยู่ในพื ้นที่การใช้ งานของผู้ใช้ งานแต่ละคน
ตัวอย่างเช่น มีโควตาอยู่ 10GB ถ้ าผู้ใช้ งานใช้ ไป 4GB และ 5GB เป็ นไฟล์เวอร์ ชนั เก่าๆ ผู้ใช้ งานจะยังคงเห็นพื ้นที่วา่ ง 6GB และถ้ า
ผู้ใช้ งานอัพโหลดอีก 6GB ที่เหลือ ในจุดนี ้ไฟล์เวอร์ ชนั เก่าๆจะถูกลบทิ ้งโดยอัตโนมัติ

การเข้ ารหัส
เมื่อไฟล์ได้ ถกู เข้ ารหัสเรียบร้ อยแล้ ว ถึงแม้ วา่ ขนาดไฟล์ที่ถกู เข้ ารหัสจะมีขนาดน้ อยกว่าไฟล์ต้นฉบับ แต่พื ้นที่การใช้ งานจริงๆ จะถูก
นับจากขนาดของไฟล์ต้นฉบับ

หน่ วยจัดเก็บข้ อมูลภายนอก
เมื่อทาการติดตังหน่
้ วยจัดเก็บข้ อมูลภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นผู้ดแู ลระบบหรือผู้ใช้ งานทัว่ ไป พื ้นที่การใช้ งานคงเหลือของโควตาการใช้
งานพื ้นที่ของแต่ละคนก็จะไม่ถกู นับรวมกับพื ้นที่ในหน่วยจัดเก็บข้ อมูลภายนอก เพราะไม่สามารถกาหนดโควตาการใช้ งานพื ้นที่ให้ กบั ผู้ใช้ งาน
แต่ละคนจากหน่วยจัดเก็บข้ อมูลภายนอกได้

3.8 ไฟล์ ท่มี ีขนาดใหญ่
โดยปกติแล้ ว Secure Drive จะอนุญาตให้ อพั โหลดไฟล์ขนาดสูงสุด 2MB ต่อผู้ใช้ งานแต่ละคน แต่ถ้าผู้ใช้ งานต้ องการที่จะอัพไฟล์ที่
มีขนาดใหญ่กว่า 2MB ผู้ใช้ งานจะต้ องติดต่อให้ ผ้ ดู แู ลระบบปรับขนาดการอัพโหลดสูงสุดให้
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บทที่ 4

การจัดการข้ อมูลส่ วนตัว

ในหน้ าส่วนตัว(Personal)นันจะให้
้
คณ
ุ ได้ เป็ นคนจัดการข้ อมูลของตนเอง โดยเบื ้องต้ นหลังจากที่ผ้ ดู แู ลระบบได้ ทาการลงทะเบียน
คุณในเบื ้องต้ นแล้ ว คุณจาเป็ นต้ องกรอกข้ อมูลส่วนตัวของตนเองให้ ครบถ้ วน

รูปภาพที่ 4.1 การแก้ ไขข้ อมูลส่ วนตัว
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4.1 การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์
คุณสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้ เพียงแค่กดที่ปมอั
ุ่ พโหลดรูปโปรไฟล์ จะมีหน้ าต่างมาให้ เลือกอัพโหลดรูปไปยังระบบ เพื่อเปลี่ยนรูป
โปรไฟล์ของคุณ ถ้ าหากรูปมีขนาดใหญ่หรือไม่เป็ นสีเหลี่ยมจตุรัส ระบบจะให้ คณ
ุ ตัดรูปให้ เป็ นสี่เหลี่ยมจตุรัส ถ้ าหากคุณต้ องการลบรูปโปรไฟล์
ปั จจุบนั คุณต้ องกดที่ปมลบรู
ุ่
ปโปรไฟล์เพื่อทาการลบรูปโปรไฟล์ปัจจุบนั ของตนเอง

รูปภาพที่ 4.2 การอัพโหลดรู ปโปรไฟล์ และลบรู ปโปรไฟล์

4.2 การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ งาน
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของคุณได้ โดยการกรอกชื่อใหม่ของคุณลงในช่อง ชื่อผู้ใช้ งาน หลังจากนันระบบจะท
้
าการบันทึกข้ อมูลของ
คุณลงในฐานข้ อมูล

รูปภาพที่ 4.3 การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ งาน

รูปภาพที่ 4.4 การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ งานสาเร็จ

14 | S e c u r e D r i v e

4.3 การเปลี่ยนรหัสผ่ านผู้ใช้ งาน
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยการกรอกรหัสผ่านปั จจุบนั ลงในช่องรหัสผ่านปั จจุบนั และรหัสผ่านใหม่ลงในช่องรหัสผ่านใหม่
หลังจากนันกดที
้
่ปมเปลี
ุ่
่ยนรหัสผ่านเพือ่ ทาการเปลี่ยนรหัสผ่านปั จจุบนั ของคุณ

รูปภาพที่ 4.5 การเปลี่ยนรหัสผ่ านผู้ใช้ งาน

หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านปั จจุบนั สาเร็จจะมีข้อความแจ้ งให้ คณ
ุ ทราบว่าระบบได้ ทาการเปลี่ยนรหัสผ่านปั จจุบนั สาเร็จแล้ ว

รูปภาพที่ 4.6 การเปลี่ยนรหัสผ่ านผู้ใช้ งานสาเร็ จ

4.4 การกู้คืนรหัสผ่ านด้ วยอีเมล
คุณจาเป็ นต้ องกรอกอีเมลลงในช่อง ที่อยูอ่ ีเมลของคุณ เพื่อใช้ สาหรับการกู้คืนรหัสผ่านของคุณกรณีที่คณ
ุ ลืมรหัสผ่านของตนเอง
หลังจากที่คณ
ุ กรอกอีเมลครบถ้ วน ระบบจะทาการบันทึกอีเมลของคุณลงในฐานข้ อมูลเพื่อที่จะใช้ สาหรับส่งอีเมลในกรณีที่คณ
ุ ลืมรหัสผ่าน

รูปภาพที่ 4.7 การกู้คืนรหัสผ่ านด้ วยอีเมล

ในกรณีที่คณ
ุ กรอกอีเมลของคุณไม่ตรงตามแบบฟอร์ มของอีเมล ระบบจะทาการแจ้ งเตือนคุณด้ วยข้ อความข้ างช่องว่างที่ให้ กรอก
อีเมลดังนี ้

รูปภาพที่ 4.8 อีเมลไม่ ตรงตามแบบฟอร์ ม
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ในกรณีที่คณ
ุ กรอกข้ อมูลอีเมลของคุณครบถ้ วนและตรงตามแบบฟอร์ มสาหรับอีเมล ระบบจะทาการแจ้ งเตือนคุณด้ วยข้ อความข้ าง
ช่องว่างที่ให้ กรอกอีเมลดังนี ้

รูปภาพที่ 4.9 อีเมลตรงตามแบบฟอร์ ม

4.5 การเปลี่ยนภาษา
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของหน้ าเว็บได้ ด้วยการเลือกภาษาที่อยูใ่ นแถบ ภาษา ที่หน้ าส่วนตัวนี ้ โดยที่ Secure Drive จะสนับสนุน
ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ

รูปภาพที่ 4.10 การเลือกภาษา

4.6 WebDAV
คุณสามารถเข้ าถึงไฟล์ได้ อีกช่องทางหนึ่งคือการเข้ าผ่าน WebDAV ตามลิงก์ที่ Secure Drive ได้ กาหนดไว้ ให้ ในหน้ าส่วนตัวนี ้
ผู้ใช้ งานสามารถเข้ าไปจัดการไฟล์ผ่าน WebDAV ได้ ทนั ที

รู ปภาพที่ 4.11 WebDAV

4.7 แถบแสดงโควตาการใช้ งานพืน้ ที่ทงั ้ หมด
คุณจะสามารถเห็นการใช้ งานพื ้นที่ทงหมดของคุ
ั้
ณด้ วยแถบแสดงพื ้นที่การใช้ งานปั จจุบนั และโควตาการใช้ งานทังหมดที
้
่คณ
ุ มี โดย
แถบนี ้จะอยุด่ ้ านล่างของหน้ าส่วนตัวของคุณ

รูปภาพที่ 4.12 แถบแสดงโควตาการใช้ งานพืน้ ที่ทงั ้ หมด
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บทที่ 5

การจัดการข้ อมูลผู้ใช้ งาน
ในกรณีที่คณ
ุ เป็ นผู้ดแู ลระบบหรือผู้ดแู ลกลุม่ ผู้ใช้ งาน คุณจะสามารถเข้ าถึงเมนูผ้ ใู ช้ งาน เพื่อที่จะจัดการข้ อมูลผู้ใช้ งานในแต่ละกลุม่
ได้ ทนั ที

รูปภาพที่ 5.1 หน้ าจัดการข้ อมูลผู้ใช้ งาน

5.1 การสร้ างผู้ใช้ งานใหม่
คุณสามารถสร้ างผู้ใช้ งานใหม่ได้ โดยการกรอกข้ อมูล “ชื่อผู้ใช้ งานใหม่” และ “รหัสผ่าน” ให้ ครบถ้ วน

รูปภาพที่ 5.2 การกรอกข้ อมูลผู้ใช้ งาน
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ถ้ าต้ องการจัดผู้ใช้ งานใหม่ให้ อยูใ่ นกลุม่ ที่ต้องการ เพียงแค่คณ
ุ คลิ๊กทีด่ รอปดาว์นลิสต์ข้างๆช่องกรอกรหัสผ่าน หลังจากนันเลื
้ อกกลุม่
ให้ กบั ผู้ใช้ งานใหม่ และกดทีป่ มสร้
ุ่ าง เพื่อเพิ่มผู้ใช้ งานใหม่เข้ าสูร่ ะบบ

รูปภาพที่ 5.3 การเลือกกลุ่มให้ กับผู้ใช้ งาน

5.2 การสร้ างกลุ่มผู้ใช้ งานใหม่
ในกรณีที่คณ
ุ เป็ นผู้ดแู ลระบบ ถ้ าหากต้ องการสร้ างกลุม่ ใหม่ เพียงแค่คณ
ุ คลิ๊กที่ดรอปดาว์นลิสต์ และคลิ๊กที่ “+สร้ างกลุม่ ” และกรอก
ชื่อกลุม่ ใหม่หลังจากนันกด
้ (Enter) เพื่อเพิ่มกลุม่ ใหม่เข้ าไปยังระบบ

รูปภาพที่ 5.4 การสร้ างกลุ่มผู้ใช้ งานใหม่

5.3 การลบบัญชีผ้ ใู ช้ งาน
หากคุณต้ องการลบบัญชีผ้ ใู ช้ งาน เพียงแค่คณ
ุ นาเอาเมาส์เคอร์ เซอร์ ไปวางไว้ ที่ผ้ ใู ช้ งานคนทีต่ ้ องการลบ จะมี เครื่องหมายกากบาท
อยูท่ ้ ายแถวของผู้ใช้ งานคนนัน้ ดังรูป

รูปภาพที่ 5.5 การลบผู้ใช้ งาน
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เมื่อคุณคลิ๊กที่เครื่องหมายกากบาท จะมีหน้ าต่างยืนยันการลบผู้ใช้ งานปรากฏขึ ้นมาให้ เห็นดังรูป

รูปภาพที่ 5.6 หน้ าต่ างยืนยันการลบผู้ใช้ งาน
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