
 การใชงานโปรแกรม WinZip

การใชโปรแกรม WinZip สําหรับแบงไฟลใหญ ๆ ใสลงในแผนดิสกหลาย ๆ แผน  

หลายครั้งที่เราตองการยายขอมูลตาง ๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหนึ่ง วิธีการที่งายที่สุดก็คือ Copy ใสแผน Floppy 
Disk ไปใชไหม แตถาหากวาไฟลที่ตองการ Copy มีขนาดใหญเกินกวาที่จะใสแผน Floppy Disk ไดละ จะทําอยางไรดี ขอแนะนํามีเทคนิคการ
ใช WinZip มาทําการแบงไฟลขนาดใหญ ๆ ใหสามารถ Copy ลงแผน Floppy Disk และวิธีการนํากลับมาเปนไฟลเดิมมาฝาก กอนอื่นเคร่ืองของ
คุณตอง ติดตั้งโปรแกรม WinZip ไวกอนนะครับ แลวมาดูวิธีการกัน  

ในที่นี้ ขอยกตัวอยางวา ตองการที่จะ Copy ไฟล 4080xdat.exe ไปไวยังเคร่ืองอื่น  

 

 
 • กดปุม เมาสขวา ที่ชื่อไฟลหรือ Folder ที่ตองการจะ Copy ใสแผน Floppy Disk เลือกที่ Add to Zip 
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 • ที่ชอง Add to archive ใหระบุชื่อไฟล .Zip ที่ตองการโดยเปลี่ยนเปน Drive A: ดวย ตามตัวอยาง ใสแผน Disk ใน Floppy Disk Drive 
แลวกดที่ปุม Add โปรแกรมจะเริ่มตนการสราง Zip ไฟลและ Copy ใสในแผน Floppy Disk รอจนเต็มแผนแรกกอน 

 

 
 • จะมีเมนูใหใสแผนที่ 2 ตอไป ก็เปล่ียนแผน Floppy Disk เปนแผนที่ 2 กดที่ OK เพื่อทําการ Copy ลงแผนตอไป (หากไมแนใจวาแผน 
Floppy Disk ที่จะนํามาใชวางหรือเปลา ก็สามารถกดเลือกที่ชอง Erase any existing.... เพื่อลบขอมูลบนแผน Floppy Disk กอนทําการ 
Copy ดวย) ถาหากไฟลมีขนาดใหญมาก ๆ ก็จะตองทําการเปลี่ยนแผนไปเรื่อย ๆ จนครบ ตัวอยางที่นํามาแสดงนี้จะใชเพียงแค 2 แผนเทานั้น 
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หลังจากใสแผนไปเรื่อย ๆ จนครบแลว ก็จะไดตามภาพ แสดงขอมูลตาง ๆ ของไฟลที่ไดทําการ Zip และ Copy ลงแผนไปแลว โดยที่ในแตละแผน 
Floppy Disk นั้น จะมี Volume Label เรียงตอกันไปเชน "PKBACK# 001" "PKBACK# 002" ไปเรื่อย ๆ หากจําไมได อาจจะใชวิธีกด 
เมาสขวา เลือกที่ Properties เพื่อดู Label ของแตละแผนก็ได  

การนําขอมูลจากแผน Floppy Disk กลับคืนมาจากการ Zip ลงแผน Floppy Disk  

เมื่อตองการที่จะนําขอมูลที่ไดทําการ Zip ลงแผนกลับคืนมา ใหเริ่มตนจากแผน Floppy Disk แผนสุดทายกอน โดยใสแผนใน Floppy Disk 
Drive แลวกด ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟลบนแผนดิสก (ตองเริ่มจากแผนสุดทายกอนนะครับ หากใสแผนผิด จะปรากฎขอความตามภาพ)  

 

 
 • ภาพแสดงขอความ ถาหากกด ดับเบิ้ลคลิก แผนที่ไมใชแผนสุดทาย 
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 • ถาหากใสแผนสุดทายและกด ดับเบิ้ลคลิก ก็จะไดเมนูหนาตาของ WinZip ปกติ หากตองการนําขอมูลกลับคืน ก็เลือกกดที่ Extract บนทูลบาร 

 

 
 • เลือก Folder ที่ตองการจะนําขอมูลไปเก็บไว กดที่ Extract โปรแกรมจะเริ่มอานขอมูลจากแผนนิดนึง และโปรแกรมจะถามหา Floppy Disk 
แผนแรกกอน 

 

 
 • ทําการเปลี่ยนแผน Floppy Disk ไปเปนแผนแรก กดที่ OK รอจนกระทั่งโปรแกรมอานแผนจนหมด ก็จะถามหาแผนที่ 2 
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 • เปลี่ยนแผน Floppy Disk เปนแผนที่ 2 กด OK (ตรงนี้หากมีแผนมากกวานี้ ก็จะถามไปเรื่อย ๆ จนครบทุกแผน) 

หลังจากที่โปรแกรมอานขอมูลจากแผน Floppy Disk ไปจนครบแลวก็เปนอันเสร็จขั้นตอน  

 

ลองตรวจสอบดู ก็จะพบวาไฟลที่ตองการ Copy มานั้นมาอยูบนเครื่องอื่นไดแลว ก็หวังวาวิธีการแบบนี้ คงจะเปนประโยชนกับหลาย ๆ ทานบาง ที่
ตองการยายขอมูลใหญ ๆ แบบงาย ๆ อยางนี้  

 
By Isaraburi.Co.th  
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