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4shared desktop adalah aplikasi gratis yang merupakan salah satu fasilitas 

terbaru dari 4shared yang memungkinkan seluruh pengguna 4shared untuk 

memanajemen file mereka yang berada dalam akun 4shared di komputer secara 

langsung tanpa harus membuka web browser. Sehingga semua file yang ada pada akun 

4shared kita akan secara otomatis terupdate pada 4shared desktop pribadi milik kita, 

begitupun sebaliknya pada saat kita offline dan memperbarui file kita melalui 4shared 

desktop maka akan secara otomatis terupdate setelah kita login. Segala perubahan 

apapun baik pada akun 4shared atau pada 4shared desktop akan saling melengkapi satu 

sama lain setelah di refresh atau di reload. 

 

Jika kita telah memiliki akun 4shared dan telah menginstal 4shared desktop pada PC 

atau laptop yang kita miliki, berikut ini adalah cara-cara dasar untuk menggunaka 

4shared desktop dengan mudah. 

 

1. Gambar berikut ini adalah contoh tampilan dari 4shared dan 4shared desktop 

yang telah memiliki beberapa file di dalamnya. Tampilan akun 4shared. 
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4shared desktop 

 
 

2. Jika diperhatikan dengan seksama, maka akan tampak bahwa file yang ada pada 

akun 4shared dan 4shared desktop adalah sama persis. Kemudian kita akan 

mencoba melakukan sedikit perubahan pada 4shared desktop terlebih dahulu 

dengan membuat folder baru. 
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3. Kemudian kita akan memindahkan masing-masing satu file kedalam dua folder 

yang kita buat pada 4shared desktop. Salah satu cara untuk memindahkan file 

dapat kita lakukan dengan cara drag and drop. 
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Proses memindahkan item. 

 
 

Cara lain untuk memindahkan file bisa juga dilakukan dengan cara klik kanan 

pada file yang diinginkan kemudian Copy-Paste atau Cut-Paste. 

 
 

4. Setelah kita selesai memindahkan beberapa file ke folder yang ditentukan, kita 

dapat me-reload halaman akun 4shared kita. 
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Maka tampilan file dari akun 4shared kita akan sama dengan file pada 4shared 

desktop. 

 
 

5. Selanjutnya kita akan mencoba membalik proses, kita akan memindahkan file 

yang ada pada akun 4shared dan melihat hasilnya pada 4shared desktop. Cara 

memindahkan file pada akun 4shared hampir sama dengan cara memindahkan 

file di 4shared desktop 
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Setelah dipindahkan. 

 
 

6. Setelah kita pindahkan kita dapat melihat hasilnya dengan merefresh tampilan 

pada 4shared desktop kita. 
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7. Setelah di refresh akan tampak bahwa salah satu folder berisi dua file. Hal ini 

menandakan bahwa antara akun 4shared milik kita dengan 4shared desktop pada 

PC atau laptop sudah saling tersinkronisasi dengan sangat baik. 

 
 

Dengan fleksibilitas yang sangat tinggi dari 4shared, tentu ada satu kekurangan 

yang utama dari system ini, yaitu masalah koneksi internet. Bagaimanapun juga, hal-hal 

yang kita praktekkan di atas harus menggunakan koneksi Internet yang memadai 

sehingga terjadi sinkronisasi antara akun 4shared dan 4shared desktop.  
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Semoga bermanfaat. 
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