
2015-10-16
1

Chmura 
obliczeniowa 

do przechowywania plik ów 
online

Anna Walkowiak

CEN Koszalin



2015-10-16 2

Chmura, czyli co?
� Chmura obliczeniowa (cloud computing) 

to usługa przechowywania i wykorzystywania 
danych, do których dost ęp uzyskuje si ę
przez Internet , na znajdujących się w innej 
lokalizacji komputerach. 

� Oznacza to:
• możliwość korzystania za pomocą sieci 

z dużych mocy obliczeniowych i dysków 
pamięci,

• przede wszystkim wygodę – do zapisanych 
w chmurze danych dostęp uzyskać można 
z każdego łączącego się z Internetem 
urządzenia – komputera, tabletu czy smartfona. 
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Chmura, czyli co?

� Jest to model przetwarzania różnego rodzaju 
danych za pośrednictwem usług 
dostarczonych przez różne organizacje.

� Usługi te pozwalają na przechowywanie 
i przetwarzanie plików na zewnętrznym 
serwerze zamiast na własnym komputerze 
czy smartfonie. 
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Chmura, czyli co?

� Chmura, chmura obliczeniowa -
dane oraz ich przetwarzanie odbywa 
się na serwerze (najczęściej na wielu 
serwerach).

� Tradycyjne aplikacje - przetwarzanie 
i dane lokują na komputerze 
użytkownika.

*  Eben Moglen, Wolność w chmurze i inne eseje
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Chmura, czyli co?

Rozró żnia si ę:
�chmury prywatne - przeznaczone są dla 
konkretnej organizacji, zlokalizowane są w jej 
siedzibie lub w siedzibie innej firmy związanej 
z nią umową.

�chmury publiczne (infrastruktura, którą
posiada firma oferująca tę usługę wielu podmiotom 
jednocześnie). W tym modelu to dostawca 
często dyktuje warunki, a u żytkownik 
przekazuje mu znaczn ą kontrol ę nad swoimi 
danymi .
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Zalety chmury

W przypadku chmury problem oblicze ń jest po 
stronie dostawcy usługi , więc nasz przeciętny 
„pecet” w zupełności wystarczy, bo odbieramy 
tylko efekt ko ńcowy a cała matematyka 
odbywa si ę gdzieś w sieci. 
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Zalety chmury

� Dane przechowywane w chmurze są
dost ępne z ka żdego miejsca na Ziemi. 

� Korzystając z chmury, możemy mieć dostęp 
do naszych plików z każdego miejsca 
na każdym urz ądzeniu (komputerze, tablecie, 
smartfonie), które posiada dostęp 
do Internetu. 

� Ponadto, mając plik w chmurze możemy 
go w każdej chwili uczyni ć publicznym 
i udost ępni ć znajomym czy 
współpracownikom.
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Zalety chmury

� Możliwość synchronizacji mi ędzy kilkoma 
urządzeniami . 

� Po zainstalowaniu aplikacji  na każdym 
urządzeniu, po edycji i zapisaniu zmian 
na jednym z nich, program automatycznie 
aktualizuje ten plik na wszystkich 
urządzeniach . 

� Po udostępnieniu pliku kilka osób mo że 
go edytowa ć w czasie rzeczywistym. 

� Udostępniamy go publicznie i przesyłamy 
zainteresowanej osobie link.
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Archiwizacja kopii zapasowych 
w chmurze

� Programy działające w oparciu o tzw. chmurę
(ang. cloud) działaj ą w tle i automatycznie 
synchronizuj ą pliki z określonego katalogu 
na dysku lokalnym z wirtualnym dyskiem 
w chmurze.

� Wszystkie zmiany w katalogu na dysku 
lokalnym s ą odzwierciedlane na dysku 
w chmurze , a reorganizacja plików 
w chmurze pociąga za sobą zmianę plików 
na dysku lokalnym. 
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Ograniczenia chmury

Szybko ść dost ępu  do dysku 
w chmurze 

jest ograniczona 
szybko ścią łącza internetowego , 

zwłaszcza przy du żej liczbie 
komputerów.
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Dysk Google
http://Drive.Google.com

Dysk Google jest skierowany do tych 

korzystających na co dzień Dokumentów 
Google i Gmail.
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Czym jest dysk Google ?

� Dysku Google można używać do 
przechowywania wszystkich typów plików , 
w tym dokumentów, prezentacji, muzyki, zdjęć
i filmów. 

� Można otwierać wiele typów plików 
bezpośrednio w przeglądarce, łącznie 
z plikami PDF, plikami Microsoft Office, 
filmami HD i wieloma typami plików 
graficznych, nawet je śli na komputerze nie 
ma zainstalowanego odpowiedniego 
programu.
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Dokumenty Google

� Dokumenty Google: pakiet biurowy on-line
za darmo .

� Szybkie, bezpłatne i łatwe w użyciu 
Dokumenty Google sprawdzą się w domu 
i małej firmie. 

� Jedyne, czego potrzebujesz, to przegl ądarka 
internetowa i poł ączenie z Sieci ą.
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Dokumenty Google

W skład pakietu Dokumenty Google
wchodzą:

• edytor tekstu, 
• arkusz kalkulacyjny, 
• narzędzie do tworzenia prezentacji 

i konstruowania 
formularzy.
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Dokumenty Google -
praca grupowa

� Jedną z najważniejszych zalet Dokumenty 
Google jest łatwo ść udost ępniania 
dokumentów w Sieci. 

� Można udostępniać dowolny typ dokumentu 
wybranym osobom (muszą mieć konta w Google’u)

lub wszystkim internautom, którym przesłany 
zostanie wygenerowany adres URL. 

� Można  przydzieli ć tym osobom ró żne 
prawa dost ępu , zezwalając im na edycję
pliku lub tylko na przeglądanie jego 
zawartości.



Google dysk i inne 
możliwo ści
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Tworzymy dokum enty
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Tworzenie dokumentu 

• Aby utworzyć dowolny 
dokument Google, należy 
wybrać czerwony przycisk 
[utwórz] . 

• Z rozwijanej listy należy 
wybierać rodzaj 
dokumentu, np. 
[dokument] czyli tekst lub 
[formularz] czyli ankietę. 
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Wrzucamy film na YouTube ☺☺☺☺

1. Wybieramy kanał
2. Wstawiamy wybrany film
3. Określamy profil
4. Przesyłamy film
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Wybieramy 
MÓJ KANAŁ

Wstawiamy 
wybrany film

Określamy 
profil 

Przesyłamy 
film
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Tworzenie bloga
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Tworzenie bloga

� Jeśli chcesz zacząć pisać bloga
w Bloggerze, otwórz stronę główną serwisu, 
wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło, 
a następnie kliknij Zaloguj si ę. 

� Podaj nazwę wyświetlaną i zaakceptuj 
Warunki korzystania z Bloggera. Następnie 
kliknij link Utwórz bloga .

� Wybierz adres (URL) i tytuł bloga. Następnie 
wybierz szablon, który Ci się podoba 
(od niego zależy wygląd bloga po 
opublikowaniu).
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Bloog
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