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Cloudová úložiště 



Cloudová úložiště 

• co to je? 

• je to internetové úložiště souborů pro 
snadnější práci mezi 2 nebo více počítači, 
mobilními telefony, tablety 

• na nich mohou být i různé operační systémy 

• je to taková levnější náhrada serverů do firem, 
stačí jeden účet na úložišti pro více počítačů 

 



Cloudová úložiště 

výhody a nevýhody cloudu 

• rychlost a jednoduchost 

• propojení více počítačů a 
mobilních telefonů jedním 
účtem 

• provázanost některých 
služeb se systémem 

 

• malé úložiště u některých 
služeb 

 



Cloudová úložiště 

• existuje spousta firem, které tyto služby 
provozují.. např. Dropbox, Microsoft Skydrive, 
Google Drive, SugarSync, Box 

 



Dropbox 

• jeden z nejrozšířenějších cloudových uložišť 
• prostor: základní 2 GB + 500 MB za dokončení 

registrace + 500 za každého pozvaného přítele 
• pro majitele nových mobilních telefonů HTC, Samsung 

a další, připravil Dropbox 25 GB prostoru zdarma na 2 
roky od zaregistrování přístroje 

• platformy: Windows, Mac, Linux, a mobilní telefony 
(iPhone, Android, BlackBerry) 

• výhody: jednoduché rozhraní, které 
 nabízí i desktopového klienta a vše  
 funguje jednoduše a intuitivně. 



Google Drive 

• Google v nedávné době představil svoji službu 
Google Drive 
– tím nahradil svoji dosavadní službu Google 

Dokumenty a rozšířil ji na možnost nahrávat soubory 
všech druhů. 

• volný prostor: 15 GB 

• platformy: PC a Mac, Chrome OS, Android, 
iPhone a iPad  

• méně rozšířená služba 

• synchronizace s Google účtem 



Sky Drive 

• služba která je integrována do nových 
Windows 8/8.1, do Office 2013, automatická 
synchronizace s vaším Microsoft účtem který 
máte například v telefonu s Windows Phone  

• základní prostor k využití je 7 GB,  

• výhoda - provázanost s Windows, skoro každý 
používá na počítači Windows takže tato 
integrace do systému je klíč k úspěchu 

 



Sugar Sync 

• toto úložiště se vyznačuje především tím, že je 
možné synchronizace jen určené složky, které si 
definujete 

• volný prostor: 5 GB 

• platformy: Windows XP, Vista a Windows 7, Mac 
OSX, Android 

• jednoduchá synchronizace mezi telefonem, 
webem, a notebookem 

– další výhoda je synchronizace pouze určitých složek. 

 



Závěr 

• tyto služby se velice rychle vyvíjí 

– umožňují rychlou výměnu dat  

• Mezi jednotlivými zařízeními 

• Mezi různými platformami (operačními systémy) 

• často nabízen bezplatný prostor při 
registracích  - nových přístrojů 

   - nových kamarádů 



Zdroje 

• https://onedrive.live.com/about/cs-cz/ 

 

• http://www.androidmarket.cz/ruzne/srovnani-
cloudovych-ulozist-uzivatelske-klady-a-zapory-

ruznych-sluzeb/ 

 


