
Tydzień 9  

Temat: Własna chmura, czyli programy i dane poza firmą. 

 

Coraz częściej zapisujemy różne informacje nie na dyskach swoich 

komputerów, ale na zewnętrznych serwerach – korzystamy z kalendarza 

oferowanego nam razem z pocztą elektroniczną, notatki robimy nie w notatniku, 

a na zewnętrznych dyskach, a zdjęcia zamiast drukować – wrzucamy do sieci. 

Gdzie tak naprawdę przechowywane są te informacje i co się z nimi dzieje? 

Przedstawiamy podstawowe problemy związane z tzw. chmurą. 

 

Chmura, czyli co? 

Najogólniej rzecz biorąc, chmura obliczeniowa to usługa przechowywania 

i wykorzystywania danych, do których dostęp uzyskuje się przez Internet, na 

znajdujących się w innej lokalizacji komputerach. Oznacza to możliwość 

korzystania za pomocą sieci z dużych mocy obliczeniowych i dysków pamięci 

oraz ograniczenie wydatków na własny sprzęt (np. pamięć operacyjną), a przede 

wszystkim wygodę – do zapisanych w chmurze danych dostęp uzyskać można 

z każdego łączącego się z Internetem urządzenia – komputera, tabletu czy 



smartfona. Bo na tym polega zasadnicza różnica – dane „wiszą w chmurze”, 

a nie na dysku konkretnego komputera. 

Rozróżnia się kilka rodzajów chmur, m.in. chmury prywatne i publiczne – te 

pierwsze przeznaczone są dla konkretnej organizacji, zlokalizowane są w jej 

siedzibie lub w siedzibie innej firmy związanej z nią umową. Natomiast chmury 

publiczne to infrastruktura, którą posiada wyspecjalizowana firma oferująca tę 

usługę wielu podmiotom jednocześnie. W tym modelu to dostawca często 

dyktuje warunki, a użytkownik przekazuje mu znaczną kontrolę nad swoimi 

danymi. 

Zalety pracy w chmurze np.: Google Drive 

 to Twój dysk w tak zwanej chmurze (w sieci), do którego masz dostęp 

z każdego miejsca na świecie podłączonego do Internetu 

 możesz przechowywać na nim pliki, bezpłatnie masz do dyspozycji 5GB 

pamięci  

 z dysku Google możesz korzystać bezpośrednio z telefonu, tabletu, 

laptopa i komputera 

 z dokumentów które zapisujesz na dysku możne korzystać kilka osób na 

raz 

 pliki zapisane na dysku możesz dowolnie udostępnić znajomym 

 usługa synchronizuje dane na wszystkich Twoich urządzeniach 

 jest łatwy i intuicyjny w obsłudze 

 

Poniżej instrukcja konfiguracji Google Drive (niektórzy z Was już z niego 

korzystają). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak skonfigurować własny dysk sieciowy  na przykładzie Google Drive 

Aby w pełni korzystać z Google Drive na początek musimy założyć darmowe 

konto gmail a następnie: 
 

1. Wchodzimy na stronę www.drive.google.com i logujemy się swoimi danymi  

 
Pojawia się nam okienko 

 
 Klik klik - instalujemy na komputerze. 

 
Akceptujemy 

http://www.drive.google.com/
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 Program pyta gdzie zainstalować... 

 
 

I już się instaluje... 
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 Logujemy się by odpowiednio zaindeksowało nasz dysk google 

 
  Podziękowali że zainstalowaliśmy... 
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 Tak wygląda dysk Google na naszym komputerze, ikonka pojawia się na 

pulpicie: 

 
 

ZADANIE: 

Odpowiedz na pytania: 

1. Jakie korzyści daje przechowywanie plików w „chmurze”. 

2. Co jest warunkiem założenia dysku Google? 

3. Ile GB (gigabajtów) pamięci na dysku Google jest bezpłatnych? 

Odpowiedzi wyślijcie na Messnger priv lub adres olgakan@op.pl  

____________________________________________________________ 

Dla chętnych:  

 
Spróbujcie założyć każdy sobie Google Drive za pomocą waszych telefonów, 

jeżeli ktoś nie ma telefonu a dysponuje komputerem wykonuje to na 

komputerze.  

Zrzut ekranu wyślijcie na Messenger priv lub adres olgakan@op.pl  
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