
Збірник тез IІ Української конференції молодих науковців • 28–29 травня 2015 р. • м. Київ 107

ВИКОРИСТАННя ХМАРНОГО СеРВІСУ 
ONEDRIVE В РОБОТІ ЖУРНАЛІСТА

Глоба Т., Опанасенко Б., Безвершнюк 
О., Савін С., Семанішина А., 
Київський університет імені Бориса Грінченка, 
м. Київ

У зв’язку з розвитком попиту на технології на те-
ренах України хмаро орієнтовані технології здобувають широку по-
пулярність. Одним із таких хмарних середовищ є OneDrive. Постає 
проблема використанням новітніх технологій, зокрема хмарного 
сервісу OneDrive.

OneDrive дає можливість забезпечувати користувачеві доступ 
до персональних файлів, а саме: фото, відео, документів тощо. Крім 
того, у всіх користувачів, які мають доступ до цього ресурсу, є мож-
ливість працювати та редагувати файли в режимі он-лайн.

Проблеми роботи з сервісом OneDrive були і залишаються пред-
метом досліджень багатьох науковців, зокрема Стіва Балмера, 
Володимира Ковіка та ін.

Завдання дослідження:
— розкрити особливості роботи хмарного сервісу OneDrive;
— виявити позитивні та негативні аспекти роботи OneDrive;
— окреслити специфіку використання OneDrive у  роботі жур-

наліста.
Microsoft OneDrive (скорочено — OneDrive; раніше SkyDrive) являє 

собою файл-хостинг  — інтернет-сервіс зберігання файлів з  функці-
ями файлообміну, який базується на хмарній організації. Сервіс забез-
печує користувачеві доступ до персональних файлів, використовуючи 
один єдиний додаток з  будь-якого пристрою. Оновлені версії сучас-
ного Microsoft OneDrive містять низку нових функцій, а також удоско-
налені програми для Windows Phone, iOS, Android та Xbox.

Функціональність OneDrive на практиці та впровадження тех-
нологій сервісу в  журналістській діяльності. До основних переваг 
у  практиці використання OneDrive у  роботі журналіста варто відне-
сти: економію засобів на придбання програмного забезпечення (вико-
ристання технології Office Web Apps), виконання багатьох видів жур-
налістської роботи on-line; економія дискового простору; антивірусна, 
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антихакерська безпека, відкритість середовища для спільного корис-
тування та редагування.

Використання сервісу OneDrive значно полегшує роботу будь-
якого представника медіа, зокрема журналіста. Наприклад, вируша-
ючи на нове журналістське завдання (інтерв’ю, конференцію, зустріч, 
журналістське розслідування), представник ЗМІ може з  легкістю 
використовувати OneDrive у своїй роботі (достатньо лише встановити 
відповідний додаток на свій SmartPhone).
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Людина сприймає інформацію про навколишній 
світ завдяки системі рецепторів. Особливе місце серед них посідає 
зоровий аналізатор, оскільки майже 90  % інформації ми отримує-
мо через очі. Однак не завжди потрібні відомості можна отримати 
безпосередньо. У цьому разі використовуються технічні засоби, які 
отримують необхідну інформацію, готують її для  передачі люди-
ні та  виводять у  формі, яка найкраще подає отримані результати. 
При  потребі в  цифрових даних найбільш розповсюдженим спосо-
бом є відображення інформації у вигляді символів [1].


