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№ п\п Плюси Мінуси

3 Багатий функціонал для ро  боти 
з фото і медіа-файлами

4 Можливість вибіркової 
синхронізації папок на різних 
пристроях

5 Можливості управління фай  ла-
 ми і папками в веб-інтерфейсі, 
включаючи систему поділу 
доступу

6 Зручність пошуку файлів

7 Безпека зберігання і передачі 
даних

ДЖЕРЕЛА

1. Облачное хранилище 4Sync  — «виртуальная флешка» для  продви-
нутых пользователей [Электронный ресурс]. — Режим доступа  : http://
siliconrus.com/2013/11/4sync/
2. 4Sync: облачный сервис для продвинутых пользователей [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа : http://4pda.ru/2013/11/26/126252/

ВИКОРИСТАННя ХМАРНОГО РеДАКТОРА 
ЗОБРАЖеНЬ PICMONKEY

Карпусь Т., Карачов К.,  
Косянчук М., Хіхлушко Б., Котубей О.,
Київський університет імені Бориса Грінченка, 
м. Київ

Редагування зображень у  хмарних сервісах на-
буває все більшої популярності. Якщо раніше для того, щоб зроби-
ти нескладну обробку фотографії — видалити ефект червоних очей, 
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зробити яку-небудь стрілочку і т. д. — ми встановлювали такі про-
фесіональні графічні редактори, як Photoshop, Gimp або користува-
лися вбудованим редактором Microsoft  (picture manager), то  тепер 
всі ці нескладні дії можна робити прямо в Інтернеті. У представле-
ній роботі розглядаються можливості он-лайн графічного редакто-
ра PicMonkey.

PicMonkey є он-лайн-редактором фотографій із штаб-квартирою 
у Сіетлі, штат Вашингтон. Сервіс був заснований у квітні 2012 року 
двома колишніми інженерами Picnik, Брайаном Террі і Джастіном 
Хафф. Дізнавшись, що  Google планує закрити Picnik у  2012  році, 
Террі і Хафф покинули Google, щоб створити PicMonkey як «більш 
ефективну і багатофункціональну заміну».

Сервіс PicMonkey дуже простий у  використанні. Після пере-
ходу на  сайт сервісу нам пропонується випробувати можливість 
picmonkey.com на одній із тестових фотографій, або відразу ж заван-
тажити свою.

На головній сторінці можна вибрати кнопки:  “Edit a  photo” 
(власне, основний редактор, відразу завантажте фото  — і  можна 
приступати); “Create a  collage” (тут  ми створюємо колажі); певні 
теми: “Try vampires”, “Try Day of  the Dead”, “Try Zombies” тощо. Ви 
можете їх обрати, додати своє фото і застосувати різні ефекти

В основному редакторі можна скористатися: базовими правками; 
застосувати різні ефекти; підправити зовнішність: колір волосся, 
очей, губ, відбілити зуби й  ін.; додати текст  (щоправда найкраси-
віші шрифти діють тільки у латинській розкладці); різні накладки: 
фігури, серця, зірки, символи, губи, окуляри, вуса, капелюхи, мете-
лики, квіти тощо; рамки; текстури.

Перелік операцій, які є у хмарному редакторі PicMonkey, необ-
хідні для  надання вдалому знімку «товарного вигляду»: кадру-
вання (або  вирізання з  усього знімка найбільш вдалої частини 
з урахуванням мети зйомки і загальної композиції); редагування 
яскравості і  контрасту знімка, а  також коректування кольору 
(якщо треба прибрати синій або жовтий відтінок знімка); накла-
дання тексту (написи, логотипи, водяні знаки тощо); масшта-
бування (пропорційне зменшення розміру (для  випадку, якщо 
фото не  буде друкуватися великим форматом, а  готується 
для Інтернету); збереження у різних форматах (підтримують стис-
нення) тощо.



166   Інформаційні технології — 2015

ДЖЕРЕЛА

1. Online Photo Vet Jumps Back Into the Biz After His PicMonkey Investment 
Blows Up [Electronic resource] / Liz Gannes // 2013, July. — Access mode : 
http://allthingsd.com/20130711/online-photo-vet-jumps-back-into-the-biz-
after-his-picmonkey-investment-blows-up/
2. From Picnik to  PicMonkey: How these entrepreneurs rebuilt one 
of Seattle’s hottest startups [Electronic resource] /  TAYLOR SOPER // 2014, 
February. —  Access mode: http://www.geekwire.com/2014/picmonkey/
3. The Top 100  Websites of  2013[Electronic resource]  / ERIC 
GRIFFITH, PCMAG STAFF // 2014, January. — Access mode  : http://www.
pcmag.com/article2/0,2817,2428809,00.asp
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Щодня у тисяч інтернет-користувачів виникають 
специфічні потреби, для  задоволення яких не  підійдуть ні  домаш-
ній ПК, ні ноутбук. Завжди є потреба у файлах різного типу, що мо-
жуть знадобитися як в офісі, так і в місцях, віддалених від будинку 
на  досить велику відстань. У  першому випадку рішенням пробле-
ми може бути синхронізація домашнього та офісного комп’ютерів, 
що, до  речі, не  гарантує відсутність головного болю в  майбутньо-
му. У  другому випадку потрібно віддалене сховище файлів з  веб-
інтерфейсом і прямими посиланнями на скачування файлів. Також 
не  зайвою буде можливість створювати свою структуру файлів 
на віддаленому сервері, управляти доступом до своїх файлів і захи-
щати їх від несанкціонованого доступу. Природно, що всі ці послу-
ги мають бути безкоштовними. Одним із подібних інтернет-сервісів 
є продукт від Microsoft під назвою OneDrive. 

Дослідження має на меті розглянути переваги використання хмар-
них сервісів (а  саме OneDrive) для  модернізації процесу створення 
та використання реклами у сучасному інформаційному просторі.

Питання, яке розглядається у  цій роботі,  — використання 
OneDrive у повсякденному житті та сфері реклами.


