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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.
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Задачі:
— з’ясування основних функцій сервісу OneDrive, переваг/недо-

ліків та методів роботи з ним;
— використання програми в  рекламному просторі при  створенні 

ін формаційних повідомлень різного типу, спільна робота з файлами;
— додаткові можливості у користуванні програмою.
Це хмарне середовище чудово підходить для  користування 

людей з  різними потребами. Якщо розглядати окремі професії, 
то для «рекламщиків» це найзручніший засіб зберігання інформації, 
ескізів та рекламних роликів.

У програмі OneDrive ви маєте можливість встановити пароль 
для  ваших файлів, і  ніхто, крім вас, не  матиме до  них доступу, 
що  є  дуже зручним, аби ваші доробки не  опинилися у  чужих 
руках. Програма дає змогу впорядковувати файли, робити архіви 
для швидкого доступу до потрібного документу. Також цей хмарний 
сервіс володіє неабиякою перевагою — це користування не будучи 
в мережі за допомогою спеціальних розширень.

Отже, програма OneDrive зручна, якісна, корисна для  вашої 
роботи та відпочинку. Доступ до неї ви можете мати з будь-якого 
пристрою. OneDrive сьогодні називають першим кроком до розвит ку 
інтелектуальних комп’ютерних ЗМІ. Цей хмарний сервіс зараз 
активно розвивають і вдосконалюють, аби через кілька років замі-
нити ним матеріальні носії інформації.
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OneDrive  — це  безкоштовне інтернет-сховище, 
що надається разом з обліковим записом Microsoft. Це наче додатко-
вий жорсткий диск, доступний з  усіх використовуваних вами при-
строїв. Більше не потрібно відправляти собі файли по електронній по-
шті або носити з собою USB флеш-пам’яті, ризикуючи його втратити. 


