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ХМАРНИЙ СеРВІС GOOGLE SITES

Польовик П., Верченко О., Уніченко О., Гаврюкова А.,
Київський університет імені Бориса Грінченка, 
м. Київ

Дослідження має на  меті розгляд хмарного 
 сервісу Google Sites для використання у професійній діяльності.

Найбільший американський інтернет-портал Google у 2008 році 
запустив безкоштовний сервіс зі створення сайтів — Google Sites.

Google Sites — це хмарний сервіс, що призначений для швидкого 
створення сайтів, а під цим розуміється, що ніякі знання про програ-
мування або розмітки не потрібні, вже не кажучи про тонкощі нала-
штування веб-сервісів та баз даних. Найкращим є те, що з’являється 
можливість імпорту існуючих сервісів Google до контентного напо-
внення сайту. Серед таких сервісів є: Google Calendar, Picasa Web 
Albums, Google Docs та інші.

Google Sites дозволяє представляти і зберігати в наочному вигляді 
майже всі види інформації, а саме:

— електронні таблиці і форми, текстові документи, презентації 
з Google документів;

— зображення з Picasa;
— відео з Google і YouTube;
— Google календарі;
— різні списки, а також списки завдань (ToDo);
— гаджети з iGoogle;
— файли різних форматів як додатки до сторінки та багато іншого.
У результаті ми маємо єдиний мультимедійний документ. Ще одним 

важливим чинником для комфортної та прогресуючої роботи в Google 
Sites є можливість надання доступу до цього документа іншим членам 
команди, що забезпечує організацію спільної роботи.

Ця програма також є  корисною і  для  спеціаліста в  PR-галузі 
та рекламі, зокрема завдяки їй можна швидко і легко створити сайт, 
на якому б подавалися дані про товар, послугу чи іншу інформацію, 
яка є важливою для роботи з клієнтами.

Висновки: Google Sites у виконанні Google Inc. — це зручний  сервіс, 
що використовується для швидкого створення сайтів, він є загально-
доступним, простим у використанні та багатофункціональним.
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Дане дослідження має на меті розглянути прин-
ципи роботи хмарного сервісу WeVideo та шляхи його використання 
в навчанні, зокрема на спеціальності «Реклама та зв’язки з громад-
ськістю», а також загалом у сучасному інформаційному просторі.

Попередні дослідження даної теми прослідковуються в  робо-
тах Бендера  О., Кабатова  Д.А., Оберемко  Р., Ольшанського  О., 
де до кладно описано моделі та засоби роботи хмарних сервісів.

Хмарний сервіс — це технологія, яка надає користувачам Інтер-
нету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання про-
грамного забезпечення як он-лайн-сервера. WeVideo — це хмарний 
сервіс, який пропонує роботу у мережі з відеоредактором, який має: 
типовий, зрозумілий інтерфейс; розширені можливості; можливість 
безкоштовного та швидкого доступу.

Проблема дослідження: використання хмарного відеоредактора 
для  зручного редагування медіа-файлів в  навчальних, рекламних 
та піар-цілях.

Завдання дослідження: окреслити основні теоретичні відомості 
про  хмарні сервіси на  прикладі WeVideo, визначити основні пере-
ваги та  недоліки даного он-лайн-відеоредактора, розкрити прин-
ципи його роботи.


