Omrežne varnostne kopije
BackupCity
podprti operacijski sistemi

Windows (95 in novejši), Mac
OS X (10.x), Unix, Linux (vse
večje distribucije), NetWare
(5.1 in novejši)

načini dostopa do podatkov

Carbonite

Double Backup

Dropbox

Windows (XP in novejši), Mac
OS X (10.4 in novejši)

Windows (2000 in novejši),
Mac OS X (10.4 in novejši)

Windows (XP in novejši), Mac
OS X (10.4 in novejši), Ubuntu Windows (98, ME, XP in no7.10 (in novejši), Fedora Core vejši)
9 (in novejši)

eSef

GMail Drive
Windows

odjemalec, brskalnik

odjemalec

odjemalec

odjemalec, brskalnik

odjemalec

odjemalec, brskalnik

šifriranje z uporabnikovim
ključem

ü

ü

û

û

û

û

shranjevanje različic datotek

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
ü
û

ü
û
ü

û
û
û

obvestila po elektronski pošti

galerije slik

izdelava kopije podatkov
na DVD

-

1 GB, razširljivo do 2 GB 

2 GB, razširljivo do 5 GB 

-

7 GB

200 GB 

ni omejitev

1 GB (razširljivo do 2 GB) v
različici Home, od 5 do 250
GB v različici Pro (odvisno
od paketa)

50 GB

100 GB

7 GB

od 144 EUR/leto za 2 GB do
3588 EUR/leto za 200 GB

49,95 USD/leto

Home: brezplačno; Pro: od
GB brezplačno; 99 USD/
328,90 EUR/leto za 5 GB do 2leto
za 50 GB
3958,90 EUR/leto za 250 GB

od 108 EUR/leto za 1 GB do
2016 EUR/leto za 100 GB

zastonj

neprekinjena zaščita
zaščita z urnikom
posebnosti

obvestila po elektronski pošti; prilagajanje izdelave varnostne kopije s spletnim vmesnikom

zastonj GB

-

največ GB

cena
preizkusna različica

30 dni

15 dni

û

û

û

û 

čas prenosa 57,7 MB
podatkov

15 min

19 min

14 min

31 min

14 min

22 min

584 USD 

49,95 USD

438,90 USD 

99 USD

331,20 EUR

0 USD 

www.backupcity.ci

www.carbonite.com

www.doublebackup.net

www.getdropbox.com

www.esef.si

www.viksoe.dk/code/
gmail.htm

Liko Pris

Carbonite

Microcop

Dropbox

SIMT

Bjarke Viksoe

Shranjevanje podatkov s poštnih in podatkovnih strežnikov, hiter prenos podatkov,
nastavljivo šifriranje, omejevanje dostopa na podlagi naslova IP.

Nizka cena za shranjevanje
velikih količin podatkov, hiter prenos.

1 GB prostora za domačo
rabo zastonj, poslovna različica omogoča povezavo s poštnimi in podatkovnimi strežniki, hiter prenos podatkov.

Usklajevanje datotek med poljubnim številom računalnikov, 2 GB prostora zastonj,
spletni vmesnik.

Odjemalec tudi za Windows
98 in ME, hiter prenos podat- Prost program, ki izkorišča
kov, kopija podatkov na optič- prosto storitev.
nih nosilcih.

Visoka cena.

Dostop do podatkov samo z
odjemalcem, licenca velja le
za en računalnik.

Dostop do podatkov samo z
odjemalcem, visoka cena varovanja podatkov v poslovni različici.

Varovane datoteke morajo
prebivati v posebni mapi.

Dostop do podatkov samo z
odjemalcem, ni odjemalca za
operacijski sistem Mac OS X,
visoka cena.

cena enoletnega hranjenja
10 GB podatkov
spletni naslov
izdeluje

za

proti

Ob Googlovih nadgradnjah
GMaila program včasih neha
delovati, omejen na 10 MB
velike datoteke, vse prenose
moramo sprožiti ročno, težave med testiranjem.

 Dodaten prostor dobite tako, da k uporabi storitve privabite prijatelje.  Dodaten prostor lahko neomejeno dokupujete.  Preizkusna različica ni potrebna, ker je diskovni prostor na voljo zastonj.
 Pri prijavi morate pustiti podatke o kreditni kartici; če ne prekinete naročnine v določenem času, začnejo samodejno obračunavati storitev.  Potrebujete račun Google GMail.  Potrebujete račun
Amazon S3.  Med prenosom je prišlo do napak.  Preračunano po informativnem tečaju 100 EUR = 128 USD.  Ne vključuje enkratnega stroška priklopa 149,90 EUR.  V en GMail račun se da trenutno spraviti dobrih 7 GB podatkov.  Vračunano shranjevanje 10 GB podatkov; mesečni prenos 1 GB na strežnik in 100 MB s strežnika (3,20 USD).

li, da je boljša od drugih. Omenimo pa lahko
nekaj storitev, ki izstoPonudnik: Syncplicity, syncplicity.com.
Cena shranjevanja: 2 GB zastonj, 99 USD na leto
pajo. Pri Double Backup
za 50 GB.
Home dobite 1 GB proOmejitev količine podatkov: Neomejeno.
stora zastonj, povezave
Operacijski sistemi: Windows (XP in novejši), Mac
so izredno hitre, podatOS X (10.5).
ki pa se hranijo na dveh
2 GB prostora zastonj, povezovanje s spletišči
mestih. GMail Drive za
za omrežno urejanje dokumentov.
shranjevanje uporablja
Ne pozna prenosa z urnikom, potrebuje nameščen .NET 3.0.
kar Googlov poštni predal. Mozy ima 2 GB pro» Syncplicity se povezuje z drugimi spletišči za omrestora zastonj, do neomežno delo.
jene shrambe pa prideče uporabljate Syncplicity mo z mesečnim plačevanjem borih 5 dolarjev.
s spletnim vmesnikom. Rsync.net je neverjetno fleksibilen in ga lahko
Jasno, saj se vse dogaja v uporabljate praktično iz vsakega operacijskega
brskalniku.
sistema. S3 Firefox Organizer deluje kar v brskalniku, za shranjevanje pa uporablja poceni
prostor v Amazonovem strežniku S3. SugarSync
Katerega izbrati
usklajuje slike in glasbo s pametnimi telefoni.
Če bi med vsemi naštetimi morali izbra- Syncplicity vam omogoča, da dokumente zelo
ti najboljšega, bi zašli v velike težave. Storitve enostavno urejate v spletnih urejevalnikih, pa
spletnega shranjevanja so še vse preveč raz- še 2 GB prostora sta zastonj. Eh, še vedno jih je
lične, da bi lahko za katerokoli od njih trdi- preveč. Kar sami izberite najboljšega. 


Syncplicity

Syncplicityjevega strežnika. Ko nehate urejati in sliko shranite, se posodobljena kopija iz
strežnika prenese tudi na krajevni disk. Na
podoben način deluje urejanje dokumentov v
spletni pisarni Zoho in predogled na spletišču
Scribd. In najlepše – vse to lahko počnete tudi,
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Omrežne varnostne kopije
IBackup

Jungle Disk

MobileMe

Mozy

Podatkovna banka

rsync.net

podprti operacijski sistemi

Windows (XP SP2 in novejši), Mac OS X (10.4 in novejši), Unix

Windows (2000 in novejši),
Mac OS X (10.4 in novejši),
Linux (x86 z KDE ali GNOME)

Mac OS X (10.3 in novejši),
Windows (iTunes)

Windows (2000 in novejši),
Mac OS X (10.4 in novejši)

Windows

Windows (95 in novejši), Mac
OS X, Unix

načini dostopa do podatkov

odjemalec, brskalnik, navidezni disk, rsync

odjemalec, brskalnik, navidezni disk

odjemalec, brskalnik, navidezni disk

odjemalec, brskalnik, navidezni disk

odjemalec

rsync, http(s), ftp, sftp, scp,
rdiff-backup, Unison, rdist,
duplicity, navidezni disk

šifriranje z uporabnikovim
ključem

û

ü

û

û

ü

û

shranjevanje različic datotek

ü
û
ü

ü
û
ü

ü
ü
ü

ü
ü
ü

ü
û
ü

ü
ü
ü

izdelava kopije podatkov
na DVD

VPN povezava

neprekinjena zaščita
zaščita z urnikom
posebnosti
zastonj GB

-

-

-

2 GB, razširljivo do 3 GB 

-

-

največ GB

300 GB

neomejeno

20 GB 

neomejeno

300 GB

neomejeno

od 79 EUR/leto za 20 GB
dalje

MozyHome: 54,45 USD/leto
za neomejeno količino podatkov; MozyPro Desktop:
43,45 USD/leto + 0,50 USD/
GB/mesec; MozyPro Server:
76,45 USD/leto + 0,50 USD/
GB/mesec

14,40 USD/GB/leto za hranjenje na eni lokaciji, miniod 588 EUR/leto za 10 GB do malno 4 GB; 25,20 USD/GB/
2988 EUR/leto za 300 GB
leto za geo-redundantno hranjenje; minimalno 3 GB; popusti za večje količine

cena

preizkusna različica
čas prenosa 57,7 MB
podatkov
cena enoletnega hranjenja
10 GB podatkov
spletni naslov
izdeluje
za

proti

od 99,50 USD/leto za 10
GB do 2999,50 USD/leto
za 300 GB

24 USD/leto + cene shranjevanja in prenosov na S3

15 dni 

30 dni 

60 dni 

û

û

û

22 min

32 min

78 min

30 min

15 min

24 min

99,50 USD

27,20 USD 

101,12 USD 

54,45 USD

588 USD 

144 USD

www.ibackup.com

www.jungledisk.com

www.apple.com/mobileme/

mozy.com

www.podatkovna-banka.si

rsync.net

Pro Softnet Corporation

Jungle Disk

Apple

Decho Corp

Netis

Rsync.net

Veliko načinov dostopa do podakov, deljenje map z drugimi
uporabniki, hiter prenos, podpira rsync.

Veliko podprtih operacijskih sistemov, shranjevanje v
Amazon S3, nizka cena hranjenja podatkov.

Usklajevanje z iPhone in iPod
touch, usklajevanje pošte,
enostavna raba.

2 GB prostora zastonj, veliko različnih načinov dostopa, kopija podatkov na optičnih nosilcih.

Varna povezava, hiter prenos.

Ogromno podprtih protokolov,
podprti praktično vsi operacijski sistemi, geografsko razpršeno shranjevanje, zmogljiv
odjemalec za Windows.

Skrajno počasen prenos
majhnih datotek.

Občasna zatikanja med testiranjem, počasen prenos.

Neroden program, ni spletnega dostopa do podatkov, visoka cena.

Relativno visoka cena hranjenja.

Ni neprekinjene zaščite, videti Zapletena cenovna politika,
je, da je zaščita podatkov na počasen prenos, ni neprekistrežniku bolj slaba.
njenega shranjevanja.

 Dodaten prostor dobite tako, da k uporabi storitve privabite prijatelje.  Dodaten prostor lahko neomejeno dokupujete.  Preizkusna različica ni potrebna, ker je diskovni prostor na voljo zastonj.
 Pri prijavi morate pustiti podatke o kreditni kartici; če ne prekinete naročnine v določenem času, začnejo samodejno obračunavati storitev.  Potrebujete račun Google GMail.  Potrebujete račun
Amazon S3.  Med prenosom je prišlo do napak.  Preračunano po informativnem tečaju 100 EUR = 128 USD.  Ne vključuje enkratnega stroška priklopa 149,90 EUR.  V en GMail račun se da trenutno spraviti dobrih 7 GB podatkov.  Vračunano shranjevanje 10 GB podatkov; mesečni prenos 1 GB na strežnik in 100 MB s strežnika (3,20 USD).
S3 Firefox Organizer

Skydrive

SOS Online Backup

SugarSync

Syncplicity
Windows (XP in novejši), Mac OS
X (10.5)

podprti operacijski sistemi

Firefox (2.0 in novejši)

brskalnik; Windows (XP SP2 in novejši) za dodatek Live Upload Tool

Windows (XP in novejši)

Windows (XP in novejši), Mac OS X
(10.4 in novejši), iPhone/iPod touch
(OS 2.0 in novejši), Windows Mobile
(5 in novejši)

načini dostopa do podatkov

brskalnik

brskalnik

odjemalec, brskalnik

odjemalec, brskalnik, pametni telefon

odjemalec, brskalnik

šifriranje z uporabnikovim
ključem

û

û

ü

û

û

shranjevanje različic datotek

û
û
û

û
û
û

ü
ü
ü

û
ü
û

ü
ü
û

začetno nalaganje podatkov s šifriranimi DVD-ji

povezava z iPhone/iPod touch/
Windows Mobile

povezave z drugimi spletišči za
omrežno urejanje podatkov

neprekinjena zaščita
zaščita z urnikom
posebnosti
zastonj GB

-

25 GB

-

-

2 GB, razširljivo do 5 GB 

največ GB

neomejeno

25 GB

15 GB

250 GB

50 GB 

cene shanjevanja in prenosov na S3

zastonj

od 19,95 USD/leto za 2 GB do
49,95 USD/leto za 15 GB

od 24,99/leto za 10 GB do 249,99/
leto za 250 GB

99 USD/leto za 50 GB

preizkusna različica

û 

û

5 dni

45 dni

û

čas prenosa 57,7 MB
podatkov

33 min

29 min 

67 min

28 min

23 min

cena

cena enoletnega hranjenja
10 GB podatkov
spletni naslov
izdeluje
za
proti

3,20 USD 

0 USD

49,95 USD

24,99 USD

99 USD

www.rjonna.com/ext/s3fox.php

skydrive.live.com

www.sosonlinebackup.com

www.sugarsync.com

syncplicity.com

Suchi Software

Microsoft

SOS Online Backup

Sharpcast

Syncplicity

Veliko podprtih operacijskih sistemov, shranjevanje v Amazon S3, nizka cena hranjenja podatkov.

Ogromno prostora na strežniku, dostop od kjerkoli.

Hkratno kopiranje na krajevne nosil- Enostavna raba, hiter prenos, uskla- 2 GB prostora zastonj, povezovanje
ce in v splet, začetno nalaganje po- jevanje s pametnimi telefoni, dober s spletišči za omrežno urejanje dodatkov z optičnimi nosilci.
spletni vmesnik.
kumentov.

Skoraj nobene avtomatike, počasno delovanje, zapletena cenovna politika.

Neroden vmesnik, samodejno
zmanjšuje slike, nezanesljivo delo.

Izredno počasen prenos podatkov,
ni odjemalca za Mac OS X.

Ne pozna prenosa z urnikom.

Ne pozna prenosa z urnikom, potrebuje nameščen .NET 3.0.

 Dodaten prostor dobite tako, da k uporabi storitve privabite prijatelje.  Dodaten prostor lahko neomejeno dokupujete.  Preizkusna različica ni potrebna, ker je diskovni prostor na voljo zastonj.
 Pri prijavi morate pustiti podatke o kreditni kartici; če ne prekinete naročnine v določenem času, začnejo samodejno obračunavati storitev.  Potrebujete račun Google GMail.  Potrebujete račun
Amazon S3.  Med prenosom je prišlo do napak.  Preračunano po informativnem tečaju 100 EUR = 128 USD.  Ne vključuje enkratnega stroška priklopa 149,90 EUR.  V en GMail račun se da
trenutno spraviti dobrih 7 GB podatkov.  Vračunano shranjevanje 10 GB podatkov; mesečni prenos 1 GB na strežnik in 100 MB s strežnika (3,20 USD).
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