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országaiban  laksz,  ahol  a  cég  és  kereskedelmi 
partnerei  főhadiszállása  van.  PCLinuxOS  alatt 
minden  gond  nélkül  használható,  mivel  a 
kliensalkalmazása AppImage formátumban érkezik.

PCLOS Cloud

Közösség  által  nyújtott  szolgáltatásként  nagyszerű 
választás.  A  szolgáltatást  Mr.  David  Moore  tartja 
karban,  szívességből.  A  nagylelkűen  nyújtott 
szolgáltatásként  is,  és  további  tárhelyek  bérlésével 
és  a  PCLOS  Cloud  fizetős  szolgáltatásaira 
feliratkozással  is  megéri,  mivel  segíti  a  PCLinuxOS 
nemzetközi közösségének további erősítését.

A  csábító  15  GB  ingyenes  ajánlat  és  a  PCLinuxOS 
tárolójában  megtalálható  natív  kliens  program  (így 
nagyon  könnyen  telepíthető)  miatt  nagyon  ajánlható 
szolgáltatás.  Hátránya  lehet,  hogy  az  infrastruktúra 
nem  túl  nagy,  több  szerverrel  és  adatközponttal  a 
világban szétszórva, ám ha a 100%os elérhetőség, 
az  év  minden  napján  folyamatos  üzem  nem 
létfeltétel, akkor nagyon vonzó opció lehet.

Yandex Disk

A  Google  Drive  riválisának  szánt  szolgáltatás  a 
Yandex Disk nagy előnye a könnyű telepíthetőség és 
működtetés  PCLinuxOSen.  Vonzó  10  GB  ingyenes 
tárhellyel  indul,  és  védett  az  amerikai  biztonsági 
szolgálatok kíváncsiskodásától, továbbá a Googlelal 
(és a többi felhőszolgáltatóval) szemben teret nyerni 
szándékozó Yandex infrastruktúrája áll mögötte.

Hátránya, hogy a szerverek Oroszországban vannak, 
ami  lehangoló  sebességet  eredményezhet,  függően 
attól, hogy hol élsz.

Nem  tekinthetünk  el  a  politikai  és  jogi  természetű 

mint Dropboxalternatíva nem rendelkezik a Dropbox 
rugalmasságával, noha több ingyen tárhelyet biztosít 
az  ingyenes  fiókhoz.  Jó  opciói  vannak,  mind  a 
fiókodba  fájlküldésre,  mind  a  Mediafireen  kívül 
történő  másokkal  megosztáshoz.  Vagyis 
fájlmegosztásra  nagyszerű  választás,  miközben 
felhő alapú tárolóként hagy kívánnivalót maga után.

PCloud

A  pCloud  viszonylag  új  szolgáltatás,  ám  számos 
jellemzővel  rendelkezik,  ami  kiemeli  a  többi  közül. 
Először  is,  egészen  20  GBig  ad  ingyenes 
tárolóhelyet (bizonyos műveleteket követően).

A  szolgáltatás  elég  rugalmas  ahhoz,  hogy  az 
eszközeid között  fájlokat cserélgess,  legyen az akár 
telefon,  táblagép,  vagy  számítógép.  Az  összes 
jelentős  operációs  rendszerhez  van  alkalmazása, 
mind  asztalira,  mind  hordozhatóra.  Cserélhetsz  fáj
lokat akár eltérő operációs rendszerű gépek között is

Mivel  a  kliens  programja  AppImage  formátumú, 
természetesen  úgy  fut  PCLinuxOS  alatt,  mintha  a 
platformra készült volna.

A  Dropbox  leváltására  nagyszerű  lehetőség  és 
ajánlott.

Cozy.io

Egy  másoktól  különbözni  akaró  ambiciózus 
szolgáltatás.  Ám,  ha  nem  laksz  a  cég  működési 
területe közelében, akkor nem tudod kiélvezni a cég 
ajánlatainak összes előnyét

Ami az ingyenesen ajánlott tárterületet illeti, az 5 GB 
a  legkevesebb  a  többi  közül  és  nem  nagyon 
ajánlható,  amennyiben  nem  az  Európai  Unió 
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Az  előző  három  hónapban  több  PCLinuxOS  alatt 
használható Dropbox helyettesítőt vizsgáltam meg.

A vizsgált Dropbox alternatívák a következők voltak:

• Mediafire
• pCloud
• Cozy.io
• PCLOS Cloud
• Yandex Disk
• Telegram
• Seafile
• Mega
• Spider Oak

Most  felidézem az egyes szolgáltatások  legnagyobb 
előnyeit  és  hátrányait,  hogy  elemezzem  az  összes 
lehetőséget  és  összehasonlító  táblázatot 
csinálhassak,  segítvén  neked  felhőszolgáltatót 
választani, ha a Dropboxot leváltanád.

Mediafire

Alapvetően  fájlmegosztó  és  webszolgáltató,  egy 
kibernetikus  tároló. Talán a  legjobb  fájlmegosztó, de 
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kérdésektől  sem  (Oroszországban  a  felhasználói 
jogokra  a  mai  napig  nincs  egyértelmű  jogi 
szabályozás).  Illetve  a  támadások  általi 
sebezhetőség  lehetősége,  olyan  gyakorlati 
tapasztalatokból származó tényező, ami elriaszthatja 
a potenciális felhasználókat. 

Telegram

A  Telegram  egy  majdnem  tökéletes  üzenő 
szolgáltatás,  köszönhetően  a  internetes  milliomos 
létrehozójának,  Pavel  Durovnak.  A  Telegram 
minőségét  Pavel  személye  garantálja.  A  Telegram 
nagyszerű  üzenő  szolgáltatás,  sokkal  jobb  mint  a 
WhatsApp,  mivel  Pavel  idealizmusa  a  hajtó  ereje. 
Megtalálja a Telegram pénzzé  tételének  lehetőségét 
anélkül,  hogy  megsértené  a  felhasználó  személyes 
terét, vagy adatait. A Telegram egyedi tulajdonsággal 
rendelkezik  a  fájlmegosztás  és  tárolás  terén. 
Egyidőben  akár  100  emberrel  is  megoszthatsz 
fájlokat,  mint  ahogy  különböző,  a 
Telegram  által  támogatott  eszközök 
és  operációs  rendszerek  között 
vihetsz  át  fájlokat.  A  fájlméret 
korlátozása nélkül lehet menteni akár 
cyberlock  opcióval  is,  illetve  lehet 
sugározni,  de  az  utóbbi  nem  túl 
flexibilis, mivel csak a Telegram saját 
hálózatán belül működik. 

Mivel  a  Telegramkliens  nyílt 
forráskódú,  a  PCLinuxOS  tárolóban 
megvan és jól működik vele.

Seafile

A Kínából  származó Seafile, munka
csoportok  fájlcseréjehez  jó  választás 
lehet, de mezei  felhasználó számára 
napi  szinten  nem  nyújt  egyszerű 
használhatóságot.  Egy  olyan  infra
struktúra, mint a Nextcloud, saját  fel
hőszolgáltatás  készítésére  alkalmas. 
Nem  nyújt  ingyenes  területet,  csak 
szerver és kliens szoftvert ad, amivel 

magadnak  kell  telepítened  és  futtatnod  a  rendszert. 
Személyes  használatra  nem  ajánlott,  kis  vállal
kozások és munkacsoportok számára lehet opció.

Mega

A Mega akkor  tündökölt, amikor Kim Dotcom vitte a 
céget.  Letartóztatását  követően  a  szervereket 
elkobozták, utána semmi sem lett olyan, mint régen.

Kim megpróbálta újjáépíteni a céget, de sikertelenül. 
A Megában Kim már nem vesz részt és amikor csak 
lehet,  rosszakat  mond  a  mostani  cégről.  Kínai 
befektetőé a cég, akit a kínai hatóságok köröznek. A 
Mega  mára  csak  árnyéka  annak  a  cégnek,  ami  a 
virágzása  idején  volt.  Ehhez  adott  még  egy  olyan 
Linuxkliens, de PCLinuxOS alatt nem  fut, egy web
kliens letöltési kvótával és egy csodás pulykát kapsz.

Semmiképpen sem ajánlott.

SpiderOak

A  ma  elérhető  tároló  szolgáltatások  közül  a  Spider
Oak  az  egyik  legjobbnak  tartott.  Mivel  Edward 
Snowden ajánlja, ezért nem mindenkinek való. A cég 
a  felhasználóinak  tett  ígéretét  nagyon  komolyan 
veszi.

Noha  nincs  ingyenes  változata,  a  szolgáltatás  ad 
ingyenes  próbaidőt,  így  a  felhasználó  kipróbálhatja, 
hogy a SpiderOak megfelele igényeinek. 

Mivel van natív PCLinuxOS kliense, szintén jó opció, 
amennyiben  értékeled  a  privát  voltát  és  az  adataid 
elérhetőségét. 

Hogy  teljes  legyen  a  kép,  a  Dropbox  benne  VAN  a 
PCLinuxOS  tárolójában. A  legutóbbi  változásokkal a 
Dropbox CSAK azok számára lett elérhető, akik ext4 
fájlrendszert  használnak  Linux  alatt.  Más  fájlrend

szert  használók  …  nos…  pórul 
jártak.  Majdnem  minden  ingyenes 
tárterületet adó szolgáltatás sokkal 
többet  kínál  a  Dropbox 
megjelenése  óta  adott  és  azóta 
sem bővített szerény 2 GBjánál. A 
Dropbox  felkínál  további  tárterület 
bérlésének  lehetőségét,  de  az 
árak elég meredekek lehetnek.

Nos,  ezzel  a  cikksorozat  végére 
értünk.  Remélem  élvezték,  és 
hasznosnak  találták,  különösen, 
amennyiben  a  Dropboxot 
otthagynák  és  helyette  más 
szolgáltatásra  akarnak 
átnyergelni. Még akkor is, ha nem 
hagyják el a Dropboxot, most már 
lehet  egy  alternatív  háttérmentő 
szolgáltatás is.
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