
aneb Google není „jenom“ vyhledávání
services

Autor - Antonín Daněk – si za 

pomoci služeb Google denně 

zpříjemňuje život. Studuje obor 

Web a multimedia programu 

Softwarové technologie a 

management na ČVUT.

Více na http://antonindanek.cz/

Google jako vyhledávač došel 
mezi uživateli tak daleko, že místo „hledat na 
internetu“ říkají „googlit“ – název firmy se stal 
slovesem. Google se však již zdaleka 
nevěnuje pouze vyhledávání a úspěšně 
proniknul do mnoha jiných částí SW trhu. 
Níže je věnována pozornost některým z nich.

Google Earth je jedním z 
důkazů, že Google není pouze o 

webových aplikacích. Jedná se o 
vizualizaci satelitních / leteckých 
snímků celého světa na 3D glóbu. 
Stejně jako u Google Maps, i zde lze 
aktivovat mnoho vrstev – např. 
uživatelské fotografie z Panoramio, 
videa z YouTube nebo články z 
Wikipedia.org. Vše je relevantní k 
právě prohlíženému místu. V programu 
lze též zobrazit oblohu (Google Sky) a 
Mars (Google Mars).

Google News – Proč si vybírat jeden 
„nejlepší“ zpravodajský server, když s 
Google News jich můžete sledovat 
hned několik stovek. Donedávna 
neměla tato služba pro většinu Čechů 
smysl (nezrcadlila české servery) –  
nyní již i s lokálním obsahem.
Nový rozměr GN získává v kombinaci s 
Google Alerts, kde je možné si nechat 
zasílat upozornění e-mailem na daná 
klíčová slova. Můžete tak být dokonale 
informováni např. o prasečí chřipce či 
konkrétním politikovi. 

Google Docs je nejlepší online 
kancelářský balíček. V mnohém 

se vyrovná např. Microsoft Office, je 
zdarma, vaše dokumenty jsou neustále 
online a přístupné takřka odkudkoliv 
(ne však komukoliv, pokud své 
dokumenty nesdílíte). Google Docs 
obsahuje nástroje pro psaní 
dokumentů, tvorbu prezentací, anket a 
tabulkový procesor.
Mladším sourozencem je Google 
Notebook, který se hodí spíše na 
kratší poznámky – neobsahuje tolik 
nástrojů pro práci s textem.

    Snímky z Google Street View spolu 
s Google Maps resp. Google Earth a 
uživatelskými fotografiemi z Panoramio 
dávají dohromady pravděpodobně 
nejobsáhlejší databázi snímků Země a 
míst na Zemi.
Díky GSV se můžete takřka projít kolem 
Eiffelovy věže či Kolosea v Říme.
Snímky do Google Street View 
zprostředkovávají automobily Google, 
opatřené 360° fotoaparátem a GPS 
lokátorem. Nyní (květen 2009) tyto auta 
projíždějí ulicemi Prahy.

Picasa je další z desktopových 
aplikací od Google. Jedná se o 

prohlížeč / manažer / jednoduchý 
editor obrázků. Prohlížeč oslní 
především svou rychlostí, kdy je 
obrázek načítán postupně, takže je 
„něco“ vidět takřka okamžitě po akci 
uživatele a dále je obrázek zaostřován. 
V manažeru je oblíbené chronologické 
řazení všech fotografií v počítači. 
Editor disponuje všemi funkcemi, které 
průměrný fotograf využije. Fotografie je 
možné jediným kliknutím odeslat na 
Picasa Web Albums.Č
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Abstrakt:

Další aplikace Google: 

+ Google Video = obrovský video portál, Google sites

Google Moon, Google Desktop, Google Gears

iG
oogle

Orkut, Google Toolbar,  Google Reader

Google SketchUp , Google Chrome, 

Google AdSense, Google adWords, 
Google Analytics, Google Trends, Blogger, Google Calendar, Feedburner, Knol

Google sites, Book Search

Webmaster tools, Talk

Google Lively, Google Moderator

Google Checkout, Google Translate, …

Zdroje: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Google_services
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_products
http://googleservicesguide.blogspot.com/
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