Big Brother patrzy z chmury
Coraz częściej, myśląc „chmura”, mamy przed oczyma obraz przestrzeni w Internecie, a nie parę wodną skondensowaną w postaci kropli wody lub kryształków lodu. Dziś frazeologizm „chodzić z głową w chmurach” przywołuje nowe skojarzenia, nabierając przy tym nieco innego znaczenia. Potentaci branży IT Technologia informacyjna, infotechnologia  (ang. information technology, IT) – całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.Stanowi połączenie zastosowań informatyki i telekomunikacji, obejmuje również sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie
 prześcigają się, by sprostać oczekiwaniom i potrzebom konsumpcyjnego klienta, który potrzebuje coraz to nowszych, bardziej intuicyjnych i wydajniejszych rozwiązań dla infrastruktury chmurowej. 
Rynek usług w chmurze jest najdynamiczniej rozwijającym się działem IT ostatnich lat. Zgodnie z  prognozą IDC International Data Corporation – amerykańska firma zajmująca się badaniami i analizą rynku, specjalizująca się w informatyce, telekomunikacji i technologii konsumenckiej.  w 2019r. wartość tego rynku w Polsce przekroczy 450 mln USD, co będzie stanowić 11% całego polskiego rynku usług IT. Jest to nieprawdopodobny skok – statystyki z 2015r. mówią, że rynek ten był wart 130,3 mln USD. Chmura stała się usługą niezwykle powszechną. Przemysław Jankowski, dziennikarz serwisu Komputer Świat pisze w jednym z artykułów, że chmura stała się na tyle popularna, a outsourcing usług i sposoby wykorzystania chmury tak powszechne, że najmniejszego sensu nie ma ciągłe powtarzanie, jak to nie zdominuje ona rynku IT. Chmura już go zdominowała, podporządkowała sobie i stała się jego technologiczną podwaliną. Mimo tak dużego zainteresowania „internetowym obłokiem”, część użytkowników wciąż zadaje sobie pytania o bezpieczeństwo własnych plików. 
Wielu uważa, że chmura nie istnieje, to zawsze jest czyjś komputer. Nie możemy wierzyć, że nasze dane znajdują się gdzieś w eterze, rozpływają się, kiedy ich nie używamy, a pojawiają się za kliknięciem myszy. Niewielu z nas, użytkowników ,,podniebnej przechowalni plików", zdaje sobie sprawę z faktu, że serwery cały czas mają dostęp do pozornie ,,naszych" informacji. Eben Moglen w książce Wolność w chmurze i inne eseje kieruje do czytelnika trafne słowa: zatem otrzymujesz dziś darmowe usługi poczty elektronicznej i jakieś dodatkowe miejsce na serwerze, które jest warte dokładnie półtora pensa, według obecnych cen przestrzeni dyskowych, a wraz z tym dostajesz szpiegowanie w pełnych wymiarze czasowym. Także za darmo. Autor uważa, że słowo ,,chmura" niewiele znaczy. Sama ,,chmura" oznacza, że serwery nie są już ze stali, a nastąpiła ich wirtualizacja. ,,Chmura" oznacza dla serwerów odzyskanie wolności, wolności przemieszczania się, wolności tańca, wolności łączenia się, rozdzielania, agregowania i wykonywania całego mnóstwa sztuczek. Serwery uzyskały wolność, ale klienci nie uzyskali nic. Witamy w chmurze. Ponieważ ludzie z natury bardziej ufają sprawdzonym, tradycyjnym rozwiązaniom, chętnie archiwizowali swoje pliki na pendrive'ach, rzadziej już na nośnikach CD bądź DVD, nie mając pewności, że kiedyś ten pendrive nie zerwie się z najczęściej dołączonej smyczy, a tęczowo mieniący się krążek nie porysuje się bądź niezamierzenie się roztrzaska. Pliki w internetowych przestrzeniach tak samo narażone są na utratę. Takie przypadki zdarzają się jednak rzadko, ale jeśli już o nich słyszymy, obserwujemy prawdziwą aferę. 
Jeśli myślimy o aferze iCloud iCloud - chmura oferowana przez firmę Apple, parafrazując utarty frazeologizm, można powiedzieć z dużej chmury, duży deszcz. Do sieci wyciekły prywatne zdjęcia i filmiki kilku znanych hollywoodzkich celebrytek, w tym zdobywczyni Oscara – Jennifer Lawrence. Pliki zostały przejęte i udostępnione mimo zastosowania przez Apple szyfrowania AES 128-bit AES 128-bit- szyfrowanie stosowane m.in. przez instytucje finansowe. Szyfrowanie to dotyczy nie tylko strumieniowego przesyłania plików na serwery Apple, ale też przechowywania tych plików. Do ich odczytania niezbędny jest indywidualny, dwuetapowy dostęp do konta. Ta sytuacja skłania nas do zastanowienia się nad słusznością korzystania z chmury mimo tego, że ma wiele zalet. Cloud computing tu: korzystanie z chmury obliczeniowej jest niezwykle wygodne; dzięki niemu możemy tworzyć i edytować różnorakie pliki, nie mając odpowiedniego oprogramowania. Niezaprzeczalnie przystępne jest przechowywania danych w przestrzeni internetowej, kiedy z dowolnego miejsca na świecie możemy przejrzeć nasze dokumenty i równie sprawnie udostępnić je znajomym, dzięki jakiemukolwiek urządzeniu podłączonemu do sieci. 
Warto jednak wiedzieć, że ,,internetowe obłoki" towarzyszą nam wszędzie, niekoniecznie musimy rejestrować się do znanych chmur oferowanych przez światowych gigantów IT, jak Google, Microsoft czy Apple. Chmura tworzy fundament nowoczesnej technologicznej cywilizacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że na naszym sieciowym niebie roi się od chmur spęczniałych od informacji. Wszystkie dane o nas, a także przez nas przetwarzane, są w chmurze, począwszy od osobistych skrzynek z mailami, których przecież fizycznie nie ma, a dostęp do nich uzyskujemy, kiedy tylko zapragniemy, poprzez historię wyszukiwania, upodobania w serwisie YouTube, kończąc na zwykłej nawigacji samochodowej, która zapisuje informacje o naszej drodze. Wyżej wspomniani Giganci, tytułowi Big Brotherzy, wiedzą o nas niemal wszystko, jawnie nas szpiegując, a my bezwiednie potakujemy głowami. Przemysław Jankowski bardzo celnie to ujął: to po prostu dzieje się na naszych oczach, ale często poza zasięgiem naszego wzroku. 
Czyż nie jest zatem prawdziwe stwierdzenie, że chmura nie istnieje,  to zawsze jest czyjś komputer? Chmura to wiele swoistych wirtualnych serwerów, fizycznie zamkniętych w mniejszych lub większych krzemowych pudłach. Może i nasze dane są bezpieczne w chmurze, ale czy w takim wypadku możemy mówić o nich jako o ,,naszych"? Wszystkie przypisy za Wikipedią. 
Małgorzata Garbacka
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