Chmura nie istnieje, to zawsze jest czyjś komputer

Technologia informatyczna rozwija się bardzo prężnie. Jednym z trendów, który najenergiczniej się rozprzestrzenia i doskonali, jest chmura. Czym się ona charakteryzuje? Możemy zdefiniować ją dwojako: jako chmurę obliczeniową i chmurę publiczną.
Pierwsze znaczenie kryje w sobie szeroki zakres usług, jaki nam oferuje. Służy jako płaszczyzna, na której funkcjonują systemy informatyczne czy oprogramowania do analiz. Korzystają z niej głownie przedsiębiorcy ze względu na zaawansowane usługi, które pomagają w prowadzeniu różnej działalności gospodarczej. W chmurze obliczeniowej zawierają się również dyski, będące chmurami publicznymi. W ramach nich posiadamy możliwość przechowywania danych z naszych komputerów i korzystania z nich na każdym urządzeniu mającym dostęp do sieci internetowej. Możemy także korzystać z usług, które oferują nam dostawcy platformy.
Chmura, jak wszystko na świecie, posiada swoje wady i zalety. Niezaprzeczalnym pozytywnym aspektem jest dostępność, gdyż jedyny wymagany warunek to połączenie z Internetem. Dzięki temu również bez przeszkód możemy dzielić się naszymi danymi z innymi. Mając je w chmurze, nie stracimy naszych plików w przypadku niespodziewanej niesprawności używanego urządzenia. Z tego powodu nie potrzebujemy także utrzymywać ich na własnych nośnikach. Ponadto posiadamy możliwość tworzenia i zmieniania dokumentów znajdujących się na dysku. Niestety z chmurą nieodłącznie związane są też wady. Jesteśmy narażeni na wgląd w nasze dane ze strony właściciela platformy, z której korzystamy. W zależności od operatora mamy różne poziomy dyspozycyjności świadczonych usług, jak również bezpieczeństwa. Jeśli nasze hasła i poufne dane nie będą zakodowane, istnieje poważne ryzyko łatwego włamania się przez nieuprawnionych pracowników usługodawcy lub crackerów. W dodatku, gdy nasze pliki i ich kopie będą przechowywane na jednym serwerze, jesteśmy narażeni na ich całkowitą utratę przy ewentualnej awarii serwera.
Obecne technologie stanowią integralną część ludzkiego życia. Dostęp do naszych dokumentów z dowolnego miejsca jest jak najbardziej pożądanym aspektem, który gwarantuje chmura. Jednocześnie musimy być świadomi, że tylko wybór odpowiedniego usługodawcy zapewni bezpieczeństwo przechowywanych plików i naszej prywatności. Dlatego warto zasięgnąć opinii, na przykład internautów lub informatyków, przy wyborze płaszczyzny działań tu: chmura oferowana przez danego operatora. oraz sprawdzić, czy te brane przez nas pod uwagę wystarczająco dobrze sprawdzają się w swojej roli.
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