Chmura… czy nie chmura?

Chmura obliczeniowa (z ang. cloud computing) jest terminem coraz częściej docierającym do szerokiego grona odbiorców. Można ją definiować jako rodzaj świadczenia różnorakich usług do wykorzystania których potrzebny będzie jedynie Internet i urządzenie dzięki któremu uzyskamy z nim połączenie. Należy zauważyć, że chmura na najbardziej podstawowym poziomie jest rzeczywistą fizyczną infrastrukturą, sprzętem, urządzeniami pamięci masowej zlokalizowanymi najczęściej w różnych miejscach na świecie. W uproszczeniu można wnioskować, że chmura to nic innego jak cudzy komputer, z którego zasobów pośrednio korzystamy. Szereg usług którymi możemy się cieszyć pracując w chmurze, przetwarzając dane, korzystając z odpowiedników programów, których w tym wypadku nie musimy już mieć zainstalowanych na własnym komputerze jest skutkiem stworzenia warstwowej struktury na której szczycie znajdują się usługi za które możemy zapłacić i korzystać z nich. Zagłębiając się jednak coraz bardziej w tę strukturę trzeba zauważyć, że funkcjonowanie tego typu tworu nie byłoby możliwe gdyby na samym dole tej piramidy nie znalazła się zaawansowana infrastruktura, gdzie ostatecznie nasze dane, które przetwarzamy, będą się znajdować. Jako że chmura to jeden z najważniejszych i najdynamiczniej rozwijających  się trendów obecnego świata IT, co dowodzi trafności przewidywań Johna McCarthy'ego, który napisał, że „obliczenia mogą kiedyś być zorganizowane jako usługa użyteczności publicznej”, może niewątpliwie pojawić się pytanie o bezpieczeństwo danych w chmurze oraz związane z nim drugie pytanie czy warto z chmury korzystać. Cloud computing ma wiele niekwestionowanych zalet co z pewnością zachęca do korzystania z niego. Są to między innymi możliwość uzyskania dostępu do naszych danych, efektów naszej pracy z każdego miejsca na świecie, niezależność od systemu operacyjnego, czy redukcja kosztów, co ważne jest szczególnie dla dużych firm, które przez przeniesienie większej części pracy do chmury mogą zaoszczędzić znaczne nakłady finansowe. Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo to może się okazać, że dane w chmurze są znacznie bezpieczniejsze od tych przechowywanych w tradycyjny sposób. Zwykły nośnik może bowiem ulec zniszczeniu, awarii, czy zostać skradziony, a tego typu zagrożenia są wyeliminowane w chmurze. Oczywiście nie można powiedzieć, że chmura jest całkowicie bezpieczna. Istnieje choćby ryzyko zakończenia usługi, związane z problemami usługodawcy, np. bankructwem firmy. Zagrożeniem może być też możliwość włamań, które jednak ze względu na dobre zabezpieczenia są mało prawdopodobne. Z bezpieczeństwem danych w chmurze jest też związana pewna możliwość naruszenia prywatności. Dostawca ma bowiem, przynajmniej teoretycznie, dostęp do naszych dokumentów. Oceniając jednak obiektywnie wady i zalety cloud computingu, można dojść do wniosku, że jest to coś co zwyczajnie ułatwia nasze życie i pracę, a zagrożenie dla naszych danych jest na tyle małe, że nie należy przez nie rezygnować z tych usług. Zwłaszcza, że chmura jako tak prężnie rozwijający się mechanizm będzie niedługo czymś bez czego obyć będzie się nam niezwykle trudno. 

