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Cyfrowy Cumulus
	W czasach, gdy z Chmury korzystamy prawie wszyscy, mniej lub bardziej świadomie, warto zadać sobie pytanie, gdzie tak naprawdę znajdują się nasze dane. “Chmura nie istnieje, to zawsze jest czyjś komputer” ('There is no cloud, it’s just someone else’s computer’) to stwierdzenie, z którym nie sposób się nie zgodzić.
	Czym w ogóle jest Chmura? Nad tym zagadnieniem można by się długo zastanawiać, ale w dużym skrócie i uproszczeniu Chmura to przechowywanie, wykorzystywanie i uzyskiwanie dostępu do plików i programów, których nie chcemy zapisywać na naszym dysku, tylko zapewniamy sobie do nich dostęp za pośrednictwem Internetu. Mogą to być narzędzia do edycji zdjęć, tworzenia prezentacji, antywirusy, pakiety biurowe z najważniejszym oprogramowaniem dla firm, komunikatory, muzyka, gry i wiele innych.
	Chmura chmurze nie równa, nasze dane z pewnością nie są zawieszone pod skupiskami pary wodnej, które prawie codziennie obserwujemy na niebie. Dlaczego więc używamy takiej a nie innej nazwy? Nie jest to do końca jasne, jednym z wytłumaczeń jest używanie słowa „cloud” (ang. chmura) opisując skupisko obiektów, prezentujących się z daleka, jako chmura czy też, jako nazwę zestawu rzeczy, których detale nie są istotne dla ogólnego obrazu. Słowo to było także używane, jako metafora dla Internetu. Odniesienia do Cloud Computingu we współczesnym znaczeniu zaczęły pojawiać się około 1996 roku, a popularyzacja tego terminu nastąpiła w 2006 roku, gdy Amazon.com przedstawił swoją Elastic Compute Cloud.
	Gdzie dokładnie znajdują się nasze dane? Trudno to określić, mogą być zapisane na serwerze znajdującym się po drugiej stronie miasta, albo na przeciwległym krańcu świata. Plusem takiego rozwiązania jest możliwość uzyskania dostępu do nich z każdego miejsca na świecie, jedynym warunkiem jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu. Niesie to ze sobą jednak i zagrożenia. Problemem może być chociażby kwestia prywatności, m.in. fakt, że właściciel serwera może w każdej chwili uzyskać dostęp do umieszczonych w Chmurze plików.
	Chmura ma wady i zalety, tak jak wszystko, z czym się kiedykolwiek się zetknęliśmy. Ważne jest, aby poznać swoje narzędzie, dowiedzieć się jak działa – po prostu być świadomym użytkownikiem, bo Chmura „(…) to zawsze czyjś komputer”.
- Katarzyna Stojek
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