„Latające” pliki – uwaga, schyl się!
Czym jest „chmura”?
Popularna chmura posiada dwie różne definicje. Jedną z nich jest tak zwana „chmura obliczeniowa” (z angielskiego „cloud computing”), czyli internetowe wersje specjalistycznego oprogramowania analitycznego, aplikacji i systemów informatycznych, takich jak wszystkim znany edytor tekstu Microsoft Word czy Microsoft Power Point. Dzięki temu, że są one oparte na infrastrukturze chmurowej, możemy z nich korzystać nie posiadając płatnej licencji oraz bez zainstalowanego specjalnego oprogramowania. Potrzebny jest nam jedynie dostęp do Internetu. Drugą definicją są dyski w chmurze. Polegają one na magazynowaniu danych, co pozwala nam na tworzenie kopii zapasowych plików oraz przechowywanie na nich swoich dokumentów czy fotografii. Możemy również udostępnić swoje dokumenty znajomym i dać im możliwość edytowania oraz komentowania ich. Dzięki tej usłudze mamy do nich dostęp z dowolnego miejsca. Chmura w tym znaczeniu jest nazywana „przestrzenią”, którą za pośrednictwem Internetu udostępnia nam m.in. Microsoft, Apple czy Google, czyli tak zwani dostawcy. Przykładami takiej chmury są np. Dysk Google i Dropbox.

Czy musimy za nią płacić?
Chmura posiada dwie wersje: darmową i płatną. Najczęściej różnią się one od siebie ilością udostępnionego nam przez nadawców miejsca, wahającą się od 2GB do 15GB. Niektóre konta, poza możliwością wykupienia abonamentu, pozwalają na zwiększenie pojemności poprzez polecanie danego dysku znajomym, połączenie go z kontem na serwisach takich jak np. Facebook i Twitter czy nawet kupienie konkretnego rodzaju nootebook’a np. Chromebook’a. 

Gdzie w rzeczywistości znajdują się nasze pliki?
Przechowywanie danych w chmurze jest dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem. Wiemy jak z niej korzystać i jakie daje nam korzyści. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się jak to wszystko działa? Gdzie jest chmura? Jesteśmy przyzwyczajeni do wygody, jednocześnie przekonani, że nikt inny nie ma dostępu do naszych danych. Abyśmy jednak mogli korzystać z tych usług, muszą fizycznie istnieć ogromne centra danych z pojemnymi dyskami i wydajnymi komputerami, które naszymi plikami zarządzają i udostępniają je nam. 
Bezpieczeństwo chmury. 
Określa to norma ISO 27018: usługodawca nie może wykorzystać naszych plików w celach marketingowych oraz musi poinformować nas, jeśli dostępu do nich zażąda administracja rządowa. Ważną rzeczą jest również fakt, że dane w chmurze mają charakter rozproszony, więc nawet jeśli zostaną one fizycznie wyniesione z serwerowni, to osoba nie posiadająca klucza szyfrowania nie będzie on w stanie ich odtworzyć. Biorąc pod uwagę fakt, że inni użytkownicy korzystają z tego tych samych serwerów i oprogramowania, jednym z niebezpieczeństw jest utrata lub zamiana plików. Ryzyko jest minimalne, lecz istnieje. Warto zabezpieczyć swoje dane poprzez szyfrowane połączenie czy dwuetapowe logowanie. Można również wykorzystać aplikacje, które szyfrują pliki, zanim zostaną one przesłane do chmury, np. Boxcryptor czy Viivo.
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