Poradnik dla seniorów 6: Jak korzystać z „Usług w chmurze”?
Chmura to dodatkowa przestrzeń, w której można przechowywać pliki, obrazy
i programy, kiedy masz za mało miejsca w smartfonie.
Możliwe, że dzisiaj korzystasz z usług w chmurze, nie wiedząc o tym.
CZYM JEST CHMURA?
Wszyscy wiemy, czym jest zwykła chmura. Zbiorem cząstek, zazwyczaj małych kropli wody,
który zmienia kształt i jest widoczny na niebie. Ale chmura ma też inne znaczenie.
We współczesnej erze cyfrowej to przestrzeń, w której możemy zapisywać informacje, dane,
sprawy; które nie mieszczą się w naszym komputerze czy telefonie komórkowym.
Przechowalnia online
Usługi w chmurze, znane również jako przechowanie w chmurze lub chmura, to usługi
cyfrowe lub przechowanie za pośrednictwem Internetu. Można to również
wytłumaczyć, jako zapisywanie dokumentów, zdjęć i programów na serwerze online
zamiast na własnym komputerze.
Gdziekolwiek jesteś
Usługi dostępne w chmurze mają różne funkcje, ale wspólne dla wszystkich jest to, że
możesz dotrzeć do swoich treści z dowolnego komputera, tabletu lub telefonu.
Oznacza to, że masz możliwość rozpocząć pracę nad tekstem w domu na komputerze,
pisać dalej w autobusie, a zakończyć pisanie, gdy przyjdziesz do pracy.
ZAKRES ZASTOSOWAŃ
Jest wiele sposobów korzystania z chmury. Możesz jej używać do własnych celów lub
udostępniać informacje innym. Oto kilka przykładów wykorzystania chmury.
Kopia zapasowa
Dobrym powodem, by korzystać z usług w chmurze jest możliwość posiadania kopii
zapasowej zdjęć i dokumentów. Każdy, komu zepsuł się komputer lub ukradziono
telefon, wie, jak dotkliwa jest utrata wszystkiego.
Udostępnianie zdjęć
Chmura może być wygodnym sposobem udostępniania zdjęć i filmów rodzinie i
znajomym. Możecie komentować i pobierać swoje zdjęcia.
Udostępnianie dokumentów
Możesz dać znajomym dostęp do swojego dokumentu w chmurze. Twórca dokumentu
decyduje, na jakim poziomie inni mają dostęp (czytanie, edytowanie) i jak mogą go
obsługiwać. Możliwość pracy kilku osób nad tym samym dokumentem otwiera
możliwość twórczej współpracy.

Gdziekolwiek jesteś
Jeśli korzystasz z chmury do przechowania i pracy z dokumentami i obrazami,
pozostaną one zawsze bez względu na to, co stanie się z komputerem czy telefonem.
Udostępnianie swojej lokalizacji
Podczas podróży z jednego miejsca do drugiego możesz udostępnić wybranym osobom
swoją lokalizację, miejsce docelowe i przewidywany czas przybycia. Osoby te będą
mogły śledzić twoją podróż aż do celu.
Udostępnianie kalendarza
Korzystanie z chmury ułatwia planowanie spotkań w terminie dogodnym dla
wszystkich. Kiedy dzielisz się kalendarzem z innymi, możesz przeglądać ich plany
i w bezproblemowy sposób zapraszać ludzi na wspólne spotkania.
JAK DZIAŁA CHMURA?
Aby skorzystać z chmury, warto dowiedzieć się więcej o jej działaniu. Oto trzy kwestie, o których
warto pamiętać.
Czy musisz płacić?
Wiele usług w chmurze umożliwia bezpłatne przechowanie określonej ilości danych.
Następnie można zapłacić za rozszerzenie przestrzeni dyskowej, jeśli chcesz
przechowywać więcej. Poczytaj o interesującej cię usłudze w chmurze i porównaj ją z
innymi, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie.
Gdzie to wszystko jest przechowywane?
Mimo nazwy, chmura nie jest chmurą, ponieważ wszystkie dane, które są obsługiwane
i przechowywane w jej usługach, zawsze fizycznie znajdują się w jednym lub kilku
centrach serwerowych. Mogą być w jednej lub kilku lokalizacjach na świecie.
Czego potrzebuję, aby zacząć?
Jest wiele zastosowań i aplikacji używających chmury. Aby korzystać z tych usług,
musisz być online. Konieczne może być również utworzenie konta, aby zalogować się i
korzystać z chmury.
ZALETY CHMURY
Zapisywanie w chmurze stało się ostatnio powszechniejsze i zastąpiło zapisywanie informacji
lokalnie na dysku twardym komputera. Łatwo to zrozumieć, biorąc pod uwagę zalety chmury:
Elastyczność
Lokalnie
Możesz pracować nad dokumentem zapisanym na twoim komputerze.

W chmurze
Ty i inni możecie pracować jednocześnie nad tym samym dokumentem z różnych miejsc na
świecie.
Różne urządzenia
Lokalnie
Dokonujesz zmian w dokumencie na swoim komputerze i na nim zapisujesz.
W chmurze
Możesz dotrzeć do swoich dokumentów i plików z telefonu, komputera lub tabletu. Zmiany
wprowadzone w dokumencie są natychmiast widoczne na wszystkich twoich urządzeniach.
Kopia zapasowa
Lokalnie
Musisz samodzielnie zapisać kopię dokumentu na innym dysku twardym, który również może
się zepsuć lub zaginąć.
W chmurze
Możesz zapisywać rzeczy automatycznie i uniezależnić się od fizycznych dysków twardych, które
mogą się zepsuć lub zgubić.
Miejsce na dysku twardym
Lokalnie
Kupiłeś dysk twardy i jesteś ograniczony do ilości dostępnego na nim miejsca.
W chmurze
Przechowujesz pliki w chmurze i możesz łatwo powiększyć przestrzeń do potrzebnego rozmiaru.
Bezpieczeństwo
Lokalnie
Jeśli zgubisz urządzenie, na którym zapisałeś pliki, utracisz również te pliki.
W chmurze
Jeśli zgubisz urządzenia, na których zapisałeś pliki, możesz je odtworzyć na nowym urządzeniu.
Integralność
Lokalnie
Gdy zapisujesz dokument, na przykład lokalnie na swoim komputerze, odbywa się to całkowicie
na twoich zasadach.
W chmurze
Kiedy zapisujesz dokument np. w chmurze, podlegasz warunkom korzystania z usługi, z którymi
musisz być na bieżąco.

PRZYKŁADY RÓŻNYCH USŁUG W CHMURZE
Zawsze dobrze jest porównać usługi w chmurze przed ich wyborem. Poniżej znajdziesz krótkie
podsumowanie.
Jak znaleźć odpowiednią usługę?
Aby znaleźć usługę w chmurze, która najlepiej odpowiada tobie i twoim potrzebom, powinieneś
je porównać.
Czy Ci to pasuje?
Sprawdź, czy usługa działa z systemem operacyjnym i używanymi przez ciebie urządzeniami.
Warto również sprawdzić, czy usługi wsparcia są w twoim języku.
Cena
Wiele usług ma wersje bezpłatne, ale warto sprawdzić, czy na pewno.
Niektóre z głównych usług w chmurze
E-maile
Microsoft Exchange Online to internetowa usługa poczty elektronicznej i kalendarzy firmy
Microsoft.
Gmail to bezpłatna internetowa usługa poczty firmy Google, dostępna dla wszystkich.
Pliki
Dropbox to usługa w chmurze, w której można przechowywać i udostępniać pliki przez Internet.
iCloud to oparta na chmurze usługa Apple, która jest wbudowana we wszystkie urządzenia
Apple.
Dysk Google to usługa w chmurze używana do zapisywania różnych typów plików online.
One Drive to usługa firmy Microsoft do zapisywania różnych typów plików online.
Dokumenty
W Dokumentach Google możesz tworzyć, zapisywać i udostępniać pliki tekstowe, arkusze
kalkulacyjne i prezentacje online. W Office 365 (lub Microsoft 365) możesz tworzyć, zapisywać i
udostępniać pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne i prezentacje online.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie poglądy autora i Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

