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Облакот и вие
Кои се предностите и недостатоците на облакот и што ќе се случи со личните 
податоци што ги чувате во облакот?

Како да почнете со облакот
Како знаете дека вашите податоци се безбедни во облакот? Тие се обезбедени со 
вашата корисничка сметка. Ајде да го разгледаме ова:
• Облакот складира податоци и обезбедува услуги 

онлајн. Тоа значи дека вашите податоци ќе се 
чуваат далеку од вашите уреди и дека на вашиот 
уред не мора да се вршат одредени услуги за 
обработка. Штом сте поврзани на интернет, 
можете да пристапите до онлајн податоците во 
секое време, отсекаде.

• Можете да создадете сметка во облак (cloud 
account) кога првпат ќе поставите сметка на 
компјутер со Windows или Apple, iPhone, iPad 
или на телефон или таблет со Android. Исто така, 
можете да одите во систем за услуги во облак на 
трета страна и да поставите сметка.

• Повеќето сметки во облак нудат бесплатен 
склад до кој можете да пристапите или преку 
веб-пребарувачот (web browser) или преку 
специјална апликација (app) на вашиот мобилен 
уред. Големината на бесплатниот склад се 
разликува во зависност од услугата во облак.

• Некои бесплатни сметки во облак вклучуваат и други бесплатни услуги. На пример, 
Google ја вклучува Gmail, календар и пакет канцелариски програми.

• Кога ставате документ, фотографија, видеозапис или друг вид датотека во вашиот 
склад во облакот, тие ќе зафатат мал простор од доделениот простор во облакот. 
Видеозаписите тежнеат да користат најголем дел од просторот, а обичните 
документи најмал.

• Ако слободниот простор ви заврши, можете да отстраните големи несакани 
датотеки за да ослободите простор, или да купите повеќе простор.

Облакот складира датотеки 
на интернет наместо во 

вашите уреди
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Како да го користите облакот безбедно
Како и со сите електронски активности, важно е да имате на ум неколку нешта за 
безбедно користење на облакот:
• Вашата сметка (account) во облакот ќе се обезбеди 

со корисничкото име (username) и лозинката 
(password). Изберете силна лозинка што вие ќе 
ја помнете лесно, но на другите ќе им биде тешко 
да ја погодат. Запишете ја лозинката на безбедно, 
тајно место.

• Вклучете ја автентикацијата со два фактори (two-
factor authentication) во поставките на вашата 
услуга во облак. Така, секојпат кога се најавувате, 
услугата ќе ви праќа код на мобилниот уред за 
да помогне да се потврди вашиот идентитет. На 
тој начин вашата услуга во облак ќе биде многу 
побезбедна.

• Вие сте сопственик на вашите податоци, дури и ако се наоѓаат во облакот. 
Давателите на услуга во облак немаат дозвола да ги гледаат вашите податоци. Тие 
ќе чуваат резервни копии од податоците во случај да се јават проблеми со серверот, 
но и вие треба да чувате дополнителна копија за себе.

• Од време навреме проверувајте ги условите и одредбите (terms and conditions) на 
услугата во облак. Така, ќе знаете кои се вашите одговорности и одговорностите на 
услугата. Тие може да се изменат со текот на времето и кога услугата се менува.

Дали облакот има недостатоци?
Услугите во облак имаат неколку слаби страни. Ајде да 
видиме кои се тие и што можете да направите за тоа:
•  Може да добивате вознемирувачки реклами од 

давателот на услуги во облак што ќе се обидуваат 
да ве убедат да извршите надградба на платена 
услуга.

• Ако рекламите се во облик на е-пошта, можете да 
кликнете на врската поништете ја претплатата 
(unsubscribe) во долниот дел на поштата.

• Ако добивате реклами во облик на скокачки 
пораки кога се најавувате во складот во облак, тоа 
обично се случува бидејќи бесплатниот простор 
што ви останува е мал.

Скокачките реклами од 
вашата услуга во облак 

обично значат дека 
слободниот простор во 

складот е мал

Сметката во облак е 
заштитена со корисничко 

име и лозинка
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• Можете да ги прекинете овие реклами со 
отстранување на датотеките што не ви требаат за 
да ослободите простор. Или, можете да побарате 
опција за прекинување на скокачките пораки во 
поставките на сметката.

• Понекогаш условите на услугата за складирање 
во облак може да се изменат, можеби големината 
на складот или бројот на уреди што можете да 
ги користите за пристап до услугата може да се 
намали. Можете да ги избришете датотеките и да 
ја откажете вашата сметка во секој момент. Но, не 
заборавајте да ги преземете датотеките!

• Разгледајте ги разните понуди. Некои услуги во 
облак може да нудат повеќе бесплатни податоци 
од други. Можете дури и да користите неколку 
различни услуги во облак истовремено.

Што друго услугите во облак може 
да прават за вас
Еве неколку начини на кои облакот се интегрира 
со вашите уреди и други активности во облак што 
можеби би сакале да ги пробате:
• Најчестите намени на облакот се е-пошта, 

складирање датотеки, зачувување и 
организирање фотографии и споделување нешта 
како што се списокот со контакти и календарот 
помеѓу сите ваши уреди. 

• Размената на пораки во облак (Cloud-based 
messaging) овозможува многу побогато 
доживување отколку вообичаените СМС-пораки. 
Размената на пораки во облак ги вклучува Apple 
iMessage, WhatsApp, Facebook Messenger и 
неколку други.

• Услугите за видеозаписи во облак станаа многу 
поважни во последно време. Некои примери за 
тоа се Skype, Zoom и Facetime на Apple.

• Облакот им овозможува на корисниците да 
вршат повици. На пример, еден паметен звучник 
компатибилен со Помошникот на Google 
(Google Assistant) може да повикува други лица 
користејќи апликација наречена Google Duo.

Разгледајте ги разните 
услуги кога барате  

давател на услуга во облак 

Облакот ви овозможува да 
складирате и да споделувате 

секакви типови датотеки

beconnected.esafety.gov.au

http://www.beconnected.esafety.gov.au

	Облакот и вие
	Како да почнете со облакот
	Како да го користите облакот безбедно
	Дали облакот има недостатоци?
	Што друго услугите во облак може да прават за вас




