
Archiwizacja danych 

oraz kopia bezpieczeństwa

PO CO?





Wszystkie dane na dyskach twardych, wiadomości w skrzynkach

elektronicznych zaczynają „pękać w szwach”? Pojawia się problem

braku miejsca? Dobrym rozwiązaniem, jest zakup większego dysku lub
dysków zewnętrznych i gromadzenie, katalogowanie zdjęć, filmów,

dokumentów właśnie na nich.



Ktoś inny, może wybrać chmurę obliczeniową, którą ja nazywam

„wirtualnym pendrive’m”. To rozwiązanie, to z jednej strony, duża

wygoda – dostęp do danych z każdego miejsca. Wystarczy mieć tylko
dostęp do Internetu i mamy możliwość przeglądania, udostępniania

dowolnych plików, folderów. Niestety, z drugiej strony, jeśli chcemy

uniknąć opłat abonamentowych, mamy do czynienia

z ograniczeniami związanymi z pojemnością – najczęściej do 15 GB.



Zdarza się, że taką „porcję” zdjęć, wideo - relacji z wakacji,

przywozimy z jednego, udanego wypadu z rodziną. Dyski zewnętrzne

to w zależności od tego ile chcemy jednorazowo wydać z naszego
portfela to pojemność kilku TB.



W trakcie archiwizacji danych (ang. data archiving) kopiujemy

dane na inny nośnik, jednak – w przeciwieństwie do tworzenia

kopii zapasowej – są one najczęściej usuwane z pierwotnej lokacji.



Dodatkowa kompresja jest możliwa za pomocą odpowiedniego

oprogramowania komputerowego, a samą czynność nazywamy

„pakowaniem”. Aplikacje takie, umożliwiają kompresję nie tylko
pojedynczych plików, folderów, ale także pozwalają tworzyć

archiwum, np. z wieloma plikami, folderami.



W wyniku kompresji danych (ang. data compression) zmniejsza się

objętość danych, w wyniku ich ponownego kodowania. W efekcie

otrzymujemy plik o mniejszej objętości zajmowanej pamięci.
Działaniem odwrotnym do kompresji jest dekompresja danych

polegająca na przywróceniu pliku skompresowanego do postaci

pierwotnej. Taką operację często nazywamy rozpakowaniem.



Obecnie najpopularniejszymi aplikacjami wśród użytkowników

systemu Windows są:

 7-Zip (freeware)

 WinZip (shareware) 

 WinRar (shareware)
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Dbajmy, aby nasze dane były bezpieczne. Szukajmy dla siebie

najlepszego rozwiązania. Usługa odzyskania utraconych plików,

w sytuacji awarii, uszkodzenia dysku, skasowania – nie zawsze jest
możliwa. W przypadku udanego działania – usługa firm

informatycznych nie należny do tanich!


