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Pliki w Chmurze 
Serwis	przechowywania	i	udostępniania	danych	
	
Utworzony	z	myślą	o	pracownikach	Politechniki	Łódzkiej,	
przeznaczony	do	szerokiej	gamy	zastosowań,	w	tym:	
•  Do	udostępniania	materiałów	dydaktycznych	studentom	
•  Współdzielenia	danych	przez	pracowników	naukowo-badawczych	

Wszystkie	dane	przechowywane	są	na	infrastrukturze	Centrum	Komputerowego	PŁ.	
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Tradycyjne współdzielenie plików 

Dobrze nam znane (i lubiane?): 
•  „trzymanie plików na serwerze” 
•  „podłączony dysk sieciowy” 

Usługa CK: Udziały dyskowe (CMD) 

Użyteczne, ale… 
•  Konieczność rejestracji 
•  Trzeba skonfigurować dostęp 
•  Wskazana pomoc administratora 
•  Tylko dla pracowników PŁ 
•  Dostęp często tylko z własnego 

komputera 
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✔		Udostępnianie	danych	wymaga	
						starannego	przygotowania	



Krok do przodu: współdzielenie w chmurze 

Rozwiązania nowocześniejsze niż tradycyjne serwery plików, 
„dyski chmurowe” jak np. DropBox, czy OneDrive: 
•  większa elastyczność i ułatwiony dostęp do danych 
•  pliki przechowywane w tzw. chmurach publicznych  
 
CK PŁ wychodzi naprzeciw i buduje usługę dla pracowników PŁ: 
•  podobna zasada działania jak ww. serwisy 
•  dane przechowywane są na infrastrukturze politechnicznej 

(serwery Centrum Komputerowego PŁ zlokalizowane na terenie naszej 
Uczelni) 

•  udzielamy wsparcia Użytkownikom PWC 
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Współdzielenie plików po nowemu 

„Pliki w Chmurze” (PWC) 
 
Podobna zasada jak udziały, ale: 
•  Bez rejestracji – wystarczy być 

pracownikiem PŁ 
•  Nie musimy niczego konfigurować 
•  Bez pomocy administratora 

wybieramy odbiorców informacji 
•  Także osoby spoza PŁ mogą 

korzystać z udostępnionych przez 
nas danych 

•  Dostęp z dowolnego miejsca 
i urządzenia 5	

✔	Łatwiej	udostępniamy	dane	różnym	osobom	



PWC to po prostu kolejna strona WWW 

https://pwc.p.lodz.pl 
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PWC to po prostu kolejna strona WWW 

Co wystarczy, żeby zacząć? 
 
1.  Pracownicze konto pocztowe 

(wyłącznie w domenie @p.lodz.pl) 

2.  Hasło „jak do poczty” 

Dla	przypomnienia:	w	pasku	adresu	przeglądarki	wpisujemy	po	prostu:					pwc.p.lodz.pl	

…ale	adresu	“pwc.p.lodz.pl”	nie	musimy	uczyć	się	na	pamięć	–	zobacz	dlaczego	na	następnych	slajdach	 7	



Nowa zakładka w panelu pocztowym SPE 

Tu	jest	nowa	zakładka	
PWC:	

”Pliki	w	Chmurze”	Podstawowa	zakładka	poczty	

Zakładka	„Kuriera”	

Trzy	usługi	komunikacyjne	dostępne	z	jednego,	znanego	od	dawna,	panelu	pocztowego	8	



PWC uzupełnia nasz zestaw usług 
komunikacyjnych 

poczta	elektroniczna	

hUps://poczta.p.lodz.pl	

wysyłanie	dużych	plików	

hUps://kurier.p.lodz.pl	

współdzielenie	plików	

hUps://pwc.p.lodz.pl	

Trzy	adresy,	ale	wystarczy	znać	jeden:	poczta.p.lodz.pl	
	
*)	do	PWC	trafimy	także	przez	stronę	Centrum	Komputerowego	PŁ:		ck.p.lodz.pl	 9	



Najprostszy sposób zastosowania PWC 
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è	Udostępniamy	kilka	plików,	
è	Odbiorcę	powiadamiamy	mailem	

DEMONSTRACJA	DZIAŁANIA	



Różne metody dostępu do PWC 

Programy	klienckie	na	różne	systemy	i	urządzenia	
hUps://www.seafile.com/en/download/			–		link	dostępny	także	z	PWC	

	

Używanie	programów	klienckich	nie	jest	konieczne,	ale	może	znacząco	ułatwić	korzystanie	z	PWC.			

Desktop	Syncing	Clients	
synchronizacja	katalogu	komputera	z	PWC	

	

Mobile	Clients	
dostęp	z	urządzeń	mobilnych	(tablety	i	smarfony)	
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Single Sign On – ważna opcja konfiguracyjna 

„Single	Sign	On”	oznacza	pojedyncze	logowanie.	Dzięki	niemu	możemy	korzystać	z	tych	samych	danych	
użytkownika,	jak	w	przypadku	poczty	SPE	czy	WIKAMP-a	
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Single Sign On – adres naszego serwera 

.	
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Logowanie przez CAS 

14	!		W	procesie	logowania	do	PWC	możemy	przechodzić	przez	strony:	fed.p.lodz.pl	i	cas.p.lodz.pl.		Jest	to	normalna	sytuacja.	



Klient i WWW – ta sama zawartość dostępna na dwa sposoby 

15	Klient	i	WWW	–	działania	wykonane	na	jednym	z	nich	są	widoczne	w	drugim	

Klient	–	program,	który	instalujemy	
na	naszym	komputerze	

WWW	(dostęp	także	przez	panel	pocztowy	SPE)	
–	dostęp	z	dowolnego	miejsca,	bez	instalacji	



Synchronizacja – nasze dane w dwóch kopiach 
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Pliki	w	Chmurze	
(dane	na	serwerach	w	CK	PŁ)	

Katalog	zsynchronizowany	
(dane	na	naszym	komputerze)	



Przykładowe zastosowania PWC 
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Ile	miejsca	mamy	do	dyspozycji?	
Ø  100	GB	przestrzeni	na	użytkownika	
	
Czy	można	współdzielić	dane	z	osobami	nie	będącymi	pracownikami	PŁ?	
Ø  TAK,	dane	możemy	udostępniać	np.	partnerom	z	innych	uczelni	

„Jestem	organizatorem	konferencji	i	chcę	udostępnić	zgłoszone	
odczyty	recenzentom,	z	których	część	pracuje	w	PŁ,	
a	część	w	innych	uczelniach,	także	zagranicą”.	



Przykładowe zastosowania PWC 
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PWC	zapewnia:	
Ø  Dostęp	do	usługi	z	dowolnej	lokalizacji	na	świecie	
Ø  Nie	trzeba	niczego	instalować	na	swoim	komputerze	

„Na	wyjeździe	służbowym	chciałbym	mieć	dostęp	
do	dokumentów	nad	którymi	pracujemy	wspólnie	
w	mojej	jednostce.”	



Informacje na stronie ck.p.lodz.pl 

Adres:		hUps://ck.p.lodz.pl/strony/pwc		–		dostęp	np.	przez	menu	„popularne	usługi”	
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ck.p.lodz.pl – strona usługi PWC 

Adres:		hUps://ck.p.lodz.pl/strony/pwc	
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Przykładowe zastosowania dla PWC i BOX 
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BOX	–	uzupełniający	moduł	przechowywania	i	udostępniania	danych,	które	możemy	
wykorzystywać	w	przypadkach,	w	których	gwarancja	poufności	danych	nie	jest	kwesTą	
krytyczną.	

„Jestem	wykładowcą	i	chcę	udostępnić	materiały	dydaktyczne	moim	
studentom	tak	aby	mogli	je	pobierać	w	dowolnym	momencie	przez	
cały	semestr”	

Ø  Tylko	wykładowca	ma	konto	w	usłudze	(studentów	powiadamiamy	mailem)	
Ø  Opcjonalnie,	studenci	mogą	także	wgrywać	pliki,	a	nie	tylko	pobierać	



ck.p.lodz.pl – instrukcje do PWC 

Dostęp	przez	stronę	usługi	PWC:	hUps://ck.p.lodz.pl/strony/pwc		 22	



ck.p.lodz.pl – FAQ dla PWC 

Lista	odpowiedzi	może	być	rozszerzona	na	podstawie	napływających	od	Państwa	pytań.	 23	



BOK CK wspiera także usługę PWC 

E-mail:	bok@p.lodz.pl	 24	



Dziękujemy	za	uwagę	J	

Prezentację	w	formacie	PDF	można	pobrać	ze	strony:	hUps://ck.p.lodz.pl/strony/pwc	 25	


