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Cloud computing adalah kumpulan dari beberapa resources yang terintegrasi 

menjadi satu dari seluruh penjuru dunia dan dijadikan menjadi satu melalui sebuah web. 

Sehingga syarat utama dalam membangun maupun menggunakan clud computing adalah 

akses internet. Dengan memanfaatkan cloud computing maka setiap orang akan sangat 

dimudahkan terutama orang-orang yang memiliki cukup banyak data baik video, suara, 

gambar dan dokumen lain yang berada pada gatget mereka. Sehingga dengan 

menggunakan cloud computing, semua orang dapat memiliki media penyimpanan dari 

berbagai macam file yang mereka miliki yang dapat diambil dan diperbarui kapan saja 

mereka membutuhkan. 

Bagi sebagian orang, media penyimpanan data yang dapat digunakan kapan saja 

dan dimana saja adalah suatu kebutuhan yang primer. Dengan menggunakan cloud 

computing maka semua orang dapat mengambil data apa saja yang telah mereka simpan 

pada suatu media penyimpanan online, tentunya gatget yang mereka gunakan harus 

terkoneksi dengan jaringan internet. Terdapat banyak media penyimpanan online yang 

dapat digunakan secara umum dan memiliki kelebihan masing-masing. 

Salah satu media penyimpanan online berbasis cloud computing adalah 4shared 

yang berasal dari Ukraina yang didirikan di Kiev pada tahun 2005 oleh Alex Lunkov. 

Dengan menggunkana 4shared kita dapat melakukan upload dan download file berjenis 

apa saja yang terdapat pada gatget kita. Media penyimpanan 4shared memberikan 

kapasitas penyimpanan berkas bagi seluruh penggunanya diseluruh dunia sebesar 15 GB. 

Jika kita mengunggah suatu file pada 4shared kita akan mendapat alamat URL untuk 

melakukan download dari file yang telah kita upload. 
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Pada artikel ini akan dijelaskan cara membuat suatu media penyimpanan berkas 

secara online pada 4shared. Sehingga sebelum melakukan penyimpanan berkas pada 

4shared, terlebih dahulu membuat dan mendaftar pada akun 4shared yang disertai dengan 

alamat email yang valid.  

Langkah-langkah membuat akun 4shared: 

1. Pertama masukkan alamat email anda disertai dengan password untuk masuk pada akun 

4shared kemudian click Daftar seperti kotak merah pada gambar dibawah ini  

 

2. Setelah itu masukkan nama dari akun 4shared yang akan anda buat kemudian click Buat 

akun seperti gambar dibawah ini 
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3. Kemudian akan muncul jendela 4shared yang mengharuskan anda untuk melakukan 

verifikasi pada alamat email yang telah anda daftarkan dalam proses pembuatan akun 4shared 

seperti gambar dibawah ini 

 
 

 

4. Maka pada email yang anda daftarakan akan muncul pemberitahuan seperti gambar dibawah 

ini. Lakukan verifikasi pada email anda dengan cara click link yang terdapat pada 

pemberitahuan 
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5. Jika anda telah melakukan verifikasi email maka secara otomatis tampilan dari akun 4shared 

anda akan seperti gambar dibawah ini. Selanjutnya untuk melakukan upload file maka anda 

dapat click tombol unggah seperti gambar dibawah ini 

 
 

6. Kemudian pilih file yang akan anda upload seperti gambar dibawah ini 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

 

5 

7. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa file yang telah anda upload telah berhasil dilakukan 

seperti gambar dibawah ini 

 
 

 

8. Unutum mempubilkasikan file yang telah anda upload maka click dan pilih tombo Berbagi-

pakai seperti gambar dibawah ini 
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9. Kemudian masukkan alamat email dari rekan anda yang akan anda beri sugesti untuk 

melakukan download file yang telah anda unggah kemudian click Kirim seperti gambar 

dibawah ini 

 
10. Pada alamat email yang telah anda sugestikan akan muncul pemberitahuan untuk melakuka 

download file yang telah anda upload seperti gambar dibawah ini 
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