Obla na varnost
Dale dale stran, za devetimi gorami, devetimi vodami in nad devetimi meglicami, v
sedmih nebesih, nekje globoko v oblakih živijo naši podatki. Le malokdo ve, kje natan no
so, kaj se z njimi dogaja in ali so varni in sre ni.
Spoštovane bralke in bralci, brez kan ka dvoma ugotavljam, da so se vremena ra unalnikarjem
poobla ila. Kot vidite, je prišel as, da tudi jaz vtaknem glavo v oblake. Celo moji najbolj ignorantski
deli intelekta so klonili pod masovnim navdušenjem nad ra unalništvom v oblakih, ki se mu obeta,
da bo po izumu kolesa najpomembnejše odkritje v vesolju.
Prosim, razumite me – že dolgo nam ni nih e za tako ugodno ceno ponudil toliko neslutenih
možnosti, kar je v teh težkih asih pravi balzam za prora un. Osvobajajo e je recimo vedeti, da ste
lahko skoraj kjerkoli na svetu, pa vas vaš podatkovni oblak zasleduje kot svojega najljubšega
dežnega boga. Ali da je vaš oblak dovolj velik za celoletno vsakodnevno varnostno kopijo vseh vaših
podatkov, vklju no z dnevniškimi zapisniki IDSov, pa še za varnostno kopijo obsežne filmske
knjižnice. Zakaj bi razmetavali svoj dragoceni prostor, denar in energijo za neke nove ra unalniške
škatle, e pa jih lahko preprosto najamete nekje med oblaki? Natanko toliko kot jih v tistem
trenutku potrebujete, primerno prednastavljene, pa še kakšno za rezervo, saj si jih lahko ugodno
privoš ite. Tudi drage licence tako postajajo preteklost, pa še enkrat za zmeraj lahko brcnete iz
podjetja vašega najbolj osovraženega proizvajalca programske opreme. Resni no ambiciozni na rti,
da osvojite svet, se bodo v oblakih kon no lahko udejanili. Tudi najbolj nejevernim naj bo po asi
jasno, da bodo nebeške shrambe tako kmalu polne pravih zakladov.
Zame je od vseh obla nih prednosti najslajša pridobitev brezskrbnost. Za ni ve mi ne bo potrebno
skrbeti. Ni nepotrebnega administriranja, vse bo že sprogramirano v oblakih, nobenega no nega
reševanja nujnih intervencij, varnostne kopije se bodo delale same, hekerji se bodo odbijali od
obla nih varnostnih š itov in kot popipsan mr es cepali na realna tla. Dejanske opravke bo opravila
desetina trenutne delovne sile, ostali bomo as dodobra izkoristili za kaj bolj pametnega. Samo
naro im oblaku, pla am ra un in vse dela. Širijo se govorice, da so podatki na obla kih celo bolj
varni kot na trdnih tleh, saj jih v nebesih varujejo posebni supertrenirani varnostni angel ki –
specialisti, ki si jih na tleh lahko privoš i le malokdo. Brez odve nih zapletanj dobite možnost,
da nekim popolnim neznancem prostodušno in v dobri veri zaupate svoje skrivnosti in
informacije v hrambo ali obdelavo. Obla no ra unalništvo tako tudi zdravi vedno hujše maligno
nezaupanje v družbi in ponovno oživlja vero v tisto dobro v ljudeh.
A ne zamerite, da vsaj za asno preimenujem to presenetljivo tehni no pridobitev v »obla no
ra unalništvo«. Zdi se mi, da bi nam nekaj malenkosti v teh obla nih nebesih moralo biti
precej bolj jasnih. Kot recimo to, ali so »vaši« podatki v oblakih sploh še vaši. V zameno za
nizko ceno hrambe so popolni nadzor nad njimi pridobili lastniki oblaka, ki vas s tem popolnoma
obvladujejo. Nekateri iz »varnostnih razlogov« celo pred strankami skrivajo fizi ne lokacije svojih
oblakov! Se vam ne zdi, da bi za svoje resni no pomembne podatke morali vsak trenutek vedeti, kje
so, da si ne privoš ijo digitalnih orgij, množi nih razplojevanj ali nebeškega swinganja s sosedi in z
naklju nimi neznanci? In kaj, e obla ek ne bo dosegljiv, ko ga boste potrebovali? Boste še šifrirali
podatke, ki lahko po naklju ju zaidejo v Elbonijo, kjer take prestopke kaznujejo s celodnevno
indijansko torturo? Boste mu eni vi ali lastnik oblaka? Ko bo vaš oblak z osebnimi podatki odjadral
iznad doma e dežele, kdo se bo ukvarjal z informacijskimi pooblaš enci ter rumenimi mediji? Kako
boste spoznavali neznane zakonodaje neznanih dežel, nad katerimi bo slu ajno lebdel vaš oblak?
Tujim organom pregona se vas morda sploh ne bo zdelo pomembno obvestiti, da vam že nekaj asa
stikajo po oblaku. Ob vsem tem je ta kolumna prekratka, da bi si olajšala dušo o tem, kako bodo
naše prepolne obla ne shrambe v slabih asih sladka in dražljiva tar a...
Ah, morda samo nepotrebno zapletam z naštevanjem teh ... maj kenih nevše nosti. Vremena
ra unalnikarjem pa niso jasna. Stroški so pomembna stvar. Zagotovo lahko zadevo popreprostimo
in vtaknemo glavo med oblake. In tako bomo živeli varno in sre no do ... kdaj že?
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