
Cadasegon, espujaunahoradevídeoaYou-
Tube; aixòvoldirqueenundiaespengennimés
nimenysque86.400hores, laqual cosa suposa,
anualment, uns3.600anysdevídeo.Lesxifresde
Facebooknosónmenys impressionants: usuarisde
tot elmónpubliquenmésde 1.000 fotospersonals
per segono3.000milionsdenoves instantàni-
es almes. Ja l’anypassat els experts afirmaven
que lahumanitathavia assolit unZettabyte
(ZB)d’emmagatzematgedigital; és adir, havíem
posat a internet l’equivalent amésdemilbilions
(1.125.899.906.842.624)delsdisquetsde faunsanys
oa250.000milionsdepel·lícules. I espreveuqueel
2020assolimels 35ZB.

Peròusheupreguntatmaionés tota aquesta
informació?Onesguarden les fotosquepostegem
aInstagram,els correusambadjuntsqueenviem
a travésdeGmail odeYahoo, oelsdocuments, les
pel·lícules i lamúsicaquedipositemaDropbox?On
deuanarapararelnostre calendari, l’agenda, els
contactesdemòbil que sincronitzemambel cor-
reu?Sí, al núvol. Ja faunsquants anysquesentim
parlardel cloudcomputing, ode la computacióen
núvol.Ésaixí comsabemque lanostra informa-
ció, lesnostresdades, estanemmagatzemadesen

On han posat
la meva
informació?
Vivim sempre al núvol... i no parlem de badades. El núvol és aquest espai eteri,
que no tenim gaire clar què és, en què sembla que hi cap tot, on cada dia pugem
vídeos, fotos, documents, música, però també hi deixem la nostra empremta
digital. És a dir, de manera directa o indirecta, confessem qui som, què fem, què
ens agrada... Diuen els experts en internet que tot són avantatges, però també hi
ha veus que alerten que no és així

TextCristina Sáez
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servidors físics i virtuals repartitsper tot elmón. I
movent-seper tots els continents.

“Les tevesdades sónenalguncentrededadesen
quèhihamolts servidors ambdiscosdurs–ex-
plicaEnriqueDans (Enriquedans.com),professor
de sistemesd’informacióde l’IEBusinessSchool i
autordel llibreTodovaacambiar (Deusto)–.De fet,
lesdadesnoes trobenenundesol, sinóendiversos,
replicades, perquènoesperdin.Lanostra informa-
cióesmoucontínuamentd’uncentreaunaltre; es
copiadesde ladistància i se’n fandiverses còpiesde
seguretat, perquèsihihaalgunproblema, comara
unatemptatoun terratrèmol, s’eviti ladestrucció
dedades.”

De fet,Google, perexemple, té còpiade tot elweb.
Heu llegit bé, de tot.Cadavegadaque femunapeti-
ciód’informació, el cercadornoexplora la immen-
sitat, sinóqueesdirigeixaunade lesbasesdedades
que repliquen tot el contingutde laxarxa: és adir,
tots elswebsqueGooglehapogut indexar, així com
lesversionsanteriorsd’aquestespàgines, el que
s’anomena la caché.Així ésque… imagineu-vosper
unmoment laquantitat ingentde servidors i cen-
tresdedadesdequèdisposaadiad’avui a aquesta

empresa!

Local ovirtualElnúvol, aquest espai inacabable
virtual, ensalliberadels lligaments físics.Ens
permetdisposarde tota lanostra informaciódesde
qualsevol llocdelmón idesdequalsevoldispositiu.
El concepteés senzill: en llocdeguardarelsnostres
arxius aldiscdurde l’ordinador, a casa,ho femen
undevirtual. I això fapossiblequepuguemcon-
sultar elmaterial (sempreque tinguemconnexió,
esclar).

Així, podem,posempercas, preparar-nosunaclas-
seounapresentacióacasa, i desprésaccedir-hides
de la tauleta a l’aulaoa l’oficina.O tenir tots elsnos-
tres contactes i agendasincronitzats i accessibles
desdelmòbil, el portàtil oqualsevol altregadget.
Amés, apuntaNielsChristianKrüger, director
generaldeGoogleEnterpriseEspanya iPortugal,
aquesta informació sempreestàactualitzada. Si
estemescrivintun llibreoun informe,podem
treballar en l’últimaversió. Si el tenimalnostredisc
dur, seguramentens tocarà lluitar ambel control
decanvisdelprocessadorde textos (quenoéspoca
cosa…) . Ser alnúvolpermet, també, treballar en
equip sobreunmateixdocument. “Potsveureen

líniaquinscanvis fa el teucompanyenel text, fins i
totxatejar ambell i anar comentant lesvariacions”,
apuntaDans, de l’IEBusinessSchool.

Despréshiha laqüestióde la seguretat, tema
estrella.Malgrat la creençapopularque tenir els
documentspenjatsnosabemonens faestar expo-
sats aatacsdehackers, a piratejos, a controlperpart
d’empreses i governs, a espies, aperdre’ls, el cert és
queels experts coincideixenaassenyalarquenohi
ha llocmés segurqueelnúvol.

I encaraque l’exempleavuidiapot aixecar suspi-
càcies, apuntaEnriqueDansque“és comtenir els
diners acasa, a sotadelmatalàs, oposar-los enun
banc.Onestaranmés segurs?”, pregunta, i prosse-
gueix. “Aquestes empreses sónespecialistes apro-
veirunserveidemanera segura.La seva reputació
endepèn.Unproblemadeseguretat els suposaun
greuproblemad’imatge, demaneraques’himiren
almàximperquè tot estiguibé i els continguts estan
blindats.”

Peraquest expert, amés, ser alnúvol comporta
molts altresbeneficis enmatèriade seguretat: “si
estàs escrivintun llibre i li passaalgunacosaa
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l’ordinador, i nohas fet còpiesobackups, pots
perdre tota la feina, potserd’anys.Osi et roben
l’ordinador, o t’hi cauungotd’aigua.Tambépoden
piratejar-te la connexió i fer-tebarbaritats aldisc
dur.Elnivell de seguretatque tenimcomaparti-
culars ésmoltbaix”. “Siundia cauundata center
–afegeixKrüger, deGoogle–, tenimcòpiesde totes
lesdadesenaltresdata center. I ésgairebé impossi-
blequecaiguin tots elsdata centerdecop, alsquatre
continents i endiferentspaïsos”. “AYahoo–explica
FlavioJunqueira, investigador sènior imànagerde
l’equipdecomputacionsescalables– tenimmoltes
mesuresde seguretatperevitar atacs, perexemple.
La seguretat físicaenels centresdedadesésenor-
me;hihanombrososcontrolsperevitarquequalse-
volhipugui entrar i tenir accésa lesmàquines”.

No tot ésde color rosa…Comenmoltes cosesde la
vida, totnoésdecolor rosa.Ésveritat queelnúvol
aportamolts avantatgesperausuaris i empreses,
però tambépresentaalgunsproblemes, algunsdels
quals sóndepes.Per començar, si lesnostresdades
estanemmagatzemadesalnúvold’unaempresa,
continuensentnostres?Doncs sí. “Sempre són
de l’usuari”, asseguraNielsChristianKrüger, de
Google, queafegeix: “Nosaltresoferimunaplata-
formaperutilitzar, però les empreses i els individus
sempre sónamosde les sevesdades ihi tenenaccés.
Comsi tinguéssimuncotxe i l’aparquéssimenun
garatge.El cotxecontinuaria sentnostre, oi?”.

I quèpassa siundia fa fallida l’empresapropie-
tàriadelnúvol, o seguint amb l’exemple, tancael
garatge? I si cauenApple,Amazon,Google,Yahoo,
Microsoft?Osi, comenel casdeMegaupload, es
tancad’undiaper l’altre?Podemperdre lesnostres
dades? “Siposes les tevesdadesalnúvold’unaem-
presa i aquestaempresa fa fallida, lespotsperdre,
però igualquepassaria sihihaun incendi en la teva
empresa física i es cremenels servidors”, assenyala
Junqueira, deYahoo.

“Ésmolt estranyqueunaempresad’aquest tipus
faci fallida–opinaEnriqueDans–. Imésencaraque
nodoni rutinesde recuperacióde la informació i
quenocontacti ambelsusuaris i els concedeixiun
tempsdemargeperquèpuguin recuperar les seves
dades.El casMegauploadva serun temadedenún-
ciad’il·legalitat i es va fer ambmoltapressa; i ara tot
indicaqueva serunprocediment incorrecte”.

Cadavegadaqueunad’aquestesgransempreses
proveïdoresde serveisd’internet surt aborsa,
sovint se solenestendre tota classedecreences
entreelsusuarisqueapuntenqueescomercia amb
lesnostresdades.QueFacebook,perexemple, les
venacompanyiesdepublicitat; queFlickr roba les
fotos i lespassaaagènciesd’imatges.Peròel cert
ésque“ningúnocomercia amb les tevesdades”,
asseguraDans,de l’IEBusinessSchool.Perquè,diu,
seria acabaramb lagallinadelsousd’or.Elque fan
ésanalitzar-les, generarperfils i facilitar l’accésa
aquesta informacióaempresesquebusquenperfils
comelnostre. “Peròencapcasno li dóna lesdades
ad’altres, perquèaixòvulneraria totes les lleisde
privacitat.Es requeririaquedonéssimelnostre

consentimentexprés”.

Ésadir, queaquestes empreses fannegoci generant
“perfils anònims”d’usuaris.En funcióde la infor-
macióquenosaltres elsoferim,dibuixensegments
depoblació. I quanunaempresadepublicitat, per
exemple, elsdemanad’enviarunanunci a joves
d’entre25 i 35anys, alsquals els agradi lamúsica,
Facebookbuscaen les sevesbasesdedades i l’envia
nomésalsusuarisqueentrindinsd’aquestsparà-
metres.Potsernocomercia amb lesnostresdades,
però sí queho fan, encertamesura, amb lanostra
privacitat, qued’altrabanda, regalem, sovint, a les
xarxes socials...Twitter, enaquest sentit, éspara-
digmàtic.Esnegaa facilitar informaciódelsusuaris.

GranGermà? Iquèpassaambel controlde la infor-
mació?Tenenempreses i governsaccésa lesmeves
coses?La respostaés…quesí.Queenscontrolen.
Qualsevol empresa, pel fetde tenir la seva seuen
undeterminatpaís, had’acatar lesnormesd’aquest
lloc.Així, per exemple,Amazon,Microsoft,Google,
Yahooestanubicats alsEE.UU., i per aixòhande
respondredavant la justícia allà. I segons sembla,
si béabansesnecessitavaunrequeriment legalper
poderdemanaralsproveïdorsd’internetdades
sobreels seusclients, ara janocal.

“Desqueesvanproduir els atacs terroristesde
l’11-SalsEstatsUnits, semblaqueels governsesde-
diquinaraaesgrimir lanecessitatdeprotegir-nos
davantunatac terrorista, contra lapederàstia i
contra laviolacióde lapropietat intel·lectual–con-
sidera l’expert en sistemesd’informacióEnrique
Dans–; esdediquenautilitzar aquestes tres excuses
per teniruncontrolmésgransobreel ciutadà”.

TothomrecordaWikileaks.Proveïdorsde serveis
comAmazon,bancs ipassarel·lesdepagamentcom
Visa,MasterCard iPayPal van tancar lespàgines
i els comptesbancarisde l’organització liderada
perJulienAssange sensequehihaguésunaordre
judicial. “NoésqueesprohibísqueallotgessinWi-
kileaks, sinóquehivahaverpressionsperpartdel
GoverndelsEE.UU.enquès’afirmavaquenoera
gens recomanablequeho fessin. I quanungovern
pressiona, aixòdeixaa les empresespocsgrausde
llibertat”, explicaDans. I això també implicavaque
la llibertatd’expressiónoestavagarantida.

Peraixò, algunesentitatsque treballenamb infor-
maciódelicadadesde faalgun tempsestanoptant
peremportar-seels seus servidors a l’estranger, a
païsosméscompromesosamb la llibertatd’expres-
sió imésgarantsdelsdretsdelsusuaris.Ésel cas
deNodo50.org, unproveïdorde serveisd’internet,
senseànimde lucre, queestàorientat amoviments
socials.Vanéixer fa 17anys idesd’aleshores,
proporciona informació, continguts i serveisde
comunicacióacentenarsdegrups i organitzacions
d’esquerres aEspanya iLlatinoamèrica.

Acomençamentsdel 2011, l’AssembleadeNodo50,
tal comexposena la sevapàginaweb i aldocumen-
talError enel sistema (info.nodo50.org/Documen-
tal-Nodo50-Error-en-el.html), va començaravalo-

Però, on són exactament
els servidors?
Correnmoltes llegendes
urbanes sobre on estan
ubicats els data center. Una
d’elles diu, per exemple,
que Google es dedica a
comprar illes perdudes
al Pacífic per ubicar-hi els
seus centres de dades, en
un secretisme total. Però
el cert és que, si bé no es
pregona la seva ubicació
als quatre vents, tampoc
no és complicat acabar
esbrinant-la. N’hi ha prou
amb cercar unamica en el
mateix Google per trobar
mapes del món en els
quals hi hagi assenyalades
aquestes instal·lacions.
Segons la base de dades
Datacentermap.com, als
Estats Units és onmés
d’aquestes instal·lacions
es concentren: ni més ni
menys que 1.046 de les
2.386 que hi ha repartides
per 86 països de tot el
planeta. A Espanya n’hi ha
36 (Madrid i Barcelona en
tenen onze cada una). Com
a curiositat, a Groenlàndia
hi ha un data center i també
a Hawaii. Per saber-nemés
sobre centres de dades,
podeu consultar el web:
Datacenterknowledge.com
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TENIR
LESDADES
ALNÚVOL
TÉMOLTS
AVANTATGES,
PERÒ, I LA
PRIVACITAT?

TTE

rar lapossibilitatd’emportar-seels seus servidors
aunnoucentrededades, enaquest cas aBahnhof,
al cord’Estocolm.L’objectiuera, esclar, laprotec-
cióde la informacióquecontenien. I vanescollir
Bahnhof jaque, amésde ser l’operadord’internet
mésanticdeSuècia, comptaambuna llarga trajec-
tòria endefensade la llibertatd’expressió.Bahnhof
operacinccentresdedadesaSuècia, entreelsquals
hihael famósbúnquerPionen, excavat (i node
maneravirtual) a les entranyesde la roca.

“Esvaconstruirdurant la guerra fredaperprotegir
Estocolm.Nosaltres l’hemreconstruïtperpropor-
cionarunambient segurperals serveisd’informa-
cióqueoferim.Laproteccióés tant física (portes
blindades i roques sòlides) comvirtual, jaque la

labasedels allotjamentsmés segursdelplaneta.
AHolanda,perexemple,hihaelCyberbunker,
construïtper l’OTANl’any 1955, ambcapacitat
per suportarunaguerranuclear i amb lafinalitat
demantenir foradeperill tothomqui s’hi allotgés
durant almenysunadècada.

PeraKarlung,nonomés lesorganitzacionsque
gestionen informaciódelicada s’handepreocupar
per la seguretat alnúvol, sinóque totshohauríem
de fer. “Podercomunicar-nos i ser anònimsquan
ensdoni la ganaésundret fonamental quehemde
tenir comaéssershumans.Perquè l’Estathauria
de llegir elsmeuscorreus?Vivimenunasituacióde
control continu.Araésfins i totpossible rastrejar
onhemestat encadamoment, ambqui enshemco-
municat, quan... És informaciópoderosaquepoden
utilitzarper controlar la gent”.

I aquestdefensorde la llibertatd’expressióadver-
teixquehemdeserméscauts a l’horadeconfiar la
nostra informaciópersonal aempresesproveïdores
de serveis a internet, comlaxarxes socials. “És
preferibleoptarper serveisquenorecullin lesnos-
tresdades i que siguincompletament transparents
sobre la sevapolítica.Molts creuenqueGoogle
oFacebooksónde franc.Perònohosón,perquè
paguemamb lanostra identitat”.La informació, la
nostra informació, quedaallà emmagatzemadaper
sempre.s

xarxadeservidorsestà construïdaperquèhihagi
lesmàximes redundàncies”, explicaJonKarlung,
capde les instal·lacionsdeBahnhof.Desd’aquí
donenserveis aorganitzacions,mitjans i serveis
similarsquenopodenveure’s interromputs i que
necessitendelmàximsecret.Va ser aquí, també, on
vaestardurantunanyallotjatWikileaks.

Bahnhof tambéesbeneficiade les lleisdeprivacitat
sueques. Si béaquestpaíshadecomplir amb la
directivaeuropeadedretsdepropietat intel·lectual,
aprovadapelParlamentEuropeu,queobligaels
proveïdorsde serveis adonarals governs lesdades
delsqui infringeixinaquesta llei, la legislacióde
Suècianoobligaa retenir la informacióde l’usuari,
per laqual cosaBahnhofnoho fa. “Ensconsiderem
comel carter, enunsentitmodern.De lamateixa
maneraqueel carternoobre les cartesquehade
lliurar, nosaltresnocomprometemel trànsit d’in-
ternetdelsnostres clients. Somunproveïdor tècnic
neutral i nomonitoritzemel trànsit –afirmaJon
Karlung–.Els fonamentsde lademocràcia esbasen
enbonamesuraen lapossibilitatd’enviaro rebre
missatges sense ser controlatsperuna tercerapart.
Inosaltresprotegimaquestdret”.

ComPionen, el búnquerdeBahnhof, n’hiha
d’altresd’excavats a les roques, a les entranyesde
lesmuntanyes, ambportes antibomba, revestitsdel
mateixacerqueportenels tancsblindats, que són

HIHA
SERVIDORS,
COMELSUEC
BAHNHOF,
INSTAL·LATS
ADINSDE
BÚNQUERS
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