Dragi Boži ek!
Že dolgo ti nisem pisala. Saj veš, z leti si lovek pri ne domišljati, da bi si moral biti sam sposoben
uresni iti ve ino svojih želj. Sanjarjenje o dobrih udežih prepuš a otrokom, ki morda še verjamejo v
tovrstne privide ali pa se jim to preprosto spla a. A letos je posebno leto, zato bom spet poskusila.

e sem bila letos pridna, je tebi najbolj jasno. Ne bi se te drznila nadlegovati, e bi vedela, da mi kak
velik greh visi nad glavo. In ker ne vem, kdaj bo spet naslednja taka prilika, se ti naj, dragi Boži ek,
najprej zahvalim za nekaj daril, ki si mi jih prinesel v preteklih letih. Najprej hvala za možnost, da lahko
preprosto šifriram svojo elektronsko pošto in podatke na disku. Ko so zadnji grdo vdrli na spletne
strežnike našega - sicer zelo solidnega - ISPja, ki nam usmerja po Internetu tudi elektronsko pošto,
sem hvaležno pomislila, da verjetno ravno zaradi šifriranja nisem med najlažjimi tar ami. Hvala ti tudi
za vse tiste programe, ki jih lahko uporabljam, ne da bi bila visoko privilegiran uporabnik. Še vedno
sicer kdo (država) od mene zahteva, da se neumno izpostavljam, a malo ra unam nate, da boš uredil,
da bo takih vedno manj. Zelo sem bila vesela tudi osebne požarne pregrade, s katero je bilo sicer na
za etku nekaj dela in težav, a sva se ez as dobro ujeli. Vem, da taka darila niso za vsakogar, a meni
so pomembno spremenila življenje.
Zahvaljujem se ti za darila v obliki zakonov za varovanje zasebnosti. Dal si mi možnost, da mojo banko,
ki je pomotoma poslala moje ban ne izpiske nekomu drugemu in tako kršila dolo ila varovanja zaupnih
podatkov, oglobijo do 370.000 EUR. Ker je ravno tak as, da je moja duša polna dobrih misli, iz tega ne
bom delala veliko hrupa, a že samo možnost, da bi lahko, mi veliko pomeni. e bi za v prihodnje lahko
uredil še to, da bi me v primeru izpostavljanja mojih osebnih podatkov odgovorni morali o tem tudi
samoiniciativno opozoriti, bom pa sploh sre na.
Od srca hvala tudi za še vro i »Zakon o pla ilnih storitvah in sistemih«. Morda se ti kak ponudnik
pla ilnih storitev glede tege pritoži, saj ne morejo biti posebej sre ni, da je po novem vdor v
uporabnikov ra unalnik in posredna kraja njegovega denarja postal njihov problem in ne problem
uporabnikov. Za vse nas je to darilo veliko vredno, saj imajo banke za prepre evanje tovrstnih
incidentov v rokah ve sredstev in mo i kot uporabniki.
Zdaj pa k željam. Ker je recesija, bom poskusila biti skromna, pravzaprav si ve inoma želim darila za
druge. Za mojega o eta prosim uredi, da pri brskanju po Internetu ne bo nabral preve virusov in da ne
bo treba prepogosto reševati njegovega ra unalnika. Prijateljicam prinesi im bolj pametne osnovne
nastavitve Facebooka, da bodo lahko po Internetu še naprej brezskrbno vekale o svojih simpatijah,
težavah in objavljale slike nadobudnih potomcev. Informacijski pooblaš enki prosim prinesi pogum, da
z visoko kaznijo vzor no oglobi katerega od ve jih kršiteljev, ki izgubi ali zlorabi osebne podatke
državljanov, da bodo tudi ostali vedeli, da vrag šalo jemlje. Razvijalcem programske opreme priskrbi
kak dober model za varnostni softverski inženiring, da bodo v svoje izdelke kon no nehali vgrajevati
SQL vrivanja, prekora itve vmesnikov, XSS in druge starodavne površnosti. Vsem tistim, ki razmišljajo
o pošiljanju svojih klju nih poslovnih podatkov med oblake, pa prinesi dodatno trohico modrosti in
nekaj asa, da o odlo itvi še malo razmislijo.
Za vse kupce in uporabnike programske opreme želim nekaj velikega. Boži ek, prosim, uredi, da bodo
proizvajalci programske opreme kon no odgovarjali za napake v svoji programski opremi. e to lahko
zagotavljajo proizvajalci kavnih mlin kov in delov vesoljskih ladij, farmacevti, ra unovodje in podobni,
pa res ne vem, zakaj bi bil softver kaj bistveno druga en. e mi v skoraj novem avtu raznese motor, je
za to odgovoren proizvajalec, ki bo tudi kril morebitno škodo – as bi bil, da se proizvajalci programske
opreme v primeru o itnih napak za nejo obnašati enako. Tako bodo vsi igralci v verigi lažje skrbeli za
svoj del nalog. Ja, vem, da bo za vse nas programska oprema na koncu dražja, a to se bo zgodilo tudi
brez tega. Morda se bo norost hitrostnega izdajanja novih verzij kon no ustavila, kar sploh ni tako zelo
slabo.
Kot vidim, mi za lastne želje ni ostalo veliko prostora. Kar ni ni hudega, ker mi ni tako slabo. e le
lahko urediš, te prosim samo, da bi odgovorni na Zemljo nametali malo manj rnogledosti, pa bomo že
kako.
Pozdravi mi gospo Boži ek, Rudolfa in ostalo nebesno klapo.
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