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EDYTORIAL

Wpierwszej dekadzie obecnego wieku w dziedzinie pa-
mięci masowych panował niezmierny zastój. Status quo 
utrzymywali zarówno producenci nośników, jak i macie-

rzy dyskowych oraz infrastruktury sieciowej. Naturalnie, pojawiały 
się szybsze interfejsy, rosła pojemność dysków, wchodziły kolejne 
generacje standardów Ethernet i Fibre Channel, ale o rewolucji nikt 
nawet nie myślał. A problem był duży i wyraźnie zauważalny – za 
rozwojem architektury komputerów zupełnie nie nadążał rozwój 
wydajności pamięci masowych, przez co zaczęły one stanowić po-
ważne wąskie gardło w firmowej infrastrukturze.

„Moment, przecież były już dyski SSD!” – można powiedzieć.  
Owszem, były, i to już od… 1978 r. Pierwszy nośnik półprzewodniko-
wy z interfejsem twardego dysku zaprezentowała 
firma StorageTek jako zamiennik napędu IBM 2305. 
Potem eksperymenty były kontynuowane, chociaż 
jako układ do przechowywania danych częściej były 
stosowane zwykłe pamięci RAM, z rozbudowanym 
blokiem gwarantowanego zasilania. Dyski bazujące 
na układach NAND zaczęły bardzo powoli zyskiwać 
popularność dopiero w latach 90. i to głównie w za-
stosowaniach konsumenckich.

Tak jak wspomniałem na wstępie, postęp oczywi-
ście był. Ale przez długi czas brakowało odważnego, 
który wywróciłby stolik i zrewolucjonizował branżę. Dyski SSD za-
pewniały połowiczny sukces. Zastosowanie układów półprzewodni-
kowych umożliwiało równoległy dostęp do wielu komórek pamięci, 
ale nadal obecny w nich interfejs – stworzony przecież dla twardych 
dysków – w ogóle nie przewidywał takiej sytuacji. W końcu głowica 
dysku mechanicznego nie może znajdować się w dwóch miejscach 
jednocześnie, więc od początku zakładano, że transmisja danych  
będzie miała charakter szeregowy.

Rewolucja zaczęła się równo dekadę temu. A główny wpływ miały 
na nią dwa elementy. SAP, w reakcji na niewystarczającą wydajność 

macierzy dyskowych w pewnych zastosowaniach, zaprezentował  
bazę danych SAP HANA, której istotą jest przechowywanie przetwa-
rzanych danych wyłącznie w pamięci RAM serwera. 

Drugim bardzo ważnym wydarzeniem 2011 r. było rozpoczęcie 
prac nad protokołem NVMe, który umożliwia równoległe, a nie sze-
regowe przesyłanie danych z nośnika oraz daje o wiele więcej opcji 
zarządzania tym procesem. Po kilku latach pojawiły się pierwsze no-
śniki, a obecnie już prawie wszyscy liczący się dostawcy pamięci ma-
sowych oferują macierze wyposażone w moduły NVMe. 

Ale przy rozwiązywaniu jednego problemu pojawił się inny. Wyeli-
minowano wąskie gardło w postaci pamięci masowych, zaś okazało 
się, że są one tak szybkie, iż nie nadążają za nimi procesory, przetwa-

rzany w nich kod aplikacji, a także (a może nawet 
– przede wszystkim) sieć. Dlatego dziś prace sku-
piają się na zapewnieniu łączności NVMe end-to-
-end, aby wszystkie elementy infrastruktury IT były 
„świadome”, że mają do czynienia z tak szybko do-
starczanymi danymi. 

Rewolucja natomiast trwa nadal. Nvidia pracuje 
nad mechanizmem GPUDirect Storage, zapewnia-
jącym bezpośrednie połączenie pamięci masowej 
z pamięcią karty graficznej. Samsung rozwija tech-
nologię Processing-in-Memory (PIM), w ramach 

której część danych będzie przetwarzana bezpośrednio w pamięci. 
Podobny model (computational storage), ale w znacznie większej 
skali jest też wprowadzany w dużych pamięciach masowych – ma 
odciążyć hosty i uniknąć konieczności nadmiernego przesyłania  
informacji przez sieć. Nam zaś pozostaje z uwagą i zainteresowaniem 
przyglądać się temu wyścigowi, który ma na celu zaoszczędzenie  
kolejnych mikrosekund. 

KRZYSZTOF JAKUBIK

W POSZUKIWANIU mikrosekund
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W miejsce 
wyeliminowanego 
wąskiego gardła 
w postaci pamięci 
masowych pojawiły 
się kolejne. 
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NVMe
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Sposoby implementacji nośników zgodnych z NVMe 
w macierzach dyskowych

Pierwsze prace nad protokołem Non-Vo-
latile Memory Express (NVM Express, 

NVMe) zaczęły się równo dekadę temu. Ce-
lem było wyeliminowanie wąskiego gardła, 
jakie w dyskach SSD stanowiły interfejsy 

przeznaczone pierwotnie dla dysków twar-
dych. Dziś nośniki zgodne z NVMe można 
znaleźć w macierzach dyskowych większo-
ści producentów, ale rozwój tego standardu 
(oraz pobocznych, dotyczących zarządza-

nia nośnikami NVMe i wydajnego przesy-
łania danych z nich przez sieć) nadal trwa, 
co wzbudza wątpliwości dotyczące zasad-
ności inwestowania w te rozwiązania na 
obecnym etapie.

Tradycyjne macierze dyskowe

1.  Interfejsy nośników: 
SATA/SAS

2.  Protokoły sieciowe: 
FC/iSCSI

3.  Kontrolery: zgodne 
ze standardem SCSI

4.  Oprogramowanie: bazu-
jące na komendach SCSI

Hybrydowe macierze dyskowe

1.  Interfejsy nośników: 
SAS/NVMe

2.  Protokoły sieciowe: 
FC/iSCSI

3.  Kontrolery: zgodne ze 
standardem SCSI, niektóre 
modele wspierają transla-
cję SCSI-NVMe

4.  Oprogramowanie: bazu-
jące na komendach SCSI

Macierze dyskowe nowej generacji

1.  Interfejsy nośników: 
NVMe

2.  Protokoły sieciowe: NVMe 
over Fabrics (NVMe-oF), 
RDMA over Converged 
Ethernet (RoCE)

3.  Kontrolery: zgodne 
ze standardem NVMe

4.  Oprogramowanie: bazu-
jące na komendach NVMe

n Pamięć podręczna (cache) – W macierzach hybrydowych lub all-fl ash z dyskami SAS SSD możliwa 
jest instalacja kart rozszerzeń z nośnikami NVMe wykorzystywanymi jako pamięć podręczna (nie 
ma możliwości stworzenia na nich zasobu LUN).

n Macierze hybrydowe – Nośniki NVMe w macierzach hybrydowych mogą być zainstalowane na 
dwa sposoby: jako pamięć podręczna (moduły w kartach rozszerzeń podłączonych do kontrolera) 
lub jako warstwa 0 (Tier 0) na najczęściej przetwarzane dane.

n Macierze all-fl ash – W macierzach all-fl ash nowej generacji ograniczona liczba nośników NVMe 
wykorzystywana jest jako najszybsza warstwa dla najczęściej używanych danych, zaś dyski SAS 
SSD służą jako główna przestrzeń na dane o dużej objętości.

n Macierze all-fl ash NVMe – Rozwiązania stworzone od podstaw do obsługi wyłącznie nośników 
NVMe, niektóre umożliwiają także instalację przeznaczonych specjalnie dla macierzy pamięci 
RAM z układami o nieulotnej architekturze (Storage Class Memory, SCM). Większość dostępnych 
macierzy NVMe zapewnia obsługę protokołu sieciowego NVMe over Fabrics (NVMe-oF) gwa-
rantującego wydajne połączenie end-to-end z serwerami. Do niektórych macierzy można podłą-
czyć zewnętrzne półki z dyskami SAS SSD, ale służą one wyłącznie do rozszerzenia pojemności, 
bez znaczącego wpływu na ogólną wydajność.

Porównanie charakterystyki nośników stosowanych w macierzach dyskowych
(im więcej gwiazdek, tym lepiej)

Dyski Dyski 
hybrydowe

Macierze 
all-fl ash

Macierze 
NVMe

Skalowalność

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni

Koszt pojemności

Równoległy dostęp do danych

Wysoka wydajność (duża liczba operacji IOPS oraz 

małe opóźnienia)

Współczynnik wydajność/koszt

Porównanie protokołów sieciowych stosowanych w pamięciach masowych

Protokół Opóźnienie Skalowalność Wydajność

Fibre Channel małe duża duża

NVMe over Fabrics (NVMe-oF)/RoCE najmniejsze duża bardzo duża

TCP/iSCSI średnie duża średnia

Infi niBand najmniejsze ograniczona duża

iWARP średnie duża średnia

Jak zmieniała się
architektura pamięci masowych?
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CRN W ciągu ostatnich 10 lat zmianie 
uległo bardzo wiele kwestii związa-
nych z przechowywaniem danych i za-
rządzaniem nimi – zarówno w warstwie 
technicznej, jak i  biznesowej. Czy po 
tych zmianach będziemy mogli liczyć 
na chwilę oddechu, czy też powinniśmy 
przygotować się na kolejne?
OMER ASAD Tę sytuację należy rozpatry-
wać przez kontekst charakteru danych, 
które mogą być ustrukturyzowane, np. ba-
zy danych lub repozytoria backupu, jak też 
nieustrukturyzowane, a  zatem pliki czy 
różnego typu informacje spływające z czuj-
ników Internetu Rzeczy. Ilość danych obu 
rodzajów dramatycznie rośnie, ale nad da-
nymi ustrukturyzowanymi z  założenia 
łatwiej jest zapanować. Natomiast w przy-
padku danych nieustrukturyzowanych nasi 
klienci sami dostrzegają, że w ich zbiorach 
panuje wielki bałagan. Rozmawiałem ostat-
nio z jednym z szefów IT dużej fi rmy, który 
przyznał, że ma 90 tys. działających wirtu-
alnych maszyn i nie ma pojęcia, co więk-

szość z nich robi, ale boi się którąkolwiek 
wyłączyć, żeby nie wstrzymywać działal-
ności biznesowej w jakimś obszarze. Uwa-
żam więc, że w fi rmach konieczne będzie 
bardzo szerokie wprowadzenie kontek-
stowych mechanizmów opisujących meta-
danymi posiadane przez nie zasoby oraz 
umożliwiających ich przeszukiwanie i ana-
lizowanie. W  przedsiębiorstwach, które 
tego nie zrobią, problem będzie się tylko 
pogłębiał.

Rozwiązania do zaawansowanego zarzą-
dzania danymi są już obecne na rynku 
od pewnego czasu. Co stoi na przeszko-
dzie, aby były powszechnie wdrażane?
Jest wiele wyzwań, które mogą utrudniać 
ten proces. Przede wszystkim w fi rmach 
funkcjonuje bardzo wiele systemów IT, 
często wiekowych, które nie zawsze mogą 
być objęte mechanizmem tworzenia meta-
danych. Kolejnym wyzwaniem jest niespój-
na strategia korzystania z publicznych za-
sobów chmurowych – wciąż wiele fi rm ma 
trudności z podjęciem decyzji, które dane 
będą w chmurze, a które on-premise i w ja-
ki sposób w obu przypadkach będą zarzą-
dzane. U części klientów problem z zarzą-
dzaniem danymi mógłby zostać rozwiązany 
poprzez wprowadzenie obiektowych pa-
mięci masowych, ale na znaczący wzrost 
ich popularności trzeba będzie jeszcze 
poczekać. Do tego dochodzą często też 
zaniedbywane środowiska backupu i archi-
wizacji. W efekcie, w infrastrukturze klien-
tów jest wiele „wysp” z pamięciami maso-
wymi i znajdującymi się w nich danymi, 
a każda z tych wysp rośnie, zamiast ulec 
integracji w jedną całość.

Jak zatem nad tym zapanować? 
Firmy zatrudniają coraz więcej osób na 
takich stanowiskach jak inżynierowie da-
nych lub główni specjaliści ds. danych, jed-
nak większość tych osób skupia się nadal 
na informacji nieustrukturyzowanej. My 
zaś uważamy, że potrzebne jest tu podej-
ście całościowe. Metadane powinny być 
świadome kontekstu danych, niezależnie 
od ich charakteru i miejsca przechowywa-
nia. To zresztą ułatwi też podejmowanie 
decyzji, które dane lub ich starsze wersje 
można usunąć, a których nie, co odciąży 
również systemy backupu i archiwizacji. 
Dlatego sami podjęliśmy próbę stworze-

6
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otwiera nowe 
możliwości
„Integratorzy będą mogli 

wykorzystywać nowe 

mechanizmy bazujące 

na sztucznej inteligencji, 

do analizy danych klientów 

oraz rekomendowania 

najbardziej optymalnych 

rozwiązań do ich 

przechowywania 

i zarządzania nimi”

– Omer Asad, wiceprezes 

HPE i dyrektor generalny 

działu Storage, Data 

Management SaaS & HCI. 

Zarządzanie 
danymi 
z chmury 
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nia takiej platformy – Data Services Cloud  
Console. Umożliwia ona zarządzanie z po-
ziomu chmury na razie wybranymi mo-
delami naszych macierzy dyskowych, ale 
w planach jest rozszerzenie listy obsługi-
wanego sprzętu, być może też na rozwią-
zania konkurencyjne, a także kontekstowe 
katalogowanie danych. Naszym głównym 
celem jest oddzielenie procesu zarządzania 
macierzami od zarządzania znajdującymi 
się na nich danymi, a następnie uproszcze-
nie obydwu. Obok usług zarządzania dany-
mi planujemy dodać też funkcje związane 
z przywracaniem środowiska do pracy po 
wystąpieniu awarii lub katastrofy oraz mo-
duły audytu i weryfikacji zgodności pro-
cesów dotyczących zarządzania danymi 
z regulacjami prawnymi.

Z tego typu wprowadzaniem dodatko-
wej warstwy abstrakcji do środowiska 
pamięci masowych mieliśmy już do czy-
nienia w przypadku rozwiązań do wirtu-
alizacji macierzy, dostępnych w ofercie 
kilku producentów. Tam jednak funk-
cjonalność wirtualizowanej macierzy 
była degradowana do poziomu zwykłej  
półki dyskowej, zaś wirtualizator przej-
mował wszystkie funkcje związane z za-
rządzaniem nośnikami i  danymi. Czy 
chmurowe systemy zarządzania środo-
wiskiem macierzy będą działały w po-
dobny sposób?
Rzeczywiście, w  przypadku tradycyjnej 
wirtualizacji pamięci masowych to wirtu-
alizator przejmuje na siebie odpowiedzial-
ność za zarządzanie sprzętem i danymi. 
Jeżeli jest to wydajne i bogate w funkcje 
rozwiązanie, to sytuacja taka jest z  ko-
rzyścią dla użytkownika, ale może też się 
zdarzyć, że funkcjonalność podłączonej 
do niego macierzy była większa i niektó-
re opcje zostaną utracone. My przyjęliśmy 
inne podejście – nie prowadzimy wirtuali-
zacji sprzętu, a jedynie ułatwiamy zarzą-
dzanie nim z jednego miejsca, niezależnie 
od rzeczywistej lokalizacji macierzy dys-
kowej. Bazujemy na powszechnie przyję-
tych w  branży standardach, dostępnych 
poprzez interfejs API. Dzięki temu klienci 
nadal mogą korzystać z unikalnych funk-
cji danego modelu macierzy, jeśli takie ma. 
Specyfikacja tego interfejsu API zostanie 
opublikowana, więc konkurencyjni do-
stawcy systemów dyskowych będą mogli 

dostosować je do współpracy z naszą plat-
formą chmurową. Mogą również stworzyć 
API dla własnych rozwiązań, żebyśmy to 
my dokonali takiej integracji. Tylko, nieste-
ty, ich strategia produktowa często bazuje 
na zamkniętym ekosystemie, co utrudnia 
klientowi podjęcie decyzji. Ja jestem zde-
cydowanym przeciwnikiem podejścia 
vendor lock-in, dlatego dbam, aby migra-
cja środowiska pamięci masowych była ła-
twa zarówno na nasze rozwiązania, jak też  

z naszych na inne. Klient nie może czuć, że 
znalazł się w pułapce, związanej chociażby 
z wysokim kosztem migracji danych do śro-
dowiska innego producenta.

W niektórych modelach swoich ma-
cierzy wykorzystujecie mechanizmy 
sztucznej inteligencji do analizy pra-
cy urządzenia i przewidywania ryzyka 
wystąpienia potencjalnych problemów. 
Czy widzicie możliwość zastosowania 
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sztucznej inteligencji w podobny sposób 
do zarządzania danymi?
Oczywiście. Zresztą nad tego typu me-
chanizmami prowadzimy zaawansowane  
prace. Dlatego niedawno przejęliśmy fir-
mę Zerto, która świadczy chmurowe usłu-
gi zarządzania danymi i zabezpieczania ich. 
Sztuczna inteligencja będzie bardzo po-
mocna w rozbudowanych środowiskach 
klientów, w których jest wiele systemów 
pamięci masowych. Dzięki takim mecha-
nizmom będzie możliwe zautomatyzo-
wanie decyzji dotyczących tego, na której 
macierzy dane wymagające dostępności 
z  określonym pozio-
mem SLA powinny być 
przechowywane. In-
formacje o  wydajno-
ści i  niezawodności 
poszczególnych syste-
mów dyskowych będą 
zbierane przez cały czas, 
co ułatwi z jednej stro-
ny dostrojenie i zwięk-
szenie wartości tych 
parametrów, a z drugiej 
dopasowanie ich do ak-
tualnych potrzeb użyt-
kowników. Zadaniem administratorów 
będzie wyłącznie zaakceptowanie reko-
mendacji lub w ogóle wyrażenie zgody, aby 
cały proces dział się automatycznie.

Czy docelowo, w środowisku wyposa-
żonym w narzędzia umożliwiające kon-
tekstowe zarządzanie danymi, za ten 
proces nadal powinny odpowiadać ze-
społy IT? Czy też należy zakładać, że 
ich rola wkrótce ulegnie zmianie, a mo-
że powstaną osobne działy zarządzania 
informacją, z którymi IT będzie ściśle 
współpracować? 
To raczej będzie naturalny proces ewolu-
cji struktury wewnątrz przedsiębiorstw. 
Nie wszystko da się zaplanować, czego 
świadkami już parokrotnie byliśmy. Wie-
lu informatyków i programistów w firmach 
próbowało korzystać z usług chmurowych 
do momentu, gdy okazało się, że na przy-
kład nie pozwala im na to prawo. My tylko 
dajemy narzędzie do zarządzania z chmu-
ry, co zresztą nie jest nową koncepcją, 
bo w podobny sposób można już zarzą-
dzać urządzeniami sieciowymi czy sprzę-
tem mobilnym. Ewentualna modyfikacja  

struktury firmy, będąca skutkiem wdroże-
nia nowego narzędzia, zależy od niej samej.

Decyzja o skorzystaniu z usług w chmu-
rze publicznej do zarządzania danymi 
od razu rodzi wątpliwości co do bezpie-
czeństwa. Jakie wyzwania w tym zakre-
sie widzicie i jak sobie z nimi radzicie?
W  kontekście zarządzania urządzenia-
mi mamy duże doświadczenie płynące 
z dwóch usług. Pierwsza to wspomniany 
już InfoSight – jest to mechanizm anali-
zy pracy macierzy dyskowych, kupiony 
wraz z firmą Nimble Storage, a następnie 

rozszerzony przez nas 
o funkcję analizy pra-
cy naszych serwerów. 
Druga usługa to Aruba 
Central, która umożli-
wia zarządzanie urzą-
dzeniami sieciowymi 
Aruba Networks. Z obu 
usług korzystają tysią-
ce klientów i nigdy nie 
mieliśmy żadnej sytu-
acji kryzysowej związa-
nej z bezpieczeństwem 
danych. Ważne też 

podkreślenia jest, że mechanizmy tych 
usług zostały stworzone tak, aby niemoż-
liwe było wykorzystanie ich do kradzieży 
poufnych danych ze środowiska klienta. 
Algorytmy tych usług nigdy nie wysyłają 
zapytania o dane do urządzeń, ponieważ 
ten proces jest odwrócony – to urządzenia 
wysyłają informacje o statusie swojej pra-
cy do modułu zarządzającego. Zadbaliśmy 
także, aby dane spływające z urządzeń róż-
nych klientów były odizolowane od siebie 
i zagwarantowaliśmy ich szyfrowanie. Po-
zytywnie zweryfikowaliśmy też zgodność 
całej procedury z RODO i zapewniamy, że 
informacje dotyczące sprzętu europejskich 
klientów nie opuszczają Europy. 

Czy, w kontekście takich zmian w mo-
delu przechowywania i przetwarzania 
danych, rola partnerów kanałowych 
w jakiś sposób ulegnie zmianie?
Lista usług, które mogą świadczyć integra-
torzy dzięki tym zmianom, znacznie się 
rozrasta. Będą mogli wykorzystywać no-
we mechanizmy bazujące na sztucznej in-
teligencji, do analizy danych klientów oraz 
rekomendowania najbardziej optymal-

nych rozwiązań do ich przechowywania 
i zarządzania nimi. Wcześniej takie reko-
mendacje przygotowywane były głów-
nie na bazie szacunków lub samodzielnie 
tworzonych skryptów, które nie uwzględ-
niały wielu aspektów. Żeby zapewnić taką 
możliwość naszym partnerom, kupiliśmy 
firmę CloudPhysics, która stworzyła plat-
formę do analizy danych. Zdecydowaliśmy, 
że partnerzy będą mogli korzystać z niej za 
darmo – zostanie udostępniona pod koniec 
tego roku. Oczywiście nadal możliwe bę-
dzie, aby klienci przekazywali współpra-
cującym z nimi integratorom zarządzanie 
swoim środowiskiem z  wykorzystaniem 
platformy chmurowej.

Nie można zapominać jednak, że fizycz-
nie te dane muszą być gdzieś przecho-
wywane. Jak waszym zdaniem będzie 
wyglądała przyszłość nośników, które 
do tego służą? Przez ostatnie lata jeste-
śmy świadkami rewolucji spowodowa-
nej przez zdobywające coraz większe 
uznanie pamięci flash NVMe. Są one 
coraz częściej stosowane w  profesjo-
nalnych systemach pamięci masowych 
i wszystko wskazuje na to, że wkrótce 
zdominują rynek. 
Rzeczywiście, półprzewodnikowe pa-
mięci flash doprowadziły do rewolucji ze 
względu na łatwość zarządzania, przewi-
dywalność odnośnie do awaryjności, mniej-
szy niż w przypadku dysków pobór prądu 
oraz większą gęstość zapisu, co przekłada 
się na możliwość zmniejszenia wymiarów 
urządzeń pamięci masowych. Cieszy też, 
że cały czas tanieją. Natomiast dzięki za-
stosowaniu w dużych systemach nowych 
nośników flash NVMe doszło do cieka-
wego odwrócenia sytuacji – do tej pory to 
pamięci masowe były wąskim gardłem, na-
tomiast obecnie stały się nim inne elementy 
infrastruktury IT, przede wszystkim sieć. 
Między innymi dlatego powstał protokół 
NVMe over Fabric, żeby optymalnie wyko-
rzystać posiadaną przez firmy infrastruk-
turę Fibre Channel. Uważam jednak, że nie 
jest to najbardziej optymalne rozwiązanie, 
szczególnie jeśli klienci nie dysponują in-
frastrukturą Fibre Channel o przepustowo-
ści 16 lub 32 Gb/s.

Czy to oznacza, że standard Fibre Chan-
nel, uważany za jedno z  najbardziej  

NA TEMAT

Mechanizmy zwalczające 
złośliwy kod powinny 
trafić do systemów 
pamięci masowych 
jak najszybciej w celu 
analizy zgromadzonych 
w nich plików.
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Rozmawiał 

Krzysztof Jakubik

stabilnych i niezawodnych rozwiązań 
w branży IT, odejdzie do lamusa?
Na pewno nie od razu, bo korzysta z nie-
go bardzo wielu klientów, ale w dłuższej 
perspektywie czasowej raczej jest to nie-
uniknione. Uważam, że ze względu na olb- 
rzymią popularność standardu Ethernet 
znacznie częściej stosowane będą zapew-
niające podobną wydajność, jak NVMe-oF, 
protokoły NVMe over RoCE lub TCP 
RDMA, które gwarantują bezpośredni do-
stęp do pamięci poprzez infrastrukturę 
ethernetową. Jest ona nieustannie rozwi-
jana i w centrach danych powszechne sta-
ją się już łącza o przepustowości 40 Gb/s, 
gwarantujące bardzo małe opóźnienia 
przesyłanych danych. A skoro efektywna 
wydajność transferu danych w sieci Ether-
net zbliżyła się do tej zapewnianej przez 
Fibre Channel, to raczej oczywistą decy-
zją klientów będzie, aby utrzymywać tylko  
jedną, a do tego łatwiejszą w zarządzaniu 
infrastrukturę sieciową, zamiast dwóch. 

Jednym z  ciekawych trendów jest in-
tegracja systemów pamięci masowych 
i  backupu, także długoterminowego. 
Dzięki temu możliwe jest korzystanie 
z  kopii danych, na przykład wirtual-
nych maszyn, natychmiast po wystąpie-
niu awarii środowiska podstawowego. 
Czy tego typu podejście ma sens i utrzy-
ma się na rynku? 
Nie dość, że się utrzyma, to uważam, że 
ta integracja powin-
na postępować jeszcze 
głębiej, a  więc funkcje 
backupu należy zinte-
grować bezpośrednio 
z  systemami pamięci 
masowych. Częściowo 
to zresztą już się dzie-
je, ponieważ w  macie- 
rzach dyskowych obec-
ne są snapshoty, czyli 
kopie migawkowe, ale 
one zapewniają tylko krótkoterminowe 
przywracanie danych z nieodległego mo- 
mentu w przeszłości. Natomiast w procesie 
tworzenia bardziej rozbudowanego syste-
mu, spełniającego wymogi skomplikowanej 
strategii zabezpieczania danych, klient jest 
zdany sam na siebie. Jego sytuację utrudnia 
też fakt, że obsługa środowiska backupo- 
wego jest bardzo droga i czasem niesku-

teczna, bo często zdarza się, że admini-
stratorzy mają trudności z odzyskaniem 
danych. Między innymi z tego powodu zde-
cydowaliśmy, że w naszej chmurowej kon-
soli będzie dostępna także funkcja backupu, 
realizowana z zastosowaniem sztucznej in-
teligencji, aby zminimalizować ryzyko nie-
powodzenia tego procesu.

Podobnym trendem jest podejmowa-
na przez niektórych producentów 

oprogramowania do 
backupu próba inte-
gracji go z  mechani-
zmami chroniącymi 
przed  złośliwym ko-
dem. Czy należy 
traktować to jako cie-
kawostkę, czy też mo-
że trzeba zakładać, że 
wkrótce antywirusy 
trafią także do macie-
rzy dyskowych?

Ten kierunek jest jak najbardziej słuszny, 
a mechanizmy zwalczające złośliwy kod 
powinny jak najszybciej trafić również do 
systemów pamięci masowych w celu ana-
lizy zgromadzonych w nich plików. Tam 
zresztą będą mogły działać z bardzo du-
żą wydajnością, bez obciążania serwerów 
lub też urządzeń końcowych. Pozwoliłoby 
to również na uniknięcie zainfekowania  

stacji roboczych, jeszcze zanim podejrza-
ny plik zostanie przesłany przez sieć. 

Pomiary wydajności systemów pamięci 
masowych to jeden z najtrudniejszych, 
a jednocześnie budzących duże emocje 
tematów. Wcześniej dobrym punktem 
odniesienia były wyniki publikowane 
przez Storage Performance Council, ale 
od kilku lat testom wydajnościowym 
nie są już poddawane najnowsze modele 
systemów dyskowych liczących się pro-
ducentów, także HPE. Dlaczego tak się 
dzieje i jakie źródło informacji o wydaj-
ności pamięci masowych jest dziś najbar-
dziej wiarygodne?
Z  czasem testy porównawcze SPC stały 
się nieco mniej istotne ze względu na brak 
możliwości uwzględnienia takich czynni-
ków zapewniających wartość dodaną, jak 
kompleksowe usługi do zarządzania dany-
mi, które są obecnie standardem u wielu po-
pularnych dostawców pamięci masowych. 
Jest to główny powód, dlaczego dziś coraz 
mniej wiodących producentów publikuje 
wyniki w rankingu SPC. I niestety, nie ist-
nieje obecnie żadne inne źródło porównu-
jące parametry wydajnościowe systemów 
pamięci masowych.

9VADEMECUM CRN wrzesień 2021

OMER ASAD  
w HPE odpowiada za posze-

rzenie portfolio firmy w za-

kresie chmury i zarządzania 

danymi. Poprzednio pracował 

w Pure Storage, gdzie zajmo-

wał się zarządzaniem w ob-

szarze oprogramowania oraz 

produktami wielochmurowy-

mi, strategią, marketingiem 

technicznym i funkcjami archi-

tektury rozwiązań. Zajmował 

również kierownicze stanowi-

ska w Riverbed Technology, 

NetApp i Sun Microsystems. 

Z wykształcenia jest informa-

tykiem, tytuł magistra uzyskał 

na amerykańskiej uczelni Duke 

University. Obecnie mieszka 

w San Jose w Kalifornii.

Z infrastruktury Fibre 
Channel korzysta wielu 
klientów, ale w dłuższej 
perspektywie czasowej 
nieuniknione jest jej 
odejście do lamusa.

06_09_Vad 3_2021_wywiad_HPE.indd   9 04.09.2021   17:10:05



10

Fo
t. 

Ad
ob

e 
St

oc
k

Wydawałoby się, że cyfrowa transformacja powinna 
być motorem napędowym dla dostawców systemów 
pamięci masowych. Tak się jednak nie dzieje. Według 

IDC, w pierwszym kwartale bieżącego roku globalne przychody 
ze sprzedaży macierzy dyskowych wyniosły 6,7 mld dol., co ozna-
cza tylko niemal dwuprocentowy wzrost rok do roku – pierwszy po 
czterech kwartałach, w których producenci odnotowywali spadki 
sprzedaży. Nadal nie udało się powrócić do poziomu z pierwszego 
kwartału 2019 r., kiedy sprzedaż wyniosła 6,85 mld dol. Na uwagę 
zasługuje fakt, że w tym samym czasie światowy rynek serwerów 
w ujęciu wartościowym wzrósł o 12 proc. 

Wprawdzie do kas producentów macierzy dys-
kowych wpływa mniej pieniędzy niż przed pan-
demią, ale pojemność dostarczanych przez nich 
pamięci masowych cały czas rośnie. W pierwszym 
kwartale 2021 r. sprzedano 19,9 eksabajtów prze-
strzeni dyskowej, czyli 16 proc. więcej niż w ana-
logicznym okresie ubiegłego roku. 

Lawinowy przyrost danych sprawia, że pro-
ducenci wprowadzają do swoich rozwiązań wie-
le nowinek technicznych i stosują nowe modele 
sprzedaży. Poza tym, zmieniają się zwyczaje zakupowe przed-
siębiorstw. Urządzenia stają się coraz bardziej inteligentne, dzię-
ki czemu pomagają użytkownikom efektywniej przechowywać 
i udostępniać cyfrowe zasoby. Również klienci dokonują racjo-
nalnych wyborów i przestają niepotrzebnie wydawać pieniądze 
na nadmiarową przestrzeń dyskową. Dlatego też w nadchodzą-
cych kwartałach dostawcy macierzy SAN powinni zadowolić się 

niewielkimi, jednocyfrowymi wzrostami przychodów. Natomiast 
na nieco więcej mogą liczyć producenci NAS-ów. 

Systemy all-fl ash w ostatnich latach pięły się do góry w rankingach 
sprzedaży macierzy dyskowych. Jednak w pierwszym kwartale 
bieżącego roku przychody z ich sprzedaży na świecie wyniosły bli-
sko 2,7 mld dol., co oznacza spadek o 3 proc. w ujęciu rocznym. Dla 
porównania, obroty w segmencie macierzy hybrydowych w tym 
samym okresie wzrosły o 1,4 proc. Taki stan rzeczy nie jest dzie-
łem przypadku.

– Już od wielu kwartałów w Polsce utrzymu-
je się stabilna proporcja między sprzedażą macie-
rzy all-fl ash i hybrydowych – tłumaczy Piotr Drąg, 
Storage Category Manager for Poland w HPE. 
– Udział rozwiązań wyłącznie z dyskami SSD oscy-
luje wokół 35 proc. Fakt, że się nie zwiększa jest 
związany ze skokiem cen nośników fl ash oraz pro-
blemami z dostawami komponentów.

Zamieszanie na rynku nośników danych wywo-
łała chińska kryptowaluta Chia, której przetwa-

rzanie bazuje na modelu „dowodu przestrzeni i czasu” (proof of 
space and time). Do jego implementacji potrzebne są szybkie dys-
ki, a nie karty grafi czne, jak ma to miejsce w przypadku Bitcoina 
i innych popularnych cyfrowych pieniędzy. W początkowej fazie 
„górnicy” sięgali po pamięci fl ash, ale niektóre nośniki zużywa-
ły się już po miesiącu eksploatacji. Dlatego też przestawili się na 
dyski twarde. 

Rynek macierzy dyskowych jest mocno rozedrgany. I nic nie wskazuje na to, 
że w najbliższym czasie sytuacja się ustabilizuje.

n Wojciech Urbanek

więcej pytań 
niż odpowiedzi

SYSTEMY PRZECHOWYWANIA DANYCH

VADEMECUM CRN wrzesień 2021

Ceny kontraktowe
dysków SSD dla 
przedsiębiorstw 
w III kwartale br.
wzrosną o 15 proc.

Macierze dyskowe: 
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wały swoich zwolenników – zauważa Łukasz Winiarski, Storage 
Sales Expert w polskim oddziale IBM-u.

Taśmy zgodne z najnowszym standardem LTO-9 mają 18 TB 
pojemności bez kompresji (do 45 TB z kompresją) i zapewniają 
transfer skompresowanych danych z prędkością do 1800 MB/s. 
Niezaprzeczalnym atutem taśm jest trwałość szacowana na oko-
ło 30 lat. W przypadku nośników fl ash wynosi ona od kilkuset

11VADEMECUM CRN wrzesień 2021

Jak wynika z danych Contextu, w drugim kwartale br. na ryn-
ku europejskim sprzedano 454 tys. nośników HDD, co oznacza 
wzrost o 141 proc. rok do roku. Najszybciej znikały z magazynów 
modele nearline o pojemności 18 TB. W badanym okresie dostawcy 
upłynnili 84 tys. tych napędów, co znacznie przewyższyło sprze-
daż drugiego w rankingu modelu 16 TB (51 tys.). Na fali wznoszącej 
znalazły się też dyski SSD, na czele z NVMe Gen4 1 TB. Sprze-
daż wolumenowa tych nośników osiągnęła blisko 75 tys. sztuk, 
co oznacza wzrost o 1147 proc. rok do roku. 

Napędzany przez Chia boom na pamięci masowe to przysło-
wiowa woda na młyn dla producentów dysków talerzowych, 
którzy już od lat narzekali na postępujące spadki sprzedaży. WD 
oraz Seagate muszą jednak stawać na głowie, aby sprostać realiza-
cji zamówień, co spowodowane jest niedoborem komponentów. 
Trudno przewidzieć, jak potoczą się dalsze losy tej kryptowalu-
ty. Jak na razie jej kurs ostro pikuje – w maju br. osiągnął poziom 
1685 dol., podczas gdy pod koniec sierpnia jedynie 240 dol. 

Niespotykany wcześniej popyt, a także ciągnące się od ponad 
roku kłopoty związane z dostawami podzespołów, windują ce-
ny nośników w górę. Badacze z TrendForce prognozują, że ceny 
kontraktowe dysków SSD dla przedsiębiorstw w trzecim kwar-
tale br. wzrosną o 15 proc. wobec drugiego kwartału. Na zawiro-
waniach w segmencie dysków mogą zyskać taśmy. IBM szacuje, 
że obecnie w taśmowych systemach pamięci znajduje się ponad 
345 tys. EB danych. 

– Technologia zapisu taśmowego stale jest rozwijana, dzięki cze-
mu nośniki stają się coraz szybsze i pojemniejsze. Dlatego, niezależnie 
od rozwoju macierzy all-fl ash, jeszcze przez wiele lat będą znajdo-

Zdaniem specjalisty 

nMarek Lesiak, Product Manager HPE, 
Veracomp – Exclusive Networks
Niestety, kłopoty z dostawami nie omijają 

również branży IT. Wciąż nie do końca zosta-

ły odbudowane łańcuchy dostaw przerwane 

w wyniku przestojów związanych z pandemią 

COVID-19. Sytuacja w branży informatycznej 

wydaje się być podobna do sektora motoryzacyj-

nego, w którym opóźnienia wynikają przede wszystkim 

z problemów z dostępnością półprzewodników. W przypad-

ku pamięci masowych obecnie nie są to duże opóźnienia, 

czas realizacji dostaw na macierze wydłużył się ze standar-

dowych 2–3 do około 4–5 tygodni. Tym, co może niepokoić, 

są spodziewane w najbliższym czasie kłopoty z dostawami 

dysków twardych.

nWojciech Wolas, Storage, Platforms and Solutions Sales 
Manager, Dell Technologies
Macierze dyskowe na polskim rynku cieszą się 

dużą popularnością. Dynamika sprzedaży roz-

wiązań NAS przewyższa dynamikę sprzeda-

ży rozwiązań SAN, przy czym te ostatnie nadal 

mają zdecydowanie większy udział wartościo-

wy na rynku macierzy. Wzrost pojemności dysków 

SSD i spadek kosztów za 1 TB przestrzeni, prowadzi do te-

go, że macierze all-fl ash i hybrydowe wypierają rozwiąza-

nia bazujące wyłącznie na dyskach obrotowych. Najczęściej 

dotyczy to projektów związanych z obsługą aplikacji i baz 

danych. Za wyborem pamięci NAND fl ash przemawia lepsza 

wydajność, krótsze czasy odpowiedzi, oszczędność miejsca 

oraz niższe zużycie energii.

nMarcin Lisowski, Key Account Manager Poland, 
Synology
Pierwsze półrocze pokazuje, że popyt na roz-

wiązania NAS w Polsce jest bardzo wysoki. 

Największą popularnością cieszą się syste-

my adresowane dla MŚP, a następnie klasy 

enterprise. W przypadku produktów z przedzia-

łu cenowego, w którym znajdują się nasze produk-

ty, sprzedaż nośników HDD przeważa nad SSD. Wynika to 

z faktu, że większość naszych urządzeń służy do przecho-

wywania dużej ilości danych. Nośniki SSD wykorzystywane 

są głównie jako cache, ale także sprzedawane są z naszy-

mi macierzami all-fl ash. Realizujemy coraz więcej tego typu 

projektów, ale nie na tyle dużo, żeby mówić o równowadze 

między sprzedawanymi dyskami talerzowymi i NAND fl ash. 
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do kilkudziesięciu tysięcy operacji zapisu w każdej z komórek  
pamięci. Istnieje też błędne przekonanie, że teoretycznie napędy 
HDD mogą działać wiecznie, jednak w ich przypadku w grę wcho-
dzą aspekty mechaniczne, które powodują, że w zależności od in-
tensywności eksploatacji zawodzą po kilku latach użytkowania. 

Zdaniem Mirosława Chełmeckiego, dyrektora działu pamięci 
masowych i serwerów w Veracomp – Exclusive Networks, drugie 
życiem napędom i bibliotekom taśmowym zapewnia ransomware. 
Odpowiednio zaplanowana strategia backupu, z uwzględnieniem 
wykonywania kopii na taśmy, stanowi bowiem najskuteczniejszą 
broń przeciw skutkom tych ataków.

 
Konstruktorzy pamięci NAND wykorzystywanych w dyskach SSD 
starają się „upchnąć” jak najwięcej bitów w komórce pamięci. Ta-
kie działania z jednej strony umożliwiają obniżenie cen nośni-
ków, ale wpływają na zmniejszenie ich trwałości. SLC to komórki 
przechowujące tylko jeden bit, które cechują się najdłuższą ży-
wotnością 100 tys. cykli zapisów. Jednak ze względu na wysoką 
cenę praktycznie nie znajdują zastosowania w macierzach dysko-
wych. Natomiast producenci bardzo chętnie wykorzystują nośniki 
wykonane w technice MLC (2 bity na komórkę, trwałość 10 – 35 tys. 
zapisów) oraz TLC (3 bity na komórkę, trwałość 1–3 tys. zapisów). 

W komputerach osobistych, w przypadku których cena ma du-
że znaczenie, coraz częściej wykorzystywane są też nośniki QLC  
(4 bity na komórkę, trwałość 1 tys. zapisów), a coraz głośniej mó-
wi się też o pamięciach PLC z 5 bitami na komórkę. Jednak, ze 
względu na tak niewielką trwałość, raczej nie są one rozważane 
do wykorzystania w profesjonalnych systemach pamięci maso-
wych, w których bezpieczeństwo danych jest ważniejsze niż cena. 

Co ciekawe, niektórzy podejmują jednak ryzyko. Amerykański 
start-up Vast Data stosuje w macierzach nośniki QLC i udziela na 
nie 10-letniej gwarancji. Jeff Denworth, CMO Vast Data, tłumaczy, 
że wydłużenie żywotności nośników było możliwe dzięki zasto-
sowaniu mechanizmów redukcji danych oraz zabezpieczeń Era-
sure Coding. 

Nieco inaczej na kwestie związane z upychaniem bitów w ko-
mórkach pamięci NAND flash patrzy Wojciech Wolas, Storage, 
Platforms and Solutions Sales Manager w Dell Technologies. Je-
go zdaniem oszczędności należy szukać gdzie indziej, a optymalną 
metodą jest skorzystanie z kompresji oraz deduplikacji. Oba me-
chanizmy pozwalają obniżyć koszty funkcjonowania macierzy bez 
rezygnacji z bardziej trwałych dysków SSD. 

Coraz częściej liczący się producenci macierzy stosują w nich 
nośniki zgodne z protokołem NVMe. Standard ten pozwala na 
podłączenie dysków flash bezpośrednio do magistrali PCIe. 
NVMe góruje pod każdym względem nad protokołami SATA oraz 
SAS, które opracowano z myślą o szeregowo przesyłanych danych 
w dyskach mechanicznych. Dla porównania, kolejka SATA mo-
że zawierać do 32 oczekujących poleceń, zaś SAS do 256. Z kolei 
NVMe obsługuje do 65 535 kolejek, a także 64 tys. poleceń na ko-
lejkę. Dzięki temu macierze z dyskami NVMe mogą osiągać wy-
dajność na poziomie ponad dziesięciu milionów IOPS. 

Kolejnym sposobem na uzyskanie wysokiej wydajności jest 
zastosowanie stworzonej w firmie Nvidia techniki GPUDirect 
Storage. Producent w czerwcu poinformował o dostępności ste-
rownika umożliwiającego ominięcie procesora serwera i przesy-
łanie danych bezpośrednio pomiędzy GPU a pamięcią masową, 
za pośrednictwem magistrali PCIe. Tak stworzona architektura 
zapewnia znaczne zwiększenie przepustowości, ogranicza opóź-
nienia i zdaje egzamin przy obsłudze AI, HPC czy analityki wyma-
gającej dużych ilości danych. Jak na razie jedynymi producentami, 
którzy integrują pamięć masową z GPUDirect są DataDirect, Vast 
Data i WekaIO. Niedługo ta opcja pojawi się też w systemach Dell 
Technologies, HPE, IBM, Hitachi Vantara czy NetApp. 

 
 

O ile w segmencie macierzy SAN najważ-
niejsze trendy rynkowe wyznaczają no-
śniki flash, o tyle w grupie systemów NAS 
liczą się zupełnie inne walory. W przy- 
padku przetwarzania i przechowywania 
plików, obiektów, logów systemowych czy 
zbiorów big data kluczowa jest pojemność 
i łatwość skalowania. Ostatnie miesiące 
przyniosły duże ożywienie na europejskim 
rynku NAS – według Contextu w drugim 
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Zdaniem integratora 

n  Paweł Bociąga, prezes zarządu, Symmetry
Bardzo duży przyrost ilości danych sprawia, że mamy do czynienia z ciągłym postę-

pem technologicznym w obszarze macierzy dyskowych. Potencjał oraz „inteligen-

cja” tych urządzeń cały czas wzrasta, co pomaga klientom efektywniej przechowywać 

i udostępniać dane. Zauważamy wzrost sprzedaży macierzy all-flash. Ich ceny za 1 TB 

ciągle maleją, a zysk na wydajności jest znacznie większy w porównaniu z dyska-

mi obrotowymi. Natomiast klasyczne systemy NAS nadal są w sprzedaży, ale coraz 

częściej klienci wybierają systemy obiektowe. Wpływ na tę sytuację ma bardzo duży 

wzrost wolumenu danych nieustrukturyzowanych.

Częstotliwość  
dokonywania zakupu 

produktów  
do przechowywania  

i zarządzania danymi  
przez europejskie firmy

20%
Rzadziej niż co trzy lata

Dwa razy w roku 
lub częściej 

3%

12%
Raz w roku 

22%
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kwartale br. miał miejsce wzrost sprzedaży o 73,5 proc. w uję-
ciu rocznym. 

– To najlepszy czas dla urządzeń NAS – mówi Łukasz Milic, 
Business Development Representative w QNAP-ie. – Klien-
ci potrzebują przestrzeni dyskowej, bowiem wszyscy generują 
ogromne ilości danych. Jednocześnie dyski w komputerach mają 
ograniczoną pojemność, zwłaszcza, że coraz częściej są to no-
śniki SSD. Dlatego też pojawia się coraz więcej miejsca dla sys-
temów NAS.

Wybór nośników w NAS-ach zależy od rodzaju danych i cha-
rakteru ich przechowywania. Dysków mechanicznych najczęściej 
używa się w urządzeniach przeznaczonych do rejestrowania zapi-
sów z backupu, monitoringu, a także do celów archiwizacji. Część 
klientów decyduje się na hybrydy, w których w jednym urządze-
niu używane są dyski SSD oraz HDD, co zapewnia równowagę 
pomiędzy wydajnością a pojemnością. 

Wielu fi rmom wystarczają serwery czy też macierze udo-
stępniające zasoby dyskowe przez protokoły NFS, SMB/CIFS. 
Z drugiej strony przyrost danych generuje popyt na systemy 
scale-out, umożliwiające rozbudowane pojemności i wydaj-
ności przez dodawanie kolejnych węzłów do klastra. Ale pro-
dukty NAS scale-out czy systemy obiektowej pamięci masowej 
nie wzbudzają większego zainteresowania wśród integratorów. 

– W ostatnim czasie poziom wiedzy na temat tej klasy rozwiązań 
znacząco wzrósł – przekonuje Piotr Drąg z HPE. – Nasi partnerzy 
dowiadują się o produktach Cohesity, Qumulo, Scality czy iTernity. 
Jednak na rynku polskim wciąż jesteśmy raczej na początku tej cieka-
wej drogi. Już za kilka lat 80 procent wszystkich danych będzie prze-
chowywanych właśnie w formie plikowej czy obiektowej. 

Z inicjatywami wychodzą również producenci NAS-ów. Przykła-
dowo, QNAP wprowadził funkcję obsługi pamięci obiektowej, 
co pozwala wydzielić część pamięci urządzenia na obiekty. 

Subskrypcja na dobre zadomowiła się w świecie nowych 
technologii. Za modnym trendem próbują podążać producen-
ci pamięci masowych, oferując sprzęt w formie usługi. Macierz 
znajduje się w serwerowni klienta, dzięki czemu unika on opłat za 
ruch przychodzący i wychodzący. Usługobiorca opłaca miesięczny 
abonament, przy czym może zarówno zwiększać, jak i zmniejszać 
przestrzeń dyskową lub wydajność urządzenia. Tego typu usługi 
oferują wszyscy liczący się gracze w segmencie pamięci masowych 
adresowanych dla biznesu – Dell EMC, Fujitsu, Hitachi Vantara, 
HPE, IBM, NetApp czy Pure Storage. 

Oferty tych producentów różnią się między sobą detalami. Przy-
kładowo, Dell EMC mierzy zużycie zasobów za pomocą zauto-
matyzowanych narzędzi zainstalowanych wraz ze sprzętem. Na 
podstawie tych wyliczeń ustala średnie wartości dzienne, a na-
stępnie miesięczne. NetApp oraz HPE dodatkowo udostępniają 
użytkownikom dostęp do panelu udostępniającego informacje 
o kosztach, zużyciu zasobów czy wydajności. Z kolei IBM pod-
pisuje umowy jedynie z fi rmami, które potrzebują przynajmniej 
250 TB przestrzeni dyskowej. 

Polscy integratorzy dość sceptycznie oceniają ten rodzaj sprze-
daży. Jacek Marynowski, prezes zarządu Storage IT, podaje cie-

Zdaniem specjalisty

nRoman Lipka, Business Development Manager 
IBM Hardware, Tech Data
Rynek pamięci masowych cały czas rośnie, co 

w dużej mierze jest zasługą spadających cen 

pamięci fl ash. W przypadku dużych i średnich 

fi rm oraz sektora publicznego dominują zaku-

py systemów SAN. Klienci coraz częściej preferują 

nośniki SSD. Dyski mechaniczne są sprzedawane na 

potrzeby starszych instalacji lub w przypadku, gdy wydajność, 

a także szybkość zapisu i odczytu danych nie jest dla klienta 

kluczowa. Biorąc pod uwagę wolumen sprzedawanych pojem-

ności, zdecydowana przewaga leży po stronie NAND fl ash. 

nJerzy Adamiak, Storage Systems Consultant, Stovaris
Klienci szukają przede wszystkim macierzy z do-

stępem blokowym. Największą popularnością 

cieszą się rozwiązania z interfejsem 10 GbE 

(iSCSI) oraz w nieco mniejszym stopniu FC 16 

Gb. Trafi a do nas sporo zapytań o serwery NAS, 

ale w ich przypadku głównym kryterium wyboru 

jest cena. Niestety, problemy związane z dostawa-

mi komponentów dotknęły również rynek pamięci masowych. 

Cena w przypadku niektórych dysków HDD wzrosła o prawie 

50 procent. Alternatywą jest oczekiwanie ponad trzy miesiące 

na tańsze dyski innych producentów. Obie opcje są nie do za-

akceptowania przez klientów, szczególnie w przypadku dłużej 

trwających projektów z wcześniej zatwierdzonymi cenami. 

nWojciech Wróbel, Business Development Manager Data 
Protection, Fujitsu Technology Solutions 

Moduły NVMe już od pewnego czasu są stoso-

wane w macierzach dyskowych jako nośnik 

danych, ale naszym zdaniem jest jeszcze zbyt 

wcześnie, aby określić to rozwiązanie mia-

nem dojrzałego. Podstawowy problem wynika 

z braku standardów defi niujących sposób użycia 

NVMe w rozwiązaniach macierzowych. Dla przykła-

du, dzisiaj w celu zapewnienia transmisji danych z macierzy 

z nośnikami NVMe konieczne jest stosowanie tunelowania 

z wykorzystaniem innych protokołów, jak Infi niband, Fibre 

Channel czy Ethernet, gdyż nie istnieją specjalne karty ser-

werowe pozwalające na stworzenie pełnoprawnego kana-

łu end-to-end do wymiany danych z macierzą NVMe. Inny 

aspekt to „przywiązanie” protokołu NVMe do szyny PCIe 

Gen3, która jest w stanie obsłużyć tak wydajny strumień 

danych. Ale już za chwilę pojawią się jej kolejne generacje, 

więc kupione przez klientów nowatorskie rozwiązanie szyb-

ko może stać się przestarzałe pod względem wydajności 

czy kompatybilności.
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kawy przykład z rynku oprogramowania do backupu. Choć fi rma 
oferuje je w modelu subskrypcyjnym, około 90 proc. klientów pła-
ci za licencje wieczyste. Zdaniem Pawła Bociąga, prezesa zarządu 
Symmetry, taki model sprawdzi się pod warunkiem, że integrator 
będzie odpowiedzialny za realizację usług dodanych dla klienta 
oraz tego czy umowa będzie zawarta na określony czas.  n
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Główne priorytety przyświecające 
projektantom macierzy z  rodziny 
Alletra 6000 – prostota wdrożenia, 

administracji i strojenia pamięci masowych 
oraz eliminacja żmudnych procesów weryfi-
kacji poprawności konfiguracji i jakości pra-
cy – zostały zrealizowane. Czas wdrożenia 
zredukowano do kilku minut, dzięki w pełni 
zautomatyzowanemu wykrywaniu macie-
rzy, jej podłączaniu do infrastruktury IT oraz 
integracji z platformami wirtualnymi. 

Innowacyjność HPE Alletra 6000 nie 
polega wyłącznie na zastosowaniu nośni-
ków typu NVMe. Wbudowany mechanizm 
HPE InfoSight pozwala każdemu klientowi 
czerpać korzyści z praktycznego zastoso-
wania sztucznej inteligencji (SI) w modelu 
IoT. Telemetria połączona z przetwarza-
niem strumieniowym wykorzystującym 
algorytmy maszynowego oraz głębokiego 

uczenia (ML/DL) przewiduje wystąpie-
nie problemów i zakłóceń, a także wspiera 
administratorów konkretnymi, dotyczący-
mi danego środowiska rekomendacjami, 
przez co przeciwdziała wystąpieniu złożo-
nych problemów wymagających żmudnych 
i czasochłonnych wieloetapowych akcji  
naprawczych. 

Dokonywane przez HPE InfoSight ana-
lizy obejmują wszystkie warstwy środowi-
ska: aplikacje, systemy operacyjne, platformy 
wirtualizacyjne, sieci, pamięci masowe oraz 
ich wzajemne interakcje. Wszystko dzieje 
się w sposób zautomatyzowany, bez dodat-
kowych obowiązków administracyjnych. 
Szacuje się, że w skali globalnej mechanizm 
ten przyniósł oszczędności w postaci ponad  
1,5 miliona godzin.

Efektywna integracja umożliwia bez-
błędne zarządzanie wszystkimi procesami 

infrastrukturalnymi i utrzymania (de/pro-
visioning, HA, DR, zabezpieczanie danych) 
wprost z używanych przez administratorów 
konsol, w tym VMware Web Client, Hyper-V 
SCVMM, Kubernetes, w ramach przyzna-
nych im limitów i uprawnień.

Wbudowany, akcelerowany sprzętowo 
system kopii zapasowych zapewnia nie-
osiągalną dla tradycyjnych rozwiązań backu-
powych jakość – tworzenie i przywrócenie 
zasobu o pojemności do 100 TB trwa tylko 
15 minut i gwarantuje zgodność ze wszystki-
mi aplikacjami na wspieranych platformach 
Bare Metal, wirtualizacyjnych i kontenero-
wych, także w przypadku zaszyfrowania 
przez ransomware. Wbudowane funkcje 
obsługi repozytoriów kopii backupowych 
w chmurze, a także na przeznaczonych do 
tego celu urządzeniach HPE StoreOnce to 
alternatywa lub uzupełnienie rozwiązań DR 
zbudowanych na bazie własnych lub kolo-
kowanych centrów przetwarzania danych.

Urządzenia HPE Alletra 6000 gwaran-
tują dostępność na poziomie 
99,9999  proc. (maks. 30 se-
kund przestoju w skali roku) 
dzięki zintegrowanemu i spój-
nemu systemowi bezpieczeń-
stwa i przetwarzania danych.  
Dane zabezpieczone mecha-
nizmem Triple+ Parity są od-
porne na awarię dowolnych 
trzech nośników NVMe i mo-
gą być wybiórczo szyfrowane 
(certyfikat FIPS). Redundant-
na architektura podzespo-
łów (kontrolerów, zasilaczy,  

Alletra: 
nowa jakość  
  macierzy all-flash 
W maju br. oferta HPE została rozbudowana o nową generację 
macierzy all-flash, wyposażonych wyłącznie w nośniki NVMe. 
Na szczególną uwagę zasługuje rodzina Alletra 6000, stanowiąca 
kontynuację znakomitych macierzy HPE Nimble Storage.

Specyfikacja macierzy z rodziny HPE Alletra 6000

Maks. liczba 
modułów NVMe

Maks. fizyczna  
pojemność (TB)

Maks. efektywna  
pojemność (TB)

Łączność  
sieciowa Skalowalność

Alletra 6010 48 92 330

FC 16/32 Gb/s 

(wkrótce 64 

Gb/s), iSCSI 

10/25 Gb/s 

(wkrótce 100 

Gb/s)

Scale-up (jedna półka NVMe),  

scale-out (wymiana kontrolerów)

Alletra 6030 72 184 675
Scale-up (dwie półki NVMe),  

scale-out (wymiana kontrolerów)
Alletra 6050

72 + moduł SCM

575 2110

Alletra 6070

1104 4100
Alletra 6090

Scale-up (dwie półki NVMe),  

scale-out (wymiana kontrolerów,  

klaster czterech macierzy Alletra 6090)
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pamięci fl ash i kart IO) umożliwia ich wy-
mianę na gorąco. Certyfi kowane mecha-
nizmy synchronicznej i  asynchronicznej 
replikacji oraz elastyczne opcje rozbudowy 
predysponują urządzenie HPE Alletra do 
zastosowań w projektach konsolidacji pa-
mięci masowych klasy enterprise, co gwa-
rantuje zachowanie ciągłości procesów 
biznesowych, nawet w przypadku katas-
trofy w ośrodku przetwarzania danych. 

HPE Alletra 6000 imponuje także wydaj-
nością oraz skalowalnością – do 7 mln IOPS 
(dla losowego obciążenia: blok 4 kB, zapis/
odczyt w proporcjach 50/50 przy włączo-
nych deduplikacji i kompresji danych oraz 
aktywnych migawkach). W ramach central-
nie zarządzanej instancji pamięci masowej, 
zbudowanej z maksymalnie 288 nośników 
NVMe o efektywnej pojemności do 16 PB, 
klient zyskuje gwarancję stabilnej wydaj-
ności, bez względu na uruchomione funk-
cje oraz ewentualną awarię dowolnych 
redundantnych komponentów. Opcjonalna 

W jaki sposób funkcjonalność oraz usługi do-
dane macierzy Alletra 6000 przekładają się na 
korzyści dla klienta?
Wartością dodaną są integracja, nowatorskie 

technologie oraz wsparcie usług chmurowych. 

Innowacyjne mechanizmy pozwalają kliento-

wi ominąć ograniczenia, pułapki modeli kosz-

towych usług chmurowych oraz redukować 

koszty licencji. Swoboda wdrożenia w sie-

dzibie własnej, kolokacji oraz w chmurze, do-

stępne metody fi nansowania zakupu, prostota 

i szybkość wdrożenia rozwiązania, a także niż-

sze od usług chmurowych koszty utrzymania 

czynią tę ofertę bezkonkurencyjną. Zaawan-

sowane technologie pozwalają błyskawicznie 

przywrócić dane zaszyfrowane przez ransom-

ware. Dzięki predykcji, eliminacji i remediacji 

przyczyn przestojów oraz utraty danych, a tak-

że optymalizacji zarządzania wykorzystaniem 

zasobów, klienci otrzymują niezbędną wiedzę 

ułatwiającą pełną kontrolę środowiska, także 

w zakresie zgodności z regulacjami.

Jakie korzyści ze sprzedaży tego rozwiązania 
mają partnerzy HPE?

Trzy pytania do…
Piotra Nogasia, Business Development Managera w HPE

Dodatkowe informacje:
Piotr Nogaś,

Business Development Manager, HPE 
piotr.nogas@hpe.com

pamięć typu Storage Class Memory (SCM), 
wykorzystana jako ultraszybki bufor, redu-
kuje czas obsługi poniżej 120 μs dla protoko-
łów Fibre Channel i iSCSI oraz poniżej 60 μs
dla NVMe-oF.

Opcjonalny program ochrony inwestycji 
w macierze HPE Alletra 6000 – Timeless 
Technology Refresh – zapewnia nie tyl-
ko dostarczanie poprawek, ale też nowych 
funkcji, instalowanych w ramach samoob-
sługowych aktualizacji (wkrótce tą drogą 
zostanie zapewniona zgodność z najnowszą 
wersją 2.0 specyfi kacji standardu NVMe). 
W warstwie sprzętowej zużyte nośniki fl ash 
objęte są bezpłatną wymianą, zaś usługa 
odświeżenia kontrolerów gwarantuje dostęp 
do najnowszych technologii oraz zapew-
nia wzrost wydajności bez konieczności 
migracji danych nawet w okresie 10 lat. 

Nowatorskie usługi Data Service Cloud 
Console, świadczone w chmurze, pozwa-
lają na centralne zarządzanie pamięciami 
masowymi i ochroną danych niezależnie 

Oddajemy w ręce partnerów nowoczesny, 

wszechstronny produkt. Uniwersalność 

modeli implementacji, fi nansowania, do-

starczenia usług oraz wsparcia pozwalają 

dostosować go do ich możliwości i doświad-

czenia. Innowacyjność oraz nowe obszary

usług wygenerują dodatkowe strumienie 

przychodu i zyski w nowych obszarach. No-

watorskie wdrożenia macierzy Nimble w Pol-

sce są tego potwierdzeniem. Niezawodne 

i innowacyjne platformy aplikacyjne są do-

stępne dla klientów z niskim budżetem infor-

matycznym. Korzystne ceny HPE Alletra 6000 

bronią się także w przetargach publicznych, 

gdyż zamawiający dostaje korzystną ofertę, 

przy bezpiecznym poziomie zysku oferenta. 

Ceny rozwiązań zaczynają się od 80 tysię-

cy złotych, a w modelu abonamentowym od 

720 złotych miesięcznie. 

HPE zapewniło także integrację macierzy Nim-
ble Storage z serwerami ProLiant…
Na fali sukcesu rozwiązania HPE Nimble 

Storage powstała w  pełni zintegrowana 

wirtualna i kontenerowa platforma konwer-

gentna HPE Nimble Storage dHCI. Oferuje 

ona wszystkie korzyści charakterystyczne 

dla tradycyjnej infrastruktury hiperkonwer-

gentnej i wzbogacona jest o dodatkowe funk-

cje, a przy okazji pozbawiona jest jej wad. 

Minimalny zestaw – dwa węzły HPE ProLiant 

i urządzenie HPE Alletra 6000 – pozwala roz-

dzielić kwestie związane z rozbudową ser-

werów, sieci lub pamięci masowych, w tym 

wykorzystać obecnie posiadane przez klienta.

Ma on też gwarancję, że wszystkie zaso-

by są dostępne dla aplikacji biznesowych, 

podczas gdy w tradycyjnym HCI technicz-

ne procesy angażują do 20 proc. procesora, 

pamięci oraz sieci, co podnosi koszty licen-

cji niezbędnych do obsługi tego sprzętu. 

Rozwiązanie dHCI zabezpiecza dane przed 

zaszyfrowaniem przez ransomware, a tak-

że umożliwia wykorzystanie usług chmuro-

wych na warunkach i w zakresie dyktowanym 

przez partnera i klienta, a nie dostawców 

– wszystko zarządzane z jednej konsoli. Ceny 

rozwiązań zaczynają się od 118 tysięcy zło-

tych lub 1040 złotych miesięcznie w modelu

abonamentowym.

od fi zycznej lokalizacji. Operacje mogą być 
wykonywane samodzielnie przez klien-
ta lub współpracującego z nim partnera 
HPE. Natomiast dla klientów, których po-
trzeb nie da się oszacować, preferujących 
fi nasowanie operacyjne (OPEX) lub roz-
liczenia wewnętrzne, HPE oferuje roz-
wiązanie HPE Alletra w ramach usługi 
GreenLake. Wówczas jest ono wdrażane 
i  utrzymywane jako usługa, z  uwzględ-
nieniem wzrostu, jak i  ewentualnej re-
dukcji zasobów wykorzystywanych przez 
klienta.
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dobitnie również zestawienia portalu 
Statista. Według nich globalna tzw. data- 
sfera powiększyła się w ubiegłym roku 
o  kolejne 65 zettabajtów danych. Pro-
gnozy na ten rok mówią o wzroście rzędu  
80 ZB, a w 2025 r. ma przybyć następne  
181 ZB danych. Zauważalny jest także 
wzrost ilości danych generowanych przez 
firmy w stosunku do tych pochodzących 
od indywidualnych użytkowników sieci. 
Zjawiska te, zdaniem ekspertów, są w du-
żej mierze pochodną skutków pandemii, 
w tym pracy zdalnej i hybrydowej oraz 
przybierających na sile procesów cyfry-
zacji różnych obszarów aktywności biz-
nesowej i społecznej.

Systemy zarządzania elektronicznym 
obiegiem dokumentów w coraz większym 
stopniu ułatwiają ich gromadzenie, prze-
chowywanie i grupowanie. Często cyfro-
wy obieg dokumentów bywa też łączony 
z optymalizacją procesów biznesowych. 
Przedsiębiorcom w  rosnącym stopniu 
zależy już nie tylko na przeniesieniu do-
kumentacji do cyfrowych zasobów, lecz 
przede wszystkim na poprawie funkcjo-

Systemy zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów będą zyskiwały na znaczeniu nie 
tylko ze względu na skutki pandemii. 

i informacji, a także coraz mocniej inte-
grować z przepływami pracy i obsługą ca-
łych procesów biznesowych. Będą chciały 
obejmować nimi kolejne obszary działal-
ności oraz automatyzować coraz więcej 
wybranych zadań i funkcji. 

Wiele wskazuje na to, że zaintereso-
wanie rozwiązaniami do wspomagania 
zarządzania przedsiębiorstwami, w tym 
organizacją pracy, będzie w najbliższym 
czasie nadal rosło. Według analiz Canona, 
aż 96 proc. firm z regionu EMEA spodzie-
wa się wzrostu zapotrzebowania na usłu-
gi i procesy wspomagające pracę zdalną. 
Dostawcy usług digitalizacji dokumen-
tów szacują, że liczba klientów i zapytań 
zwiększyła się w okresie pandemii o 20–
30 proc., a zainteresowanie ich ofertą nie 
słabnie. Tendencje te potwierdzają dane 
Grand View Research, z których wynika, 
że wielkość globalnego rynku systemów 
zarządzania pracą będzie do 2025 r. ro-
sła w tempie 27,7 proc. rocznie. Natomiast 
według Fortune Business Insights, rynek 
oprogramowania do pracy zespołowej 
będzie wzrastał rocznie o 13,2 proc., aby 
w 2027 r. osiągnąć wartość 35,71 mld dol.

Potencjał rynku zarządzania informa- 
cją w  formie elektronicznej pokazują 

Dla sprawnego prowadzenia dzia-
łalności biznesowej potrzeb-
ny okazał się w  minionych 

miesiącach przede wszystkim dobrze 
funkcjonujący obieg dokumentów. Stąd 
zwiększone zainteresowanie wdrażaniem 
lub rozbudową systemów elektroniczne-
go obiegu informacji i zarządzania nią. Na 
początku w dużej mierze wybierane były 
rozwiązania łatwe do szybkiego wdroże-
nia, ale wraz z rozwojem świadomości na 
temat efektów ich wykorzystania zaczęło 
pojawiać się zapotrzebowanie na te coraz 
bardziej rozbudowane. Sytuacja pande-
miczna przyczyniła się do zintensyfiko-
wania wdrożeń oraz objęcia nimi nowych 
podmiotów, w tym w znacznej mierze ma-
łych i średnich firm. 

Co jednak z punktu widzenia firm IT 
najważniejsze, procesu digitalizacji obie-
gu dokumentów nie da się już zatrzymać 
ani odwrócić. Przedsiębiorstwa, które od-
czuły bezpośrednio w swojej działalności 
korzyści z tego typu rozwiązań, nie będą 
chciały z nich rezygnować, nawet po po-
wrocie do biur, a tym bardziej w warun-
kach pracy hybrydowej. Co więcej, będą 
starały się rozwijać i doskonalić systemy 
elektronicznego obiegu dokumentów 

do przemyślanej
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nowania firmy. Dobrze zorganizowany 
obieg dokumentów może usprawnić rea- 
lizację procesów biznesowych i takim ce-
lom ma coraz częściej służyć. 

Jednym z  kluczowych kierunków 
rozwoju omawianego segmentu rynku 
będzie z pewnością automatyzacja proce-
sów, która umożliwi szybszą, sprawniej-
szą obsługę masowych, standardowych 
działań. Realizacja płatności pomię-
dzy kontrahentami już dzisiaj może od-
bywać się na podstawie skanowanych 
faktur wprowadzanych automatycznie 
przez roboty programistyczne do syste-
mu finansowo-księgowego. W przyszło-
ści znaczenie tego typu rozwiązań będzie 
rosło ze względu na wymierne korzyści 
biznesowe.

Oczywiście, nie samym obiegiem doku-
mentów elektronicznych firmy stoją. Mimo 
wzmożonych procesów cyfryzacji i obej-
mowania nimi coraz to nowych obszarów, 
wciąż nie widać zmierzchu druku. Mate-
riały drukowane stanowią i będą stanowić 
w najbliższej przyszłości ważny element 
obiegu informacji w  firmach. Zapotrze-
bowanie na sprzęt drukujący nie zniknie,  

17VADEMECUM CRN wrzesień 2021

a jedynie trzeba go będzie dostosowywać  
do zmieniających się warunków pracy.  
Producenci już teraz dynamicznie reagują 
na nowo pojawiające się potrzeby – wpro-
wadzają na rynek modele przeznaczone do 
używania w realiach domowego biura lub 
oferują rozwiązania pozwalające na wys- 
łanie polecenia drukowania do drukarki  
firmowej przez sieć z dowolnego miejsca. 

Z tegorocznego raportu Quocirca wyni-
ka, że druk wciąż ma kluczowe znaczenie 
dla funkcjonowania co najmniej 77 proc. 
firm. Według prognoz, w ciągu najbliższe-
go roku 59 proc. firm i 73 proc. użytkow-
ników indywidualnych zwiększy liczbę 
drukowanych dokumentów. Przy tym 
wśród dziesięciu najważniejszych priory-
tetów inwestycyjnych przedsiębiorstw 

Zapotrzebowanie na systemy zarządzania informacją w formie elektronicznej może 

przełożyć się na wdrażanie nowych projektów w instytucjach administracji publicz-

nej. Przykładowo, od 1 lipca br. można przez portal e-Budownictwo składać w formie 

elektronicznej wnioski o pozwolenie na budowę, wraz z pełną dokumentacją projek-

tową (projektem zagospodarowania działki i projektem architektoniczno-budowla-

nym). Przejście z obsługi dokumentacji papierowej na elektroniczną zmusza urzędy do 

stosowania skutecznych sposobów weryfikacji projektów budowlanych w wersji elek-

tronicznej i zarządzania ich rosnącymi zasobami. Dokumentacja projektowa może być 

przesyłana nie tylko w plikach pochodzących z programów CAD, ale też udostępnia-

na w postaci odpowiednio przygotowanych plików PDF. Do przetwarzania zawartych 

w nich informacji potrzebne będzie specjalne oprogramowanie. Do komunikacji z ad-

ministracją nadzoru budowlanego w ramach prac nad uzgodnieniami i zatwierdzeniem 

projektu muszą przygotować się też biura projektowe i firmy budowlane. Wprowa-

dzenie elektronicznej obsługi procesu inwestycyjnego otwiera więc nowe możliwości 

działań dla kolejnych firm z sektora IT, w tym dostawców oprogramowania, jak również 

integratorów systemów obiegu dokumentów i zarządzania informacją. 

PROJEKTY pod e-nadzorem 
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uczestniczących w badaniu znajduje się  
cyberbezpieczeństwo procesów druku. 

Z drugiej strony wciąż potrzebne będą 
rozwiązania umożliwiające wprowadzanie 
do cyfrowego obiegu pozo-
stających w użyciu doku-
mentów drukowanych. 
Z  tego powodu zaintere-
sowaniem użytkowników 
nadal cieszyć się będzie 
skanowanie. Przy czym 
użytkownicy zwracają co-
raz większą uwagę nie tylko 
na same skanery, ale też na 
oprogramowanie służące 
do porządkowania zawar-
tości skanowanych materiałów i zarządza-
nia nimi. 

Coraz bardziej cenione są funkcje po-
zwalające na automatyczną kategoryzację 
dokumentów, rozpoznawanie ich treści 
oraz katalogowanie zawartości poprzez 
odpowiednie jej otagowanie. Dzięki temu 
można potem łatwiej i szybciej dotrzeć 
do poszukiwanych, potrzebnych w danej  

sytuacji informacji. Inteligentne oprogra-
mowanie do skanowania dokumentów 
może także ułatwiać realizację proce-
sów poprzez to, że automatycznie czyta 

dane, rozpoznaje je i pod-
powiada użytkownikowi 
sposób ich wykorzysta-
nia, na przykład poprzez 
propozycję zaszeregowa-
nia do odpowiedniej grupy 
zasobów informacyjnych. 
Użytkownicy zwraca-
ją także uwagę na możli-
wość integracji systemów 
skanowania z  innymi 
urządzeniami oraz  pro-

gramami wykorzystywanymi w  danym 
przedsiębiorstwie. 

System obiegu dokumentów to jedno 
z  podstawowych narzędzi wspierają-
cych funkcjonowanie firmy, ale niejedy-
ne, w którym przetwarzane są ważne dla 
niej informacje. Coraz częściej podejmo- 

wane są więc próby łączenia i integrowa-
nia oprogramowania do zarządzania obie-
giem dokumentów z innymi programami 
wykorzystywanymi przez przedsiębior-
stwa. Za idealną przez wielu przedsię-
biorców bywa uznawana sytuacja, kiedy 
wszystkie informacje istotne dla spraw-
nego funkcjonowania firmy są scentra-
lizowane i dostępne za pomocą jednego 
oprogramowania. 

Jednym z możliwych do zastosowania 
w tym celu rozwiązań są systemy klasy 
ECM (Enterprise Content Management). 
Są to systemy zintegrowanego zarządza-
nia zasobami informacyjnymi firmy lub 
instytucji. Z  punktu widzenia integra-
torów ważne jest, że ECM to nie tylko 
konkretne narzędzia, lecz także strate-
gie i metody wykorzystywane do prze-
chwytywania, zarządzania, gromadzenia, 
archiwizacji oraz dostarczania dokumen-
tów i innych danych ze wszystkich obsza-
rów funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Takie podejście daje większe możliwości 
działania i oferowania różnorodnych roz-
wiązań, dostosowanych do określonych 
potrzeb przedsiębiorstw. 

Systemy ECM służą głównie do zarzą-
dzania nieustrukturyzowanymi informa-
cjami przedsiębiorstwa, niezależnie od 
ich lokalizacji. Są to nie tylko pliki teksto-
we, ale też arkusze kalkulacyjne, prezen-
tacje, skany, zdjęcia, rysunki techniczne, 
projekty maszyn i urządzeń, instrukcje 
obsługi, dokumenty finansowe i kadrowe 
oraz wiele innych tego typu materiałów. 
Wyzwaniem jest efektywne wykorzysta-
nie ich w firmowych procesach. 

W praktyce systemy klasy ECM funk-
cjonują głównie jako platformy do za- 
rządzania treścią i informacją w przedsię-
biorstwie. Tradycyjnie w ich skład wcho-
dzą następujące moduły: zarządzanie 
dokumentami, systemy współpracy gru-
powej, zarządzanie treścią serwisów in-
ternetowych, archiwizacja danych oraz 
obieg dokumentów i zarządzanie proce-
sami biznesowymi. Integratorzy, którzy 
chcieliby poszerzyć zakres działalności 
i wyjść poza ramy tradycyjnie pojmowa-
nych systemów obiegu dokumentów, ale 
też pozostać w obszarze zarządzania in-
formacjami i wspierania procesów bizne-
sowych, powinni rozważyć umieszczenie 
tego typu rozwiązań w swojej ofercie.  n

Zdaniem integratora 

n  Marcin Lesiak, Services Development Manager, Geotechnology
Pandemia przyspieszyła przyswajanie usług chmurowych i bazujących na nich 

systemów obiegu informacji. Firmy musiały z dnia na dzień przejść na elektro-

niczny obieg informacji i raczej już z niego nie zrezygnują. Pierwszym krokiem 

dla wielu z nich było przeszkolenie pracowników z obsługi systemów pracy gru-

powej. Potem w naturalny sposób pojawiła się potrzeba automatyzacji niektó-

rych czynności, powiadomień, przypomnień, a to już pierwszy krok w stronę 

prawdziwego workflow. Część procesów obiegu jest powtarzalna i może być wy-

korzystana w wielu firmach, inne są unikalne dla konkretnych przedsiębiorstw 

lub branż. Częściowy powrót pracowników do biur spowodował lawinowe zain-

teresowanie systemami wspomagającymi współdzielenie przestrzeni biurowej. 

Ostatnim poziomem jest tworzenie specjalistycznych aplikacji mobilnych dla 

pracowników. Korzystając z chmury obliczeniowej mogą wykonywać na smart-

fonach wiele operacji, jak generowanie i podpisywanie dokumentów. 

n  Adrian Groszyk, Product Manager, MAP solutions
Obecnie klienci dysponują dużo większą wiedzą na temat elektronicznego obie-

gu informacji i dokumentów niż w momencie pojawienia się pandemii. Szukają 

rozwiązań znacznie bardziej elastycznych, które można dopasować do indywi-

dualnych potrzeb. Przed pandemią wystarczyła integracja z systemem finanso-

wo-księgowym, obecnie zaś, ze względu na postępującą digitalizację różnych 

rodzajów dokumentów, pojawiają się również nowe potrzeby. Obserwujemy 

rosnące zainteresowanie projektami integracji nie tylko z modułem księgowym 

systemów ERP, lecz również modułami handlowo-magazynowymi oraz kadro-

wo-płacowymi. Wykonujemy też coraz więcej integracji z pobocznymi aplikacja-

mi, jak systemy do zarządzania projektami. Rozwój systemów do elektronicznego 

obiegu dokumentów i informacji powoduje, że w najbliższej przyszłości mogą one 

stać się podstawowym narzędziem do prowadzenia działalności firmy.
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W czerwcu ub. r. PFU odświeżyło portfolio skanerów 
dokumentowych Fujitsu o drugą generację modeli z serii SP.
Są to ekonomiczne pod względem zakupu i eksploatacji 
urządzenia, przeznaczone do prostych zastosowań w małych 
grupach roboczych i dla osób pracujących z domu.

Okres pandemii wymusił na fi rmach 
wprowadzenie nowych procedur 
dotyczących obiegu dokumentów. 

Dlatego wyraźnie wzrosło zainteresowanie 
prostymi modelami skanerów, z których 
mogą skorzystać osoby wykonujące swoje 
obowiązki zdalnie. Na tę sytuację zareago-
wała fi rma Fujitsu, w wyniku czego roz-
budowała dostępne już wcześniej modele 
z serii SP o nowe funkcje.

Nowe modele SP-1120N, SP-1125N oraz 
SP-1130N zostały zaprojektowane z myślą 
o usprawnieniu codziennych zadań oraz 
przepływu informacji wewnątrz fi rmy. 
Wszystkie są wyposażone w  automaty-
czny podajnik dokumentów na 50 kartek 
i zintegrowany interfejs sieci LAN, który 
umożliwia wielu użytkownikom współ-
dzielenie jednego skanera. Różnią się tyl-
ko wydajnością – umożliwiają skanowanie 
odpowiednio 20, 25 i 30 kartek na minutę 
(także dwustronnie, w trybie duplex). 

Inżynierowie producenta położyli silny 
nacisk na intuicyjny dostęp do niezbęd-
nych funkcji skanowania, z czego znane 
są produkty marki Fujitsu. Nowe mode-
le zapewniają obsługę z menu bazujące-
go na profi lach skanowania lub poprzez 

naciśnięcie przycisku bezpośred-
nio na skanerze. Dzięki te-
mu urządzenia z serii SP 
są szczególnie przydatne dla tych, którzy 
chcą zautomatyzować proces skanowania, 
wyodrębniania i udostępniania odczyta-
nych danych bezpośrednio do swoich sys-
temów obiegu informacji. Funkcja APR 
(Automatic Profi le Recognition), odpo-
wiedzialna za automatyczne wykrywa-
nie profi lu, pozwala na rozpoznawanie 
predefi niowanych formularzy i ich prze-
twarzanie zgodnie z odpowiednio skonfi -
gurowaną wcześniej procedurą.

Dużą popularnością cieszy się także 
model płaskiego (fl atbed) skanera doku-
mentowego SP-1425, podłączanego do 
komputera przez port USB. Urządzenie 
to umożliwia łatwe skanowanie czaso-
pism, książek i  innych dokumentów 
o  nietypowych rozmiarach. Jest także 
wyposażone w zainstalowany na pokry-
wie podajnik dokumentów na 50 kartek, 
umożliwiający skanowanie do 25 stron na 
minutę. Digitalizacja obrazu w trybie ska-
nera płaskiego trwa 4 sekundy.

Bogaty pakiet 
oprogramowania 
w skanerach Fujitsu 
Wszystkie skanery wyposażone zostały 
w stworzony przez Fujitsu pakiet opro-

gramowania PaperStream IP. Pełni 
ono funkcję sterownika zgod-

nego ze standardem TWAIN/
ISIS do optycznego rozpo-
znawania znaków (OCR) oraz 

zapewnia automatyczne czysz-
czenie dokumentów (np. z wzorzystym 
tłem, zgniecionych lub poplamionych), 

bez potrzeby skomplikowanych regula-
cji ustawień. Dodatkowo, PaperStream 
IP wprowadza również nowy tryb Assis-
ted Scanning, który pozwala użytkowni-
kowi na wizualny wybór najlepszej jakości 
skanu z szeregu obrazów strony, zamiast 
konieczności ręcznego dostrajania para-
metrów skanowania jeden po drugim.

Drugą dołączoną aplikacją jest Paper-
Stream Capture – zapewnia ona zarzą-
dzanie obiegiem skanowanych dokumen-
tów. Jeszcze w  trakcie ich digitalizacji 
możliwe jest wykorzystywanie separato-
rów i kodów kreskowych do automatycz-
nego nazywania, sortowania i przesyłania 
do właściwego odbiorcy cyfrowych wersji 
dokumentów. 

We wbudowanym w skanery Fujitsu
oprogramowaniu zaimplementowano 
mechanizm PaperStream IPNet, który 
umożliwia użytkownikom szybkie połą-
czenie się z dowolnego komputera z jed-
nym ze skanerów w sieci, co uwalnia ich od 
ograniczeń związanych z długością prze-
wodu USB i zapewnia elastyczną architek-
turę wdrożenia. 

Autoryzowanym dystrybutorem skane-
rów Fujitsu w Polsce jest Stovaris.

do małego biura i domu

Dodatkowe informacje:
Daniel Murawski, Product Manager, Stovaris

d.murawski@stovaris.pl 

Uniwersalne skanery Fujitsu 
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Przejście na pracę zdalną wprowadziło
w  wielu fi rmach chaos skutkujący 
tworzeniem się kolejnych luk w sys-

temach bezpieczeństwa. Tę sytuację wyko-
rzystywali cyberprzestępcy, którzy za cel 
obrali sobie gorzej zabezpieczonych zdal-
nych pracowników. Wzrosła też gwałtow-
nie liczba ataków na fi rmowe sieci i serwery, 
ponieważ pandemia spowolniła działania 
zespołów mających reagować na incyden-
ty bezpieczeństwa. Praca z domu i zwięk-
szona mobilność doprowadziły do wzrostu 
przepływu danych, co zwiększyło ryzyko 
utraty i kradzieży wrażliwych informacji. 

Przenośne urządzenia, a w szczególności 
pamięci USB, to od dawna pięta achillesowa 
w strategii ochrony danych. Łatwe do zgu-
bienia lub wykradzenia przez lata były po-
wodem niezliczonych wycieków danych. Co 
gorsza, w ostatnich latach nośniki te stały się 
także popularnym narzędziem wykorzysty-
wanym do infekcji złośliwym oprogramo-
waniem. Pomimo tych zagrożeń nadal są 
praktycznym i łatwym w użyciu gadżetem, 
który jest istotnym elementem większości 
środowisk pracy.

Dyski USB i inne urządzenia wymienne są 
najczęściej używane przez pracowników po-
za siedzibą fi rmy, podczas pracy zdalnej, na 

spotkaniach biznesowych i konferencjach. 
Powód jest oczywisty: gdy trzeba zabrać ze 
sobą potrzebne pliki i dokumenty, łatwiej jest 
je po prostu skopiować na nośnik USB, aby 
zapewnić sobie do nich stały dostęp (zwłasz-
cza jeśli pliki są duże).

I chociaż może to być całkiem zrozumia-
ła praktyka w normalnych okolicznościach, 
to w kontekście pandemii COVID-19 sta-
je się – z punktu widzenia polityki bezpie-
czeństwa – jeszcze bardziej problematyczna. 
Gdy pracownicy są zmuszeni opuścić biura, 
mogą odczuwać potrzebę zabrania ze so-
bą poufnych plików i wrażliwych danych, 
aby mieć pewność, że będą bezproblemo-
wo wykonywać swoje obowiązki z domu. 
W konsekwencji duża ilość poufnych da-
nych trafi a do chmury 
lub na niezabezpieczo-
ne urządzenia przeno-
śne. Tym samym może 
być łatwiej dostępna 
dla niepowołanych do 
tego osób lub po prostu 
skradziona.

Wzrasta też poziom 
zagrożeń wewnętrz-
nych. Wywołana przez 
pandemię wizja maso-
wych zwolnień spra-
wiła, że pracownicy, 
w obawie o swoją pra-

cę, kopiują pliki fi rmowe i poufne informa-
cje na swoje osobiste urządzenia. Robią to 
wychodząc z założenia, że przydadzą im 
się one w razie utraty pracy. Nierzadko czu-
ją się wręcz uprawnieni do wzięcia tych pli-
ków, jeśli są one wynikiem ich działalności 
z ostatnich kilku lat. Tymczasem taka chęć 
zabezpieczenia się na przyszłość może być 
bardzo niebezpieczna dla fi rm z dwóch po-
wodów. Po pierwsze, zwalniani pracownicy, 
rozgoryczeni utratą pracy, mogą przekazy-
wać konkurencji poufne dane dotyczące 
działalności biznesowej fi rmy albo wykorzy-
stywać je do jej dyskredytowania. Po drugie, 
kopiowane dane, nawet jeśli nigdy nie zosta-
ną użyte w złych celach przez pracowników, 
którzy je pobrali, mogą zostać skradzione 

lub upublicznione, co może 
skutkować nałożeniem na 
fi rmy kar za nieprzestrze-
ganie przepisów o ochronie 
danych.

W sytuacji powszechnej 
pracy zdalnej i  rosnących 
zagrożeń wewnętrznych 
kluczowa staje się skutecz-
niejsza ochrona danych. Za 
pomocą odpowiednich na-
rzędzi, takich jak rozwiąza-

n Tomasz Janoś 

SZYFROWANIE DANYCH I  OCHRONA PRZED WYCIEKAMI

WIĘCEJ OKAZJI 
do utraty danych

W wyniku pandemii zasady funkcjonowania fi rm, zakładające wykorzystanie wewnętrznej 
sieci, przestawały obowiązywać, a nowe reguły polityki bezpieczeństwa były tworzone 
w pośpiechu. W takiej sytuacji kluczowa stała się ochrona danych przed wyciekiem.

Polskie ustawodawstwo 
w zasadzie nie 
narzuca fi rmom 
konkretnych 
obowiązków
w zakresie danych 
wycofywanych 
z użytkowania. 
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Nie tak skomplikowane 
i nie tak drogie
Narzędzia do zapobiegania utracie danych 
(DLP) stały się dziś ważnym elementem stra-
tegii ochrony danych. Wysoce elastyczne 
i dające się dostosować do każdej wielkości 
fi rmy rozwiązania odpowiadają na różne po-
trzeby i wspierają działania w zakresie zgod-
ności z przepisami dotyczącymi ochrony 
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kontrolo-
wania, ale także 

monitorowania wraż-
liwych danych i rejestrowa-

nia ich przepływu. W  rezultacie 
administratorzy mogą być powiadamiani, 

gdy pracownik próbuje skopiować lub prze-
słać poufne dane. W ten sposób fi rmy mo-
gą zwiększać ochronę ważnych informacji 
i natychmiast wykrywać oraz reagować na 
przypadki transferu wrażliwych danych, czy 
to przez internet, czy poprzez użycie urzą-
dzeń przenośnych.

Sławomir Słomiński, specjalista ds. roz-
wiązań serwerowych w  AT Computers, 
przyznaje, że świadomość klientów w za-
kresie konieczności ochrony danych rośnie. 
Ma to związek z głośnymi medialnie incy-
dentami wycieku informacji, a także z regu-
lacjami, takimi jak RODO. 

– Wciąż jednak rozeznanie w zakresie 
możliwości zastosowania systemów kla-
sy DLP jest jeszcze niewielkie – mówi spe-
cjalista swarzędzkiego integratora. – Od 
tej reguły zdarzają się jednak wyjątki, na 
przykład więksi klienci w sektorach, któ-
re ze względu na swoją specyfi kę narażone 
są w sposób szczególny na utratę czy ujaw-
nienie danych. Budowa świadomości całe-
go rynku wymaga pracy i zaangażowania 
ze strony producentów i dostawców takich 
rozwiązań.

nia do zapobiegania 
utracie danych (DLP), 
fi rmy mogą efektywnie ogra-
niczać przesyłanie poufnych da-
nych na urządzenia wymienne. Są 
w stanie blokować porty USB i interfejsy dla 
urządzeń peryferyjnych w komputerach, 
zapobiegając w  ten sposób podłączaniu 
sprzętu przenośnego do chronionych fi r-
mowych punktów końcowych. Mogą tak-
że umożliwiać komunikację z nimi tylko 
zaufanemu sprzętowi, takiemu jak zaszy-
frowane pamięci wymienne należące do 
przedsiębiorstwa i pozostające pod jego 
kontrolą. Za pomocą narzędzi DLP dane 
określone jako wrażliwe mogą być rów-
nież blokowane przed przesyłaniem do po-
pularnych usług w chmurze lub witryn do 
udostępniania plików.

Wymuszone szyfrowanie nośników USB 
może ograniczyć lukę w ochronie danych, 
jaka tworzy się w wyniku wykorzystywania 
przenośnych pamięci. W ramach zastoso-
wanego mechanizmu ochrony rozwiązanie 
szyfrujące jest automatycznie wdrażane na 
dowolnym zaufanym urządzeniu pamięci 
masowej USB podłączonym do fi rmowego 
komputera. Po zainstalowaniu, wszelkie pli-
ki skopiowane na USB będą szyfrowane i do-
stępne tylko po użyciu prawidłowego hasła.

Kolejną, szczególnie przydatną cechą 
rozwiązań DLP, jest możliwość nie tylko 

Zdaniem integratora

n Sławomir Słomiński, 
specjalista ds. rozwiązań 

serwerowych, AT Computers
Nie istnieją gotowe 

reguły wdrażania DLP 

odnoszące się do takiej 

czy innej branży. Każda 

fi rma ma swoją specyfi kę 

i należy brać to pod uwagę w pro-

cesie opracowywania odpowiedniej 

dla niej polityki, a także przeprowa-

dzić rozpoznanie w postaci audytu. 

To, co zdroworozsądkowo wydaje 

się być największym niebezpieczeń-

stwem, nie zawsze musi nim być 

w istocie. Ważne jest zidentyfi kowa-

nie faktycznych zagrożeń i zapo-

bieganie im. Kanały potencjalnego 

wycieku wynikają ze słabości za-

równo technicznych, jak i ludzkich. 

Po prostu nie ma narzędzi stupro-

centowo bezpiecznych oraz ludzi, 

którzy nie popełniają błędów.

Chociaż część klientów dysponu-

je zasobami i infrastrukturą, które 

umożliwiają im samodzielne zarzą-

dzanie rozwiązaniami klasy DLP, 

to istnieje też ogromna przestrzeń 

na usługi związane nie tylko z wdro-

żeniem, ale też z późniejszym za-

rządzaniem tymi systemami. Wielu 

klientów oczekuje całościowego roz-

wiązania ich problemów, a nie tylko 

dostarczenia produktu, który potem 

miałby wymagać od nich zaangażo-

wania własnych mocy. Rozwiązania 

z zakresu bezpieczeństwa, w tym 

DLP, wymagają często nie tylko na-

bycia umiejętności, ale też ciągłego 

rozwijania wiedzy o nowych zagro-

żeniach. Ponieważ ten obszar ule-

ga dynamicznym zmianom, bieżące 

wsparcie w zakresie ochrony da-

nych stanowi dużą wartość dodaną 

dla klientów.
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danych, takimi jak RODO. DLP pomagają 
znajdować, monitorować i kontrolować po-
ufne informacje, które wchodzą do i wycho-
dzą z firmowej sieci. A co w wypadku, gdy 
firma korzysta już z  dobrze działającego  
szyfrowania end-to-end? Czy wtedy może 
już nie martwić się o DLP?

– Spotykamy się ze stereotypowym myśle-
niem, że jedno rozwiązanie zabezpieczające 
przed specyficznymi zagrożeniami uchroni 
nas też przed innymi – mówi Sławomir Sło-
miński. – Jest to jednak przekonanie mylne 
i niebezpieczne. Podobnie jak program anty-
wirusowy nie zwalnia nas od stosowania fire- 
walla, tak szyfrowanie chroni nas przed inny-
mi scenariuszami wycieku danych niż DLP. 

Problem w tym, że rozwiązania DLP były 
przez lata uważane za trudne we wdrożeniu, 
utrzymaniu i drogie. Jednak nowe produkty 
i sposoby podejścia wydają się zrywać z ta-
kim wyobrażeniem. 

– Nowoczesne rozwiązania DLP nie nale-
żą do wyjątkowo trudnych w użyciu czy kosz-
townych – uważa ekspert AT Computers. 
– Podobnie jak w przypadku pokrewnych roz-
wiązań z zakresu bezpieczeństwa, producenci 
kładą duży nacisk na ułatwienie poprawnego 
wdrożenia, monitorowania i utrzymania sys-
temu. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku 
DLP poprawne wdrożenie i konfiguracja ma 
kluczowe znaczenie dla skuteczności rozwią-
zania. Dostawcy o tym wiedzą i wychodzą na-
przeciw tym potrzebom.

 
Integrator wdrażający rozwiązanie DLP po-
winien wraz z klientem zastosować się do 
najlepszych praktyk zapobiegania utracie in-
formacji, rozpoczynając od zidentyfikowa-
nia oraz monitorowania wrażliwych danych. 

Firmy muszą określić rodzaj gromadzonych 
przez siebie danych wrażliwych. Powinno 
się ustalić także miejsca, gdzie są przecho-
wywane oraz sposoby wykorzystywania ich 
przez pracowników. Chociaż narzędzia DLP 
zwykle oferują predefiniowane profile dla 
danych wrażliwych, to jednocześnie umoż-
liwiają użytkownikom definiowanie nowych 
profili z uwzględnieniem ich potrzeb. 

Włączając monitorowanie danych, można 
się dowiedzieć, w jaki sposób dane przepły-
wają w ich sieci i poza nią. Pomoże to odkryć 
luki w obsłudze danych i uwidoczni złe prak-
tyki pracowników dotyczące bezpieczeń-
stwa. Dzięki temu firma może podejmować 
bardziej świadome i efektywniejsze koszto-
wo decyzje przy opracowywaniu strategii 
ochrony danych, a także zapewnić odpo-
wiednie szkolenia pracownikom.

Wdrażane rozwiązanie DLP powinno 
być wieloplatformowe. Ze względu na po-
wszechność modeli BYOD (Bring Your Own 
Device) oraz CYOD (Choose Your Own De-
vice) w sieciach firm funkcjonują urządze- 
nia z  różnymi systemami operacyjnymi.  
Wieloplatformowe rozwiązanie DLP będzie 
oferować ten sam poziom ochrony nieza-
leżnie od systemu na sprzęcie użytkownika. 
Umożliwi też zarządzanie wszystkimi urzą-
dzeniami końcowymi w sieci firmowej przy 
użyciu tego samego pulpitu nawigacyjnego.

Kolejnym etapem wdrożenia DLP jest 
skonfigurowanie reguł polityki ochro-
ny przed utratą danych i  testowanie ich. 
W  celu kontrolowania identyfikowanych 
wrażliwych danych, narzędzia DLP zapew-
niają użytkownikom szeroką gamę wstęp-
nie skonfigurowanych reguł i zasad, które 
można zastosować w firmowej sieci. Mo-
gą one blokować przesyłanie poufnych da-
nych przez potencjalnie niezabezpieczone 

kanały, takie jak komunikatory, udostępnia-
nie plików, a także usługi w chmurze. DLP 
umożliwia również wprowadzenie ograni-
czeń, do kogo wrażliwe dane mogą być wy-
syłane pocztą elektroniczną. Jeśli chodzi 
o dane w spoczynku, rozwiązanie ułatwia 
administratorom szyfrowanie lub usuwanie 
poufnych danych wykrytych na nieautory-
zowanych komputerach. 

W  ramach ochrony przed wyciekiem, 
DLP umożliwi kontrolowanie tego, co może 
być połączone z punktem końcowym. Dane 
mogą zostać utracone nie tylko przez inter-
net, ale także poprzez użycie urządzeń prze-
nośnych. W szczególności pamięci USB są 
powodem wielu naruszeń bezpieczeństwa 
danych, czy to z powodu braku ostrożności 
u pracowników, czy użycia ich jako narzę-
dzia ataku przez napastników. Rozwiązanie 
DLP może blokować porty USB i interfejsy 
urządzeń peryferyjnych albo zezwalać na 
ich użycie tylko w urządzeniach z białej listy. 
Sposobem na zapewnienie, że w przypadku 
korzystania z pamięci USB wszystkie kopio-
wane na nie pliki będą chronione, będzie też 
wymuszenie automatycznego szyfrowania.

Dostęp do danych wrażliwych i ich wyko-
rzystanie powinny być ograniczane w zależ-
ności od roli pracownika i grupy, do której 
należy. Narzędzia DLP umożliwiają admi-
nistratorom konfigurowanie różnych pozio-
mów autoryzacji w firmowej sieci na bazie 
informacji o  poszczególnych użytkowni-
kach i urządzeniach, grupach pracowników 
lub działach przedsiębiorstwa. W ten spo-
sób sprawią, że personel, który nie pracuje 
z danymi wrażliwymi, nie ma do nich dostę-
pu lub jest on ograniczony w wymaganym  
zakresie.

Pandemia uświadomiła firmom, że muszą 
być przygotowane na organizowanie zdalnej 
pracy w sytuacjach awaryjnych. Już wiado-
mo, że powrotu do modelu pracy wyłącznie 
stacjonarnej i w biurze już nie będzie. Dla-
tego ważne stało się skonfigurowanie za-
sad pracy zdalnej przy użyciu narzędzi DLP, 
które będą obowiązywać poza siecią firmo-
wą, niezależnie od tego, czy urządzenie jest 
online, czy offline. W ten sposób można za-
pewnić ciągłą ochronę wrażliwych danych, 
bez względu na to, gdzie znajduje się sprzęt.

Kluczowa jest także edukacja pracowni- 
ków w obszarze DLP i bezpieczeństwa da-
nych. Użytkownicy powinni rozumieć po-
trzebę korzystania z narzędzi DLP (zawsze 
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CHMURA nie zwalnia od odpowiedzialności
Zewnętrzne, certyfikowane centra danych mogą zapewniać poziom bezpieczeństwa 

i niezawodności wykraczający poza to, co da się uzyskać przy skromnym budżecie IT, 

jakim dysponuje większość firm. Trzeba jednak pamiętać, że gdy wrażliwe dane trafią 

do chmury, firmy tracą nad nimi część kontroli, ponieważ jest to środowisko zewnętrz-

ne, zarządzane przez dostawcę usług. Niezależnie od tego, czy usługa w chmurze to 

Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) czy Software as a Service 

(SaaS), jej klienci nadal są odpowiedzialni za zabezpieczenie swoich danych i dostępu 

do nich. Chociaż usługi w chmurze oferują wiele korzyści, firmy muszą zawsze brać pod 

uwagę konsekwencje prawne i ryzyko związane z przechowywaniem w niej wrażliwych 

danych. Skuteczne szyfrowanie i ochrona przed wyciekiem danych są równie ważne 

w chmurze, jak w środowiskach lokalnych. 
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w jakimś zakresie utrudniających im pra-
cę) oraz znać najlepsze praktyki ochrony 
i konsekwencje naruszenia bezpieczeństwa 
danych. Firmy mogą wykorzystywać dostar-
czane przez DLP wyniki monitorowania da-
nych do tworzenia szkoleń mających na celu 
likwidowanie słabych punktów w działa-
niach pracowników i zapobieganie próbom 
obchodzenia zasad. Szkolenia te mogą spo-
wodować, że pracownicy staną się aktywną 
stroną w dostosowywaniu polityk DLP w ce-
lu zwiększenia efektywności ich pracy.

Do wycieku może dojść nie tylko podczas 
wykorzystywania danych w ramach obiegu 
informacji, ale także w wyniku wycofania 
ich z użytku. Wobec ogromnego przyrostu 
informacji przetwarzanej i przechowywa-
nej w formie elektronicznej, potencjał dla 
rynku dla bezpiecznego niszczenia danych 
jest ogromny. W Polsce wciąż jednak jest 
potrzeba zwiększania świadomości klienta 
w tym obszarze. Byłoby łatwiej, gdyby ist-
niało większe wsparcie ze strony regulatora.

– W  odróżnieniu od zachodniego, pol-
skie ustawodawstwo w zasadzie nie narzuca 
na firmy żadnych konkretnych obowiązków 
w  zakresie danych wycofywanych z użyt-
ku w formie elektronicznej – mówi Miłosz 
Krzywania, dyrektor operacyjny w SDR-IT. 
– Oczywiście, jest RODO i przepisy porozrzu-
cane po różnych ustawach i rozporządzeniach, 
ale w praktyce wszystko sprowadza się do do-
brych praktyk. Można mieć nadzieję, że z cza-
sem się to zmieni, gdy na przykład wymuszą to 
regulacje na poziomie UE.

Obecnie nieliczne podmioty, takie jak 
spółki notowane na giełdzie papierów war-

tościowych, stosują się do wymogów bez-
piecznego usuwania danych, ale to wyjątki 
potwierdzające regułę. Niemal odłogiem 
leży obszar wycofywanych urządzeń IT. 
Ochrona przechowywanych na takim sprzę-
cie danych często sprowadza się do zwykłe-
go formatowania dysków, co nie jest żadnym 
zabezpieczeniem. Nawet jeśli zostały wypra-
cowane i są przestrzegane procedury nisz-
czenia dokumentów papierowych, to wciąż 
zapomina się, że mały telefon komórkowy po 
wycofaniu z użytku stanowi dzisiaj potężne 
archiwum informacji, zawierające także da-
ne wrażliwe.

– Potrzebna jest edukacja w firmach, do-
tycząca tego, jak bardzo ważna jest ochrona 
danych i czym grozi to, że mogą dostać się 
w niepowołane ręce, gdy są już wycofywane. 
Konsekwencją mogą być nie tylko ogromne od-
szkodowania i kary, ale także utrata reputacji 
– ostrzega Miłosz Krzywania.

Właściwe podejścia są dwa. Jednym jest 
skuteczne niszczenie nośników, a drugim 
profesjonalne kasowanie danych. Ten dru-
gi przypadek daje możliwość ponownego 
wprowadzenia sprzętu na rynek. Do klienta 
należy wybór – czy programowo usunąć da-
ne (co może być lepsze dla środowiska natu-
ralnego), czy raczej postawić na fizyczne ich 
zniszczenie ( jeśli ma to zapewnić większy 
spokój zlecającemu). Profesjonalni dostaw-
cy na rynku polskim oferują obie usługi, gwa-
rantując ich stuprocentową skuteczność. 
Jeśli weźmie się pod uwagę to, jak szybko 
obecnie cyfryzują się wszystkie branże – tak-
że te, które mają do czynienia z danymi wraż-
liwymi (np. ochrona zdrowia) – można być 
pewnym, że pracy tego rodzaju usługodaw-
com i współpracującym z nimi integratorom 
nie zabraknie.  n

SZYFROWANIE przynosi oszczędności
Z najnowszego raportu „Cost of a Data Breach”, przygotowanego przez Ponemon Insti-

tute na podstawie badania zleconego przez IBM Security, wynika, że naruszenia bez-

pieczeństwa danych kosztowały w ostatnim roku badane firmy średnio 4,24 mln dol. 

na incydent. To najwyższy koszt w 17-letniej historii raportu. Globalne badanie, które 

objęło ponad 500 poszkodowanych przedsiębiorstw, wykazało, że incydenty bezpie-

czeństwa stały się o 10 proc. bardziej kosztowne w porównaniu z poprzednim rokiem 

i trudniejsze do opanowania z powodu drastycznych zmian operacyjnych wynikających 

z pandemii. Wśród czynników, które mogą te koszty obniżyć, na trzech pierwszych 

miejscach są: zastosowanie sztucznej inteligencji, analizy bezpieczeństwa oraz szyfro-

wanie. Te firmy, które w swojej strategii bezpieczeństwa je uwzględniły, zaoszczędziły 

od 1,25 do 1,49 mln dol. w porównaniu z tymi, które nie korzystały w wystarczającym 

stopniu z takich narzędzi. 

HSM HDS150

230 V
in-house

do 210 szt./h
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Laptopy i przenośne pamięci stały się podstawowym narzędziem pracy podczas pandemii. 
Automatycznie znacznie wzrosło ryzyko wycieku znajdujących się na nich danych. Zagrożenie 
to minimalizują zarządzane za pomocą oprogramo-
wania nośniki sprzętowo szyfrujące dane. 

Informatycy w przedsiębiorstwach coraz
 skrupulatniej dbają o zabezpieczenie da-
nych przed ich utratą bądź wyciekiem. 

Wymuszają aktualizowanie systemu opera-
cyjnego i aplikacji, wprowadzają dwuskład-
nikowe uwierzytelnianie (2FA), wdrażają 
fi ltry fi rmowych kont e-mail i nie rezygnują 
z oprogramowania antywirusowego. Często 
jednak zapominają o szyfrowaniu danych 
– zarówno tych znajdujących się na wbudo-
wanych w sprzęt dyskach mechanicznych 
i SSD, jak i przenoszonych na dyskach USB.

Stosowanie szyfrowania nośników ma 
szczególnie znaczenie podczas pracy zdal-
nej. Ważne jest, aby zarekomendować klien-
tom najdogodniejszą formę tej procedury 
– łatwą w obsłudze, ale bez kompromisów 
w zakresie bezpieczeństwa danych. Pracow-
nicy często oponują przeciwko blokowaniu 
przez administratorów możliwości korzy-
stania z nośników podłączanych do portu 

USB. Szczególnie w tej sy-
tuacji Kingston rekomen-
duje stosowanie nośników 
z wbudowanym modułem 
szyfrowania sprzętowego. 

– Proces sprzętowego 
szyfrowania w  mikrosko-
pijnym stopniu wpływa na 
wydajność zapisu i odczytu 
danych. Niemal do zera wyeliminowane jest 
ryzyko uzyskania dostępu do danych na skra-
dzionym nośniku. Łatwiejsze jest też zdalne 
wyczyszczenie danych na zaszyfrowanych 
dyskach przez administratorów dysponu-
jących odpowiednimi narzędziami – wyli-
cza Robert Sepeta, Business Development 
Manager w polskim oddziale Kingstona.

Szyfrowanie danych nakazują regulacje 
prawne obowiązujące w kilku branżach, 
szczególnie fi nansowej i ochronie zdrowia. 
Ale na tę metodę zabezpieczania wskazuje 

także artykuł 32 RODO, które z kolei doty-
czy już wszystkich przedsiębiorców. 

Kingston ma bogatą ofertę nośników 
–  dysków SSD i  pamięci USB (szczegó-
ły w tabelce). Za szyfrowanie i odszyfro-
wywanie danych odpowiada wbudowany 
w te nośniki specjalny układ, dzięki czemu 
w znacznym stopniu odciążany jest główny 
procesor komputera. Nie ma konieczności 
modyfi kowania systemu operacyjnego czy 
aplikacji, co oszczędza czas administrato-
rów IT. Na większości modeli szyfrowa-
nych sprzętowo pamięci USB Kingstona 
nadrukowane są unikalne alfanumerycz-
ne numery seryjne (a niektóre mają także 
kod kreskowy), które ułatwiają zarządza-
nie tymi nośnikami za pomocą zdefi niowa-
nej białej listy. Metoda ta ułatwia tworzenie 
bardziej elastycznych reguł polityki bezpie-
czeństwa i umożliwia śledzenie urządzeń. 

Autoryzowanymi dystrybutorami pro-
duktów Kingstona w Polsce są: AB, Action, 
Also, Ingram Micro i Tech Data. 

szyfrowanie przy 
pracy zdalnej

Dodatkowe informacje:
Robert Sepeta, 

Business Development Manager, Kingston Technology
rsepeta@kingston.eu
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Kingston:

Szyfrowane sprzętowo nośniki fl ash fi rmy Kingston

Model Interfejs Pojemność
Transfer

(odczyt/zapis)*
Dodatkowe informacje

DataTraveler Vault Privacy USB 3.0 4-128 GB 250/85 MB/s Certyfi kat FIPS 197

DataTraveler Locker+ G3 USB 3.0 8-128 GB 135/40 MB/s Usługa USBtoCloud 

DataTraveler 2000 USB 3.1 Gen 1 4-128 GB 135/40 MB/s
Certyfi kat FIPS 140-2 L3, 

klawiatura alfanumeryczna

DataTraveler 4000G2 USB 3.0 4-128 GB 250/85 MB/s
Certyfi kat FIPS 140-2 L3, 

oprogramowanie zarządzające

IronKey D300S/SM USB 3.1 Gen 1 4-128 GB 250/85 MB/s

Certyfi kat FIPS 140-2 L3, 
numer seryjny i kod kreskowy, 
oprogramowanie zarządzające 

(model M)

IronKey S1000 USB 3.0 4-128 GB 230/240 MB/s
Certyfi kat FIPS 140-2 L3, opcjonalne 

oprogramowanie zarządzające

KC600 SATA 3.0 256 GB - 2 TB 550/520 MB/s Obudowa 2,5" oraz mSATA

A2000 M.2 NVMe 250 GB - 1 TB 2,2/2 GB/s PCI Gen 3.0 x4

KC2500 M.2 NVMe 250 GB - 2 TB 3,5/2,9 GB/s PCI Gen 3.0 x4

* 
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ESET Enterprise Inspector to narzędzie typu Endpoint Detection  
& Response (EDR), które służy do identyfikacji nietypowego zachowania użytkowników i naruszeń 
bezpieczeństwa firmowej sieci. Umożliwia reagowanie na zdarzenia, ocenę związanego z nimi ryzyka,  
a także podejmowanie stosownych do sytuacji działań zaradczych.

W razie naruszenia bezpieczeń-
stwa firmowych danych, ko-
nieczne jest identyfikowanie 

źródeł tego typu incydentów i elimino-
wanie luk, które się do nich przyczyniły. 
Poważne naruszenia dotyczą szczegól-
nie tych branż, które dysponują wyjątko-
wo cennymi informacjami – finansowej, 
ochrony zdrowia, handlu czy sektora pub- 
licznego. Jednak samodzielne monitoro-

wanie firmowej sieci bywa trudne, dlatego 
warto zarekomendować swoim klientom 
skorzystanie z profesjonalnych rozwiązań. 

W identyfikacji zaawansowanych, upor- 
czywych zagrożeń (APT) oraz ataków 
ukierunkowanych, najskuteczniejsze są 
systemy Endpoint Detection & Response. 
Ułatwiają wykrycie skrzętnie ukrytych 
infekcji, które mogą pozostawać w syste-
mie IT przez wiele dni, a nawet miesięcy. 
Zapewniają lepszy wgląd w strukturę IT 
przedsiębiorstwa i dają dostęp do wyjąt-
kowo szczegółowych informacji na temat 
działań realizowanych w firmowej sieci.

Unikatowy sposób detekcji zagrożeń, 
bazujący na analizie zachowania użyt-
kowników i reputacji plików zapewnia 
oprogramowanie ESET Enterprise Ins- 
pector, przeznaczone dla firm posiadają-
cych minimum 100 stanowisk komputero-
wych. W czasie rzeczywistym nadzoruje 
i ocenia wszystkie czynności wykonywa-
ne w sieci (np. zdarzenia dotyczące użyt-
kowników, plików, procesów, rejestru, 
pamięci i sieci), a w razie potrzeby umoż-
liwia podjęcie natychmiastowych działań. 

Ze względu na specyficzny model dzia-
łania tego oprogramowania rekomendo-
wane jest, aby zostało ono objęte pakietem 
usług świadczonych przez inżynierów fir-
my ESET. Mogą oni zainstalować i skon-
figurować produkty ESET w środowisku 
sieciowym klienta, a  następnie prze-
prowadzić szkolenie dla pracowników. 
W ramach usługi ESET Threat Monito-
ring eksperci nadzorują sieć i urządzenia 
końcowe, aby na bieżąco ostrzegać o po-
dejrzanych zdarzeniach wymagających 
uwagi. Natomiast usługa ekspercka ESET 
Threat Hunting zapewnia profesjonalną 
analizę danych zebranych przez ESET 
Enterprise Inspector. 

Ochrona zapewniana przez ESET Enter-
prise Inspector rozpoczyna się w urzą-
dzeniach końcowych. Agenty usługi 
przechwytują informacje o zdarzeniach 
z komputerów i serwerów i przesyłają je 
do centralnego serwera ESET Enterprise 
Inspector Server. Takie podejście pozwala 
odciążyć komputery, a jednocześnie daje 
wgląd z jednego miejsca w stan zabezpie-
czeń całej firmowej sieci.

Szczegółowa analiza zarejestrowa-
nych zdarzeń odbywa się na serwe-
rze, na którym porównywane są one ze 
zdefiniowanymi regułami polityki za-
bezpieczeń. Na tym etapie weryfikowa-
na jest również ocena reputacji pliku 
w chmurze ESET LiveGrid. W przypad-
ku obiektów budzących wątpliwość ad-
ministrator może przesłać plik do dalszej 
analizy w chmurze (moduł ESET Dyna-
mic Threat Defense), zablokować proces 
albo bezpośrednio usunąć go z wszyst-
kich chronionych końcówek. Identyfika-
cja niebezpiecznych obiektów w całym 
ekosystemie rozwiązań ochrony ESET 
odbywa się z  wykorzystaniem funkcji 
skrótu SHA-1. Istnieje możliwość ręcz- 
nego dodania sumy kontrolnej pozyska-
nej z innych źródeł do listy zainfekowa-
nych obiektów.

Wyłącznym dystrybutorem rozwiązań 
ESET w Polsce jest Dagma.

EDR znajdzie to,  
co inni bardzo chcą ukryć

Dodatkowe informacje: 
Bartosz Różalski, Product Manager ESET, Dagma 

rozalski.b@dagma.pl

n  Otwarta architektura – wykrywanie  

złośliwej zawartości w pełni transparentne 

dla zespołów ds. bezpieczeństwa IT.

n  Łatwa edycja reguł – są zapisywane  

w formacie XML, co upraszcza edycję i inte-

grację (na przykład z systemami SIEM).

n  Zdalny dostęp – obsługa PowerShella 

umożliwiająca zdalne badanie i konfigurowa-

nie poszczególnych komputerów w firmie.

n  Obsługa wielu platform – wsparcie dla 

systemów Windows i macOS. 

n  Publiczne API – umożliwia dostęp i eksport 

danych na temat podjętych działań (na przy-

kład do narzędzi SIEM i SOAR).

n  Zróżnicowana czułość alarmów – dla  

różnych grup komputerów i użytkowników 

możliwe jest precyzyjne określenie warun-

ków uruchamiania alarmów.

n  Zgodność z MITRE ATT&CK – analiza  

zagrożeń w odniesieniu do struktury MITRE 

Adversarial Tactics, Techniques, and Common 

Knowledge. 

n  System reputacji – wbudowana baza  

danych zawiera informacje o milionach  

bezpiecznych plików. 

Główne cechy   
pakietu ESET  
Enterprise Inspector
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Wielicki dystrybutor rozwiązań do zabezpieczania danych oraz producent urządzeń ProDevice 

wykorzystał okres pandemii do rozbudowy swoich produktów o nowe funkcje. Stworzył w tym 

czasie pierwszy demagnetyzer, którym można zarządzać poprzez chmurowy portal. 

ProDevice to stworzona przez Diskus 
Polska własna marka degausserów, 
niszczarek fi zycznych oraz szaf na 

nośniki – produktów rozwijanych nieprze-
rwanie od 2012 r. Urządzenia spełniają su-
rowe standardy związane z ochroną danych, 
defi niowane przez międzynarodowe wy-
tyczne oraz regulacje prawne, takie jak np. 
RODO czy ISO 27001. Oferowane są w po-
nad 40 krajach świata: w Europie, Ameryce 
Południowej, Ameryce Północnej, Azji oraz 
Afryce. W czerwcu br. otwarty został oddział 
ProDevice w Houston, skąd prowadzona bę-
dzie obsługa klientów z obu Ameryk. 

W ofercie Diskusa dostępne są dwa mo-
dele demagnetyzerów ProDevice – ASM120
i ASM240. Generują one pole magnetyczne 
o mocy, odpowiednio, do 11 i 20 tys. Gauss. 
Model ASM240 został ostatnio znacznie 
rozbudowany, a jego nowa wersja oznaczo-
na jest symbolem ASM240+. Demagnetyzer 
wyposażono w zestaw czujników środowi-
skowych oraz zmodernizowano oprogramo-
wanie, co pozwala na prowadzenie zdalnej 
diagnostyki –  zarówno podstawowej, re-
alizowanej samodzielnie przez klienta lub 
współpracującego z nim partnera, jak też 

zaawansowanej, wykonywanej przez inży-
nierów Diskusa. 

Kluczową cechą modelu ASM240+ jest 
komunikacja z chmurowym portalem Pro-
Device Cloud Portal. Jest to usługa, któ-
ra będzie dostępna dla wszystkich nowych 
modeli demagnetyzerów. Umożliwia zdalne 
zarządzanie nimi – nie tylko przez klien-
tów, ale także przez partnerów, na przykład 
świadczących usługi wypożyczania degaus-
serów ProDevice. 

ProDevice Cloud Portal jest też platformą 
wymiany informacji dla stworzonej przez 
Diskus aplikacji mobilnej dla systemów An-
droid i iOS, wspierającej proces niszczenia 
danych z nośników magnetycznych. Współ-
pracuje ona z modelem ASM240+, z którego 
zbiera informacje o tym z jakich nośników 
dane są kasowane. Umożliwia skanowanie 
kodów kreskowych demagnetyzowanych 
nośników, a także robienie zdjęć i nagrywa-
nie fi lmów, dokumentujących progres usu-
wania danych. Wszystkie te dane dostępne 
są w przejrzystym raporcie, który użytkow-
nik pobiera na komputer. 

– Model ASM240+ jest jedynym na 
świecie demagnetyzerem, który współpra-
cuje z aplikacją na urządzeniach mobilnych 
– podkreśla Tomasz Filipów, dyrektor za-
rządzający Diskus Polska. – Planujemy tak-
że zrobić wersję „plus” naszego degaussera 
o mniejszej mocy – ASM120. Niestety, nie-
możliwa będzie natomiast rozbudowa już 
posiadanych przez klientów degausserów, 
aby zapewnić ich współpracę z ProDevice 
Cloud Portal i aplikacją mobilną. Zmiany 
w nowych modelach, mimo że niewidocz-

ne na pierwszy rzut oka, są znaczne, 
gdyż całkowicie przeprojektowane 

zostały ich płyty główne i dodano 
wiele czujników. 

Prace nad nowymi urządzeniami Pro-
Device prowadzone są w  Centrum Ba-
dawczo-Rozwojowym producenta. Jest 
to jedna z najlepiej wyposażonych w całej 
Europie placówek, która zajmuje się bada-
niami nad usuwaniem danych z nośników. 
Diskus kontynuuje także podjęte parę lat 
temu prace nad mechanizmem gwaranto-
wanego usuwania danych z kości pamięci 
NAND fl ash bez konieczności ich fi zycz-
nego niszczenia.

demagnetyzer do chmury

Dodatkowe informacje:
Tomasz Filipów, dyrektor zarządzający, Diskus Polska

diskus@diskus.pl

Diskus: podłączyliśmy

Tomasz Filipów, 
dyrektor zarządzający, Diskus Polska 
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Informacje przechowywane w bazach danych, dokumentacji 
projektowej czy licznych arkuszach, np. z listami klientów, stanowią 
wartościową własność w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. 
Są więc łakomym kąskiem nie tylko dla cyberprzestępców, ale 
także pracowników zmieniających miejsce zatrudnienia.

Pandemia zmieniła realia zatrudnie-
nia w  wielu przedsiębiorstwach. 
Przyczyniła się do nagłej populary-

zacji pracy zdalnej, w której pracownicy 
nadal muszą korzystać z często poufnych 
fi rmowych danych. Wpłynęła przy tym 
na konieczność reorganizacji struktury 
podmiotów, której skutkiem często były 
zwolnienia. Frustracja podczas okresu wy-
powiedzenia może doprowadzić do działa-
nia, których każdy przedsiębiorca chciałby 
uniknąć – próby wyniesienia z fi rmy naj-
bardziej wartościowych danych, aby np. 
wykorzystać je u przyszłego pracodawcy.

Niestety, w większości fi rm ta kwestia 
jest zupełnie ignorowana. Brak jest od-
powiednich zapisów w polityce bezpie-
czeństwa oraz narzędzi, które umożliwią 
weryfi kację sposobu korzystania z najbar-
dziej poufnych danych. W sposób oczy-
wisty przekłada się to na ryzyko nie tylko 
kradzieży danych przez pracownika, ale 
też utrudnia ewentualne późniejsze do-
chodzenie swoich praw w sądzie pracy 

(brak dowodu), jak też wystawia samą po-
szkodowaną fi rmę na odpowiedzialność 
karną, związaną z RODO i innymi regula-
cjami branżowymi.

Rozwiązanie tego problemu ułatwia 
oprogramowanie Safetica Data Loss Pre-
vention (DLP). W sposób automatyczny 
wykrywa ono wrażliwe dane znajdujące 
się w plikach i wiadomościach mailowych 
oraz zabezpiecza je przed opuszczeniem 
fi rmowej sieci. Umożliwia również błyska-
wiczne sprawdzenie źródła wycieku oraz 
ułatwia zapewnienie zgodności z wyma-
ganiami stawianymi przez krajowe i mię-
dzynarodowe przepisy prawa (pozwala 
działać nie tylko w zgodzie z RODO, ale 
również z PCI-DSS, HIPAA oraz norma-
mi ISO/IEC 27001). 

Safetica DLP ma architekturę klient-ser-
wer. Zainstalowany na kliencie agent komu-
nikuje się z serwerem i informuje o tym, co 
dzieje się na stacjach roboczych, zaś z ser-
wera pobierane są informacje o regułach 
polityki bezpieczeństwa dla tej konkret-
nej stacji lub użytkownika.  Cały proces za-
bezpieczania fi rmy z pomocą rozwiązania 
Safetica składa się z trzech trybów: 
n  Tryb wykrywania – zapewnia informa-

cje ułatwiające wykrycie potencjalnego 
incydentu bezpieczeństwa: na których 
plikach pracującą pracownicy, jakie 
urządzenia podłączają, jakie strony od-
wiedzają itd. 

n  Tryb ochronny – zabezpiecza infrastruk-
turę, ale w  trybie „informacyjnym”;
pracownik próbujący dopuścić się in-
cydentu bezpieczeństwa otrzymuje 
ostrzegający komunikat, że działa nie-
zgodnie z polityką bezpieczeństwa. Jeśli 

będzie kontynuował swoją akcję, zosta-
nie poinformowany administrator. 

n  Tryb restrykcyjny – wszystkie zabronio-
ne działania są blokowane w automa-
tyczny sposób.
Oprogramowanie DLP może być uzu-

pełnione o moduł Safetica Mobile, który 
zapewnia ochronę urządzeń mobilnych. 
Do jego podstawowych funkcji należy  
zdalne wykrywanie lokalizacji skradzio-
nych telefonów i tabletów, a także ich blo-
kowanie i czyszczenie pamięci.

Wyłącznym dystrybutorem rozwiązań 
Safetica w Polsce jest Dagma. Więcej infor-
macji na stronach safetica.pl oraz dagma.pl.

co zabiera pracownik, gdy zmienia pracę

Dodatkowe informacje:
Mateusz Piątek, Product Manager Safetica, Dagma 

piatek.m@dagma.pl

Safetica podpowie 

Zapraszamy do 
obejrzenia webinaru, 

podczas którego 
zademonstrowane 

zostały podstawowe 
funkcje 

oprogramowania 
Safetica DLP.

Mateusz Piątek,
Product Manager Safetica, Dagma

n  Audyt przesyłanych danych

n  Identyfi kowanie danych

n  Filtrowanie kanału danych

n  Ścieżka postępowania dla danych 

niejawnych

n  Audyt oraz zarządzanie aktywnościami 

użytkowników

n  Zarządzanie procesem druku, urządze-

niami oraz chmurą

n  Szyfrowanie nośników

n  Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

n  Alerty i raporty

Główne funkcje oprogramowania

Safetica DLP
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niającą budowanie odpowiedniego poziomu 
zabezpieczeń były trudności w znalezieniu 
oraz utrzymaniu odpowiednio wykwalifi ko-
wanych pracowników.

W  tej sytuacji szczególnego znaczenia 
nabiera wprowadzanie efektywnych me-
chanizmów ochrony danych w przedsię-
biorstwach. Chodzi zarówno o rozwiązania 
techniczne, jak i zasady dostępu oraz ko-
rzystania z  danych przez zatrudnianych 
w fi rmach użytkowników systemów infor-
matycznych. Jak podkreślają specjaliści od 
cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialność za
ochronę danych powinna spoczywać na każ-
dym pracowniku, nie tylko ekspertach IT 
lub fachowcach od bezpieczeństwa. 

Jest to szczególnie ważne obecnie, gdy 
zauważalne są wysokie wzrosty kosztów 
związanych z  naruszeniem bezpieczeń-
stwa danych. Jak wynika z  przeprowa-
dzonego przez IBM Security globalnego 
badania, średni koszt jednego incydentu 
wyniósł wśród uczestniczących w badaniu 
fi rm 4,24 mln dol. To najwyższy rezultat od-
notowany w 17-letniej historii raportu. Z jego 

tegorocznej edycji wynika, że poszczególne 
przypadki stały się bardziej kosztowne, a ich 
skutki trudniejsze do naprawienia w związ-
ku ze zmianami w sposobie prowadzenia 
działalności w trakcie pandemii.

Jak zauważają autorzy raportu, w 2020 r. 
fi rmy zostały zmuszone do szybkiego do-
stosowywania swoich metod pracy do no-
wych warunków, w tym pracy zdalnej, oraz 
korzystania w większym niż dotychczas za-
kresie z rozwiązań chmurowych. Szybkim 
zmianom informatycznego środowiska pra-
cy nie towarzyszyły jednak równie szybkie 
modyfi kacje stosowanych zabezpieczeń, co 
obniżyło zdolność tych rozwiązań do wła-
ściwego reagowania na przypadki narusze-
nia danych. 

Ochrona danych w prawie
Wśród danych, które w każdych warunkach 
– a zwłaszcza w sytuacji zwiększonego ryzy-
ka naruszeń, jak ma to miejsce obecnie – po-
winny zostać poddane szczególnej ochronie, 
są dane wrażliwe, najbardziej istotne dla pro-
wadzonej działalności, newralgiczne dla 

Skrupulatne zarządzanie informacją o przetwarza-
nych danych to podstawa ich ochrony. Stwarza to 
także możliwość świadczenia dodatkowych usług 
lub oferowania nowych rozwiązań przez fi rmy 
zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Szczególnie 
teraz, gdy w związku z popularnością pracy zdalnej 
zwiększyło się ryzyko naruszenia ochrony danych.

Jak wynika z  przygotowanego przez 
KPMG raportu „Barometr cyberbez-
pieczeństwa. Covid-19 przyspiesza cyf-

ryzację fi rm”, w 2020 r. 64 proc. polskich 
przedsiębiorstw odnotowało co najmniej 
jeden incydent polegający na naruszeniu 
bezpieczeństwa. To o 10 punktów procen-
towych więcej niż rok wcześniej. W opinii 
55 proc. uczestników badania, do wzrostu 
ryzyka wystąpienia cyberataków przyczy-
nił się wybuch pandemii koronawirusa. Dla 
połowy fi rm przejście na pracę zdalną wią-
zało się ze sporymi wyzwaniami w zakresie 
bezpieczeństwa z powodu zwiększenia po-
datności na cyberataki. 

Za największe zagrożenie dla polskich 
przedsiębiorstw uznaje się wycieki danych 
spowodowane przez złośliwe oprogramo-
wanie (malware), ale także wyłudzanie 
danych uwierzytelniających (phishing), wy-
cieki danych w wyniku kradzieży lub zgu-
bienia nośników czy też urządzeń mobilnych 
oraz kradzież danych przez pracowników. 
Dla połowy fi rm biorących udział we wspo-
mnianym badaniu największą barierą utrud-

Poufne 
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ZARZĄDZANIE  POUFNYMI  DANYMI  UŻYTKOWNIKÓW 

      – znaczy dobrze 
rozpoznane
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sprawnego funkcjonowania przedsiębior-
stwa. Są to zazwyczaj informacje poufne, 
do których nie może mieć dostępu nikt poza 
ściśle określonymi i jednoznacznie wskaza-
nymi użytkownikami. Do tego powinny być 
przetwarzane zgodnie z precyzyjnie zdefi -
niowanymi procesami. 

Skutki wycieku danych wrażliwych mo-
gą się wiązać z co najmniej dwojakiego ro-
dzaju kosztami: biznesowymi i prawnymi. 
W pierwszym przypadku zagrożona może 
zostać przewaga konkurencyjna fi rmy i jej 
pozycja rynkowa. W drugim, przedsiębior-
stwo może zostać pociągnięte do odpowie-
dzialności wynikającej z regulacji prawnych, 
w tym również do zapłacenia kar, często wy-
sokich. Natomiast w obu na szwank narażo-
na zostaje reputacja danego podmiotu. 

Przepisy polskiego prawa obejmu-
ją kilka rodzajów informacji, które zosta-
ły poddane ochronie. Ustawa o ochronie 
informacji niejawnych określa zasady 
ochrony danych zastrzeżonych, poufnych, 
tajnych i ściśle tajnych. Istnieją też regula-
cje dotyczące ochrony informacji będących 

różnego rodzaju tajemnicą: państwową, 
służbową, tajemnicą przedsiębiorstwa czy 
zawodową (lekarską, adwokacką itp). Osob-
ne przepisy dotyczą zachowania tajemnicy 
branżowej, na przykład bankowej czy tele-
komunikacyjnej. Do innych, prawnie chro-
nionych, należy też tajemnica statystyczna, 
korespondencji i negocjacji. 

Zasady ochrony tajemnicy przedsiębior-
stwa określa ustawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Zgodnie z jej zapisami, do 
tajemnicy fi rmowej zalicza się informacje: 
techniczne, technologiczne, organizacyjne 
lub inne stanowiące wartość gospodarczą, 
ale które nie są powszechnie znane albo nie 
są łatwo dostępne dla osób nimi zaintere-
sowanych. Chodzi głównie o dane związa-
ne z działalnością gospodarczą, które mają 
wartość biznesową, jak bazy klientów, recep-
tury, informacje o kontrahentach, rynkach 
zbytu, plany produkcji itp. To jednak przed-
siębiorca musi określić, które konkretnie 
informacje stanowią tajemnicę przedsię-
biorstwa i powinny zostać objęte ochroną.

W  osobny sposób uregulowana zosta-
ła ochrona danych osobowych. Jej zasady 
określa obowiązujące od maja 2018 r. unij-
ne rozporządzenie o ochronie danych oso-
bowych (RODO). Należy pamiętać, że mogą 
one być przetwarzane tylko w ściśle okre-
ślonych warunkach i do ściśle określonych 
celów. Mówią o tym art. 5 i 6 unijnego rozpo-
rządzenia. Przepisy nie precyzują natomiast, 
w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi ma 
to być realizowane. Zastosowane rozwiąza-
nia mają być adekwatne do oszacowanego 
ryzyka, zdefi niowanych zagrożeń i istnieją-
cych uwarunkowań. 

Zgodnie z katalogiem
Podstawą ochrony danych poufnych jest ich 
właściwa identyfi kacja i klasyfi kacja. Zanim 
zostanie podjęta decyzja o wyborze rozwią-
zania technicznego czy organizacyjnego do 
zabezpieczenia zasobów informacyjnych, 
trzeba dokładnie określić jakimi danymi 
wrażliwymi fi rma dysponuje, gdzie są one 
zlokalizowane oraz w jakich procesach są 
lub mogą być przetwarzane. Trzeba ustalić, 
w jaki sposób dane są przechowywane oraz 
udostępniane zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz przedsiębiorstwa. Na podstawie 
wyników takiej analizy można wskazać kto 
i w jakim zakresie może lub powinien mieć 
do nich dostęp. 

Ochrona będzie naprawdę skuteczna 
tylko wówczas, gdy rozpocznie się od in-
wentaryzacji i  uporządkowania danych, 
czyli weryfi kacji ich umiejscowienia, a na-
stępnie sklasyfi kowania. To zadanie może 
być dla integratorów okazją do świadcze-
nia dodatkowych usług w  postaci stwo-
rzenia struktury zbiorów danych klientów 
pod kątem możliwości ich jak najlepszego 
zabezpieczenia. 

Dobrze przeprowadzona, szczegółowa 
identyfi kacja danych poufnych i wrażliwych 
może przełożyć się również na wymierne 
korzyści biznesowe. Pozwoli na zastosowa-
nie precyzyjnie dobranych narzędzi oraz 
zabezpieczeń do konkretnych zasobów in-
formacyjnych i związanego z nimi ryzyka. 
Nie trzeba będzie ponosić niepotrzebnych 
kosztów jednakowej, szerokiej ochrony 
wszystkich danych w przedsiębiorstwie. 

Do wprowadzenia i utrzymania porząd-
ku w zbiorach informacji pomocne mogą 
być narzędzia informatyczne do klasyfi ka-
cji danych. Wchodzą one zazwyczaj w skład 
systemów do ochrony przed wyciekiem da-
nych (DLP – Data Lost Prevention), ale są też 
dostępne jako osobne oprogramowanie. Po-
zwalają na indeksowanie przetwarzanych 
danych pod kątem ich znaczenia dla bezpie-
czeństwa fi rmy – dzięki temu możliwa jest 
potem ich automatyczna ochrona. Na przy-
kład system może zablokować dostęp do pli-
ku z danymi osobowymi lub uniemożliwić 
jego wysłanie jako załącznika w e-mailu pra-
cownikowi, który nie jest upoważniony do 
przetwarzania tych właśnie danych.
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Dokładna klasyfi kacja przetwarzanych 

danych zwiększa trafność podejmo-

wanych przez systemy informatyczne 

decyzji w zakresie ochrony. Pozwala na 

udostępnianie danych z poszczególnych 

kategorii tylko właściwym, uprawnionym 

użytkownikom. Precyzyjna klasyfi kacja 

oznacza w efekcie większą skuteczność 

ochrony ważnych dla przedsiębiorstwa 

zasobów informacji. W dużych fi rmach 

pomocna może okazać się automatyzacja 

procesów klasyfi kacji czy etykietowania 

danych. Coraz częściej na rynku dostęp-

ne są rozwiązania korzystające z algoryt-

mów sztucznej inteligencji. 

DOKŁADNIEJSZA KLASYFIKACJA

– skuteczniejsza ochrona 
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Skuteczność działania 
systemów DLP jest tym 
większa, im bardziej prze-
myślane, jednoznaczne 
i  precyzyjne zasady klasy-
fikacji danych zostały wy-
pracowane w firmie. Może 
w tym z pewnością pomóc 
wprowadzenie polityki data 
governance. Współpraca ze 
specjalistami z tej dziedziny może być rów-
nież polem dodatkowej aktywności bizne-
sowej dla usługodawców zajmujących się 
cyberbezpieczeństwem. 

Tylko dla wybranych
Gdy zostały już odpowiednio rozpoznane 
i skatalogowane zasoby danych, w tym zi-
dentyfikowane te podlegające szczególnej 
ochronie, pora na wprowadzenie mechani-
zmów kontroli dostępu do nich. W aspekcie 
technicznym można skorzystać z wielu róż-
nych dostępnych na rynku rozwiązań, np. 
zastosować szyfrowanie, pseudonimizację, 
bądź (w uzasadnionych przypadkach) ano-
nimizację danych. Pseudonimizacja to pro-
ces odwracalny, anonimizacja zaś polega na 
trwałym usunięciu informacji umożliwia-
jących wszelką identyfikację ich podmiotu. 

Integratorzy mogą wdrażać u  klien-
tów systemy uwierzytelniania, kontroli 
tożsamości, blokowania nieuprawnione-
go dostępu, czy też zarządzania kontami 
uprzywilejowanymi. Przydatne może być 
stworzenie centralnej bazy użytkowników, 
która ułatwia sprawdzanie kto do jakich da-
nych ma dostęp i w jaki sposób z nich ko-
rzysta. Z kolei centralna baza haseł dostępu 
pozwoli na monitorowanie zagrożeń zwią-
zanych z nieuprawnionym użyciem kont 
uprzywilejowanych. 

I tak, narzędzia typu Single Sign-On umoż-
liwiają pracownikom firmy jednorazowe, 
centralne logowanie do wszystkich autory-
zowanych zasobów, systemów i usług siecio-
wych. Grupują w jednym miejscu wszystkie 
przydzielone użytkownikom reguły dostępu, 
dając tym samym większe możliwości moni-
torowania sposobów korzystania z przyzna-
nych uprawnień. Pojedynczy punkt dostępu 
ułatwia pracownikowi korzystanie z przy-
dzielonych zasobów i narzędzi, a działowi 
IT czy cyberbezpieczeństwa pozwala na 
skuteczniejszą kontrolę i ochronę firmo- 
wego środowiska.

Z  kolei systemy klasy 
Identity Management 
i  Access Management 
(zarządzanie tożsamością 
i dostępem) umożliwiają 
przydzielanie użytkowni-
ków do określonych grup 
oraz nadawanie im odpo-
wiednich, ściśle zdefinio-
wanych ról, do których 

przypisane są uprawnienia do korzystania ze 
ściśle określonych rodzajów danych w ściśle 
określonych sytuacjach. Rozwiązania klasy 
PAM (Privileged Access Management) po-
zwalają natomiast na monitorowanie do-
stępu do zasobów przez użytkowników 
uprzywilejowanych. 

Systemy kontroli dostępu  zapewniają co-
raz więcej funkcji i możliwości ochrony fir-
mowych zasobów. Wiele z nich bazuje na 
algorytmach sztucznej inteligencji, przede 
wszystkim z zakresu uczenia maszynowe-
go. Systemy biometrii behawioralnej uczą 
się zachowania użytkowników, dzięki cze-
mu są w stanie z dużym prawdopodobień-
stwem rozpoznać, jakie czynności można 
uznać za normalne, a co odbiega od ustalo-
nego wzorca i powinno być powodem do 
alarmu. Ochrona dostępu bazuje na analizie 
tego, jak użytkownik posługuje się kompu-
terem i w jaki sposób z niego korzysta, a nie 
tego, co robi. 

Podejście to jest bardzo użyteczne w prze-
ciwdziałaniu nieznanym wcześniej in-
cydentom i  zagrożeniom, typu zero day. 
Rozwiązania korzystające z mechanizmów 
sztucznej inteligencji mogą być również bar-
dzo skuteczne przy zyskującym w pandemii 
na popularności podejściu do bezpieczeń-
stwa w modelu braku zaufania (Zero Trust). 
Bazuje ono na przekonaniu, że nie należy 
ufać czemukolwiek ani komukolwiek zarów-
no wewnątrz, jak i na zewnątrz środowiska 
IT. Dlatego trzeba nieustannie sprawdzać 
i weryfikować wszelkie próby korzystania 
z zasobów przed udzieleniem do nich do-
stępu. Żeby mogło to odbywać się sprawnie 
i szybko, musi być robione w sposób automa-
tyczny. Takie możliwości zapewniają narzę-
dzia analityczne, korzystające z algorytmów 
sztucznej inteligencji. To ważny kierunek 
rozwoju systemów zabezpieczeń, który po-
winny brać pod uwagę firmy poważnie my-
ślące o  rozwoju działalności w  obszarze 
cyberbezpieczeństwa.  n

Odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo 
danych powinna 
spoczywać na 
każdym pracowniku.
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Zdaniem integratora 

n  Mateusz Konkol, dyrektor handlowy,  
Infradata Polska 

Powszechna migracja do pracy zdalnej 

zmieniła istotnie podejście do bezpie-

czeństwa danych, poważnie też za-

częła być traktowana koncepcja Zero 

Trust. Rośnie zainteresowanie klien-

tów systemami do klasyfikacji danych 

oraz rozwiązaniami DLP, a więc do 

ochrony przed wyciekami. W znaczą-

cy sposób zyskują też na popularno-

ści systemy klasy Privileged Identity/

Access Management (PIM/PAM), któ-

re zabezpieczają i kontrolują procesy 

zdalnego, uprzywilejowanego dostę-

pu do urządzeń klientów. To obecnie 

istotny wektor ataków mających na 

celu pozyskiwanie danych wrażliwych 

przedsiębiorstwa. Coraz większego 

znaczenia nabiera także monitoring 

incydentów – zauważalny jest wzrost 

zainteresowania usługami Security 

Operations Center. Brak na rynku od-

powiednich specjalistów i wysokie 

koszty ich zatrudnienia uniemożliwia-

ją klientom budowanie takich struktur 

u siebie. 

n  Grzegorz Świrkowski, prezes, Net Complex
Od marca 2020 roku większość na-

szych klientów zaczęła przechodzić na 

pracę zdalną. Scentralizowana dotąd 

infrastruktura musiała zostać w spo-

sób bezpieczny rozproszona. Proble-

mem był brak wdrożonych rozwiązań 

chroniących tunel połączeń pomiędzy 

oddziałami oraz niezabezpieczone 

urządzenia mobilne. Pracownicy w do-

mowym biurze, korzystający z VPN, 

bardzo często nie mieli właściwych 

zabezpieczeń, co zwiększyło podat-

ność ich sieci na ataki. Odnotowaliśmy 

znaczny wzrost liczby incydentów 

phishingowych, wykorzystania narzę-

dzi typu keylogger oraz do kradzieży 

haseł. W firmach zapominano także 

o tym, że to administrator powinien 

kontrolować, gdzie i przez kogo będą 

pobierane oraz przetwarzane dane 

stanowiące ich własność intelektual-

ną. Skutecznym sposobem na zabez-

pieczenie w krótkim czasie firmowych 

zasobów w realiach pracy zdalnej oka-

zywał się być scentralizowany dostęp 

do danych poprzez zaufaną, chmuro-

wą platformę. 

ZARZĄDZANIE  POUFNYMI  DANYMI  UŻYTKOWNIKÓW 
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Prace nad nowym systemem operacyjnym QNAP QTS 5.0 weszły w etap testów beta. Programiści 
zapewnili w nim szereg usprawnień, dotyczących głównie bezpieczeństwa przechowywanych 
i przetwarzanych danych oraz wydajności obu tych procesów.

System QTS 5.0 został zbudowany 
na solidnym fundamencie w postaci 
uaktualnionego jądra systemu Linux 

Kernel 5.10. Dzięki niemu możliwe było 
wprowadzenie nowych mechanizmów 
ochronnych dla zasobów użytkownika 
oraz zwiększenie wydajności działania 
aplikacji, także z zastosowaniem sztucz-
nej inteligencji oraz uczenia maszyno-
wego. Zoptymalizowano również interfejs 
użytkownika. 

Nowe jądro systemu QTS 5.0 usprawni-
ło wydajność połączeń z magistralą PCIe, 
co przełożyło się na zwiększenie wydajno-
ści transferu danych z i na dyski SSD NVMe 
wykorzystywane jako pamięć podręczna, 
a przez to odciążenie pamięci RAM. Wy-
soka wydajność utrzymuje się nawet wte-
dy, gdy wielu użytkowników jednocześnie 
korzysta z tych samych udostępnionych 
folderów. Dodatkową zaletą jest przyspie-
szenie przesyłania dużych plików za po-
średnictwem protokołu SMB/NFS.

Dzięki współpracy fi rm QNAP i ULINK 
Technology powstała aplikacja DA Drive 
Analyzer. Zawiera ona bazujący na sztucz-
nej inteligencji mechanizm, który przewi-
duje spodziewaną żywotność dysków i tym 
samym umożliwia podjęcie z wyprzedze-
niem działań zapobiegających utracie da-
nych w wyniku awarii.

Użytkownicy mogą także zainstalo-
wać aplikację TeamViewer QNAP NAS 
i za jej pomocą zdalnie łączyć się ze swo-
imi serwerami z komputera PC z syste-
mem Windows. Zapewnia to bezpieczne 
rozwiązanie zdalnego dostępu bez konfi -
gurowania skomplikowanych tuneli VPN.

Nowością jest także intuicyjna w obsłu-
dze aplikacja QuFTP, która skupia wszyst-
kie funkcje związane z  przesyłaniem 
danych z zastosowaniem protokołu FTP. 

Wbudowany w nią mechanizm szyfrowa-
nia SSL/TLS zapewnia większe bezpie-
czeństwo i ochronę transmisji. Możliwe 
jest też ograniczenie prędkości transferu 
danych przez FTP – dla całego urządze-
nia bądź poszczególnych użytkowników 
czy też ich grup. 

Ochrona danych użytkowników od zawsze 
stanowi priorytet dla inżynierów QNAP-a.
Dlatego w  nowej wersji systemu QTS 
wprowadzono kilka usprawnień gwaran-
tujących zabezpieczenie przed wyciekiem 
danych bądź ich zaszyfrowaniem w wyni-
ku ataku ransomware. Jedną z nich jest 
opcja automatycznego aktualizowania 
oprogramowania. Teraz można ją włączyć 
osobno dla fi rmware’u oraz dla aplikacji 
pobranych ze sklepu App Center. Dostęp-
ny jest też wybór, czy ma być instalowana 
każda nowa wersja oprogramowania czy 
tylko te z poprawkami bezpieczeństwa. 
Pojawiło się także szyfrowanie protoko-
łem TLS 1.3 oraz zabezpieczenie dostępu 
do serwera NAS kluczami SSH, co zapobie-
ga procederowi łamania haseł czy innym 
podobnym atakom. 

Już wkrótce w nowej wersji systemu 
dostępna będzie nowa usługa QVPN 2.0, 
w której zastosowano popularny, nieob-
ciążający systemu i niezawodny protokół 
WireGuard VPN. Obsługująca tę funkcję 
aplikacja wyposażona będzie w intuicyj-
ny interfejs umożliwiający ustanowienie 
bezpiecznego połączenia, a więc narzę-
dzie szczególnie wartościowe w przypad-
ku pracy z miejsca poza biurem.

Autoryzowanymi dystrybutorami roz-
wiązań QNAP w Polsce są: AB, EPA Systemy
i Konsorcjum FEN.

większe bezpieczeństwo i wydajność

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Bielawski, Country Manager, QNAP

gbielawski@qnap.com

W znajdującej się w systemie QTS 5.0 

aplikacji QNAP AI Core zastosowano ba-

zujący na sztucznej inteligencji mecha-

nizm analizy obrazów Edge TPU (Tensor 

Processing Unit), który umożliwia szyb-

kie rozpoznawanie przez serwery QNAP 

NAS twarzy i obiektów. Aplikacja AI 

Core współpracuje ze sprzętowymi ak-

celeratorami fi rmy Coral, które dostępne 

są jako moduł M.2 lub zewnętrzne urzą-

dzenie, podłączane przez port USB.

Rozwiązanie to znalazło zastosowanie 

w aplikacji do zarządzania zdjęciami 

QuMagie – umożliwia znaczne skrócenie 

czasu oczekiwania na rozpoznanie i kla-

syfi kację obrazu podczas importowania 

dużej liczby fotografi i. Z kolei w aplika-

cji QVR Face funkcja Edge TPU zapewnia 

analizę wideo w czasie rzeczywistym 

w rozbudowanych środowiskach moni-

toringu wideo, w których konieczne jest 

szybkie rozpoznawanie dziesiątek tysię-

cy twarzy lub analiza danych z bardzo 

dużej liczby kamer. 

10 razy szybsze 
rozpoznawanie obrazów

Moduł Coral M.2

QNAP QTS 5.0: 
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n Wojciech Urbanek 

skłania klientów do poszukiwa-
nia nowych rozwiązań, jest 
rozwój usług chmurowych, 
a także konteneryzacja. 

Warto z uwagą śledzić tren-
dy obecne na rynku ochrony da-
nych, a także błyskawicznie reagować na 
zagrożenia. Jednak nie wszyscy eksperci 
zgadzają się z przewidywaniami Gartne-
ra. Wprawdzie nie negują potrzeby wpro-
wadzenia innowacji, ale nie wierzą w tak 
szybkie tempo zmian, bowiem większość 
fi rm zazwyczaj przeprowadza tego typu 
procesy powoli i z rozwagą. 

– Nie spodziewam się rewolucji w takiej 
skali, jak to przewiduje Gartner – mówi 
Jarosław Mikienko, niezależny konsul-
tant ds. ochrony danych. – Nawet poja-
wienie się przełomowej technologii nie 
spowoduje lawinowej wymiany. Oczywi-
ście, stosowane obecnie rozwiązania będą 
uzupełniane, a na rynku zadebiutują gra-
cze proponujący rozmaite nowinki. Jednak 
użytkownicy, zanim zaczną w końcu z nich 
korzystać, najpierw je sprawdzą i dokładnie 
przetestują. 

ubezpieczenia niż polisa 
towarzystwa ubezpie-
czeniowego. Tym bardziej, 
że ta ostatnia nie pokryje kosztów 
utraty klientów. Poza tym, jak donosi IDC, 
aż 57 proc. klientów branży ubezpiecze-
niowej na świecie nie poleciłoby nikomu 
usług swojego aktualnego towarzystwa 
ubezpieczeniowego… 

Szybkie tempo zmian? 

Analitycy Gartnera prognozują, że do 
końca 2022 r. aż 40 proc. przedsiębiorstw 
uzupełni lub całkowicie wymieni opro-
gramowanie służące do ochrony danych. 
Gdyby te przewidywania się sprawdziły, 
dostawców rozwiązań czeka w najbliż-
szych kilkunastu miesiącach wyjątkowo 
gorący okres. Paweł Mączka, CTO Stor-
ware’a, nie jest zaskoczony przewidywa-
niami Gartnera. 

– W ostatnich latach nastąpił wyraź-
ny podział rynku backupu na dwie części 
– tłumaczy Paweł Mączka. –  Pierwszą 
z nich tworzą producenci oferujący rozwią-
zania bazujące na architekturze lat 90., zaś 
drugą nowa fala graczy, którzy budują pro-
dukty bazujące na innowacyjnych mecha-
nizmach. Forsowana od wielu lat fi lozofi a 
D2D2T odchodzi powoli do lamusa. Firmy 
coraz częściej wykorzystują deduplikatory 
czy pamięć obiektową. Tym, co dodatkowo

Całkiem nieoczekiwanie modelo-
wym przykładem bezradności stały 
się w ostatnim czasie Stany Zjed-

noczone, skąd wywodzą się, bądź co bądź, 
najwięksi dostawcy systemów bezpieczeń-
stwa IT. Tymczasem właśnie zza oceanu 
już od pewnego czasu wysyłane są dziw-
ne sygnały, jak chociażby kuriozalny apel 
Joe Bidena do Władimira Putina, aby obie 
strony zobowiązały się do zaniechania cy-
berataków na 16 wyznaczonych sektorów 
biznesowych. Niewiele później Depar-
tament Stanów Zjednoczonych poinfor-
mował, że stawia na proaktywną ochronę 
danych i obiecuje nagrody w wysokości 
10 mln dol. za udzielenie informacji o cy-
berprzestępcach i planowanych przez nich 
atakach. 

Ciekawe trendy występują przy tym na 
rynku ubezpieczeń. W pierwszym kwar-
tale br. wartość zawieranych polis wzrosła 
na świecie średnio o 18 proc., ale ceny cy-
berpolis skoczyły niemal o 30 proc. Może 
to świadczyć o malejącym zaufaniu do roz-
wiązań zabezpieczających infrastrukturę 
i dane, a także desperacji nękanych cyber-
atakami fi rm. 

Czy vendorzy spróbują podjąć dzia-
łania, aby odzyskać tracony powoli pre-
stiż? Wszak od dawna mówi się, że solidny 
i sprawdzony system do backupu stanowi 
ostatnią linię obrony przed cyberatakami. 
Co więcej, może być lepszym rodzajem 

wojna na 
kilku frontach
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BACKUP: 
Ochrona danych nastręcza przedsiębiorstwom 
wielu trudności. Jednym z największych wyzwań 
jest wybór odpowiednich narzędzi do backupu. 
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Co z tym ransomware’em?
Tak czy inaczej, prawdopodobnie będzie-
my świadkami interesującej rywalizacji 
w segmencie produktów zabezpieczają-
cych dane w usługach SaaS, infrastrukturze 
hiperkonwergentnej czy też środowiskach 
kontenerowych. Ale najbardziej frapujące 
wydają się być zmagania dostawców na-
rzędzi do backupu z gangami ransomware.

Ofi ary tego typu ataków często wycho-
dzą z niesłusznego założenia, że zapła-
cenie haraczu za odszyfrowanie danych 
oznacza koniec kłopotów. Znamienny jest 
przypadek Colonial Pipeline, które prze-
kazało napastnikom 4,4 mln dol. Niestety, 
koncern musiał skorzystać z własnych ko-
pii zapasowych, ponieważ udostępnione 
przez gang DarkSide narzędzie działało 
zbyt wolno. Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

Z  kolei serwis inter-
netowy Wired.com w ar-
tykule „Ransomware’s 
Dangerous New Trick Is Double-Encryp-
ting Your Data” przedstawia proceder, 
który polega na tym, że cyberprzestępcy 
wdrażają dwa rodzaje złośliwego oprogra-
mowania. W rezultacie poszkodowana fi r-
ma odszyfrowuje swoje dane, ale odkrywa, 
że w rzeczywistości nadal nie ma do nich 
dostępu. Oba przykłady pokazują jak waż-
ny jest w obecnych czasach backup.

– To jest wojna i  nieustający wyścig 
zbrojeń –  mówi Przemysław Sot, Da-
ta Protection Consultant w Net-o-logy. 
– Producenci oprogramowania stale roz-
wijają mechanizmy wykrywania działa-
nia ransomware’u oraz ochrony kopii przed 
zaszyfrowaniem. Z drugiej strony twórcy 

złośliwego oprogramowania skupiają 
coraz większą uwagę na możliwości zaszy-
frowania także kopii zapasowych. 

Gangi ransomware dążą do naruszenia 
kopii, bowiem ofi ara tracąca dostęp do 
backupu, staje się bardziej zdesperowa-
na, a tym samym skłonna zapłacić okup. 
Ponadto, system tworzenia kopii zapaso-
wych wskazuje miejsca przechowywania 
krytycznych danych w infrastrukturze IT. 
Zdobycie tak cennych informacji pozwala 
napastnikom lepiej ukierunkować swoje 
ataki. Dostawcy oprogramowania stara-
ją się maksymalnie utrudnić życie cyber-
przestępcom, wprowadzając dodatkowe 
funkcje. Według Gartnera, kluczową ro-
lę w zabezpieczeniu kopii zapasowych 
odgrywają takie funkcje jak: blokowa-
nie możliwości zmiany treści przecho-
wywanych plików, uwierzytelnianie 

wieloskładnikowe dla kont admi-
nistracyjnych czy rozdzielenie 
ról administracyjnych. 

Analitycy doradzają rów-
nież integrowanie systemów pa-

mięci masowych z oprogramowaniem do 
backupu oraz tworzenie wielu kopii za-
pasowych. Firmy przez lata stosowały za-
sadę 3-2-1 (trzy kopie danych, na dwóch 

różnych typach pamię-
ci masowej, z  jedną kopią 
odizolowaną poza siedzi-
bą firmy). W  przeszłości 
najczęściej wiązało się to 
z  ręcznym kopiowaniem 
taśm lub innymi metodami 
tworzenia dodatkowych, od-
izolowanych od podstawo-
wego systemu kopii. Obecnie 

większość aplikacji umożliwia tworzenie 
dodatkowych kopii danych w miejscu od-
twarzania po awarii lub w infrastrukturze 
dostawcy chmury publicznej. 

Niektórzy producenci włączają do swo-
ich systemów backupu mechanizmy po-
zwalające wykryć ataki. Jedną z metod 
jest wykrywanie anomalii. Oprogramo-
wanie wykorzystuje mechanizmy uczenia 
maszynowego do obserwacji nietypo-
wych zdarzeń, takich jak znaczące zmia-
ny w wielkości wykonywanej codziennie 
przyrostowej kopii zapasowej. Kolejnym 
sposobem jest skanowanie skopiowanych 
danych pod kątem występowania  zło-
śliwego oprogramowania. Oczywiście,
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Rynek narzędzi 
do backupu 
i odzyskiwania 
ewoluuje w kilku 
kierunkach.
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narzędzia do tworzenia kopii zapasowych 
nie wypełnią wszystkich luk w ochronie, 
aczkolwiek mogą wnieść cenny wkład 
w system bezpieczeństwa.

Presja czasu
Dostawcy systemów do backupu starają się 
sprostać rosnącym oczekiwaniom użyt-
kowników biznesowych. Z jednej strony 
wprowadzają nowe funkcje, zaś z drugiej 
dążą do tego, aby ich pro-
dukty zapewniały coraz 
krótsze czasy RPO (Re-
covery Point Objective 
– moment w przeszłości, 
z którego można odzyskać 
dane) i RTO (Recovery Ti-
me Objective –  czas po-
trzebny na przywrócenie 
systemu do pracy po awa-
rii). Niestety, fi rmy często 
mają problem ze zdefi nio-
waniem swoich potrzeb 
związanych z ochroną da-
nych. Jarosław Mikienko 
uważa, że najwięcej kłopotów przysparza 
użytkownikom prawidłowe oszacowanie 
czasu RTO. 

– Proces ten wymaga zaangażowania 
wielu działów w danej fi rmie i wykracza 
daleko poza obszar IT – mówi Jarosław 
Mikienko. – Zachęcam jednak do próby 
określenia wartości RTO dla swoich da-
nych. Takie ćwiczenie pomoże obniżyć bie-
żące koszty operacyjne i zoptymalizować 
wydatki inwestycyjne. 

Choć producenci analizują rynek i prze-
prowadzają badania, dzięki którym mogą 
lepiej poznać preferencje swoich klientów, 
to wyniki tego typu sondaży zafałszowu-
ją obraz. Informacja, że średni tolerowa-
ny przez fi rmy czas przestoju systemu IT 
wynosi na przykład dwie godziny, może 
okazać się  złudna. Trudno na przykład 
uwierzyć, że podróżni ze spokojem przyj-
mą informację o dwugodzinnym oczeki-

waniu na odbiór bagażu 
na lotnisku. Z drugiej stro-
ny są fi rmy korzystające 
intensywnie z systemów 
informatycznych w okre-
ślonych przedziałach cza-
su –  na koniec tygodnia 
albo miesiąca. W  takich 
przypadkach inwestycja 
w rozwiązania z najwyż-
szej półki absolutnie nie 
znajduje ekonomicznego 
uzasadnienia. 

– Ciągłość biznesowa 
powinna być zdefi niowa-

na w  każdym przedsiębiorstwie osobno, 
nie można wrzucać wszystkich do jednego 
worka – podkreśla Paweł Mączka. – Nale-
ży też zwrócić uwagę, że za procesy bizne-
sowe oraz odzyskiwanie danych po awarii 
powinno odpowiadać nie tylko oprogra-
mowanie do backupu. Bardzo ważne jest 
zapewnienie redundancji dla kluczowych 
komponentów w  warstwie niższej: ser-
werów, pamięci masowych czy urządzeń 
sieciowych. 

34 VADEMECUM CRN wrzesień 2021

CIĄGŁOŚĆ PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA

Backup dla SaaS
Przenoszenie operacji IT do chmury pu-
blicznej nie jest procesem łatwym i przy-
jemnym. Co gorsza, fi rmy nie zawsze 
rozumieją reguły obowiązujące w nowym 
środowisku, w  tym również te związa-
ne z ochroną danych. W tradycyjnym po-
dejściu aplikacja znajduje się na serwerze 
umiejscowionym w  lokalnym centrum 
danych, podobnie jak system do backupu. 
Zgoła odmiennie wygląda to w  modelu 
SaaS, w którym oprogramowanie jest uru-
chamiane i zarządzane w chmurze przez 
zewnętrznego dostawcę. Nie bierze on jed-
nak odpowiedzialności za cyfrowe zasoby 
klienta i tutaj pojawia się duży rozdźwięk, 
bowiem użytkownicy często mylą dostęp-
ność samej usługi z możliwością odzyska-
nia przetwarzanych w jej ramach danych. 

Jak wynika z badania ESG, aż 35 proc. 
respondentów uważa, że to dostawca SaaS 
odpowiada za backup, zaś jedynie 13 proc. 
ma odmienne zdanie. Według Christophe’a 
Bertranda, analityka ESG, bardziej beztro-
sko do ochrony danych w chmurze pod-
chodzą młode fi rmy, które wcześniej nie 
miały doświadczeń z własną infrastruktu-
rą IT. Z kolei przedsiębiorstwa o dłuższym 
rodowodzie są mniej ufne wobec usługo-
dawców i zdają sobie sprawę z tego, że po-
noszą pełną odpowiedzialność za backup 
danych z aplikacji SaaS. 

Jeśli chodzi o samą ofertę producentów 
systemów do backupu, potencjalni naby-
wcy nie mogą narzekać na brak wyboru.
Rozwiązania do ochrony Microsoft 365 

n Przemysław Mazurkiewicz, EMEA CEE Presales Director, 
Commvault
Przedsiębiorstwa powinny cały czas analizować swoje 

potrzeby w zakresie ochrony danych. Warto obser-

wować nie tylko trendy opisywane przez analityków, 

ale również reagować na zagrożenia, a szczególnie 

ransomware. Solidny i sprawdzony system do ochrony 

danych stanowi ostatnią linię obrony przed atakiem ha-

kerskim – jest ubezpieczeniem od zdarzeń, które mogą doprowadzić 

do upadku fi rmy. Hybrydowy model pracy stwarza też konieczność 

ochrony wykorzystywanych w tym trybie laptopów czy innych rodza-

jów urządzeń końcowych, na których, według analityków IDC, do końca 

2023 roku znajdzie się 60 proc. wszystkich danych na świecie. Spójny 

system łączący backup i odzyskiwanie danych dla środowisk lokalnych, 

chmury publicznej i urządzeń końcowych staje się jedną z najistotniej-

szych potrzeb zgłaszanych przez klientów biznesowych.

n Radosław Rafi ński, Channel Manager CEE, 
Barracuda Networks
Firmy już od kilku lat migrują 

swoje systemy informatyczne do 

chmury. Tym samym tracą rację 

bytu te rozwiązania do tworzenia 

kopii zapasowych, które działają lo-

kalnie. Ich wykorzystywanie do zabez-

pieczania danych w chmurze jest bardzo nieefektywne, 

zarówno ze względów technicznych, jak i fi nansowych. 

Dobre rozwiązanie powinno funkcjonować blisko syste-

mów klienta, aby backup działał możliwie szybko i nie 

obciążał fi rmowych łączy, czyniąc je wąskim gardłem. 

Dlatego optymalnym rozwiązaniem do backupu danych 

przetwarzanych w chmurze jest rozwiązanie również 

działające w chmurze, takie jak Cloud-to-Cloud Backup. 

Zdaniem specjalisty  

Używane do tej 
pory rozwiązania 
do tworzenia kopii 
zapasowych zupełnie 
nie nadają się 
do backupu 
środowisk 
kontenerowych.
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Zdaniem integratora 

nPrzemysław Sot, Data Protection Consultant, Net-o-logy
Obserwujemy rosnącą świadomość klientów w zakresie posiadania systemu back-

upu dopasowanego do zmieniających się wymagań. Coraz rzadziej środowisko pro-

dukcyjne klienta bazuje tylko i wyłącznie na własnej serwerowni, a część systemów 

produkcyjnych wyniesiona jest do szeroko pojętej chmury. Często są to też usługi, 

takie jak Microsoft 365, które również wymagają specjalnej ochrony. Z tego powodu 

istniejące środowiska backupu wymagają modernizacji lub też wymiany, gdyż ist-

niejący system nie jest w stanie sprostać nowym potrzebom. W ostatnich miesiącach 

obserwujemy duży wzrost zainteresowania klientów tematem ochrony środowisk 

SaaS i chmurowych. Jako integrator uświadamiamy ich w zakresie współdzielonej 

odpowiedzialności za dane i wynikających z tego obowiązków. 
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posiada w ofercie każdy liczący się dostaw-
ca oprogramowania do backupu, a coraz 
częściej pojawiają się też produkty adre-
sowane dla użytkowników Salesforce’a 
czy Google Workspace. 

Rynek narzędzi do backupu i odzyskiwa-
nia ewoluuje w  kilku kierunkach. Jed-
nym z  najbardziej perspektywicznych 
jest segment rozwiązań dla SaaS. Zmiany 
mają miejsce również w grupie produk-
tów przeznaczonych do ochrony maszyn 
wirtualnych, gdzie widoczne są dwa tren-
dy – ciągła replikacja oraz dostosowanie 
systemów do zróżnicowanych środowisk 
zwirtualizowanych. 

Ten pierwszy wiąże się z rosnącą liczbą 
maszyn wirtualnych obsługujących apli-
kacje krytyczne, w których zastosowanie 
ciągłej replikacji pozwala tworzyć kopie 
z częstotliwością co kilkanaście sekund. 
Druga kwestia dotyczy zaspokojenia po-
trzeb klientów korzystających z  mniej 
popularnych wirtualizatorów. Zdaniem 
Pawła Mączki wygrają producenci, któ-
rzy będą potrafi li wyjść ze strefy komfortu 
i zaoferować kompleksową ofertę wykra-
czającą poza wsparcie dla VMware’a oraz 
Hyper-V. Tym bardziej, że fi rmy coraz czę-
ściej sięgają po hiperwizory klasy KVM 
(Nutanix, OpenStack, RHV, oVirt, OLVM, 
Proxmox) lub Xen (Citrix, XCP-ng, OVM). 

O ile maszyny wirtualne stały się nie-
odłącznym elementem krajobrazu IT, 

o  tyle kontenery zaczynają się dopiero 
w nim zadomawiać. Gartner przewiduje, 
że w 2025 r. aż 85 proc. globalnych korpo-
racji będzie korzystać z aplikacji kontene-
rowych w środowiskach produkcyjnych. 
Aplikacje uruchomione w  kontenerach 
często potrzebują przestrzeni dyskowej 
do przechowywania danych, która nie jest 
tymczasowa. W tego typu przypadkach po-
trzebne są narzędzia do ochrony danych. 

Niestety, używane do tej pory rozwią-
zania zupełnie nie nadają się do backupu 
kontenerów. Dlatego też rozpoczął się wy-
ścig pomiędzy producentami, próbującymi 
wywalczyć silną pozycję na tym dopiero 
tworzącym się rynku. Veeam w ubiegłym 
roku przejął startup Kasten, specjalizujący 
się w rozwiązaniach backupu i odzyskiwa-
nia danych dla kontenerów. Danny Allan, 
CTO Veeama, przyznał na łamach amery-
kańskiego CRN-a, że ta część biznesu, jak 

na razie, nie generuje znaczących przy-
chodów, ale prawdopodobnie stanie się 
kluczowa dla przyszłości tego producenta. 

Warto przy tym wspomnieć, że również 
Commvault wprowadził produkt do back-
upu kontenerów, zarówno dla tych znaj-
dujących się w lokalnym centrum danych, 
jak i w chmurze publicznej. Według Dell 
EMC duże zainteresowanie ochroną da-
nych w aplikacjach kontenerowych wy-
kazują przede wszystkim fi rmy z sektora 
bankowego oraz telekomunikacyjnego. 

Trudno też wyobrazić sobie ochronę 
danych bez dalszego rozwoju usług BaaS
(Backup as a  Service). Technavio pro-
gnozuje, że w latach 2021–2025 średnia 
roczna stopa wzrostu wyniesie 32 proc. 
Zdaniem ekspertów popyt na tego typu 
usługi rosnąć będzie wraz pokonywaniem 
przeszkód – jak przepustowość łączy czy 
obawy związane z bezpieczeństwem.  n

nPaweł Chruściak, Data Protection Solutions Sales 
Representative Large Institutions and Public, 

Dell EMC
Wzrost świadomości na temat bezpie-

czeństwa danych w przypadku modelu 

SaaS stymulowany jest często doniesie-

niami prasowymi o awariach skutkujących 

utratą danych. Zdarzenia tego typu najlepiej 

działają na wyobraźnię użytkownika. Wzrost popularności 

SaaS wymusza zwiększenie świadomości dotyczącej możli-

wych zagrożeń w przypadku potencjalnych klientów. Odpo-

wiednie zabezpieczenie danych w przypadku SaaS powoduje 

wzrost kosztów usługi, co raczej nie zachęca oferentów do sku-

piania się na tym elemencie. W efekcie takie podejście może 

być akceptowane przez użytkownika w przypadku danych 

niekrytycznych bądź powodem do zmiany usługodawcy.

nPaweł Mączka, CTO, Storware
W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o potrze-

bie ochrony danych w środowiskach kontenero-

wych oraz konieczności zapewnienia ich wysokiej 

dostępności na wypadek katastrofy, jak też szyb-

kiego przywracania infrastruktury do pracy. Za-

interesowanie tym tematem wykazują zarówno 

rodzimi klienci, jak również integratorzy. Lwia część 

środowisk kontenerowych korzysta z tak zwanych trwałych wo-

luminów (persistent volumes) w celu zachowania stanu danych, 

chociażby na potrzeby bazy danych. Dodatkowo projekty oraz 

adaptacja środowisk kontenerowych w chmurach publicznych 

zachęcają klientów do wdrożenia strategii chmury hybrydowej. 

W tym przypadku rola backupu również może mieć duże zna-

czenie w procesie migracji danych, ich odtworzenia w lokalizacji 

zdalnej itp.
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Commvault od dwóch lat rozwija ofertę usług backupu online dla przedsiębiorstw. Nieustannie 
są rozszerzane o nowe funkcje, dzięki którym możliwe jest błyskawiczne wdrożenie procesów 
wykonywania kopii zapasowych bez inwestycji w drogą infrastrukturę, przy jednoczesnej 
redukcji kosztów operacyjnych.

Usługi Metallic zostały zbudowane 
na bazie platformy Commvault Da-
ta Protection, zaś jako przestrzeń 

dyskową wykorzystują środowisko Mi-
crosoft Azure. Stanowią kompleksowe 
rozwiązanie typu Backup as a  Service 
(BaaS), zarządzane za pomocą jednej 
konsoli. Zabezpiecza ono dane prze-
chowywane w środowiskach lokalnych 
przedsiębiorstw (pliki, maszyny wirtual-
ne, bazy danych), na stacjach roboczych 
pracowników zdalnych, jak też zgroma-
dzone w usługach typu SaaS i STaaS. 

Ciekawostką w  portfolio produktów 
Commvault jest zintegrowane urządzenie 
HyperScale X for Metallic, które integru-
je się z wykorzystywanym przez klientów 
środowiskiem Metallic i może być zarzą-
dzane z jednej centralnej konsoli. Rozwią-
zanie to pełni funkcję repozytorium kopii 
zapasowych – ich źródłem mogą być za-
równo lokalne serwery i stacje robocze, 
jak też różne rodzaje usług chmurowych.

Usługi Metallic zostały dostosowane do 
wymogów europejskiego prawa, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rygorystycznych 
norm rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). Rozwiązania te, dzię-
ki ścisłej współpracy z fi rmą Microsoft 
i precyzyjnemu dobieraniu centrów da-
nych na repozytorium kopii zapasowych, 
umożliwiają monitorowanie reguł zacho-
wania zgodności z  przepisami, a  także 
kontrolę ilości i typów przechowywanych 
danych. Udostępniają administratorom 
danych osobowych wiedzę, która może 
posłużyć do celów audytowych. 

Chmurowe repozytorium na 
backup
Ważną częścią oferty Commvault jest 
usługa Metallic Cloud Storage Service, 
w ramach której zapewnione jest repozy-
torium na kopie zapasowe z oprogramo-
wania Commvault Backup and Recovery 
oraz z urządzeń HyperScale X. Tworząc 
założenia tej usługi, skupiono się na za-
pewnieniu maksimum bezpieczeństwa 
i skalowalności oraz możliwości zarzą-
dzania z jednego miejsca za pomocą roz-
wiązania Commvault Command Center. 

Usługa Metallic Cloud Storage Service 
wykracza poza uproszczone zarządza-
nie danymi w chmurze, którego celem 
jest wyłącznie obniżenie kosztów. Za-
pewnia też mechanizm warstwowego 
zabezpieczenia danych, co przekłada się 
na zwiększenie odporności na coraz licz-
niejsze zagrożenia i luki w hybrydowych 
środowiskach chmurowych. Dane są od-
izolowane od środowiska produkcyjne-
go klienta (air gapping), dzięki czemu 
wyeliminowano ryzyko zaszyfrowania 
ich podczas ataku z  wykorzystaniem 
ransomware’u. 

Aspekty fi nansowe nie pozostały jed-
nak bez znaczenia – ten model przecho-
wywania danych charakteryzuje się 
brakiem konieczności inwestowania 
w  sprzęt oraz zapewnia przewidywal-
ne koszty. Commvault gwarantuje także 
brak kosztów związanych z pobieraniem 
danych z chmury, co jest unikalnym po-
dejściem w porównaniu z wieloma kon-
kurencyjnymi rozwiązaniami.

W lipcu br. fi rma Commvault po raz 
dziesiąty z  rzędu uzyskała tytuł lidera 
w publikowanym co roku raporcie z cy-
klu „Gartner Magic Quadrant for Enter-
prise Backup and Recovery Software 
Solutions”. Całe jej portfolio, w tym usłu-
gi oferowane pod marką Metallic, są do-
stępne w Polsce – ich dystrybutorami są 
S4E i Veracomp. 

profesjonalny backup 
online dla firm

Dodatkowe informacje:
Daria Wosztyl, Channel Manager, Commvault  

dwosztyl@commvault.com
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Metallic:  

Przemysław 
Mazurkiewicz,
EMEA CEE Sales Engineering Director, 
Commvault

n  Pliki i obiekty – Microsoft Windows, 

Unix/Linux, Azure Blob, Azure Files

n  Środowiska wirtualnych maszyn 
i kontenerów – VMware, VMC, 

Kubernetes, Hyper-V, Azure VM

n  Bazy danych – Microsoft SQL, Oracle, 

SAP HANA, Active Directory

n  Usługi SaaS – Microsoft Dynamics 

365, Offi ce 365, Salesforce

Źródła i rodzaje danych   
zabezpieczanych przez 

środowisko Metallic
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Zaawansowana znajomość języka polskiego wśród cyber-
przestępców oraz rozeznanie w polskich realiach pozwala im 
tworzyć i rozpowszechniać złośliwy kod precyzyjnie atakujący 
nadwiślańskich cybernautów. Na te nowe realia odpowiada 
Arcabit, polski producent oprogramowania zabezpieczającego. 

Wostatnim roku niemal połowa
wszystkich naruszeń cyber-
bezpieczeństwa systemów 

w  polskich firmach i  instytucjach była 
spowodowana aktywnością szkodliwego 
oprogramowania, w szczególności ransom-
ware i wykradającego dane.  

Specjaliści z fi rmy Arcabit, która już od 
niemal dwóch dekad chroni polską cyber-
przestrzeń, wskazują, że w obliczu coraz 
bardziej intensywnych, lepiej przygoto-
wanych językowo i dopasowanych do pol-

skich realiów ataków szczególnie istotne, 
a  wręcz krytyczne z  punktu widzenia 
skuteczności ochrony, jest skupienie 
producenta na naszym lokalnym rynku. 
Oczywiście zarówno w kontekście zagro-
żeń globalnych, jak i tych wymierzonych 
w polskojęzycznych obywateli. 

Polski kontratak na 

Odpowiedzią na wciąż zmieniającą się sy-
tuację na rynku bezpieczeństwa są zupełnie 
nowe pakiety oprogramowania ochronnego 
Arcabit. Jedną z najważniejszych nowości 
są wbudowane dwa niezależne silniki ana-
lizujące i wykrywające szkodliwe oprogra-
mowanie, w tym jeden przeznaczony do 
unieszkodliwiania zagrożeń typowych dla 
polskiego rynku. Dostępny jest także, ce-
niony przez użytkowników, mechanizm 
SafeStorage, który chroni dane przed za-
szyfrowaniem oraz specjalistyczna warstwa 
ochronna RoundKick EDR, odpowiedzia-
lna za wykrywanie nieznanych zagrożeń, 
minimalizowanie ryzyka wycieku danych 
i uruchomienia szkodliwego kodu przez 
nieodpowiednie działania użytkowników. 

W nowych pakietach oprogramowania 
dostępne jest także szerokie spektrum mo-
dułów zabezpieczających przed rozmaitymi 
współczesnymi atakami, funkcja szyfrowa-
nia dysków i wiele innych narzędzi.

Stała kontrola poziomu bezpieczeństwa 
systemów w sieciach oraz bieżąca analiza 
incydentów byłaby praktycznie niemoż-

liwa bez funkcji zdalnego zarządzania in-
stalacjami pakietów ochronnych. Moduł 
Arcabit Administrator to rozbudowane cen-
trum dowodzenia chronionymi systemami, 
wyposażone w centralną konsolę admini-
stracyjną do grupowania stacji, defi niowa-
nia ustawień i kontroli zdarzeń. Użytkownik 
dostaje również do dyspozycji narzędzia 
dodatkowe, które pozwalają między inny-
mi na analizę wydajności systemów (mo-
duł wskazuje słabe ogniwa w sieci), zdalne 
czyszczenie dysków ze zbędnych plików 
oraz funkcję raportowania (zestawienie 
sprzętu, systemów operacyjnych i zainsta-
lowanego oprogramowania). Konsola daje 
również możliwość wymuszenia aktualiza-
cji systemów operacyjnych. Administrator 
może zdalnie wspierać użytkowników dzię-
ki mechanizmowi podglądu pulpitu. 

Arcabit zaprasza do współpracy resel-
lerów, zainteresowanych oferowaniem 
rozwiązań tego polskiego dostawcy. Każ-
demu z nich przypisywany jest opiekun do 
współpracy, który jest między innymi od-
powiedzialny za weryfi kowanie w  bazie 
spływających zapytań i ofert, aby unikać 
ewentualnych konfl iktów i sporów. Dostęp-
ny jest także przejrzysty system rabatów, 
przy czym ich wysokość zależy od poziomu 
realizowanego obrotu przez partnera. 

Dla czytelników „Vademecum VAR-ów 
i integratorów” producent przygotował peł-
ną wersję programu ze 180-dniową licencją. 
Instalator jest na stronie arcabit.pl/crn.

nowe wcielenie polskiego 

CYBERWOJOWNIKA

Dodatkowe informacje:
Grzegorz Michałek, prezes zarządu, Arcabit  

grzesiek@arcabit.pl

Rozwiązania
antywirusowe Arcabit

n  Dla domu i małej fi rmy – Arcabit 

Home Security, Arcabit Internet 

Security, Arcabit Server, Arcabit 

Android Antivirus

n  Dla biznesu – Arcabit Endpoint 

Security (z możliwością zdalnego 

zarządzania instalacjami), Arcabit 

Internet Security, Arcabit Server, 

Arcabit Android Antivirus

n  Dla edukacji – Arcabit Bezpieczna 

Szkoła (również z funkcją zdalnego 

zarządzania)

n  Dla sektora publicznego – Arcabit 

Public Security oraz indywidualnie 

tworzone oferty do przetargów, 

wspólnie z partnerami, budowane 

głównie na bazie pakietu Arcabit 

Endpoint Security.

Arcabit: 
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n Tomasz Janoś 

Jednak jeśli – oprócz miejsca pod serwe-
ry – uwzględnić również powierzchnię 
towarzyszącą, to obiektów o  wielkości 
ponad 4 tys. m² będzie na polskim rynku 
siedem, natomiast w przedziale 2,5–4 tys. 
m² w sumie osiem.

W cieniu globalnej chmury
Wyraźne obecnie rozdrobnienie polskie-
go rynku centrów danych powinno suk-
cesywnie maleć wraz pojawianiem się 
nowych inwestorów, którzy doskonale 
znają realia tej branży w skali globalnej. 
Według analityków, kluczowe znacze-
nie dla dalszego rozwoju będzie mieć 
otwarcie regionalnych centrów przez 
światowych dostawców chmury publicz-
nej, takich jak Google Cloud i Microsoft, 
a w dalszej perspektywie być może tak-
że Amazon Web Services. Działający glo-
balnie giganci usług IaaS zarówno budują 

Polski rynek usług centrów danych jest 
mocno rozdrobniony. Z badania PMR wy-
nika, że obecnie zdecydowaną większość 
w Polsce stanowią obiekty małe, o po-
wierzchni poniżej 200 m². Jeśli uwzględ-
niać powierzchnię wyłącznie pod szafy, 
to takich placówek, według stanu na po-
czątek 2021 r., miało być na naszym rynku 
dokładnie 42. Dodanie do tego serwerow-
ni o powierzchni od 200 do 500 m² daje 
w sumie 72 obiekty. 

W styczniu 2021 r. istniał w Polsce tyl-
ko jeden komercyjny obiekt, którego me-
traż pod szafy przekracza 4 tys. m² – jest 
to Centrum Danych Atman. Warto pod-
kreślić, że to w  istocie kompleks kilku 
serwerowni budowanych sukcesywnie 
przez ATM w kolejnych latach i w prak-
tyce na ten wynik składa się ich sumarycz-
na powierzchnia. Kolejne dwa największe 
centra należą do T-Mobile i Beyond.pl. 

Podczas pandemii branża IT odegra-
ła wyjątkową rolę w powstrzymy-
waniu światowej gospodarki przed 

potencjalnym upadkiem. Jej znaczenie 
wciąż rośnie, wraz wchodzeniem w „no-
wą normalność” –  z  pracą hybrydową, 
mobilnością i cyfrową transformacją na 
pierwszym planie. Widać to zresztą po za-
chowaniu inwestorów, którzy postrzegają 
m.in. centra danych jako jeden z najlep-
szych sposobów na zarabianie pieniędzy. 

Według raportu PMR „Rynek centrów 
danych w Polsce 2021. Analiza rynku i pro-
gnozy rozwoju na lata 2021–2026” po wy-
hamowaniu rozwoju w latach 2017–2019, 
należy spodziewać się, że do 2025 r. ilość 
zasobów oferowanych przez te placów-
ki może się nawet podwoić. W tym cza-
sie Polska może stać się jednym z liderów 
na rynku kolokacyjnych centrów danych 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Na każdej 
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DA SIĘ ZAROBIĆ  
chmurze

Pandemia przyspieszyła przenoszenie na cyfrowe platformy kolejnych obszarów 
działalności biznesowej przedsiębiorstw i zwiększyła popyt na usługi centrów danych. 
Bez względu na to, czy będą one świadczone w modelu chmury prywatnej, publicznej 
czy hybrydowej, na budowanie swojej oferty integratorzy mają wciąż sporo miejsca.
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własne obiekty, jak i kolokują przestrzeń 
w centrach danych fi rm trzecich. W przy-
padku Polski istotniejszy ma być ten drugi 
model, który może wynieść krajowy rynek 
tych usług na zupełnie inny poziom (po-
przez skokowy wzrost zasobów), jak rów-
nież zagwarantować solidne perspektywy 
rozwoju i dalszej rozbudowy obiektów. 

Zdaniem wielu obserwatorów rynku, 
lokalna obecność globalnych dostawców 
chmury publicznej wyraźnie wpłynie na 
zwiększenie świadomości technicznej 
i przyspieszy decyzje klientów o migra-
cji. Wywołane ekspansją ożywienie prze-
kłada się na wzrost zainteresowania całą 
branżą, więc także lokalnymi operatora-
mi. Z ich usług będą szczególnie chętnie 
korzystać wymagające fi rmy, dla których 
priorytetem jest bezpieczeństwo, geo-
lokalizacja i  geografi czna „tożsamość” 
danych. Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

W cieniu chmury funkcjonują koloka-
cyjne centra danych, które przez całe lata 
stanowiły atrakcyjną alternatywę dla wła-
snych, fi rmowych serwerowni, głównie 
ze względu na niższe koszty, elastyczność 
fi nansowania (brak konieczności budowy 
własnego obiektu) oraz wszechstronność. 
W kolokacji – zapewniającej budynek, 
chłodzenie, zasilanie, łączność wysokiej 
przepustowości i fi zyczne bezpieczeń-
stwo –  po stronie klienta pozostawało 
dostarczenie serwerów i pamięci maso-
wych. Ten model, jako zamiennik wobec 
tradycyjnych wewnętrznych centrów 
danych, wciąż jest w użyciu, ponieważ 
zapewnia większą niż fi rmowe serwe-
rownie dostępność usług, niezawodność, 
certyfi kowane procesy oraz efektywność 
energetyczną. 

Jednym z  najbardziej widocznych 
obecnie trendów w centrach danych 
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10
TRENDÓW, 
które kształ-
tują globalny 

rynek centrów danych

1Wzrost wydatków na usługi centrów 
danych związany z zainteresowa-

niem kolokacją i chmurą hybrydową.

2Zintensyfi kowana przez producen-

tów rozwiązań IT promocja modelu 
Data Center-as-a-Service w odpowiedzi 

na dominację chmury publicznej.

3Najszybszy w historii wzrost fi rm 
AWS, Microsoft i Google, związany 

z otwieraniem centrów danych w no-

wych lokalizacjach.

4Intensyfi kacja rywalizacji między 
Intelem i AMD przełoży się na po-

wstawanie nowatorskich rozwiązań dla 

centrów danych.

5Dzięki spodziewanemu przejęciu 

fi rmy ARM, Nvidia stanie się czar-
nym koniem rynku centrów danych.

6Wzrost wdrożeń automatyki i robo-
tyki w centrach danych, aby pra-

cownicy mogli zająć się wartościowymi 

zadaniami, zamiast nieskomplikowany-

mi i powtarzalnymi czynnościami. 

7Inwestorzy wpompują więcej 
pieniędzy w centra danych w od-

powiedzi na wzrost popytu na usługi 

chmurowe.

8Przedsiębiorstwa wydają więcej na 
usługi chmurowe niż rozwiązania 

dla centrów danych.

9Operatorzy centrów danych będą 
inwestować w bardziej zrównowa-

żone rozwiązania – od chłodzenia cie-

czą po podmorskie centra danych.

10Najwięksi na świecie gracze 

technologiczni nie ustają w inwe-
stycjach w rozwiązania zapewniające 
brzegowe przetwarzanie danych.
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jest powstanie nowego modelu, w któ-
rym klienci mają kupować i utrzymywać 
rozwiązania dla swoich centrów danych. 
Możliwość rozliczania bazującego na 
rzeczywistej konsumpcji IT (zasada pay-
-per-use) wiodący dostawcy chmury pu-
blicznej oferowali już od lat. Od jakiegoś 
czasu praktycznie wszyscy najwięksi glo-
balni producenci rozwiązań infrastruktu-
ry centrów danych zwielokrotniają swoje 
wysiłki zmierzające do tego, by na takich 
samych zasadach korzystało się z ich ofer-
ty (szczegóły w tabelce poniżej). 

Chmura hybrydowa 

Bez względu na to, czy lokalna, własna 
chmura, lansowana przez dostawców 
infrastruktury, będzie się dobrze sprze-
dawać czy nie, swego sukcesu pewni są 
giganci chmury publicznej. Co kwartał 
wydają miliardy na budowę i wyposaże-
nie nowych hiperskalowalnych centrów 
danych na całym świecie, przez co zwięk-
szają zasięg swoich usług w chmurze. 

Robią to, bo popyt na nie rośnie i co-
raz więcej polskich firm decyduje się na 
migrację wybranych środowisk IT do 
chmury. Ten model przetwarzania, który 
tak sprawdził się podczas pandemii, rów-
nież po niej pozostanie w zakresie zainte-
resowań przedsiębiorstw poszukujących 
zwiększonej elastyczności, stabilności 
biznesowej i  efektywności kosztowej. 
Analitycy szacują, że wydatki klientów 
końcowych na usługi chmury publicznej 
wzrosną w tym roku aż o 23 proc. 

W  tworzeniu środowisk bazujących 
na chmurze integratorowi trudno będzie 
utrzymać jedno, takie samo podejście do 
migracji. Poszczególne firmy mają różne 
problemy i trzeba tworzyć dla nich rozwią-

zania, które nierzadko będą jakąś formą 
środowiska wielochmurowego lub hybry-
dowego (łączącego rozwiązania przetwa-
rzania danych on-premise i w chmurze). 
Ten drugi model będzie wybierany czę-
ściej, ponieważ niewiele jest przypad-
ków zupełnego pozbywania się własnej 
infrastruktury przy migracji. W ten spo-
sób dysponujący swoimi serwerami klient 
zyskuje skalowalność chmury, rozwiązu-
jącą problemy w przypadku nagłego za-
potrzebowania na moc, 
a także dostęp do aplika-
cji, które najlepiej działają 
w infrastrukturze chmu-
rowej. Nowe trendy, takie 
jak przetwarzanie brze-
gowe i  konteneryzacja, 
jeszcze bardziej wzmac-
niają zasadność stosowa-
nia chmury hybrydowej.

Co decyduje o udanym 
wdrożeniu rozwiąza-
nia hybrydowego/wie-
lochmurowego u klienta, 
w  wyniku którego powstaje przyszło-
ściowe, chroniące inwestycje środowisko, 
wolne od rozwojowych ograniczeń i pu-
łapek? Punkt widzenia zależy od punk-
tu siedzenia. Trochę inne poglądy na to 
będą mieć dostawcy chmury publicznej, 
operatorzy centrów danych i dostawcy 
infrastruktury on-premise. Jednak dla 
wszystkich tych stron integrator wdraża-
jący u klienta środowisko hybrydowe czy 
wielochmurowe staje się niezbędnym 
partnerem.

Dla Mariusza Kagana, dyrektora dzia-
łu usług IT ds. zarządzania infrastruktu-
rą w 3S Data Center, próba jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie, jak wdrażać roz-
wiązania hybrydowe i wielochmurowe 

u klienta, przypomina wymyślanie for-
muły kamienia filozoficznego. 

– My jej nawet nie szukamy. Naszą for-
mułą jest brak jednej formuły, a zamiast 
tego podchodzimy do każdego projektu 
indywidualnie. Kluczem są partnerskie 
relacje na linii klient-dostawca oraz cią-
gła optymalizacja rozwiązań pod kątem 
zmieniających się potrzeb i  warunków. 
W tym celu po naszej stronie potrzebna jest 
współpraca całego zespołu, składającego 

się ze sprzedawców, człon-
ków działu przedsprzedaży 
i wdrożeniowców – mówi 
Mariusz Kagan. 

Niezbędne są również 
ciągle rozwijane kwalifi-
kacje. Klienci muszą mieć 
poczucie, że współpracu-
ją z najlepszymi na rynku. 
Potrzebna jest oczywiście 
również odpowiednia in-
frastruktura centrum 
danych, objęta odpowied-
nimi procedurami zarzą-

dzania i bezpieczeństwa (np. ISO 27001), 
która daje pewność ciągłości działa-
nia. Należy pamiętać również, że trudno 
o  udane wdrożenie bez potwierdzonej 
odpowiednimi certyfikatami współpra-
cy dostawcy z  wiodącymi, globalnymi 
firmami technologicznymi. Ma to istot-
ne znaczenie zarówno w rozwiązaniach  
hybrydowych, jak i wielochmurowych. 

 

W najprostszym ujęciu chmura publicz-
na to zasoby IT dostępne w formie abona-
mentowej usługi i zazwyczaj zarządzane 
w odmienny sposób. Dzięki temu nie ma 
potrzeby wdrażania własnej infrastruk-
tury, niezbędnej np. do hostowania baz 
danych lub aplikacji krytycznych, gdyż 
to dostawca utrzymuje zasoby klienta we 
własnym centrum danych, a klient ma do 
nich dostęp zdalny. Ponieważ chmura 
zakłada przetwarzanie danych u strony 
trzeciej, udane wdrożenie zależy od kilku 
czynników, z których za kluczowe eksper-
ci uważają dobrze przemyślaną strategię 
wdrożenia, w tym plan wejścia i ewentu-
alnego wyjścia z chmury. 

Kolejnym jest wybór zaufanego do-
stawcy, który w przypadku wielochmu- 
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Stworzenie 
strategii migracji 
do chmury stanowi 
największe 
wyzwanie  
w przypadku tego 
rodzaju projektów.

Wybrane oferty usługowe infrastruktury IT wdrażanej w siedzibie klienta  
i rozliczanej w modelu abonamentowym

Producent Nazwa usługi Dostępne rozwiązania

Dell Technologies APEX Data Storage Services Pamięci masowe (blokowe i plikowe)

Fujitsu uSCALE Pełne portfolio rozwiązań Fujitsu dla centrów danych

Hitachi Vantara Storage as a Service Pamięci masowe (blokowe, plikowe i obiektowe)

HPE GreenLake Szerokie portfolio rozwiązań HPE dla centrów danych

IBM Storage as a Service Pamięci masowe IBM FlashSystem 

NetApp Keystone Pamięci masowe (blokowe i plikowe)

Pure Storage Pure as-a-Service Pamięci masowe FlashArray, FlashBlade i Pure Cloud Block Store
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rowego podejścia dysponuje odpowied-
nim doświadczeniem i fi zyczną możli-
wością bezpiecznego świadczenia usług 
bazujących na rozwiązaniach kilku do-
stawców. Istotnym elementem jest rów-
nież zgodność z regulacjami oraz wszelkie 
kwestie formalno-prawne dotyczące za-
kresu, sposobu i miejsca przechowywa-
nia i przetwarzania danych. Czynniki te 
stawiane były dotąd na dalszym planie, 
tuż za dostępnością zasobów, elastycz-
nością ich zarządzania oraz ich wydajno-
ścią. Dziś, jak pokazują raporty IDC, przy 
korzystaniu z chmury obliczeniowej ure-
gulowania prawne i zapewnienie bezpie-
czeństwa danych należących zarówno do 
użytkowników, fi rm, jak i rządów stają się 
pierwszoplanowe. 

– Według naszych obserwacji najbar-
dziej gotowe do korzystania z zalet chmu-
ry są przedsiębiorstwa, które już zlecają 
outsourcing IT – twierdzi Tomasz Sobol, 
Cloud Product Manager CEE w  OVH-
cloud. – Niemniej, doświadczony dostawca 
chmury nie tylko „udostępnia zasoby”, lecz 
jest zaufanym partnerem projektu, gdyż 
zapewnia know-how, strategiczne doradz-
two, a  także innowacyjne rozwiązania 
w obliczu dynamicznie zmieniających się 
potrzeb fi rmy.

W dojrzałym modelu klient-dostaw-
ca, ten drugi adresuje wyzwania związa-
ne z brakiem zasobów po stronie klienta, 

dotyczą-
cych zarówno 
personelu, jak też je-
go kwalifi kacji. Dlatego też dostawcy 
chmury współpracują z partnerami, czyli 
integratorami, twórcami oprogramowa-
nia, ekspertami w zakresie migracji usług 
i  danych pomiędzy środowiskami, by 
wspólnie oferować klientom końcowym 
kompleksowe rozwiązania, doświadcze-
nie i wsparcie. 

– To właśnie partnerzy stają się bardzo 
ważni w procesie cyfrowej transformacji, 
zaś dostawcy chmury pomagają w edu-
kacji, ale są także agregatorami potrzeb. 
Z uwagi na skalę działalności, globalni 
gracze otrzymują wiele zapytań o gotowe 
rozwiązania, które później mogą omawiać 
i procesować wspólnie z partnerami – do-
daje Tomasz Sobol. 

W praktyce biznes formułuje taką po-
trzebę, że dany proces (albo migrację) 
należy przyspieszyć, zmodernizować, 
zoptymalizować, uelastycznić, a następ-
nie oczekuje od dostawcy konkretnej 
propozycji, najchętniej popartej przy-
kładem zrealizowanym w praktyce. Czę-
sto też potrzebuje rozwiązania szytego 
na miarę, wykorzystującego zarówno za-
soby chmurowe, jak i fi zyczne serwery, 
a nierzadko pokierowania całym proce-
sem albo przynajmniej stałego nadzoru. 
Tradycyjne role działu IT ewoluują bły-

skawicznie, a czasy, gdy „dostawca do-
starczył zasoby” są już dawno za nami. 
Teraz dostawcy chmury i ich partnerzy 
łączą siły, aby wspólnie wykreować roz-
wiązanie odpowiadające na potrzeby 
klienta.

Najbardziej prawdopodobny 
scenariusz 
Migracja do chmury bywa konsekwen-
cją gruntownie przemyślanej strategii, 
ale czasem jest też rezultatem szybkiej 
decyzji – w reakcji na nagłą potrzebę 

biznesową, chociażby zapewnienia 
natychmiastowej skalowalności, 
dostępu do potężnej mocy obli-
czeniowej lub większej zwinno-
ści, niezbędnych do utrzymania 
konkurencyjności. Niezależnie 
od przesłanek, w każdym przy-
padku przed wdrożeniem waż-
nym kryterium powodzenia jest 

ustalenie, jakim typem danych 
zarządza fi rma i co potrzebuje z ni-

mi zrobić. To pomoże w nakreśleniu 
planu działania i odpowiedzi na pyta-
nia w czym ma wspierać chmura i czego 
oczekuje się od jej dostawcy. Czy naj-
lepszą decyzją będzie współpraca tylko 
z jednym, czy z kilkoma, w ramach stra-
tegii wielochmurowej? Niektórzy klienci 
nadal będą utrzymywać aplikacje w pry-
watnym centrum danych, ale najbardziej 
prawdopodobnym scenariuszem stanie 
się hybryda i połączenie różnych środo-
wisk chmurowych.

Jak się okazuje, najtrudniejsze jest 
napisanie wspomnianego scenariusza. 
Badania pokazują, że stworzenie stra-
tegii migracji do chmury stanowi w opi-
nii dyrektorów IT największe wyzwanie 
w  przypadku tego rodzaju projektów. 
Klientom powinni w tym pomagać inte-
gratorzy, ale najpierw sami muszą się do 
tego przygotować, poprzez budowanie 
zespołów dysponujących niezbędnymi 
kwalifi kacjami. Jeśli mają wdrażać i łą-
czyć zaawansowane usługi chmuro-
we w fi rmach, powinni pod tym kątem 
szkolić swoich pracowników – tworzyć 
własne Cloud Center of Excellence po-
przez gromadzenie wiedzy, zyskiwanie 
doświadczenia i realizowanie kolejnych 
wdrożeń, które ułatwią pozyskiwanie 
nowych klientów. n

Rok 2020 był wyraźnie najlepszy od czterech lat, jeśli chodzi o podaż nowej powierzchni 

na rynku centrów danych w Polsce. Jest to jednak tylko początek kolejnej fali dużych 

inwestycji. Z najnowszej edycji raportu PMR „Rynek centrów danych w Polsce 2021. 

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021–2026” wynika, że całkowita moc 

dostępna dla klientów w komercyjnym segmencie tego rynku w Polsce 

w 2020 r. wynosiła blisko 89 MW. W perspektywie sześciu lat wartość ta 

ma się podwoić. Polska w tym czasie może stać się jednym z liderów na 

rynku kolokacyjnych centrów danych w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Dynamiczny rozwój polskiego rynku centrów danych w ostatnim czasie 

przejawia się między innymi w inwestycjach największych na świecie 

graczy, takich jak Google Cloud Platform (wrzesień 

2019) i Microsoft (maj 2020). Nie brakuje również 

przykładów innych operatorów, w tym: Vantage 

Data Centers (luty 2020), Beyond.pl (sierpień 

2020), Netia (sierpień 2020), T-Mobile 

(październik 2020) oraz Orange (październik 

2020). Kolejny wielokondygnacyjny budynek 

z przestrzenią kolokacyjną we wrześniu br. do 

użytku oddał też Atman.

Boom na centra danych 
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Zaraz po udostępnieniu ofi cjalnej wersji systemu DSM 7.0 
dla serwerów NAS, Synology rozszerzyło swoją platformę 
chmurową C2 o nowe usługi.

Pojawienie się systemu operacyjne-
go DSM 7.0 przyniosło kilka nowych 
funkcji, wśród których warto wymie-

nić: Active Insight (monitorowanie i dia-
gnostyka urządzeń na dużą skalę), Hybrid 
Share (możliwość podłączenia chmuro-
wego zasobu C2 Storage jako lokalny fol-
der dla kilku serwerów NAS) czy aplikacja 
Secure SignIn (system dwuskładniko-
wego uwierzytelniania). 

Ale na tym nie koniec, bo portfolio plat-
formy chmurowej C2 jest nieustannie
rozszerzane. Już teraz dostępny jest me-
nedżer haseł C2 Password, który może 
współpracować z  nieograniczoną licz-
bą urządzeń i rozwiązanie C2 Transfer, 
umożliwiające bezpieczne przesyłanie 
i udostępnianie plików o maksymalnej ob-
jętości 20 GB. Wkrótce natomiast do dys-
pozycji użytkowników będą dwie kolejne 
usługi. C2 Backup to pakiet funkcji umoż-
liwiających tworzenie kopii zapasowych 
z urządzeń końcowych i popularnych usług 
chmurowych. Natomiast C2 Identity to
system centralnego zarządzania użytko-
wnikami, grupami, stacjami roboczymi 
i mechanizmami jednokrotnego logowa-
nia (single sign-on) do aplikacji SaaS.

Najbardziej złośliwe wersje oprogramo-
wania ransomware próbują zaszyfrować 
pliki znajdujące się nie tylko w lokalnych 
zasobach komputera, ale także w zama-
powanych folderach sieciowych. Wów-
czas rośnie ryzyko, że utracony zostanie 
dostęp do kopii zapasowych, co uniemoż-
liwi łatwe odzyskanie danych. Dlatego 
klientom warto zarekomendować korzy-
stanie z  odpowiednio zabezpieczonych 

zewnętrznych zasobów jako jednego z re-
pozytorium backupu. 

Instalowana na stacjach roboczych apli-
kacja Synology Drive Client to idealne 
rozwiązanie do backupu plików na ser-
werach Synology NAS. Umożliwia prze-
chowywanie do 32 historycznych wersji 
pojedynczego pliku, a repozytorium ( jeśli 
nie zostanie zamapowane jako udział sie-
ciowy) chronione jest przed zaszyfrowa-
niem przed ransomware.  

Uruchamiana na serwerze NAS apli-
kacja Hyper Backup pozwala korzy-
stać z różnego typu miejsc docelowych 
na kopie zapasowe — folderów lokalnych 
i zdalnych, jednostek rozszerzających i ze-
wnętrznych dysków twardych, serwerów 
rsync, a także publicznych usług chmuro-
wych. Rozwiązanie to umożliwia odizolo-
wanie danych od zagrożeń internetowych 
poprzez nałożenie restrykcji w dostępie do 
wybranych zasobów znajdujących 
się na serwerze NAS. 

Dostępny w serwerach Synology 
system plików Btrfs zapewnia inno-
wacyjny mechanizm kopii migaw-
kowych. Rozwiązanie Snapshot 
Replication umożliwia repliko-
wanie danych z głównej lokaliza-
cji na zasób zewnętrzny nawet co 
5 minut oraz co 15 minut w przy-
padku jednostek LUN. Dzięki temu 
użytkownik zyskuje gwarancję, że 
wszystkie ważne dane znajdujące 
się we współużytkowanych folderach lub 
na maszynach wirtualnych w jednostkach 
iSCSI LUN mogą zostać szybko przywró-
cone w przypadku katastrofy. 

Dystrybutorami serwerów Synology 
w Polsce są: AB, EPA Systemy i Konsor-
cjum FEN, zaś subdystrybutorem – Action.

Nowe chmurowe usługi 

Dodatkowe informacje:
Przemysław Biel, 

Senior Key Account Manager Poland, Synology 
pbiel-a@synology.com

od Synology
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NOŚNIKI dla serwerów 
Synology NAS
Synology ma w ofercie paletę nośni-

ków, przeznaczonych do wykorzystania 

w serwerach tego producenta. Są one 

przetestowane pod kątem kompatybil-

ności, mają zoptymalizowany fi rmware 

zapewniający większą wydajność, a do-

datkowo w systemie DSM 7.0 możliwe 

jest aktualizowanie go bez konieczności 

wyjmowania nośnika z serwera.

HAT5300/HAS5300 – 3,5-calowe dyski 

klasy Enterprise HDD z interfejsami SATA 

6 Gb/s (modele HAT) i SAS 12 Gb/s (mo-

dele HAS), o pojemności 8, 12 i 16 TB. 

Maksymalna stała prędkość transferu 

(odpowiednio) – 230, 242 i 262 MiB/s 

(prędkość obrotowa 7200 rpm).

SAT5200 – 2,5-calowe dyski SSD z inter-

fejsem SATA 6 Gb/s, o pojemności 480, 

960, 1920 i 3840 GB. Stały sekwencyjny 

odczyt/zapis z prędkością do 530/500 

MB/s. Maksymalna wydajność odczytu/

zapisu losowego – do 98 tys./58 tys. IOPS 

(blok 4 kB). Parametr Drive Writes Per 

Day (DWPD) wynosi 1,3.

SNV3000 – dyski SSD z interfejsem NVMe 

PCIe 3.0 x4, o pojemności 400 i 800 GB. 

Dostępne w postaci modułów M.2 2280 

(modele SNV3400) oraz M.2 22110 

(modele SNV3500). Maksymalny stały 

sekwencyjny odczyt/zapis z prędkością 

do 3,1/1 GB/s. Maksymalna wydajność 

odczytu/zapisu losowego – do 375 tys./

70 tys. IOPS (blok 4 kB). Parametr Drive 

Writes Per Day (DWPD) wynosi 0,68.

CENTRA DANYCH I  KOLOKACJA
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Mimo pojawiających się konkurencyj-
nych inwestycji, Atman nieprzer-
wanie utrzymuje pozycję lidera 

polskiego rynku data center. Co więcej, już 
teraz jest przygotowany na wzrost popytu na 
powierzchnię kolokacyjną i konieczne do za-
silania sprzętu IT megawaty. We wrześniu 
2021 r. oddał do użytku ok. 2 tys. m2 netto 
nowej powierzchni w świeżo wybudowa-
nym obiekcie F6 w Centrum Danych Atman 
Warszawa-1 (ul. Grochowska) i kolejnych ko-
morach serwerowych w Centrum Danych 
Atman Warszawa-2 (ul. Konstruktorska).

W wyniku tych inwestycji potencjał 
ośrodków przetwarzania danych Atmana 
znacznie wzrósł. Łącznie w trzech lokali-
zacjach do dyspozycji użytkowników znaj-
duje się blisko 11 tys. m2 powierzchni netto 

(z możliwością dalszej rozbudowy, do pra-
wie 18 tys. m2) z gwarantowanym zasila-
niem o mocy 41,5 MW (SLA 99,999 proc.). 
Łączność kolokowanym serwerom zapew-
niają redundantne łącza światłowodowe 
Atmana i innych operatorów (neutralność 
sieciowa). Wysoki poziom wdrożonych pro-
cesów i procedur potwierdzają certyfi katy 
ISO 9001 i ISO/IEC 27001 oraz uzyskanie 
jedynej w Europie certyfi kacji EPI-DCOS 
– standardu zajmującego się zarządzaniem 
i utrzymaniem centrów danych.

Stale rozwijane jest także portfolio usług. 
Oprócz kolokacji, Atman proponuje wła-
sne usługi chmury publicznej, prywatnej 
i  hybrydowej oraz serwery dedykowane. 
Możliwe jest dowolne łączenie tych usług 
w rozwiązania hybrydowe, z opcją geore-
dundancji, a także uzupełnianie usługami 
telekomunikacyjnymi (dostęp do Internetu, 
transmisja danych, SD-WAN, usługi punktu 
wymiany ruchu).

Szczególnie warta uwagi dla fi rm zain-
teresowanych rozwiązaniami wielochmu-
rowymi (multicloud) jest możliwość połą-
czenia lokalnych środowisk IT z regionami 
globalnych dostawców chmury, z pominię-
ciem Internetu (Atman Cloud Connect). 
Poza tym Atman zyskał niedawno status 
Google Cloud Partner w kategorii Intercon-
nect. Infrastruktura operatora została pod-
łączona bezpośrednio do regionu Google 
Cloud Platform w Warszawie, dzięki cze-
mu opóźnienia w komunikacji z GCP zosta-
ły zredukowane praktycznie do zera (usługa 
Atman Google Connect). Z kolei w ramach 
usługi Atman Business Internet dostępna 
jest opcja bezpośredniej, a więc szybszej 
i stabilniejszej łączności z chmurą Micro-
softu obsługującą Offi  ce 365 i Teams (po-
przez Microsoft Azure Peering Service). 

Trwa boom na rynku centrów danych w Polsce – swoje obiekty uruchamiają zarówno lokalni 
operatorzy (w tym Atman), jak i międzynarodowi gracze. To dla fi rm integratorskich i usługo-
dawców IT okazja, aby znaleźć bardzo korzystną ofertę współpracy.

Atman: rośnie znaczenie Polski 
na europejskim rynku centrów danych

Łukasz Rydlewski,
dyrektor Działu Sprzedaży Hurtowej, 

Atman 

Dodatkowe informacje:
Adam Dzielnicki, Kierownik Produktu, Atman

Adam.Dzielnicki@atman.pl

WYBRANE PARAMETRY 
nowego obiektu kolokacyjnego F6
n  Lokalizacja

kampus Centrum Danych Atman 

Warszawa-1 (ul. Grochowska 21a)

n  Powierzchnia
1440 m2 netto (sześć komór 

serwerowych, możliwość pełnej 

customizacji)

n  Zasilanie gwarantowane
3,6 MW; generator N+1 na 

wyłączność 

n  Łączność telekomunikacyjna
dwa meet-me-roomy, łącza świat-

łowodowe Atmana, niezależne 

podłączenie innych operatorów 

i połączenia do chmur globalnych

n  Dodatkowe udogodnienia
zadaszona automatyczna rampa 

do rozładunku dwóch TIR-ów; 

winda i drzwi o wysokości 280 cm

na trasie sprzętu, zwiększona 

nośność stropu dla szaf o wysokiej 

gęstości

Więcej informacji 
o wyposażeniu F6 
można znaleźć na 

blogu Atmana. 
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Budowanie fi rmowego biznesu bazującego na danych wymaga odpowiedzialnego podejścia do kwe-
stii zarządzania, zarówno pod kątem jakości, jak również – a raczej przede wszystkim – bezpieczeń-
stwa. Dla części fi rm, zwłaszcza europejskich, taki model funkcjonowania to wciąż pieśń przyszłości.

Analizę mechanizmu zarządzania in-
formacją należy rozpocząć od swoi-
stego „rachunku sumienia”. Pyta-

nie o to, jak zadbać o bezpieczeństwo prze-
twarzanych w fi rmie danych należy rozbić 
na szereg pomniejszych punktów. Gdzie 
są przechowywane? Kto i w jakim zakresie 
ma do nich dostęp? W jaki sposób są kata-
logowane i zabezpieczane? Dopiero pełna 
odpowiedź na te pytania pozwoli ukazać 
kompleksowy obraz sytuacji.

Dane przechowywane w różnych syste-
mach –  infrastrukturze własnej (on-pre-
mise), usługach chmurowych, a  nawet 
w różnych działach tej samej fi rmy – potrafi ą 
przyprawić o ból głowy związany z przetwa-
rzaniem i utrudnionym dostępem. Mogą tak-
że negatywnie wpływać na bezpieczeństwo, 
bowiem trudniej jest zapewnić je dla wielu 
różnych systemów jednocześnie. Według 
opracowanego przez MuleSoft dokumentu
„2020 Connectivity Benchmark Report”, aż 
9 na 10 liderów z branży IT w zeszłym roku 
zwracało uwagę na to, że to silosy danych sta-
nowią największe wyzwanie dla inicjatyw 
z zakresu cyfrowej transformacji.

Nowoczesna infrastruktura umożliwiająca
gromadzenie danych powinna być prosta 

w obsłudze i zapewniać natychmiastowy do-
stęp do informacji. Musi umożliwiać łączenie 
w ramach tzw. jednego źródła wiedzy (sin-
gle source of truth) informacji pochodzących 
z różnych źródeł, w różnych formatach, gdyż 
znacznie ułatwia to ich zabezpieczanie. Co 
więcej, musi także umożliwiać lepsze zarzą-
dzanie. To bowiem sprawia, że fi rmy mogą 
gromadzić tylko te dane, które są niezbędne. 
Powinna również pozwalać w pełni kontrolo-
wać kto i w jakim zakresie z danych korzysta.

Właśnie z tych założeń wyszedł Snow-
fl ake, tworząc autorską Chmurę Danych 
(Snowfl ake Data Cloud). Jest to globalna sieć, 
w której tysiące fi rm mogą przechowywać 
i przetwarzać dane w niemal nieograniczo-
nej skali. Chmura łączy repozytoria groma-
dzone dotychczas w silosach, co zmniejsza 
ryzyko wycieku wrażliwych informacji i zna-
cząco ułatwia codzienną pracę analityków.

Co więcej, Chmura Danych Snowfl ake
daje unikalne możliwości przedsiębior-
stwom, które chcą ze sobą współpracować 
i w bezpieczny sposób dzielić się informa-
cjami. Platforma umożliwia nie tylko ich 
współużytkowanie wewnątrz fi rmy, ale tak-
że dzielenie się nimi z zewnętrznymi, zaufa-
nymi podmiotami w ramach partnerstwa 
biznesowego lub jednostkami korzysta-
jącymi z  publicznie dostępnych informa-
cji w ramach Snowfl ake Data Marketplace. 

Cały zestaw danych lub jego wybrane pod-
zbiory mogą być udostępniane innym pod-
miotom, aby współpraca odbywała się bez 
konieczności utrzymywania przez nie wielu 
kopii danych lub przenoszenia ich z miejsca 
na miejsce.

– Wielopoziomowe zabezpieczenia obej-
mują szyfrowanie i powiązane usługi zarzą-
dzania kluczami, kontrolę dostępu bazującą 
na rolach, uprawnienia na poziomie obiek-
tów oraz solidne zabezpieczenia baz danych. 
Ponadto, rozwiązanie Snowfl ake jest w pełni 
dostosowane do wymogów prawnych, w tym 
RODO – mówi Grzegorz Kapusta, szef nowo 
powstałego warszawskiego centrum progra-
mistycznego Snowfl ake.

Platforma Snowfl ake zapewnia klientom 
usługi z zakresu inżynierii danych, jezior 
i hurtowni danych, nauki o danych, jak też ich 
udostępniania oraz bazujących na nich apli-
kacji. Z fi rmą współpracują setki partnerów 
technicznych, którzy integrują swoje rozwią-
zania ze Snowfl ake, a także wielu dostaw-
ców tworzących jeden ekosystem Chmury 
Danych. Mechanizmy bezpieczeństwa wbu-
dowane są w każdy z tych obszarów.

Snowfl ake współpracuje z  trzema naj-
ważniejszymi dostawcami chmury publicz-
nej. Firma stosuje analogiczne, sprawdzone 
konfi guracje zabezpieczeń u każdego z nich. 
Stworzona przez nią funkcja Tri-Secret 
Secure pozwala kontrolować dostęp do da-
nych za pomocą głównego klucza szyf-
rowania przechowywanego w usłudze zarzą-
dzania kluczami dla dostawcy chmury, który 
obsługuje określone konto Snowfl ake. Indy-
widualny klucz użytkownika łączony jest 
z kluczem utrzymywanym przez Snowfl ake, 
aby stworzyć złożony klucz główny. Ten zło-
żony klucz główny jest następnie używany 

bezpieczeństwo 
wpisane w DNA
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Snowflake: 
CENTRA DANYCH I  KOLOKACJA

Grzegorz Kapusta,
dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego oddziału Snowfl ake 
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Dodatkowe informacje:
Grzegorz Kapusta, 

dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego oddziału Snowfl ake 
www.snowfl ake.com
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do szyfrowania wszystkich danych na koncie 
użytkownika.

Dzięki zastosowaniu ujednoliconej bazy 
kodu, specjaliści Snowfl ake ds. cyberbezpie-
czeństwa nie muszą rozwiązywać proble-
mów związanych z różnicami w ścieżkach 
audytu i dziennikach zdarzeń, ani pracować 
z  wieloma systemami zarządzania w  ce-
lu zaszyfrowania danych. Proces ten od-
bywa się domyślnie – dane są szyfrowane 
zarówno podczas przesyłania, jak i w stanie 
spoczynku, z zastrzeżeniem kluczy szyfru-
jących zarządzanych przez klienta. Zespół 
cyberbezpieczeństwa w Snowfl ake prowa-
dzi kompleksowy monitoring, analizuje stały 
strumień alertów i stosuje najlepsze w branży 
praktyki, aby udaremniać zagrożenia i roz-
wiązywać problemy.

Chmura w praktyce
Firma Snowfl ake zleciła ostatnio instytucji 
The Economist Intelligence Unit przepro-
wadzenie niezależnego badania dotyczącego 
stopnia wdrożenia rozwiązań chmurowych 
wśród przedsiębiorstw z  różnych części 
świata. Jego wyniki są opublikowane w do-
kumencie „Data Evolution in the Cloud”. 
Okazało się, że w regionie Europy i Bliskiego 
Wschodu (EME) wdrożenia z tego obszaru 
znajdują się na znacznie niższym poziomie 
niż w innych regionach globu. O ile tech-
niczne możliwości dotyczące zarządza-
nia danymi jako lepsze bądź zdecydowanie 
lepsze w  porównaniu z  innymi fi rmami 
z branży oceniło globalnie 71 proc. badanych, 
w przypadku przedstawicieli fi rm europej-
skich wskaźnik ten był aż o 12 punktów pro-
centowych niższy i sięgnął 59 proc.

Podobnie sprawy mają się w kwestii wy-
korzystania danych do celów strategicznych. 
Na posiadanie tej umiejętności w stopniu 
wyższym bądź zdecydowanie wyższym niż 
konkurencja wskazało globalnie 75  proc. 
respondentów. Podobne przekonanie mia-
ło 64 proc. szefów z fi rm z regionu EME. 
Mimo to, specjaliści przewidują, że świado-
mość dotycząca potencjału chmury danych 
rośnie i będzie rosnąć w najbliższych latach 
także w Europie.

– Szerokie wykorzystanie technik chmuro-
wych i budowanie przewagi konkurencyjnej 
bazującej na danych będzie skłaniać kolej-
ne fi rmy do przejścia do chmury. Wpływ na 
potrzebę szybkiej digitalizacji i podejmowa-
nia decyzji na podstawie danych w pewnym 

stopniu uzmysłowiła nam też sytuacja zwią-
zana z pandemią – mówi Grzegorz Kapusta.

Dla przykładu, w odpowiedzi na zagro-
żenia związane z  COVID-19, w  Chmurze 
Danych Snowfl ake powstał niekomercyj-
ny projekt, który wspiera przedsiębiorstwa 
w tym trudnym czasie. Jest to inicjatywa wę-
gierskiej fi rmy Starschema, w ramach której 
gromadzone są dane dotyczące skutków pan-
demii i podejmowanych środków ochrony.

W kompleksowym zestawieniu znajdują 
się zarówno globalne dane epidemiologicz-
ne, dotyczące zachorowalności i śmiertelno-
ści związanej z COVID-19, jak też informacje 
na temat podjętych środków ochrony, w tym 
kampanii szczepień – wszystko z uwzględ-
nieniem lokalnej specyfi ki, bazującej na da-
nych demografi cznych. Dane importowane 
są z wiarygodnych, rządowych źródeł i uni-
fi kowane do spójnego formatu. Komplek-

sowe informacje dotyczące rozprzestrze-
niania się pandemii mają na celu pomoc 
w ocenie sytuacji i podejmowaniu bardziej 
trafnych, bazujących na wiedzy decyzji. Po-
magają też organom publicznym szybciej 
i skuteczniej reagować tam, gdzie jest to nie-
zbędne, przy zastosowaniu kompleksowych 
modeli predykcyjnych.

Starschema to tylko jedna z tysięcy fi rm 
działających w  Chmurze Danych Snow-
fl ake. Wśród klientów Snowfl ake znajduje 
się 212 przedsiębiorstw z listy Fortune 500.

Architektura środowiska Snowfl ake

USŁUGI, które partnerzy Snowfl ake mogą świadczyć klientom

n  Optymalizacja wydajności środowiska 

zgodnie z najlepszymi praktykami

n  Prowadzenie szkoleń dla analityków 

i inżynierów danych

n  Konwersja skryptów SQL

n  Tworzenie i wdrażanie skryptów łączą-

cych platformę Snowfl ake z narzędzia-

mi ETL, BI i innymi

n  Zarządzanie danymi oraz ich 

zabezpieczanie

n  Usługi specyfi czne dla różnych branż

n  Stworzenie planu wdrożenia platformy 

Snowfl ake

n  Usługi migracji posiadanych przez 

klienta danych

n  Projektowanie architektury bazy 

danych i ich przepływu

n  Prowadzenie projektów 

proof-of-concept

n  Integracja z narzędziami Business 

Intelligence oraz ETL (Extract, Transform 

and Load)
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