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CHCESZ BYĆ DOBRZE
POINFORMOWANY ?

Zapraszamy na

Codziennie nowe treści:

dla resellerów, VAR-ów 
i integratorów

Najlepiej poinformowany 
magazyn w branży IT N01

n   starannie dobierane 
newsy z Polski, Europy 
i świata, 

n   wyniki aktualnych badań 
rynkowych,

n   przekrojowe artykuły 
dotyczące najważniej-
szych trendów bizneso-
wych i technologicznych,

n   opinie kluczowych 
postaci rynku IT. 
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Ochrona danych: 
czas na kolejne 
kroki
W trudnych 
czasach stosowanie 
mechanizmów 
zabezpieczania danych 
nabiera dodatkowego 
znaczenia.

3VADEMECUM CRN wrzesień 2022

 ROZMOWA Z...
6 

Managerem i Business Development 
Managerem w IDC

  

10
15

16

17

18
19

LTO USB

20

23

24

   

26
30

31

32
33

  

34

38

40
44

46
49

50

34 26

40
Chmura wreszcie 
dojrzała
Współpracujący 
z operatorami centrów 
danych integratorzy 
wnoszą umiejętność 
przeprowadzania 
cyfrowej 
transformacji klienta.

Pamięciom masowym kryzys niestraszny? 
W kontekście sposobów przechowywania 
danych trwa rywalizacja między nowinkami 
technologicznymi a znanymi, sprawdzonymi już 
rozwiązaniami.

Walka o najsłabsze ogniwo
Presja utrzymania zgodności z regulacjami, ochrona 
marki oraz własności intelektualnej skłaniają fi rmy 
do wdrażania rozwiązań do szyfrowania danych 
i ochrony przed ich wyciekiem.
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EDYTORIAL

Coś być musi, do cholery, za zakrętem! – te słowa z piosenki 
Przemysława Gintrowskiego, otwierającej każdy odcinek 
fenomenalnego serialu „Zmiennicy” Stanisława Barei ( jeśli 

ktoś z młodszego pokolenia Czytelników Vademecum nie oglądał 
– szczerze polecam!), są dobrą metaforą sytuacji na rynku IT, która 
trwa już bez mała 15 lat.

O tym, że internet zmieni świat, wiadomo było już trzy dekady 
temu. Ale gdy nagle wszystkie firmy zaczęły mówić o chmurze, ta-
kiego entuzjazmu nie było. Trudno się zresztą temu dziwić, bo by-
ły to czasy, gdy łącze 2–5 Mb/s uważane było za szerokopasmowe. 
„Grubą rurą” dysponowały tylko duże przedsiębiorstwa, mniejsze 
zaś musiały zaspokoić się tym, co w akceptowalnej cenie oferował 
rynek. Dlatego snute wówczas wizje możliwości uzy-
skiwania zdalnego dostępu do wirtualnych desktopów, 
szybkiego backupu online wielu gigabajtów danych czy 
też przetwarzania w chmurze projektów big data wzbu-
dzały tylko uśmiech politowania.

Dzisiaj większość przeszkód technicznych w cywi-
lizowanych krajach zostało wyeliminowanych. Jednak 
w wielu firmach nadal nie przyczyniło się to do głębszej refleksji 
na temat sposobu wykorzystania infrastruktury IT i modelu zarzą-
dzania informacją jako takiego. „Po co ruszać coś, co działa?” – moż-
na było usłyszeć nader często. Do zmiany kierunku myślenia świat 
zmusiła dopiero pandemia. W wielu krajach, także w Polsce, dopiero 
wtedy zaczęła się prawdziwa cyfrowa transformacja.

Szybko okazało się, że świat jutra zależy od infrastruktury IT, 
a tempo jej rozwoju będzie rosło w sposób wykładniczy. Już te-
raz obserwujemy zjawisko hiperłączności –  w  inteligentnych 
miastach i projektach Internetu Rzeczy łączone ze sobą jest prak-
tycznie wszystko ze wszystkim. Założenie jest takie, aby w ten spo-
sób rozwijająca się branża IT uczyniła nasz świat lepszym. Ułatwiła  
zarządzanie zasobami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 
i zmianom klimatu oraz poprawę stanu zdrowia. 

Zakręt ten, w który wspólnie wszyscy weszliśmy, nie okazał się 
jednak zbyt łagodny. Kilkanaście lat temu tu i ówdzie pojawiały się 
głosy, że zawód programisty i informatyka być może nie będzie miał 
przyszłości. Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu 
aplikacje miały pisać się same, sprzęt miał być niezawodny i samo-
naprawialny, zaś ludzie mieli być potrzebni tylko do zarządzania 
projektami. Dzisiaj wiemy jak bardzo niespełnione okazały się tam-
te prognozy. Znalezienie bezrobotnego programisty czy wykwa-
lifikowanego informatyka graniczy z cudem, a ich pięciocyfrowe 
wynagrodzenia stały się standardem. 

Obecnie nadal nadzieje pokłada się w tym, że kadrową lukę wy-
pełni automatyzacja. W centrach danych będzie ona dotyczyć 

przede wszystkim monitoringu – zarówno środowisko-
wego, jak też samych rozwiązań IT. Przy czym nie wie-
rzy się już w samonaprawialność sprzętu, pozostano 
przy sprawdzającej się od lat redundancji, rozciągniętej 
na chmurę publiczną – to właśnie znajdujące się w niej 
zapasowe systemy mają przejąć „stery” w przypadku 
problemów w firmowej serwerowni. 

Prognozowane całkowite przejście do chmury też nie nastąpi 
prędko. Rzeczywiście, w kwestii jakości łączności nastąpiła rewolu-
cja, niemniej nie udało się wyeliminować opóźnień, które uniemoż-
liwiają realizację wielu projektów. Dlatego firmy rzadko odchodzą 
od koncepcji posiadania przynajmniej części serwerów jak najbli-
żej użytkowników.

Kiedy wyjdziemy z tego zakrętu? Prawdopodobnie dopiero wte-
dy, gdy spowodowane pandemią i wojną zakłócenia w globalnych 
łańcuchach dostaw ustąpią. Co zaś znajdzie się za tym zakrętem? 
Kolejne wyzwania, związane z bezpieczeństwem i ekologią. Pracy 
na pewno nam nie zabraknie. 

KRZYSZTOF JAKUBIK

Cyfrowy

Prognozy 
się nie 
sprawdziły. 
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Renesans 
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Rozwój taśm w standardzie LTO Ultrium w ostatniej dekadzie

Format LTO-6 LTO-7 LTO-8 LTO-9 LTO-10 LTO-11 LTO-12

Dostępność 12.2012 12.2015 12.2017 10.2021 w planach

Pojemność nośnika (TB) 2,5 6 12 18 36 72 144

Pojemność nośnika 

po kompresji (TB)
6,25 15 30 45 90 180 360

Maksymalny transfer (MB/s) 160 300 360 400 1100 b.d. b.d.

Maksymalny transfer 

po kompresji (MB/s)
400 750 900 1000 2750 b.d. b.d.

Czas pełnego zapisania taśmy 

(godz:min)
4:20 5:33 9:16 12:30 12:07 b.d. b.d.

Rok temu taśmy obchodziły 70-lecie ich 
zastosowania w systemach kompute-
rowych. Są najstarszym wykorzysty-

wanym obecnie rodzajem nośnika danych, 
chociaż oczywiście przez ten czas przeszły 
olbrzymią przemianę – obecnie najczęściej 
są wykorzystywane w profesjonalnych sys-
temach backupu i archiwizacji danych. Co 
więcej, przeżywają właśnie swój renesans 
ze względu na ochronę fi rm przed skutkami 
ataku ransomware (możliwość odzyskania 
danych z backupu i brak konieczności za-
płacenia okupu), jak też najniższy w branży 
pamięci masowych koszt przechowywania 
danych. Mają tylko jedną wadę: relatywnie 
długi czas dostępu do wybranych danych, 
bowiem w tym celu trzeba przewinąć taśmę 
do odpowiedniego miejsca albo wręcz od-
tworzyć wszystkie znajdujące się na nośni-
ku informacje. 

n  Zapis dużych ilości danych 
n  Przechowywanie archiwalnych danych 

przez ponad 10 lat
n  Nośnik można odłączyć od produkcyj-

nego systemu przetwarzania danych, 
a  przez to wyeliminować ryzyko ich 
zniszczenia lub zaszyfrowania w wyni-
ku ataku ransomware

n  Niska cena w przeliczeniu na jednostkę 
pojemności 

n  Bardzo niski koszt eksploatacji – prąd po-
bierany jest przez napęd taśmowy tylko 
w momencie zapisu i odczytu danych

Dużą popularnością cieszą się wyko-

rzystywane do backupu dyski RDX. 

Jest to funkcjonalny odpowiednik 

taśm, jednak zamiast przewijanego 

nośnika magnetycznego w kasecie 

umieszczony jest twardy dysk. Takie 

podejście eliminuje jedyną wadę taśm, 

jaką jest długi czas dostępu do danych. 

Dyski RDX umieszczane są w spe-

cjalnych czytnikach lub bibliotekach 

zawierających kilka czytników RDX. 

Ze względu na ograniczoną pojemność 

rozwiązanie to nie nadaje się jednak do 

wykorzystania w środowiskach, w któ-

rych przetwarzane są setki terabajtów 

lub petabajty danych.

n  Możliwość zaszyfrowania danych pod-
czas zapisu, co chroni je przed wy-
ciekiem np. w  przypadku zagubienia 
w transporcie lub kradzieży

Do zapisywania danych na taśmie oraz 
odczytywania ich służy napęd taśmowy 
(streamer, tape drive) – może być on za-
instalowany w serwerze lub podłączony 
do dowolnego komputera przez port USB. 
Istnieją także urządzenia umożliwiają-
ce automatyczne zarządzanie wieloma 
nośnikami – są wyposażone w kieszenie 
przechowujące taśmy oraz robota wyjmu-
jącego nośniki z kieszeni i wkładającego je 
do napędu. Są dwa rodzaje takiego sprzę-
tu. Zmieniacze taśmowe (tape autoloader) 
mają jeden napęd i od dwóch do kilkunastu 
kieszeni na taśmy. Biblioteki taśmowe (tape 
library) mogą mieć od dwóch do kilkuna-
stu napędów i od kilkudziesięciu kieszeni 
na taśmy do nawet kilku tysięcy. 

Od ponad 20 lat najpopularniejsze są ta-
śmy w standardzie LTO Ultrium (www.
lto.org). Nośniki te produktowane są także 
w wersji do jednokrotnego zapisu (Write 
Once, Read Many, WORM), co umożliwia 
spełnienie wymogów prawnych obowią-
zujących niektóre przedsiębiorstwa. Każ-
da nowa generacja taśm zapewnia większą 
pojemność – obecnie w standardzie LTO-
9 jest to 45 TB na nośnik (z uwzględnie-
niem kompresji o współczynniku 2,5:1), 
o 50 proc. więcej niż w przypadku LTO-8. 
Co więcej, nowsze generacje napędów są 

kompatybilne z dwiema 
poprzednimi – z jedną dla 
zapisu i odczytu, a z dwiema wstecz dla od-
czytu. W efekcie łatwy dostęp do danych 
zapisanych w konkretnej technologii moż-
liwy jest nawet przez dekadę od jej ogło-
szenia. Zapowiedziane zostały też bardzo 
ambitne plany rozwoju technologii LTO 
– na jednej taśmie LTO-12 będzie możliwe 
zapisanie… 360 TB (z kompresją).
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CRN Jak po kilku miesiącach od wybuchu 
wojny można ocenić sytuację na polskim 
rynku IT pod kątem finansowym, szcze-
gólnie w kontekście obecnej już inflacji 
oraz nadchodzącej recesji? 
JAREK SMULSKI Obserwujemy obecnie spo-
wodowaną wojną drugą falę makroeko-
nomicznych zmian na rynku. Ta pierwsza 
wywołała swego rodzaju tsunami, w wyni-
ku którego nastąpiło wiele natychmiasto-
wych zmian. Infrastruktura niektórych firm 
w Ukrainie została zniszczona. Część z nich 
podejmowała w trybie natychmiastowym 
decyzje o przeniesieniu swojej działalności 
związanej z  przetwarzaniem 
informacji do Polski. Zostały 
tym samym zmuszone do prze-
niesienia infrastruktury kry-
tycznej albo kupienia jej u nas. 
A że towarzyszył temu kryzys 
uchodźczy, skutkowało to licz-
nymi, chaotycznymi działania-
mi podejmowanymi ad hoc. Nadchodzące 
załamanie się popytu na rozwiązania infor-
matyczne jest częściowo konsekwencją tych 
właśnie procesów. 

Wcześniej była jeszcze pandemia… 
Akurat pandemia w dużym stopniu przyczy-
niła się do rozwoju branży IT i wzrostów na 
rynku – bez wątpienia wpłynęła na przyspie-
szenie transformacji cyfrowej i zwiększenie 

popytu nie tylko na komputery, ale też usługi 
umożliwiające pracę zdalną. Firmy zinten-
syfikowały także wdrażanie strategii zrów-
noważonego rozwoju – przy galopujących 
cenach energii zauważyły możliwość uzy-
skania realnych oszczędności. Podam rzeczy-
wisty przykład z polskiego rynku: w branży 
wodociągowej stosunkowo niewielka inwe-
stycja w rozwiązania bazujące na sztucznej 
inteligencji może przynieść oszczędności 
rzędu 20–30 proc. 

Czy to oznacza powrót do promowanej 
bardzo silnie w  2008 roku, ale jeszcze 

przed tamtejszym kryzysem, 
koncepcji Green IT? 
W pewnym sensie tak, chociaż 
jej założenia zostały zmodyfi-
kowane i są bardziej dojrzałe. 
Podejmowane obecnie dzia-
łania w  tym obszarze zosta-
ły usystematyzowane. ONZ 

ogłosił 17 celów zrównoważonego rozwo-
ju, a  kwestia nabywania przez przedsię-
biorstwa „zielonej mocy obliczeniowej” jest 
obecnie jednym z aspektów podczas doko-
nywanych w nich audytów, także w Polsce. 
Na razie dzieje się to w dużych firmach, ale 
na pewno będzie „schodzić” niżej. Od po-
zytywnego wyniku takiego audytu będzie 
uzależnione przyznawanie różnych form  
dofinansowania.  

Jak w kontekście całej tej sytuacji wyglą-
dają prognozy na przyszłość dotyczące 
naszej branży?
Tak jak wspomniałem, będziemy świadka-
mi zderzenia dwóch przeciwnych trendów 
– przyspieszenia rozwoju branży ICT spo-
wodowanego pandemią i jej spowolnienia 
spowodowanego wojną w Ukrainie. Na tym 
etapie bardzo trudno jest oszacować, który 
z tych trendów przeważy. Na pewno pedał 
hamulca jest już coraz bardziej dociskany na 
rynku konsumenckim. Ludzie, częściowo 
w wyniku potrzeb wynikających z koniecz-
ności pracy zdalnej, a częściowo w obawie 
przed nadchodzącą inflacją, kupili mnóstwo 
sprzętu – komputerów, akcesoriów, telefo-
nów komórkowych. Teraz popyt gwałtownie 
spada, a w wyniku przerwanych łańcuchów 
dostaw nie najlepiej jest też z uzupełnianiem 
magazynów. Podobny trend obserwujemy 
w kontekście popytu wśród małych i śred-
nich firm. Cały czas rośnie natomiast rynek 
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NA TEMAT
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„W Europie Zachodniej i USA jest duże przyzwolenie na 
ryzyko biznesowe, podczas gdy u nas bankructwo nadal 
postrzegane jest jako efekt nieudacznictwa albo stronniczego 
działania organów państwowych. Niech więc inni testują 
nowatorskie rozwiązania…” – mówi Jarek Smulski, Senior 
Research Manager i Business Development Manager w IDC.

Nie bójmy się  

Polska luka 
kompetencyjna 
wciąż się 
powiększa.

innowacji 
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enterprise i są to wzrosty dwucyfrowe. Tam 
obserwowana jest duża presja na to, żeby in-
westować w narzędzia cyfrowe i optymali-
zować produkcję. Klienci na takie inwestycje 
patrzą długofalowo i szukają zapewnianych 
przez nie oszczędności.

Z dostawami jakich produktów do budo-
wy infrastruktury IT dla przedsiębiorstw 
są obecnie największe problemy?
Niestety, prawie wszystkich. Z powodu pro-
blemu, który na pierwszy rzut oka mógłby 
wydawać się banalny. Brakuje bowiem za-
silaczy do urządzeń sieciowych, serwerów 
i pamięci masowych, a ich producentów na 
świecie jest tylko kilku. Niedostępność tego 
komponentu powoduje efekt domina i krach 
na całym rynku enterprise. Od kilku miesięcy 
nie widać w tym zakresie większych zmian 
ani światełka w tunelu. Nawet ci, którzy nie-
dawno komentowali, że jakoś sobie radzą, 
dziś już raczej są pesymistami. Nawet gdy sy-

tuacja z produkcją i łańcuchami dostaw się 
poprawi, na pewno przywrócenie rynku do 
jako takiej normalności potrwa co najmniej 
kilka miesięcy. 

Recesja i inflacja zazwyczaj zaczynają się 
w pewnych krajach, a potem rozlewają na 
cały świat. Czy warto zatem obserwować 
jakieś konkretne kraje jako wskaźnik te-
go, co wkrótce może wydarzyć się także 
w Polsce?
Takim krajem wartym obserwowania pod ką-
tem występowania niekorzystnych zjawisk 
stała się właśnie Polska. Bezpośrednio doty-
kają nas skutki obecnego obok frontu wojen-
nego i mamy bardzo złą sytuację finansową 
związaną z inflacją. Pod znakiem zapytania 
są też dodatkowe środki unijne i w tym przy-
padku nasze położenie jest zbliżone do wę-
gierskiego. Moglibyśmy porównywać z się 
z Węgrami, Czechami, Turcją czy krajami 
nadbałtyckimi, ale w każdym z nich wystę-

7VADEMECUM CRN wrzesień 2022

puje z reguły tylko jeden czynnik kryzysowy. 
U nas występują wszystkie razem…  

Jaką strategię działania można zatem za-
rekomendować polskim przedsiębiorcom 
– powinni kontynuować inwestycje, bo 
wszystkie rozwiązania będą nieustannie 
drożały, czy też wstrzymywać inwestycje 
i oszczędzać gotówkę ze względu na nie-
przewidywalność sytuacji?
Tworzenie w tym kontekście takich krótko-
terminowych prognoz jest bardzo trudne, 
ponieważ rozbudowane projekty wdraża-
ne przez przedsiębiorstwa trwają przez lata. 
Znając plany inwestycyjne możemy progno-
zować dostawy sprzętu w cyklu kwartalnym, 
ale dla oprogramowania czy usług opracowu-
jemy prognozy w cyklach półrocznych czy 
nawet rocznych. Obecnie na 2022 rok dla ca-
łego polskiego rynku ICT wciąż prognozu-
jemy wzrost na niewielkim poziomie, rzędu 
3 procent rok do roku. Jednak w projektach 
realizowanych w Polsce nadal bardzo duże 
znaczenie odgrywa sprzęt – często stanowi 
ponad 50 procent ich wartości. Dlatego spa-
dek popytu na rynku konsumenckim i MŚP, 
jak też zaburzone dostawy rozwiązań dla 
większych przedsiębiorstw mogą spowodo-
wać, że ogólny wynik za 2022 rok może być 
nawet ujemny.

W obliczu utrudnionego dostępu do za-
awansowanych rozwiązań IT na świecie 
coraz większym zainteresowaniem cie-
szy się model wynajmu infrastruktury ja-
ko usługi bezpośrednio od producentów. 
Czy także u nas może to być rozsądna al-
ternatywa dla zakupów na własność?
To nie jest takie proste. Osobiście jestem 
ogromnym zwolennikiem takiego sposo-
bu finansowania inwestycji infrastruktural-
nych i nasze zeszłoroczne badania pokazały 
całkiem spore zainteresowanie szefów dzia-
łów IT w Polsce. Nie przekłada się to jednak 
na duże wartości rynku. Zresztą musimy 
pamiętać, że taka forma rozliczania stano-
wi tylko dodatek. Podstawą tych usług jest 
bowiem upodobnienie infrastruktury do 
obecnych w chmurze publicznej mechani-
zmów zarządzania rozwiązaniami wdrożo-
nymi u klientów i skalowania ich. Swoista 
chmura w pudełku, czy też w jednym urzą-
dzeniu. Dzięki temu klient może, gdy ma ta-
ką potrzebę, na przykład szybko włączyć do 
własnej infrastruktury kolejne serwery 
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i rozliczać się za czas ich pracy, ewentualnie 
zrezygnować z części przestrzeni dyskowej 
i wstrzymać dokonywanie za nią opłat. Ale 
najważniejszym plusem jest to, że buduje-
my infrastrukturę, którą możemy skutecz-
nie i sprawnie zarządzać a wiele czynności 
zautomatyzować. Szefowie infrastruktury 
mogą pracować w duchu DevOps.

Jakie zatem są obserwowane obecnie 
przyczyny ograniczonej popularności te-
go modelu?
Najważniejsze są dwie. Pierwsza to fakt, że 
w skali dużych projektów koszt związany 
z kupnem infrastruktury IT bywa relatyw-
nie niewielki. Cyfrowe rozwiązania cały 
czas tanieją, jeśli spojrzymy na ceny przez 
pryzmat uzyskiwanej mocy obliczeniowej 
i przestrzeni dyskowej. Druga przyczyna to 
wspomniany już fakt związany z dostępno-
ścią sprzętu. Jeśli producent obecnie nie dys-
ponuje rozwiązaniami, które 
mógłby sprzedać i od razu 
odzyskać całe zainwestowa-
ne w ich produkcję koszty, to 
tym bardziej nie będzie prze-
znaczał wyprodukowanego 
sprzętu na pracę w modelu 
usługowym, z którego zysk 
być może będzie sumarycz-
nie większy, ale pieniądze 
trafią na konto producenta 
z dużym opóźnieniem. Tym-
czasem wszystkie firmy po-
trzebują pieniędzy już teraz, 
więc niechętnie będą blokowały sprzęt, któ-
ry z łatwością mogą sprzedać. Tym samym 
pojawia się problem z podażą także na rynku 
usług. Szacuję, że obecnie najwięksi produ-
cenci rozwiązań IT do sprzedaży w modelu 
usługowym przeznaczają mniej niż 10 pro-
cent swojego sprzętu.

Producenci rozwijający usługową od-
nogę swojej oferty deklarują współpra-
cę z firmami partnerskimi – czy te zatem  
powinny obecnie ochoczo skorzystać 
z tej możliwości przeformułowania zasad  
swojego biznesu?
Integratorzy zdecydowanie powinni się 
przyglądać tym modelom i być gotowi na za-
spokojenie takiej potrzeby klienta. W takie 
rozwiązania sprzętowe już inwestują firmy 
dostarczające usługi kolokacji czy hostingu 
aplikacji. Mają odpowiednie zasoby ludzkie 

by zmaksymalizować korzyści wynikające 
z migracji do takiej infrastruktury, a dodat-
kowo bezpośrednio przekładają się one na 
ich zyski. Ponieważ trend ten jest raczej nie-
unikniony, to polscy integratorzy już powinni 
budować odpowiednie kompetencje w tym 
obszarze. 

O poziomie rozwoju polskiej branży IT 
mówi się, że zawsze jest opóźniona wzglę-
dem USA lub Europy Zachodniej o dwa 
lata. Czy taki trend widać również z per-
spektywy badań firm analitycznych? 
A może właśnie usługi wynajmu rozwią-
zań IT będą mogły zmienić ten stan?
To zjawisko stanowi sumę różnych czyn-
ników. Rzeczywiście, takie opóźnienie jest, 
ponieważ wdrażanie nowych technologii 
wymaga większych inwestycji. Tymczasem 
polscy przedsiębiorcy niechętnie widzą sie-
bie w roli „early adopters”. Dlatego bardzo 

rzadko zachodnie startupy 
w  ogóle są zainteresowa-
ne Polską, gdyż wchodzą na 
rynki bardziej otwarte na in-
nowacje. Polscy właściciele 
firm mają inne podejście do 
ryzyka biznesowego. W Eu-
ropie Zachodniej i USA jest 
na nie duże przyzwolenie. 
Tam upadek to nie koniec 
kariery. A u nas bankructwo 
nadal postrzegane jest jako 
efekt nieudacznictwa albo 
stronniczego działania or-

ganów państwowych. Niech więc inni testu-
ją nowatorskie rozwiązania… O ile w sektorze 
enterprise jest lepszy dostęp do pieniędzy 
i  kapitału, często zagranicznego i  współ-
czynniki innowacyjności są tam stosunko-
wo wysokie, to w małych i średnich firmach 
z polskim kapitałem jest pod tym względem 
słabo i nie widzę szansy na to, aby model usłu-
gowy w znacznym stopniu mógł zmienić tę 
sytuację w najbliższym czasie.

Co powinno wydarzyć się, aby nastąpił  
jakiś progres? 
Generalnie zajmujemy inne miejsce w biz-
nesowym łańcuchu wartości niż kraje za-
chodnie. W dalszym ciągu w dużej mierze 
konkurujemy ceną siły roboczej. A równole-
gle boimy się innowacji – najlepszym przy-
kładem jest to, że współczynnik robotyzacji 
w Polsce jest dramatycznie niski w porówna-

NA TEMAT

niu z innymi krajami regionu. Tak naprawdę 
to dopiero brak siły roboczej w Polsce, przy-
kładowo wykwalifikowanych spawaczy, spo-
wodował zainteresowanie specjalistycznymi 
robotami. Ci przedsiębiorcy, którzy po pod-
liczeniu wszystkich kosztów zaobserwują, 
że taki robot jest tańszy w dwuletnim utrzy-
maniu niż ciągła niepewność, poszukiwanie 
pracowników i ryzyko przestojów w produk-
cji, mogą przyczynić się do ogólnej zmiany 
sytuacji związanej z podejściem do inno-
wacyjności. Podobna sytuacja dotyczy bar-
dzo powolnego wzrostu popularności usług 
chmurowych w Polsce.

Niektórzy producenci i  dystrybutorzy 
formułują zarzuty wobec polskich inte-
gratorów, że wywierają zbyt mały wpływ 
na klientów, aby ci inwestowali w nowa-
torskie rozwiązania. Czy rzeczywiście tak 
wiele zależy od postawy firm IT?
W Polsce istnieją dwa światy – Warszawa 
i kilka największych miast oraz cała reszta. 
Ci integratorzy spoza dużych miast mogą 
wydawać się hamulcowymi, ale oni dosko-
nale zdają sobie sprawę z tego, co są w stanie 
sprzedać na lokalnych rynkach. Oczywiście, 
jest w Polsce wiele firm zlokalizowanych 
w małych miejscowościach, które prowadzą 
ciekawe projekty i rola lokalnych integrato-
rów miała swoje znaczenie, jeśli chodzi o za-
szczepienie innowacyjności. Ale najczęściej 
to zbieg okoliczności – po prostu w takich 
przedsiębiorstwach zatrudniony jest prze-
bojowy szef IT, który potrafi zainteresować 
zarząd ciekawymi rozwiązaniami technicz-
nymi i przedstawić ich potencjalny wpływ na 
rozwój biznesu. Jednak generalnym proble-
mem jest znalezienie odpowiednich specjali-
stów wśród dostępnych lokalnie kadr. Zdolni 
integratorzy zaś coraz częściej interesują się 
rynkami zagranicznymi, bo tam można za-
robić jeszcze większe pieniądze niż w Pol-
sce. W ten sposób nasza luka kompetencyjna 
wciąż się powiększa.

Czy jakąś rolę dla siebie w rozwiązywaniu 
tego problemu widzą dla siebie firmy ana-
lityczne, jak IDC?
Z pewnością, zresztą właśnie pod tym kątem 
zmieniamy obecnie model działania. Fun-
dusz inwestycyjny, który jest naszym nowym 
właścicielem, postawił na skuteczniejszą 
monetyzację posiadanych przez nas danych. 
Przejęliśmy firmę zajmującą się oceną umów 

8 VADEMECUM CRN wrzesień 2022

Zachodnie startupy 
bardzo rzadko są 
zainteresowane 
Polską. Wolą 
rynki bardziej 
otwarte na 
innowacje.
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Rozmawiał 

Krzysztof Jakubik

outsourcingu i inwestycji IT. Naszym długo-
terminowym celem jest pozycja profesjonal-
nego doradcy dla zarządów przedsiębiorstw, 
który będzie zaszczepiał idee związane z no-
wymi trendami, ale także potrafił uzasadnić 
ekonomiczną stronę takiej inwestycji. Już 
teraz opracowujemy raporty dotyczące po-
szczególnych rynków wertykalnych, ale 
będziemy też kłaść większy nacisk na indywi-
dualne usługi, na podstawie dokładnej anali-
zy działalności danej firmy. Koncentrujemy 
się nadal na danych rynkowych i staramy się 
z nich wycisnąć dla naszych klientów jak naj-
więcej ciekawych informacji za pomocą róż-
nych narzędzi, w tym sztucznej inteligencji 
czy technik wizualizacji danych. 

Zdarza się, że prognozy firm analitycz-
ny poddawane są w wątpliwość – najczę-
ściej przez producentów lub osoby, które 
uważają, że lepiej znają ry-
nek. W jakim stopniu firmy 
badawcze odpowiadają za 
trafność swoich prognoz? 
Czy istnieje jakiś kodeks 
etyczny obowiązujący anali-
tyków, aby nie byli posądza-
ni o stronniczość, chociażby 
przy tworzeniu rynkowych  
rankingów?
Nie ma jednego dokumentu obowiązują-
cego wszystkie firmy, ale naturalnie mamy 
własne kodeksy i przepisy, których wszyscy 
pracownicy muszą się trzymać. Operujemy 
w bardzo delikatnej materii – od opubliko-

wanych przez nas danych dotyczących pro-
ducentów, którzy najczęściej są spółkami 
giełdowymi, bardzo często zależy wycena 
ich akcji. Jeśli te spadłyby w wyniku poda-
nych przez nas nierzetelnych informacji, 
groziłyby nam bardzo poważne konsekwen-
cje. Dlatego mamy skrupulatne procedury 

weryfikowania danych i prze-
kazywania ich. Jednym z wy-
mogów giełd amerykańskich 
jest to, co czasami słyszymy 
jako zarzut utajniania infor-
macji – nie możemy przeka-
zywać finansowych danych 
dotyczących sprzedaży spółek 
giełdowych w poszczególnych 
krajach. Natomiast co do ana-

lizy trendów rynkowych, tutaj bazujemy na 
klauzuli staranności, więc robimy wszyst-
ko co możliwe, aby publikowane dane były 
jak najbardziej rzetelne. Jeśli takie nie będą, 
stracimy klientów.
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Czy istnieje jakiś specjalny charakter 
współpracy, w ramach której firmy inte-
gratorskie mogłyby być pomocne firmom 
analitycznym i vice versa?
Każda taka współpraca ma charakter indy-
widualny, uzależniony od merytoryczne-
go zakresu działalności danego integratora  
i jego innowacyjności w podejściu do bizne-
su. Naszą zaletą jest to, że wśród firm ana-
litycznych jesteśmy jedyną, która ma tylu 
analityków na całym świecie. Dlatego mamy 
zasoby, aby zaangażować się we współpracę 
na poziomie indywidualnym, porozmawiać 
o potrzebach i możliwościach. Zachęcamy 
do wspólnego organizowania konferencji 
czy współtworzenia różnego typu doku-
mentów z analizami rynkowymi, które inte-
gratorzy mogą wykorzystać jako narzędzie 
komunikacyjne podczas sprzedaży.

Założenia Green 
IT zostały 
zmodyfikowane 
i są bardziej 
dojrzałe.

JAREK SMULSKI  
pracuje w polskim oddziale IDC jako Senior Research Manager 
i Business Development Manager. Od września 2002 r. przeszedł 
całą ścieżkę kariery analityka rynku IT – od tworzenia kwartal-
nych analiz rynku PC, serwerów i pamięci masowych w Polsce, 
po zaawansowane badania wertykalne, segmentowe modele 
wydatków IT czy analizy typu go-to-market. Szeroką znajomość 
rynku informatycznego wykorzystuje również w projektach do-
radczych, pomagających wielu różnym podmiotom w wyborze 
platformy sprzętowej. Od kilku lat zajmuje się także upowszech-
nianiem wiedzy na temat nowych trendów i strategii, takich jak 
Internet Rzeczy (IoT), Przemysł 4.0, Edge Computing czy Smart 
City. Doświadczony prelegent na wielu konferencjach. Członek 
Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy przy KPRM. Jest absolwen-
tem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszaw-
skim oraz magistrem prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.
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ność szpitali, placówek oświatowych czy 
zakładów użyteczności publicznej są moc-
no potępiane przez społeczeństwo, a także 
wywołują ostre reakcje ze strony organów 
ścigania. Niewykluczone, że część gangów 
ransomware rezygnuje z szyfrowania da-
nych, ponieważ coraz więcej fi rm posiada 
skutecznie wdrożoną procedurę backupu, 
dzięki czemu nie muszą ponosić horren-

dalnych opłat za deszyfratory.
Tak czy inaczej, wiele prze-

mawia za tym, że ransomware 
nadal będzie nękać fi rmy oraz 
instytucje. Jednak całkiem 
możliwe, że dużo ważniejszą 
rolę w  powstrzymaniu tego 
rodzaju ataków będą odgry-
wały systemy EDR czy XDR, 
niż produkty do tworzenia 
kopii zapasowych. W każdym 
razie dostawcy rozwiązań do 

ochrony danych nie mogą koncentrować 
się wyłącznie na ograniczaniu szkodliwości 
ataków ransomware i muszą budować swo-
ją strategię, bazując również na innych fi la-
rach. Liderzy rynku najczęściej wymieniają 
cztery kierunki: ochrona danych w środo-

wisku lokalnym oraz chmurach różnych 
usługodawców, tworzenie kopii zapaso-
wych kontenerów, rozwój subskrypcyjne-
go modelu sprzedaży oraz autonomiczny 
backup. 

Ochrona kompleksowa czy 
punktowa?
Dyrektorzy działów IT przy opraco-
wywaniu strategii ochrony danych sta-
ją zazwyczaj przed kilkoma poważnymi 
wyzwaniami, takimi jak: powstrzymanie 
gangów ransomware, zapewnienie bezpie-
czeństwa tysiącom aplikacji, zachowanie 
zgodności i prywatności przetwarzanych 
oraz przechowywanych informacji. Nieba-
wem będą musieli zmierzyć się ze skutka-
mi, jakie przyniesie ze sobą Internet Rzeczy. 
Według IDC w 2019 roku urządzenia pracu-
jące na brzegu sieci generowały 18 ZB da-
nych, zaś prognozy na 2025 rok przewidują 
73 ZB. Przy tym wszystkim nie można zapo-
minać o kosztach zarządzania danymi, po-
noszonych zarówno we własnych centrach 
danych, jak też placówkach zewnętrznych 
usługodawców. Nie bez przyczyny wiele 
fi rm ostatnimi czasy zmienia swoje podej-

W trudnych czasach stosowanie mechanizmów zabezpie-
czania danych nabiera dodatkowego znaczenia. Producenci 
rozwiązań zdają sobie z tego sprawę i starają się wzbogacać 
ofertę o techniczne nowinki.

Dostawcy systemów do ochrony da-
nych obecnie toczą ze sobą rywa-
lizację o  palmę pierwszeństwa 

w  kategorii „najlepsze zabezpieczenie 
przed atakami ransomware”. Ciężko jest 
wyłonić zwycięzcę, aczkolwiek już wkrót-
ce może okazać się, że ten swoisty ranking 
nieco straci na znaczeniu. Jak wynika z glo-
balnego badania przeprowadzonego przez 
Venafi  wśród specjalistów ds. 
IT oraz cyberbezpieczeństwa, 
w ponad 80 proc. udanych ata-
ków ransomware napastnicy 
zamiast szyfrować dane stoso-
wali alternatywne metody wy-
muszeń, a jedynie w 17 proc. 
incydentów zażądali pienię-
dzy za klucz deszyfrujący. 

Dlaczego napastnicy od-
chodzą od szyfrowania pli-
ków? Dzieje się tak z  kilku 
powodów. Część cyberprzestępców nie za-
mierza tracić czasu na szyfrowanie i bar-
dziej skoncentrują się na przejęciu jak 
największej ilości danych, a następnie żąda-
ją okupu za rezygnację z ich upubliczniania. 
Poza tym akcje unieruchamiające działal-

Ochrona danych: 

CIĄGŁOŚĆ PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA

czas na 
kolejne kroki
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Hybrydowy 
model pracy 
stał się jednym 
z motorów
napędowych 
BaaS.
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ście do kwestii związanych z zabezpiecze-
niem środowiska IT. 

– Jeszcze do niedawna klienci chcieli 
chronić przede wszystkim własne serwery. 
Obecnie coraz więcej fi rm wykonuje kopie 
bezpieczeństwa z komputerów oraz urzą-
dzeń mobilnych. Obserwujemy też ogrom-
ny wzrost zainteresowania backupem usług 
chmurowych, takich jak Microsoft 365. Kom-
pleksowe zabezpieczenie całego środowiska 
staje się obowiązującym trendem – zauwa-
ża Sebastian Dąbrowski, Product Manager 
Acronis w Dagmie. 

W  kierunku unifikacji dążyć będą 
w pierwszej kolejności małe i średnie fi r-
my. Decyduje o  tym ekonomia –  przed-
siębiorstwo nie musi zatrudniać kilku 
specjalistów IT, ponieważ w takim modelu 
wszystko spoczywa na barkach jednego ad-
ministratora. Z tej zresztą przyczyny możli-
wość centralizacji bywa nawet ważniejsza 
niż długa lista funkcji. Nieco inaczej jednak 
wygląda to w dużych przedsiębiorstwach. 

– Klienci korporacyjni, głównie z  sek-
tora fi nansowego i  telekomunikacyjnego, 
korzystają ze złożonej infrastruktury IT. 
W dużych fi rmach pracuje kilka zespołów 

wyspecjalizowanych w zarządzaniu i za-
bezpieczaniu wybranego obszaru. Heteroge-
niczność i rozproszenie zasobów powodują, 
że na pierwszym planie stawia się możli-
wości w zakresie integracji narzędzi do 
backupu oraz funkcjonalność zgodną 
z wymaganymi standardami bezpie-
czeństwa – wyjaśnia Paweł Mączka, 
CTO Storware’u. 

Jednak działania w zakresie ochrony da-
nych zależą nie tylko od wielkości przedsię-
biorstwa, ale również poziomu korzystania 
przez niego z usług chmurowych. Strategia 
przyjmowana przez fi rmy bazujące na lo-
kalnym środowisku IT zwykle odbiega od 
realizowanej przez podmioty korzystające 
z usług Amazona, Microsoft Azure, Google 
Cloud Platform czy innych dostawców. 

– Jeśli w fi rmie dominują rozwiązania 
chmurowe, to często się zdarza, że backu-
powane są tylko najważniejsze zasoby cy-
frowe, zaś proces ten nie obejmuje wówczas 
chociażby stacji roboczych użytkowników. 
Dział IT dba jedynie o kopie zapasowe doku-
mentów i repozytoria danych znajdujące się 
w chmurze. Takie rozwiązanie zabezpiecza 
przed oprogramowaniem ransomware, bo-
wiem w momencie ataku potrafi my szybko 
odtworzyć środowisko użytkownika – wyja-
śnia Tomasz Stanisławski, Cloud Solu-
tions Architect w Billennium. 

Backup w chmurze
Czasy pandemii przyniosły znaczą-
cy wzrost popularności usług chmu-
rowych, w tym między innymi Backup 
as a Service (BaaS). Według danych fi rmy 
Veritas w 2017 roku globalne przychody 
ze sprzedaży tej usługi wyniosły 1,7 mld 
dolarów, a w 2024 roku ten segment ryn-
ku ma osiągnąć wartość 4,3 mld dolarów. 
Jak wynika z badań Veeam aż 70 proc. fi rm 
z  Europy Wschodniej korzysta z  usług 
chmurowych w ramach strategii ochrony 
danych (67 proc. globalnie). 

Hybrydowy model pracy, który prawdo-
podobnie pozostanie z nami jeszcze na dłu-
go, stał się jednym z motorów napędowych 
BaaS, aczkolwiek popyt na tę usługę stymu-
lują też inne czynniki. W tradycyjnym mo-
delu na koszty ochrony danych składają się 
nie tylko utrzymanie infrastruktury i jej ob-
sługa, ceny sprzętu oraz oprogramowania, 
ale również płace specjalistów IT. W przy-
padku BaaS za zarządzanie usługą 
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Zdaniem specjalisty 

n Konrad Szmeil, 
Presales Engineer, 

Exclusive Networks
Rozwiązania backupo-

we powinny w miarę 

możliwości korzystać 

z natywnych mechani-

zmów integracji przygo-

towanych przez dostawców danej 

platformy. To istotne zwłaszcza 

w przypadku środowisk korzystają-

cych z usług świadczonych w wie-

lu chmurach. Drugą kwestią, która 

wielu administratorom spędza sen 

z powiek, jest ransomware. W przy-

padku rozwiązań backupowych 

najlepsze rozwiązanie stanowi za-

pewnienie niezmienności kopii 

lub odseparowanie jej od dostę-

pu z zewnątrz. Innym trendem jest 

automatyzacja – klienci poszukują 

rozwiązań typu „ustaw i zapomnij”, 

które będą w miarę możliwości 

bezobsługowe i zaalarmują użyt-

kownika, gdy naprawdę będzie to 

uzasadnione. Najbliższa przyszłość 

powinna należeć też do modelu 

usługowego Backup as a Service.

n Paweł Jurek, 
wicedyrektor ds. rozwoju, 
Dagma Bezpieczeństwo IT

Klienci oczekują, aby 

posiadane przez nich 

narzędzia IT były proste 

w obsłudze, a ich wdroże-

nie nie wymagało dużych nakładów 

czasu. Dlatego integracja kilku roz-

wiązań w jednym znacznie ułatwia 

sprawę. Administrator w ten sposób 

zyskuje dostęp do kilkunastu z nich 

w jednej, prostej konsoli. Co więcej, 

wszystkie usługi są świadczone za 

pomocą tego samego agenta. Dzię-

ki temu wdrożenie kolejnej funkcji, 

nawet dla sporej fi rmy, jest możli-

we w ciągu kilku minut. W ostatnim 

czasie pojawiło się więcej zapytań 

o replikację kopii bezpieczeństwa 

do zachodnich centrów danych. 

To pokazuje, że fi rmy tworzą sce-

nariusze, w których ich działalność 

będzie trzeba odtworzyć w wy-

padku przerwania ciągłości, na 

przykład zniszczenia ich polskich 

serwerowni. 
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– Z naszych obserwacji wynika, że z BaaS 
chętnie korzystają mniejsze firmy ze wzglę-
du na łatwość zarządzania i niższe koszty 
w przypadku względnie małej ilości danych. 
Drugą grupę klientów stanowią przedsię-
biorstwa działające zgodnie z restrykcyjny-
mi zasadami zabezpieczania danych. Często 
stosują metodę backupu 3-2-1 lub jej różne 
warianty, bowiem chcą przechowywać waż-
ne dane także we własnym centrum danych 
– tłumaczy Paweł Mączka.

Jednak część firm patrzy na tego typu 
usługi chłodnym okiem. Największe oba-
wy związane są przechowywaniem wraż-
liwych informacji poza główną siedzibą. 
Ponadto część przedsiębiorców zainwesto-
wało w nowoczesne narzędzia do backupu 
i DR, które obsługują działy IT. Chmura pu-
bliczna może też spowalniać procesy two-
rzenia kopii zapasowych i odzyskiwania 
danych oraz generować wysokie koszty, na 
co składają się rozmaite zmienne zapisywa-
ne w umowach drobnym druczkiem (naj-

częściej dotyczą one transferu danych do 
i od usługodawcy). 

Konkurencja wśród dostawców BaaS 
jest bardzo ostra, co ma swoje plusy i minu-
sy. Z jednej strony usługobiorcy mogą liczyć 
na atrakcyjne ceny, zaś z drugiej zawsze ist-
nieje ryzyko, że trafi się na niesumiennego 
dostawcę. Dlatego też zastosowanie wdro-
żonych lokalnie systemów do ochrony da-
nych wciąż ma rację bytu. Tym bardziej, że 
producenci oferują szeroką gamę rozwią-
zań, które można dopasować do indywidu-
alnych potrzeb. Sami integratorzy znajdują 
się w dość komfortowej pozycji, bowiem 
mogą równie dobrze sprzedawać sprzęt 
oraz oprogramowanie, jak też usługi back- 
upu i disaster recovery. 

– Według analityków wkrótce liczba no-
wych projektów backupu świadczonych 
z chmury będzie na całym świecie większa 
od tej dotyczącej tradycyjnej metody wyko-
nywania kopii zapasowych. Ważne jest jed-
nak, aby zachować spójność zarządzania 

Wysoka dostępność vs koszty – sztuka kompromisu

Etapy przywracania ciągłości 
biznesowej po awarii lub katastrofie
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n  Recovery Point Objective, RPO – określa moment w przeszło-

ści, w którym po raz ostatni została wykonana kopia danych. Wszystkie 

nowe dane, wytworzone lub zmodyfikowane po tym momencie, zosta-

ną utracone. Maksymalna długość zdefiniowanego w ten sposób czasu 

zależy głównie od charakteru działalności firmy i jest różna zarówno 

dla poszczególnych przedsiębiorstw, działów biznesowych, jak też 

serwerów i usług (jednym wystarczy kopia sprzed tygodnia, inni zaś 

potrzebują danych sprzed kilkunastu sekund). Im krótszy jest ten czas, 

tym większe obciążenie systemu backupowego i koszt jego obsługi.

n  Recovery Time Objective, RTO – maksymalny czas po wystą-

pieniu awarii, potrzebny do przywrócenia działania aplikacji, systemów 

i procesów biznesowych. Określając parametr RTO należy doprowadzić 

do kompromisu między potencjalnymi stratami, a kosztami rozwiązania 

umożliwiającego jak najszybsze odtworzenie stanu sprzed awarii.

Integratorzy powinni zadbać, aby zarząd każdej, nawet małej 

czy średniej firmy, był zaangażowany w stworzenie doku-

mentu polityki i strategii bezpieczeństwa danych. To z niego 

powinna wynikać taktyka, opisująca zastosowanie konkret-

nych narzędzi ochronnych, umożliwiających m.in. backup 

danych oraz ich skuteczne odzyskanie. Im lepiej to zadanie 

zostanie odrobione, tym większe prawdopodobieństwo suk-

cesu, gdy przyjdzie zmierzyć się z sytuacją kryzysową – roz-

ległą awarią lub katastrofą naturalną, jak pożar, zalanie czy 

zawalenie budynku.

Elementem polityki bezpieczeństwa jest plan przeciwdzia-

łania skutkom katastrof (disaster recovery, DR), który powi-

nien odzwierciedlać wymagania stawiane przez jednostki biz-

nesowe firmy. Przy jego tworzeniu konieczne jest określenie 

przez zarząd i informatyków czterech ważnych parametrów:

backupu i odzyskiwanie danych odpowia-
da dostawca. On też utrzymuje niezbędny 
sprzęt i aplikacje oraz dba o ich prawidło-
we funkcjonowanie. U klienta instaluje się 
jedynie agenty backupu, a niekiedy urzą-
dzenia do backupu. Usługobiorca nie musi 
natomiast inwestować w serwery, oprogra-
mowanie do tworzenia kopii zapasowych 
bądź deduplikatory. 

Innym atutem BaaS są niemal nieograni-
czone możliwości w zakresie skalowalności. 
W środowisku lokalnym ciężko przesko-
czyć pojawiające się bariery. Na pewnym 
etapie nadmierna ilość danych powoduje, 
że trzeba rozbudowywać infrastrukturę lub 
liczyć się ze spadkiem wydajności backu-
pu. Niepośledni wpływ na rosnącą popular-
ność usług backupu w chmurze ma boom 
na aplikacje SaaS. Takie usługi jak Microsoft 
365, Salesforce czy MS Dynamic wymaga-
ją użycia specjalnych narzędzi do ochrony 
danych, a naturalnym wyborem wydaje się 
być właśnie BaaS.

Recovery Point Objective (RPO) Recovery Time Objective (RTO)

Okno backupu

Maximum Tolerable Downtime (MTD)

Backup 
danych

Backup 
danych

Awaria/
katastrofa

Przywrócenie
infrastruktury

Przywrócenie
danych

Testy 
środowiska

Przywrócenie 
normalnej 

pracy
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a tym samym pozwolą przywrócić systemy 
do działania w oczekiwanym czasie – tłu-
maczy Wojciech Cegliński, Channel Mana-
ger Poland and Baltics w Veeam Software.

Tak czy inaczej, firmy będą dążyć do te-
go, aby wskaźnik RTO, który określa czas 
przywrócenia infrastruktury IT po awa-
rii, stawał się coraz niższy. Niejednokrot-

nie zdarza się, że dostępność 
definiowana przez użytkow-
ników określona jest na pozio-
mie minut, a nawet sekund, co 
wymaga inwestycji w systemy 
wysokiej dostępności (high 
availability), realizujące funk-
cje natychmiastowego przy-
wracania (instant restore). 

Wojciech Cegliński przyznaje, że jeszcze 
do niedawna klienci uśmiechali się, kiedy 
apelował do nich, aby dokładnie przemy-
śleli wartości RTO oraz RPO. W ostatnim 
czasie przedsiębiorcy podchodzą do tema-
tu z dużo większą powagą. 

danymi w różnych środowiskach – zarów-
no lokalnych, jak i chmurowych. Korzystne 
jest więc albo pokrycie wszystkich zasobów 
cyfrowych ochroną jednego systemu backu-
pu lub zachowanie jednolitej konsoli i spo-
sobu zarządzania kopiami bezpieczeństwa 
– mówi Przemysław Mazurkiewicz, EMEA 
CEE & Nordics Sales Engineering Director  
w Commvault.

Spokojnie, to tylko awaria 
Najczęstszą przyczyną przestojów infra-
struktury IT były w ubiegłym roku cyber- 
ataki oraz błędy ludzkie. Jak wynika z ra-
portu Veeam Data Protection Trends 2022, 
aż 69 proc. firm z Europy Wschodniej ucier-
piało w wyniku działania oprogramowania 
ransomware, a poszkodowane przedsię-
biorstwa nie były w stanie odzyskać śred-
nio 32 proc. utraconych danych. Natomiast 
błędy ludzkie, w tym nieumyślne usunięcie 
plików, stanowią 49 proc. przypadków pro-
wadzących do paraliżu systemów IT. 

Firmy muszą być przygotowane na czar-
ny scenariusz, aczkolwiek dobry plan po-
winien uwzględniać specyfikę działania 
przedsiębiorstwa bądź instytucji. Dla nie-
których firm, na przykład z branży e-com-
merce, spodziewany czas powrotu do 
sytuacji sprzed awarii liczy się w minutach, 
a dla innych – w tygodniach. Każdy przypa-
dek trzeba rozpatrywać indy-
widualnie, z uwzględnieniem 
przynajmniej kilku czynników.

– Zakład wulkanizacyjny 
poradzi sobie bez IT przez kilka 
dni. Ale prędzej czy później brak 
dostępu do bazy danych klien-
tów czy dokumentów online na-
wet tego rodzaju firmie zacznie 
dawać się we znaki. Dlatego należy zastano-
wić się, co może stać się w przypadku awa-
rii infrastruktury IT i po jakim czasie taki 
stan zacznie negatywnie wpływać na pro-
wadzony biznes. Odpowiedzi na oba pytania 
ułatwią dobór odpowiednich komponentów, 
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W przypadku coraz większej liczby przedsiębiorstw okna backupu danych z ser-

werów kurczą się – niechętnie wstrzymywana jest ich praca bądź obniżana wydaj-

ność na potrzeby wykonania backupu. Znacznie skracają się też czasy RPO/RTO/

MTD, bowiem przedsiębiorcy nie dopuszczają myśli o utracie jakichkolwiek danych, 

zaś w przypadku konieczności skorzystania z backupu chcą mieć dostęp do zabez-

pieczonych informacji jak najszybciej. Dlatego rośnie popularność kopii wykonywa-

nych w trybie ciągłym (Continuous Data Protection, CDP), mimo niemałych kosztów 

związanych z tym mechanizmem.

Warto także podkreślić, że replikacja danych nie powinna być traktowana jako alter-

natywa dla backupu. Ma bowiem podstawową wadę – nie chroni przed skasowaniem 

danych lub ich utratą, np. w wyniku działania wirusa lub zaszyfrowania przez ransom-

ware (dane zostaną usunięte zarówno na oryginalnym nośniku, jak i w jego replice).

Napastnicy 
odchodzą od 
szyfrowania 
plików.

n  Maximum Tolerable Downtime, MTD – 

maksymalny akceptowalny przez zarząd firmy czas, 

przez który nie wszystkie środowiska IT mogą dzia-

łać w pełni sprawnie lub z ograniczoną wydajnością. 

Jest dłuższy od czasu RTO ze względu na koniecz-

ność przeprowadzenia testów po procesie odzyska-

nia systemów i danych.

n  Okno backupu – przedział czasu, w którym można 

wykonać kopię z zachowaniem spójności danych, bez 

utrudniania pracy użytkownikom systemów, np. w wy-

niku spadku wydajności komputerów lub serwerów. 

Recovery Point Objective (RPO)
Ilość danych, które zostaną utracone

Recovery Time Objective (RTO)
Czas potrzebny na przywrócenie systemu do pracy

Koszt 
utraty
danych

Koszt 
przestoju

systemu

Koszt 
dostępności 

danych

Koszt 
dostępności 
systemu

Idealne kompromisowe rozwiązanie

Moment 
awarii

Rozkład kosztów związanych z utratą danych oraz zapewnieniem wysokiej dostępności systemów IT
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Zdaniem integratora 

n  Rafał Barański, prezes zarządu, braf.tech 
Sztuczna inteligencja powoli wkracza do wszystkich aspektów naszego życia. 

W ostatnim czasie mogliśmy nawet przeczytać o oprogramowaniu „wirtualny 

lekarz”, dlaczego więc nie zautomatyzować obszarów ściśle związanych z IT? 

To ciekawa perspektywa, ale czas pokaże, czy wykorzystanie uczenia maszy-

nowego w takich rozwiązaniach będzie rzeczywiście efektywne i nie pojawią 

się ograniczenia związane chociażby z mocą obliczeniową czy kosztami, co 

spowoduje porzucenie tego typu idei. Jeśli tylko ten obszar będzie się rozwijać 

w obecnym tempie, to automatyzacja backupu obsługiwanego przez AI już za 

2–3 lata stanie się standardem, a nie ciekawostką.

n  Tomasz Stanisławski, Cloud Solutions Architect, Billennium
Zakłócenie ciągłości pracy systemów IT zawsze jest zdarzeniem negatywnym, 

bo poza czynnikami takimi jak stres, często dochodzi dodatkowy nakład cza-

su, pracy czy straty finansowe. Jednak ciężko określić wpływ takiego przestoju 

na przedsiębiorstwo, nawet biorąc pod uwagę ograniczenie tylko do konkret-

nej branży. Na pewno w przypadku banku to zawsze niezwykle szkodliwa sy-

tuacja, bo mamy tu do czynienia z instytucją wysokiego zaufania społecznego. 

W przypadku firmy produkcyjnej, w momencie gdy awarii ulega ich własny 

sklep internetowy przeznaczony dla detalistów, a firma realizuje większość 

sprzedaży do klientów hurtowych, takie zdarzenie nie będzie miało dużego 

wpływu na działalność. 

– Niedostępność sieci logistyki morskiej, 
banków, stron ministerstw, służby zdrowia 
zawsze prowadziła do chaosu i ogromnych 
strat finansowych, a czasem, jak w ubiegło-
rocznym przypadku ataku na sieć amery-
kańskich wodociągów, do zagrożenia życia 
tysięcy ludzi. To wszystko powoduje, że wzra-
sta rola systemów do replikacji, rozwiązań 
backupowych pozwalających szybko odzy-
skać dane za pomocą kopii migawkowych 
lub zabezpieczyć informacje cyfrowe w od-
separowanym od produkcyjnego środowisku 
– mówi Przemysław Mazurkiewicz. 

Backup niczym robot 
Świat rozwiązań do backupu szybko mknie 
do przodu. Jednym z przykładów są na-
rzędzia do zabezpieczania maszyn wir-
tualnych. Niegdyś producenci oferowali 
jedynie oprogramowanie współpracujące 
z hiperwizorami VMware’a oraz Microso-
ftu. Obecnie rozwój tej grupy produktów 
postępuje w kierunku wsparcia migracji 
i  konwersji maszyn wirtualnych pomię-
dzy różnymi hiperwizorami, pracującymi 
w środowisku lokalnym i chmurze. 

– Kluczowe jest zarządzanie danymi w śro-
dowisku hybrydowym, aby zapewnić ich ela-
styczność i bezpieczeństwo. W ten sposób 
wdrażane są też rozmaite scenariusze poli-
tyki backupu zarówno w lokalnych centrach 

danych, u zewnętrznych usługodawców, jak 
też hybrydowe, czyli połączone ze sobą – za-
pewnia Wojciech Cegliński.

Natomiast tym, co nieco różni lide-
rów rynku, jest wsparcie wirtualizatorów.  
Veeam skupia się na czterech najpopular-
niejszych hiperwizorach, zaś Commvault 
stara się objąć swoim parasolem jak naj-
większą liczbę programów do 
wirtualizacji. Zresztą wszyst-
ko wskazuje na to, że w naj-
bliższych latach vendorzy 
będą musieli poświęcić nie-
co więcej czasu i energii na 
opracowywanie narzędzi do 
backupu kontenerów. Naj-
ważniejsi gracze już mają go-
towe rozwiązania obsługujące 
środowisko Kubernetes. Jed-
nak, jak na razie, jest to począ-
tek drogi, zwłaszcza w Polsce, 
gdzie niewielka grupa klien-
tów korzysta z tej architektury. 

Innym ciekawym kierunkiem wydaje 
się być backup autonomiczny. Dostawcy 
produktów przeznaczonych do ochro-
ny danych ostatnimi laty poczynili spore 
postępy, przechodząc z etapu „pokręteł” 
do etapu automatyzacji, ale nie można 
stać w miejscu. Veritas dąży do tego, aby  
zarządzanie danymi oraz ich ochrona od-

bywała się w sposób niewidoczny i auto-
nomiczny, a rola człowieka ograniczała się 
do nadzoru. 

– Jaka jest różnica pomiędzy automaty-
zacją i autonomią? Pralka jest urządzeniem 
automatycznym, ale sprzątający robot czy 
samochód bez kierowcy działają autonomicz-
nie – tłumaczy tłumaczy Doug Matthews, 

Senior Vice President of Pro-
duct Management w Veritas.

Pojawienie się takich pro-
duktów to nie jest odległa 
przyszłość, ponieważ pro-
ducent ten zapowiedział, że 
właśnie w taki sposób będzie 
działać jedna z najnowszych 
wersji jego oprogramowania 
do ochrony danych. Comm- 
vault już jakiś czas temu wpro-
wadził mechanizmy uczenia 
maszynowego pozwalające na 
wykrywanie anomalii w sieci. 

Zresztą współpraca narzędzi do ochrony 
danych i systemów cyberbezpieczeństwa 
to temat, który pojawił się dość dawno. Jed-
nak wiele tego typu projektów kończyło się 
fiaskiem. 

Jak na razie całkiem nieźle na tym polu 
radzi sobie Acronis, realizujący taką strate-
gię od kilku lat. Artur Cyganek, Regional Di-
rector Eastern Europe, twierdzi, że klienci 
oraz partnerzy biznesowi tego producenta 
bardzo pozytywnie przyjmują ofertę łączą-
cą rozwiązania z dwóch obszarów bezpie-
czeństwa. Jego zdaniem to kierunek, od 
którego nie ma odwrotu. Co istotne, taka 
idea podoba się też przedstawicielom tzw. 
nowej fali.

– Lawinowo rosnąca liczba cyberataków, 
również tych skierowanych przeciwko mniej-
szym przedsiębiorstwom, wymusza niejako 
holistyczne podejście do tematu bezpieczeń-
stwa danych. W obecnych czasach nie da 
się bowiem świadczyć usług backupu bez 
uwzględnienia cyberzagrożeń – przyznaje 
Paweł Mączka. 

Specjaliści uważają, że pogarszająca się 
sytuacja gospodarcza, a  także konflikty 
geopolityczne prowadzą do wzrostu prze-
stępczości, w tym także zwiększonej ak-
tywności cybergangów. Ochrona w takich 
trudnych czasach może nabrać dodatko-
wego znaczenia, a przyszłość rynku roz-
wiązań zabezpieczających raczej rysuje się 
w jasnych barwach.  n

Najważniejsi 
gracze już 
mają gotowe 
rozwiązania 
obsługujące 
środowisko 
Kubernetes.
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Dobrze zaprojektowany plan zapewniania ciągłości biznesowej 
powinien uwzględniać nie tylko tworzenie kopii zapasowych, ale 
również mechanizmy zagwarantowania wysokiej dostępności 
wybranych rozwiązań środowiska IT. W osiągnięciu tego celu po-
mocne może być oprogramowanie fi rmy Carbonite.

K lasyczne kopie zapasowe (backup) 
charakteryzują się tym, że proces ich 
tworzenia uwzględnia ryzyko utraty 

pewnej ilości informacji – stracone zosta-
ną dane od momentu wykonania ostatniej 
kopii (określa to parametr Recovery Point 
Objective, RPO) do momentu wystąpienia 
katastrofy lub awarii. Również przywróce-
nie systemów IT do pracy zabierze pewną 
ilość czasu – jest on określony parametrem 
Recovery Time Objective (RTO). 

Taka sytuacja jest akceptowalna dla nie-
których rodzajów środowisk IT i danych 
(np. dział kadr, serwery wydruku itp.), ale 
dla działu sprzedaży czy innych systemów 
transakcyjnych utrata informacji nawet 
z ostatniej godziny oznacza realne straty. 
Dlatego konieczne jest przyjęcie strategii 
mieszanej, w której obok backupu wdro-
żony zostanie system wysokiej dostępno-
ści. Zadaniem osób odpowiedzialnych za 
biznes będzie podjęcie decyzji dotyczącej 

parametrów RPO/RTO i  przypisanie do 
poszczególnych systemów IT właściwych 
metod ich zabezpieczania. Nieodzowne 
jest również przetestowanie tak stworzo-
nego planu ochrony (wykonanie próbnego 
odzyskania danych), aby sprawdzić czy 
możliwe jest utrzymanie założonych cza-
sów RTO.

Replikacja i migawki 

Rozwiązaniem, które zapewnia wykony-
wanie w czasie rzeczywistym dokładnej 
kopii krytycznych dla funkcjonowania fi r-
my serwerów i danych, jest replikacja. Gdy 
nastąpi awaria lub katastrofa, uruchamia-
na jest procedura failover, a serwer zawie-
rający kopię aplikacji i danych przejmuje 
rolę systemu produkcyjnego. Proces prze-
łączania awaryjnego odbywa się zazwyczaj 
w ciągu sekund albo minut – w zależno-
ści od konfi guracji serwera lub opóźnień 
sieciowych.

Taki model postępowania, obok oczywi-
stych zalet, ma jednak jedną wadę: gdy ory-
ginalne dane zostaną uszkodzone lub np. 
zaszyfrowane przez ransomware, automa-
tycznie w tej postaci zostaną zreplikowane. 
Dlatego równolegle konieczne jest systema-
tyczne wykonywanie co pewien czas (np. 
co godzinę) tzw. kopii migawkowych, któ-
re gwarantują odzyskanie danych w stanie 
z danego momentu wykonania kopii. Pro-
ces ten zabiera mniej czasu i zasobów niż 
tradycyjny backup, a jednocześnie gwaran-
tuje, że korzystająca z replikacji fi rma nie 
utraci danych.

Optymalnym rozwiązaniem może być 
też wykorzystanie repozytorium dostęp-
nego w  chmurze publicznej. Pojawiają-
ce się wówczas opóźnienie może bardzo 
nieznacznie wydłużyć czas odzyskiwania 
danych, jednak w ten sposób zapewniona 
jest gwarancja dostępu do nich w sytuacji, 
gdy w fi rmie dojdzie do katastrofy natu-
ralnej, jak pożar, zalanie czy zawalenie się 
budynku.

Pełne bezpieczeństwo aplikacji i danych 
w fi rmowym środowisku IT umożliwia-
ją rozwiązania amerykańskiej fi rmy Car-
bonite, będącej częścią OpenText Security 
Solutions. Na całym świecie chronią one po-
nad 95 milionów urządzeń konsumentów, 
przedsiębiorstw i partnerów technologicz-
nych. Kompleksowe portfolio produktowe 
obejmuje: ochronę przed zagrożeniami dla 
urządzeń końcowych i serwerów poczty 
elektronicznej, systemy szyfrowania, lo-
kalnego i  chmurowego tworzenia kopii 
zapasowych oraz odzyskiwania danych 
(backup, wysoka dostępność, systemy mi-
gracji środowisk i danych). Dostępne są też 
rozwiązania do zarządzania informacją (ar-
chiwizacja danych i poczty elektronicznej) 
oraz zapewniania zgodności z regulacjami.

Więcej informacji na temat oferty Open-
Text Security Solutions, a także rozwią-
zań Carbonite Server, Carbonite Endpoint 
oraz Carbonite Availability można znaleźć 
na stronie www.carbonite.com. Autoryzo-
wanym dystrybutorem Carbonite jest fi rma 
Bakotech.

znaczy więcej niż backup

Dodatkowe informacje:
carbonite@bakotech.pl

tel. 882 920 732

Wysoka dostępność  

Dieter Kehl,
dyrektor sprzedaży 
na region DACH/CEE/MEA, 
OpenText Security Solutions

Istnieje wiele powodów, 
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Rozwiązania taśmowe sprawdzają się przez dekady jako najlepszy i najbezpieczniejszy rodzaj 
nośnika do backupu dużych ilości danych i ich wieloletniej archiwizacji. Są także najbardziej 
ekologiczne i ekonomiczne oraz chronią fi rmy przed skutkami ataków ransomware.

Jednym z  liderów rynku profesjo-
nalnych rozwiązań taśmowych do 
tworzenia kopii zapasowych, prze-

chowywania danych i  ich archiwizacji, 
jest założona w 1984 r. amerykańska fi rma 
Qualstar. Jej produkty, oferowane przez 
partnerów na całym świecie, zapewnia-
ją bardzo wysoką wydajność, niezawod-
ność i zgodność z otwartymi standardami. 
W skład oferty wchodzą pojedyncze na-
pędy taśmowe Qi i Qi Mac, biblioteki ta-
śmowe z rodziny Q o małych i średnich 
rozmiarach (od 8 do 560 slotów na taśmy), 
jak też olbrzymie repozytoria z rodziny 
XLS, zapewniające zapis setek petabajtów 
danych na ponad jedenastu tysiącach taśm. 

Qualstar oferuje rozwiązania taśmowe 
zgodne z nieustannie rozwijanym i roz-
budowywanym już od ponad 20 lat stan-
dardem LTO. Każda nowa generacja taśm 
zapewnia większą pojemność – w przy-
padku LTO-9 jest to obecnie 45  TB na 

nośnik (z  uwzględnieniem sprzętowej 
kompresji o współczynniku 2,5:1), a więc 
o 50 proc. więcej niż w przypadku LTO-8 
i 3 razy więcej w porównaniu z LTO-7. 

Jeśli fi rma objęta jest wymogiem praw-
nym lub wynikającym z przyjętej przez 
zarząd strategii zarządzania danymi, ist-
nieje możliwość wykorzystania funkcji 
zapisu na taśmie z aktywną blokadą usu-
nięcia, przepisania lub modyfi kacji danych 
(WORM – Write Once, Read Many). Ta-
śmy, dzięki temu, że po wyjęciu z napędu 
są nośnikiem oddzielonym od stałego do-
stępu do danych, świetnie sprawdzają się 
jako zabezpieczenie przed utratą ciągłości 
biznesowej w wyniku zaszyfrowania sys-
temu IT przez ransomware lub usunięcia 
danych przez inny złośliwy kod.

– Wbrew opinii propagowanej przez pro-
ducentów dyskowych systemów do backupu, 
taśmy nie są i w najbliższym czasie nie staną 
się przestarzałą technologią. Idealnie odpo-
wiadają na współczesne potrzeby biznesowe 
przedsiębiorstw, ułatwiając im zabezpiecze-
nie wykładniczo rosnącej ilości danych w no-
woczesnych środowiskach, takich jak big data, 
chmura, Internet Rzeczy, cyfrowy monitoring 
wideo i innych – mówi Arthur Kilian, Regio-
nal Sales Manager CEE w fi rmie Qualstar. 

Qualstar ma w swojej ofercie pełną pa-
letę rozwiązań taśmowych LTO dla fi rm 
różnej wielkości – od małych do najwięk-
szych korporacji. Są wśród nich zewnętrz-
ne napędy z rodziny Qi/Qi Mac od 7. do 9. 
generacji LTO, z interfejsami SAS 6 Gb/s 
lub Thunderbold 3. Dostępne są też za-
pewniające różny poziom skalowalności 
biblioteki taśmowe Q8, Q24, Q40 i Q80. 
W ich przypadku nazwa modelu oznacza 

liczbę gniazd na taśmy w głównej obu-
dowie biblioteki, przy czym możliwe jest 
zwielokrotnienie pojemności za pomocą 
dodatkowych modułów, a także prędkości 
– za pomocą dodatkowych napędów (np. 
do 42 w bibliotece Q80). Wszystkie ofero-
wane rozwiązania są kompatybilne z więk-
szością popularnych aplikacji do backupu 
(np. takich fi rm jak Veeam, Arcserve, Veri-
tas) i archiwizacji danych (np. Archiware, 
FujiFilm Object Archive, XenData).

Biblioteki Qualstar standardowo wypo-
sażone są w czytniki kodów kreskowych 
oraz funkcje szyfrowania i partycjonowa-
nia (dzielenie fi zycznej biblioteki na wie-
le – zależnie od liczby zainstalowanych 
napędów – wirtualnych bibliotek). Mają 
też interfejs zdalnego zarządzania, dzię-
ki któremu administratorzy IT mogą nie 
odchodząc od biurka konfi gurować pro-
ces backupu i archiwizacji, zarządzać nim 
i diagnozować ewentualne problemy. 

Sprzęt ten objęty jest dwuletnią gwa-
rancją z usługą szybkiej wymiany kom-
ponentów (door-to-door) z możliwością 
rozszerzenia do 7 lat i wykupienia opcjo-
nalnego serwisu w siedzibie klienta. Au-
toryzowanym dystrybutorem rozwiązań 
Qualstar w Polsce jest Exclusive Networks 
Polska.

Qualstar

Dodatkowe informacje:
Arthur Kilian, Regional Sales Manager CEE, Qualstar Corp. 

arthur.kilian@qualstar.com
tel.  784 689 906

 – niezawodne, bezpieczne, 
ekonomiczne zabezpieczanie danych na taśmach

Arthur Kilian,
Regional Sales Manager CEE, 
Qualstar Corporation
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W czerwcu do oferty Veritas trafiła nowa wersja flagowego oprogra-
mowania tej marki do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania 
danych – Backup Exec 22. To szybkie, ekonomiczne i wielofunk-
cyjne rozwiązanie, które chroni dane niezależnie od ich lokali-
zacji – w infrastrukturze fizycznej, wirtualnej i w chmurze.

Veritas Backup Exec przeznaczony 
jest dla firm praktycznie każdej wiel-
kości. Kluczową cechą produktu jest 

łatwość obsługi i prostota licencjonowania, 
osiągnięte bez kompromisu w zakresie funk-
cjonalności. Dzięki temu możliwe jest two-
rzenie za pomocą kreatorów zadań kopii 
zapasowych, monitorowanie ich przebiegu 
poprzez intuicyjny pulpit administratora, jak 
też szybkie odzyskiwanie zarówno pojedyn-
czych plików jak i całych obrazów twarde-
go dysku. Takie podejście umożliwia proste 
spełnienie oczekiwań biznesowych doty-
czących tworzenia kopii zapasowych i od-
zyskiwania danych, a także pozostawanie 
w zgodności z wymaganiami prawnymi i we-
wnętrznymi regulacjami przedsiębiorstwa.

Użytkownikom Backup Exec 22 zapew-
niono również rozszerzoną ochronę dla 
środowiska chmurowego Microsoft 365, 
bez konieczności instalowania dodatko-
wych narzędzi czy plug-inów. Możliwe jest 
zabezpieczanie i  odzyskiwanie obiektów  
Microsoft 365 Exchange, takich jak skrzyn-
ki pocztowe użytkowników, foldery, kalen-
darz i wiadomości e-mail. Chronione są także  
foldery i pliki użytkowników usługi Micro-
soft 365 OneDrive.

Głęboki poziom integracji Backup Exec 
22 z platformami VMware, Microsoft oraz 
Linux, a także środowiskami chmurowy-
mi (AWS, Azure i GPC), umożliwia zabez-
pieczanie z tej samej konsoli użytkownika 
danych od jednego do tysięcy serwerów 
i maszyn wirtualnych. Zapewniono także 
oszczędność miejsca na nośnikach prze-
chowujących kopie dzięki wydajnemu 

mechanizmowi deduplikacji. Tak duża 
uniwersalność przekłada się na znaczne 
obniżenie kosztów szkolenia administra-
torów oraz obsługi środowiska IT, a także 
eliminuje ryzyko, że w razie nagłego zwięk-
szenia zakresu działalności operacyjnej 
przez przedsiębiorstwo konieczne będzie 
wdrożenie innego, bardziej skalowalnego 
rozwiązania. 

W przypadku wystąpienia awarii serwe-
ra, Backup Exec może odzyskać obraz jego 
systemu operacyjnego z kopii na ten sam lub 
inny sprzęt w ciągu kilku minut, a nie godzin 
lub dni. Oprogramowanie ma także funkcję 
przekształcania serwerów fizycznych lub 
ich kopii zapasowych w maszyny wirtualne 
w środowiskach VMware i Hyper-V. Istnieje 
też możliwość natychmiastowego urucho-
mienia maszyny wirtualnej bezpośred-
nio z jej kopii. Dodatkowo, funkcja Instant  
Cloud Recovery w przypadku awarii serwe-
rów zapewnia bezproblemowe przełącza-
nie na ich chmurowe instancje znajdujące 
się na platformie Microsoft Azure.

Backup Exec nie tylko chroni dane, 
ale także sam serwer kopii zapasowych. 
Wbudowany mechanizm zabezpieczają-
cy przed zaszyfrowaniem plików przez 
ransomware uniemożliwia zapisywanie 
jakichkolwiek informacji na dysku kopii 
zapasowej przez inny proces niż należący 
do oprogramowania stworzonego przez 
Veritas. Możliwe jest także zabezpiecze-
nie dostępu do serwera backupu za pomo-
cą dwuskładnikowego uwierzytelniania 
(2FA), jak też wykorzystanie jako nośni-
ki backupu mediów jednokrotnego zapisu 
(WORM). Najwyższy poziom bezpieczeń-
stwa danych zapewniono dzięki zintegro-
wanemu szyfrowaniu przemysłowemu 

128/256-bitowym kluczem AES i zgodno-
ści z normą Payment Card Industry Data  
Security Standard (PCI DSS) 3.1/3.2.

Firma Veritas skoncentrowała się nie tylko na 
zapewnianej przez Backup Exec możliwo-
ści łatwego i ekonomicznego zabezpieczania 
danych, ale także na uproszczeniu licencjo-
nowania tego rozwiązania. Linia produktów 
Backup Exec została skonsolidowana w je-
den, łatwy do licencjonowania pakiet, ob-
jęty subskrypcją terminową. Składa się on 
z  oprogramowania serwerowego Backup 
Exec, 10 kont dla użytkowników Microsoft 
365 oraz pięciu „instancji” (definiowanych 
jako host fizyczny w centrum danych, ma-
szyna wirtualna w środowisku chmurowym 
lub 10 użytkowników Microsoft 365). Gdy 
potrzebna jest ochrona dodatkowych za-
sobów, należy dodać do środowiska klienta  
dodatkowe licencje na instancje.

narzędzie w pełni uniwersalne

Dodatkowe informacje: 
Sebastian Sztynder,  

Product Manager Veritas, Arrow
sebastian.sztynder@arrow.com

Veritas Backup Exec 22: 
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Do zapewnienia optymalnego poziomu zabezpieczenia fi rmo-
wych danych konieczne jest stworzenie i wdrożenie strategii 
ich ochrony. Wszelkie potrzebne do tego rozwiązania sprzęto-
we są dostępne w portfolio Quantum.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w co-
raz większym stopniu zależy od efek-
tywnego przetwarzania rosnącej ilości 

cyfrowych informacji. Koszty odzyskania 
utraconych przez fi rmę danych bywają bar-
dzo wysokie. Dlatego na przestrzeni lat wy-
pracowane zostały najlepsze praktyki, które 
należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu 
skutecznego systemu tworzenia kopii zapa-
sowych. Najważniejszą jest przestrzeganie 
zasady 3-2-1-1, która mówi, że co najmniej 
trzy kopie danych powinny być przechowy-
wane na minimum dwóch różnych typach 
mediów, z czego jedna off line (nośnik odłą-
czony od systemu bieżącego przetwarzania 
danych), a druga off site (kopia wyniesiona). 

Proces tworzenia backupu powinien 
być wieloetapowy, a doświadczenie poka-
zuje, że warto trzymać kopie danych tak-
że w wersji sprzed długiego czasu, nawet 
trzech kwartałów. Innym ważnym aspek-
tem jest konieczność zagwarantowania 
niezmienności kopii zapasowych, realizo-
wanej poprzez ich zamrażanie lub ukry-
wanie, funkcję WORM (Write Once, Read 
Many) i przechowywanie danych w róż-
nych lokalizacjach (zapasowe centrum da-
nych lub zasób w chmurze).

Najpopularniejszym obecnie nośnikiem 
backupu są twarde dyski, gdyż zapewniają 
najszybszy czas dostępu do danych i moż-
liwość równoległego zapisywania danych 
w wielu strumieniach. Jednak, aby zapew-
nić zgodność z regułą 3-2-1-1, konieczne jest 
uzupełnienie środowiska backupu o dodat-
kowe warstwy. Jedną z nich może być re-
pozytorium w chmurze publicznej, które 
sprawdzi się jako zabezpieczenie na wy-
padek katastrofy, kradzieży czy sabotażu, 

gdyż umożliwi fi rmie wznowienie działal-
ności i niejednokrotnie ratunek przez ban-
kructwem. Jednak chmura, ze względu na 
ograniczenia wydajności, nie powinna być 
wyłącznym miejscem składowania kopii. 

Do tworzenia backupu umożliwiającego 
odzyskanie danych po skutecznym zaszy-
frowaniu środowiska podstawowego w ra-
mach ataku ransomware idealnie nadają się 
taśmy. Umożliwiają niedrogie i bezpieczne 
przechowywanie danych przez dziesięcio-
lecia. Są łatwe w transporcie i zapewniają 
wysoką pojemność: 12 TB dla standardu 
LTO-8 oraz 18 TB dla LTO-9 (dane dodat-
kowo mogą być poddane kompresji). Zapi-
sywane informacje mogą być szyfrowane, 
a także weryfi kowane pod kątem popraw-
ności odczytu. W odróżnieniu od dysków, 
które cały czas wymagają zasilania i chło-
dzenia, taśma umieszczona w slocie biblio-
teki taśmowej lub znajdująca się na półce 
w magazynie nie generuje żadnych kosztów 
eksploatacyjnych. 

Kompleksowy backup
Quantum ma bardzo rozległą ofertę pro-
duktów, które umożliwiają zbudowanie 
systemu backupu w modelu 3-2-1-1. Dane 
mogą trafi ać na klasyczne macierze dysko-
we z rodziny QXS lub serii H. Alternatyw-
nie można zastosować dyskowe urządzenia 
do tworzenia kopii zapasowych DXi, które 
zapewniają wysokowydajną pamięć dys-
kową z deduplikacją zmiennoblokową, co 
pozwala połączyć maksymalną wydajność 
backupu z minimalnymi kosztami eksplo-
atacyjnymi. Dostępny jest także bezpłatny 
wirtualny deduplikator DXi V5000, który 
można pobrać ze strony quantum.com.

Do backupu dużych ilości danych nie-
ustrukturyzowanych, wymagających naj-

wyższej dostępności i  bezpieczeństwa, 
a niekoniecznie poddających się skutecz-
nej deduplikacji, zalecane jest obiektowe, 
skalowalne do wielu petabajtów repozy-
torium Quantum ActiveScale. Jego zasoby 
są dostępne za pośrednictwem interfejsu 
Amazon S3, zapewniono też funkcję blo-
kady kopii zapasowych przed modyfi kacją.

Z kolei najwyższy możliwy poziom bez-
pieczeństwa danych podczas ich długo-
terminowego przechowywania można 
uzyskać niewielkim kosztem, stosując bi-
blioteki taśmowe Scalar z technologią LTO, 
dzięki fi zycznemu odseparowaniu kopii za-
pasowych od środowiska produkcyjnego.

Dystrybutorami rozwiązań Quantum 
w Polsce są: AB, Also, Arrow ECS, Exclu-
sive Networks oraz S4E. 

Dodatkowe informacje:
Marcin Kabaj, 

Regional Sales Manager, Quantum
marcin.kabaj@quantum.com

Profesjonalny backup 
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Oprogramowanie do backupu

Jak Quantum umożliwia 
wdrożenie strategii 3-2-1-1?

Kopia zapasowa na 
klasyczną macierz dyskową

Quantum QXS/H Series

Kopia zapasowa na 
urządzenie z deduplikacją 
– PBBAQuantum DXi

Backup on-line 
o najwyższej dostępności 
– chmura prywatna

Quantum ActiveScale

Backup off-line na 
bibliotekę taśmową 
– ochrona przed skutkami 
ransomware

Quantum Scalar

    z Quantum

CIĄGŁOŚĆ PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA
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Napędy taśmowe Unitex można wykorzystać do backupu i archi-
wizacji wielu rodzajów danych. Producent udostępnia też oprogra-
mowanie, które umożliwia przeprowadzenie tych procesów. 

F ilarem oferty fi rmy Unitex są jedy-
ne na rynku podłączane przez port 
USB 3.0 napędy taśmowe w stan-

dardzie LTO (7., 8. i  9. generacja). Do-
stępny jest również model hybrydowy, 
wyposażony dodatkowo w port SAS 6 Gb. 
Urządzenia zapewniają bardzo wysoką 
prędkość transferu danych. Dla napędów 
z interfejsem USB 3.0 jest to 240 MB/s, 
zaś w przypadku SAS 6 Gb – 300 MB/s 
(bez kompresji). Są podłączane w prosty 
sposób poprzez port USB do serwera (bez 
dodatkowych kart HBA), stacji roboczej 
czy wydajnego laptopa, dzięki czemu nie 
jest wymagana żadna specjalna wiedza 
i umiejętności dotyczące przechowywa-
nia danych na taśmach LTO. Łatwość ich 
obsługi powoduje, że znajdują zastosowa-
nie w archiwizacji danych medycznych, 
zapisach z kamer monitoringu, w obróbce 
wideo, w mediach i do wymiany danych.

W zestawie z napędami znajduje się 
proste w  obsłudze oprogramowanie 
LTFS3000. Umożliwia ono przenoszenie 
lub kopiowanie danych metodą „przecią-
gnij i upuść” z Eksploratora Windows lub 
macOS Finder do napędu taśmowego LTO 
i zapisywanie ich na taśmach w formacie 
LTFS. Dzięki temu mogą być odczytane 
w systemach macOS, Windows i Linux. 
Napędy Unitex współpracują także ze 
wszystkimi popularnymi aplikacjami do 
wykonywania kopii zapasowych.

Backup dla Windows 
i macOS
Unitex ma w ofercie również kompaty-
bilne z napędami taśmowymi tego produ-
centa oprogramowanie FASTapeLT, które 

umożliwia zapisywanie z wysoką wydaj-
nością plików na taśmach LTO w forma-
cie LTFS. Aplikacja zapewnia jednoczesne 
kopiowanie danych na wiele taśm LTO 
i innych nośników (np. zewnętrzne twar-
de dyski lub macierze dyskowe), jak też 
tworzenie zadań wykonywanych sekwen-
cyjnie. Umożliwia także wymianę danych 
między systemami macOS i Windows.

Bezpieczeństwo zapisywanych przez 
FASTapeLT danych jest traktowane prio-
rytetowo. Dla każdego kopiowanego pliku 
automatycznie zapisywana jest wartość 
skrótu MD5. Dostępne są także trzy try-
by weryfi kowania zapisu: wszystkie blo-
ki danych oraz nazwy i rozmiary plików, 
wybrane bloki danych oraz wszystkie 
nazwy i rozmiary plików albo tylko na-
zwy i rozmiary plików. Dodatkowo, do-
stępna jest także funkcja replikacji taśm 
LTO, dzięki której można wykonać ich 
identyczną kopię, na przykład w celu wy-
wiezienia do zapasowego centrum da-
nych. Wszystkie wykonywane operacje, 
a przede wszystkim status kopii backu-
powej i przeprowadzonej weryfi kacji za-
pisu, są odnotowywane w dostępnym dla 
użytkownika dzienniku. 

Taśmy są bardzo popularnym nośnikiem 
do długotrwałego archiwizowania danych. 
Dlatego Unitex opracował specjalne opro-
gramowanie do tego celu – ArchiveLT. 
Współpracuje ono nie tylko z  taśmami, 
ale potrafi  zapisywać pliki też na dyskach 
HDD/SSD lub nośnikach optycznych. 

ArchiveLT umożliwia zautomatyzowa-
nie procesu archiwizacji poprzez stwo-

rzenie jej harmonogramu. Alternatywnie 
można skorzystać z funkcji obserwowa-
nia folderów i ich automatycznej archiwi-
zacji, gdy objętość zgromadzonych w nich 
plików lub ich liczba przekroczy ustawio-
ną wartość, albo po wykryciu określo-
nej nazwy pliku. Przeprowadzona w ten 
sposób archiwizacja na taśmę – przykła-
dowo – danych z kamer monitoringu za-
pewnia oszczędność miejsca na dysku 
i obniżenie kosztów.

Zastosowany w oprogramowaniu Ar-
chiveLT unikalny algorytm transferu 
danych pozwala na maksymalne wyko-
rzystanie wydajności urządzenia, na które 
wykonywana jest ich kopia. Ponadto, za-
pewnionych zostało wiele funkcji umoż-
liwiających bezpieczną obsługę ważnych 
danych, a wśród nich jednoczesna archi-
wizacja na wiele nośników, automatyczna 
weryfi kacja po skopiowaniu plików, szy-
frowanie taśm LTO itp.

Informacje o zarchiwizowanych przez 
aplikację ArchiveLT danych są reje-
strowane i dostępne do przeszukiwania 
w trybie off line. Dla każdego pliku można 
zdefi niować aż piętnaście różnego rodza-
ju metadanych. Przykładowo, możliwe 
jest opisanie, na której półce w archiwum 
będzie znajdowała się taśma zawierająca 
pełną wersję pliku. Zbierane są również 
wszystkie informacje historyczne o wy-
konanych procesach archiwizacji, takich 
jak status ich zakończenia, czas przetwa-
rzania zadania, dane dotyczące źródłowe-
go i docelowego nośnika danych, a także 
wartość hash (MD5/SHA-1), która umoż-
liwia kontrolę spójności zarchiwizowa-
nych informacji. 

uniwersalny 
napęd taśmowy LTO USB

Dodatkowe informacje:
Arthur Kilian, dyrektor sprzedaży CEE, arkicon IT

arthur.kilian@arkicon.eu
tel.  784 689 906

Unitex: 
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jest szczególnie wśród młodych pracowni-
ków. Z drugiej strony pojawia się coraz wię-
cej doniesień, że fi rmy chcą ich powrotu do 
biur. Jak wynika z badania Cushman & Wa-
kefi eld, pracodawcy podejmują szereg dzia-
łań, które mają zachęcać i motywować do 
powrotu do pracy stacjonarnej. 

Z pewnością jednak w obu przypadkach 
do sprawnego funkcjonowania fi rm po-
trzebne będzie zintegrowane, cyfrowe śro-
dowisko pracy. Jego podstawą jest efektywny 
i bezpieczny system komunikacji oraz wy-
miany informacji. W niestabilnym, zmien-
nym otoczeniu biznesowym, z jakim mamy 
dzisiaj do czynienia, jest to warunek nie-
zbędny do zachowania ciągłości działania. 

Podczas pandemii fi rmy skorzystały w spo-
sób bezpośredni z  pożytków płynących 
z  zastosowania elektronicznego obiegu 
dokumentów w  warunkach pracy zdal-
nej. Będą też z pewnością nadal wdrażać, 
rozwijać i udoskonalać tego typu rozwią-
zania. Problem polega jednak na tym, że 
coraz bardziej słabnie pandemiczna pre-
sja, która wcześniej mocno napędzała za-
interesowanie i zapotrzebowanie ze strony 
użytkowników. Teraz decyzje zapadają już 
w innym trybie i z uwzględnieniem innych 
okoliczności. 

To stawia przed fi rmami IT nowe wyzwa-
nia. Znowu muszą zacząć myśleć o swojej 
ofercie przede wszystkim w kategoriach 
korzyści biznesowych dla klientów, a nie 
poprzez pryzmat konieczności szybkiego 
reagowania na sytuację kryzysową. War-
to także znaleźć skuteczne, adekwatne do 
obecnych realiów sposoby pokazywania 
faktycznych korzyści z wdrożeń. Tym bar-
dziej, że sytuacja geopolityczna, jak również 
związane z nią w dużej części uwarunko-
wania ekonomiczne, zmuszają do jeszcze 
dokładniejszego przyjrzenia się każdemu 
wydatkowi na IT. 

Integratorzy muszą zatem na nowo prze-
myśleć, jakim językiem najlepiej mówić dzi-
siaj do odbiorcy o pożytkach z oferowanych 
rozwiązań, w jaki sposób najlepiej pokazy-
wać możliwe do osiągnięcia rezultaty, jak 
skutecznie przekonywać do stosowania 

Pandemia koronawirusa odcisnęła znaczące piętno na rynku rozwią-
zań do zarządzania obiegiem dokumentów i dostępem do informacji. 
Integratorzy myślący o rozwoju swojego biznesu w tej dziedzinie
powinni szukać argumentów na rzecz wykorzystania oferowanych 
rozwiązań w nowej, postpandemicznej rzeczywistości.

Pandemia przyspieszyła wiele pro-
cesów transformacji cyfrowej w fi r-
mach. Niejednokrotnie to, co było 

planowane na lata, trzeba było zrobić nie-
malże natychmiast. Przedsiębiorstwa 
postawione z dnia na dzień przed koniecz-
nością zorganizowania pracy w trybie zdal-
nym, rozwijały systemy komunikacji, pracy 
grupowej, zarządzania obiegiem dokumen-
tów i dostępu do informacji. 

Nie wiadomo jednak dokładnie, jak dalej 
sytuacja będzie się rozwijać. Z jednej strony 
prognozowane jest umacnianie się hybry-
dowego modelu pracy, przy czym zainte-
resowanie wykonywaniem obowiązków 
służbowych z dowolnego miejsca widoczne 

potem informatyka

20 VADEMECUM CRN wrzesień 2022

ZARZĄDZANIE  OBIEGIEM DOKUMENTÓW I  INFORMACJI

Najpierw informacja,  

Duże pole manewru
Jak wynika z opracowanego przez Fundację Digital Poland raportu „Paperless 

2021”, do głównych zalet cyfrowego obiegu dokumentów zalicza się: bardzo 

szybki dostęp do dokumentów niezależnie od miejsca pobytu pracownika 

(80 proc. odpowiedzi), ograniczenie zużycia papieru, prądu, infrastruktury 

druku (78 proc.), możliwość śledzenia drogi danego dokumentu i czynności 

z nim związanych (78 proc.) oraz możliwość monitorowania i zarządzania pra-

cą zdalną (74 proc.). W sumie 45 proc. ankietowanych przyznało, że w ciągu 

ostatniego roku korzystało z elektronicznego obiegu dokumentów do celów 

służbowych lub prywatnych. Jednocześnie jednak tylko 35 proc. pracowników 

fi rm posługiwało się w swojej pracy systemami obiegu cyfrowego. To pokazuje 

biznesowy potencjał do działania dla integratorów. Tym bardziej, że 47 proc. 

uczestników badania uważa, iż dokumenty należy drukować i przechowywać 

w bezpiecznym miejscu. Taka postawa poszerza wachlarz rozwiązań możli-

wych do zaoferowania klientom, którzy mogą być zainteresowani nie tylko 

oprogramowaniem, lecz również sprzętem w postaci skanerów, drukarek, a tak-

że systemów przechowywania czy zabezpieczeń. 
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cyfrowych narzędzi pracy. Im mniej abs-
trakcyjne, mniej ogólne będą prezentowa-
ne korzyści, tym lepiej.

W rozmowach z klientami warto szukać ar-
gumentów mocno osadzonych w codzien-
nej praktyce funkcjonowania danej fi rmy. 
Warto pokazywać pożytki z elektronicz-
nego obiegu dokumentów i dostępu do za-
wartych w nich informacji na prostych, ale 
bardzo dobrze znanych wszystkim pracow-
nikom – i zazwyczaj mocno uciążliwych 
– przykładach. Przydatność narzędzi in-
formatycznych bardzo dobitnie ujawnia 
się w sytuacjach, które bezpośrednio, na co 
dzień dotykają każdego w pracy.

Zazwyczaj są one związane z pilnymi po-
trzebami informacyjnymi. Jakie dokładnie 
ustalenia znajdują się w aneksie do umowy? 
Czy parametry dostarczonego towaru fak-
tycznie zgadzają się ze specyfi kacją z zamó-
wienia? Jaki jest uzgodniony termin zapłaty 
faktury? Każdy, kto przynajmniej raz spo-
tkał się z potrzebą sprawnego, szybkiego 
dotarcia do tego typu informacji, z pewno-
ścią doceni rozwiązanie, które ułatwi od-
nalezienie potrzebnych danych – zapewni 
oszczędność czasu, a przede wszystkim 
mitręgi związanej z koniecznością prze-
dzierania się przez stosy, również cyfrowe, 
istniejących zapisów i dokumentów będą-
cych potencjalnymi źródłami poszukiwa-
nych informacji.

Umiejętność racjonalnego dobierania ar-
gumentów na rzecz wdrożenia lub rozwoju 
systemów elektronicznego obiegu doku-
mentów i zarządzania dostępem do zawar-
tych w nich informacji jest ważna z jeszcze 
jednego powodu. Jak pokazuje przygoto-
wany przez KPMG „Monitor transforma-
cji cyfrowej biznesu”, tylko jedna piąta fi rm 
w Polsce ma opracowaną strategię cyfrowej 
transformacji. Z kolei większość pozosta-
łych nie planuje przygotowania w najbliż-
szym czasie tego typu dokumentu. 

To oznacza, że decyzje o inwestycjach 
w  cyfrowe narzędzia wspomagania śro-
dowiska pracy są podejmowane w  spo-
sób okazjonalny, w momencie pojawienia 
się określonych potrzeb lub dotarcia do 
świadomości decydentów przekonania 
o konieczności wdrożenia tego rodzaju roz-
wiązań. W takiej sytuacji jeszcze większego 
znaczenia nabiera umiejętność właściwego, 
dostosowanego do konkretnych warunków 
działania i planów rozwoju prezentowania 
korzyści z wykorzystania systemów zarzą-
dzania informacją i obiegiem dokumentów. 

Kluczowe znaczenie w rozmowach z klien-
tami może mieć pojęcie potrzeby informa-
cyjnej. Informacja jest bowiem zawsze dla 
kogoś. Stwierdzenie, że za dwie godziny od-
jeżdża pociąg do Poznania nie ma znaczenia 
dla tych, którzy akurat się do tego miasta nie 
wybierają. Z drugiej strony rozkład jazdy 

jako element infrastruktury informacyjnej 
pozwala w razie potrzeby sprawdzić czas 
odjazdu. 

Podobnie wygląda sytuacja w typowym 
przedsiębiorstwie. Dane dotyczące ter-
minów realizacji faktur nie są generalnie 
potrzebne tym, którzy nie zajmują się re-
alizacją płatności czy zarządzaniem fi nan-
sami. Jednak w niektórych sytuacjach mogą 
ich potrzebować osoby spoza tej grupy. Do-
brze jest zatem wiedzieć kto i kiedy oraz 
skąd takie dane może pobrać. 

Właściwa identyfi kacja i  szczegółowe 
określenie faktycznych potrzeb informacyj-
nych poszczególnych grup pracowników, 
czy wręcz pojedynczych osób w zespole 
pracowniczym pozwoli dobrać odpowied-
ni, rzeczywiście „szyty na miarę” system 
zarządzania obiegiem dokumentów 
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Zdaniem integratora 

nAdam Kottowicz, wiceprezes 
zarządu, dyrektor ds. badań 

i rozwoju, Centrum Informa-
tyki „ZETO” w Białymstoku
Kluczowa w zarządzaniu 

informacją jest komplek-

sowa obsługa całego pro-

cesu jej przetwarzania – od 

momentu wprowadzenia do prze-

kształcenia w wiedzę. Pozyskane 

informacje muszą być wszechstron-

nie indeksowane, aby możliwe było 

ich szybkie przeszukiwanie. Klienci 

oczekują łatwego i wygodnego wpro-

wadzania dokumentów do systemu, 

a ponadto nowoczesne rozwiązania 

powinny zapewniać obsługę wie-

lu procesów biznesowych. Do tego 

powinny umożliwiać integrowanie 

danych z wielu źródeł, aby dać do-

stęp do jak najpełniejszej wiedzy za 

pomocą elastycznie tworzonych ra-

portów. Wszystko to musi odbywać 

się w środowisku zapewniającym jak 

największe bezpieczeństwo oraz wy-

dajność i niezawodność. Najczęst-

szym problemem we wdrożeniu tego 

typu rozwiązania jest brak popraw-

nie zidentyfi kowanych procesów. 

Wyzwaniem jest również znalezie-

nie personelu do obsługi wdrożone-

go systemu. Rzadziej klienci zgłaszają 

problemy z dostępnością środowiska 

sprzętowego, więc zazwyczaj oczeku-

ją oni instalacji w chmurze prywatnej.
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i zawartych w nich danych. Dzięki temu 
rzeczywiście możliwe będzie zapewnienie 
każdemu dostępu do właściwej dla niego in-
formacji we właściwym czasie. Bez praw-
dziwej znajomości potrzeb informacyjnych 
użytkowników nie da się tego osiągnąć, na-
wet przy wykorzystaniu najbardziej za-
awansowanych technicznie rozwiązań. 

Integratorzy powinni rozważyć zaoferowa-
nie dodatkowych usług związanych z iden-
tyfikacją potrzeb informacyjnych klientów, 
które w dużej części wynikają z realizowa-
nych w firmie procesów. Można więc też po-
myśleć o  usługach zarządzania procesami. 
A na pewno warto mieć z tego zakresu wie-
dzę, co ułatwi rozmowy z klientami. 

Wybrane podejście będzie miało da-
leko idące konsekwencje dla wdrażania 
i wykorzystywania systemów. W ślad za 
odpowiednim określeniem potrzeb in-
formacyjnych idzie bowiem chociażby 
oszczędność kosztów, co zawsze stanowi 
mocny argument przy podejmowaniu de-
cyzji o zakupie oprogramowania lub usługi. 

W  każdej firmie funkcjonuje już dzi-
siaj co najmniej kilka czy kilkanaście apli-
kacji, w których przetwarzane są różnego 
rodzaju dane. Przy dobrej identyfikacji po-
trzeb informacyjnych nie 
trzeba myśleć od razu 
o zapewnieniu niejako na 
zapas dostępu wszystkim 
do wszystkiego. Z takiego 
podejścia biorą się bowiem 
w dużej części puchnące li-
sty oczekiwanych funkcji, 
z  których potem w  prak-
tyce wiele nie jest wyko-
rzystywanych. To z  kolei 
przekłada się na zniechę-
cenie klientów do dalszego inwestowania 
w rozwój systemów informatycznych. Nie-
stety, wyjątkowo wiele firm jest niezadowo-
lonych ze swoich ostatnich inwestycji w IT. 
Jak pokazują badania Gartnera, 56 proc. 
podmiotów czuje frustrację i „bardzo ża-
łuje” swoich największych zakupów infor- 
matycznych z ostatnich dwóch lat. 

Kolejna korzyść z dobrej identyfikacji 
potrzeb informacyjnych użytkowników 
jest taka, że powoduje poprawę sprawno-
ści funkcjonowania systemów obiegu do-
kumentów. Możliwa jest bowiem właściwa, 

precyzyjna, dopasowana do rzeczywistych 
oczekiwań i potrzeb użytkowników, w tym 
również okresowych, czy też motywowa-
nych zmieniającymi się wymogami praw-
nymi, klasyfikacja przetwarzanych treści 
i  zasobów danych. Łatwiej i  dokładniej 
można indeksować zawartość dokumen-
tów, kiedy wiadomo do jakich informa-

cji użytkownicy potrzebują  
dostępu.

Do tego dochodzi jesz-
cze lepsza ochrona przetwa-
rzanych danych. Wskazanie 
potrzeb informacyjnych za-
pewnia bowiem możliwość 
ścisłego określenia, kto do ja-
kich informacji może czy po-
winien mieć dostęp. Ma to na 
przykład szczególne znacze-
nie przy ochronie danych oso-

bowych w kontekście wymogów RODO. 

Do kogo integratorzy i resellerzy powinni 
kierować swoją ofertę współpracy? Nie-
koniecznie do szefów działów IT czy me-
nedżerów pionów teleinformatycznych. 
W dużej mierze mogą zwracać się do osób 
kierujących działami biznesowymi, gdyż to 
tam właśnie zazwyczaj powstają i funkcjo-
nują określone potrzeby informacyjne. 

Systemy informatyczne są, de facto, na-
rzędziem do zaspokajania potrzeb informa-

cyjnych użytkowników. Im dokładniejsze 
ich rozpoznanie, tym lepsze dopasowanie 
rozwiązań technicznych, a więc i bardziej 
ukierunkowana na potrzeby konkretnego 
odbiorcy oferta handlowa. 

Badania rynkowe pokazują już zresztą 
faktyczne przesuwanie się strefy decyzyj-
nej poza obszar IT. Według raportu Gartne-
ra 67 proc. osób zaangażowanych w decyzje 
dotyczące zakupów nowych technologii 
nie jest związanych z IT. Sytuację tę zda-
je się też potwierdzać występujące dzisiaj 
w znacznej liczbie firm zjawisko shadow 
IT. Wiele zakupów rozwiązań informatycz-
nych odbywa się bezpośrednio w działach 
biznesowych, często poza wiedzą i zgodą 
pionu IT, głównie pod wpływem aktualnej 
potrzeby biznesowej. 

Abstrahując od toczącej się dyskusji na 
temat skutków tego rodzaju praktyk dla 
funkcjonowania całości środowiska infor-
matycznego przedsiębiorstwa, warto zwró-
cić uwagę, że otwierają one nowe możliwości 
działania dla integratorów. Zwłaszcza tych, 
którzy będą potrafili zaoferować rozwiązania 
pozwalające sprawnie zaspokajać pojawia-
jące się potrzeby informacyjne konkretnych 
grup pracowników. Być może niebawem sfi-
nalizowanie sprzedaży takich narzędzi nie 
będzie wymagało w ogóle kontaktów z sze-
fem IT. Poszukiwanie już dzisiaj kontaktów 
z osobami spoza działów IT może więc oka-
zać się dobrą inwestycją na przyszłość.  n
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Strefa decyzyjna 
o zakupie 
rozwiązań 
informatycznych 
przesuwa się 
poza obszar IT. 

Infrastrukturalne podejście
Do wdrażania systemów obiegu dokumentów i zarządzania informacją trzeba 

podchodzić w sposób kompleksowy, zintegrowany. Warto patrzeć na ich wykorzy-

stanie w kontekście funkcjonowania całej firmy. Pomocne w takiej sytuacji może 

okazać się pojęcie infrastruktury informacyjnej przedsiębiorstwa. Pozwala ono 

spojrzeć na procesy przetwarzania informacji w firmie i dostęp do nich w sposób 

całościowy, zorientowany na efekt. Może okazać się przydatne zarówno przy 

projektowaniu systemów informacyjno-komunikacyjnych jak i podczas rozmów 

handlowych z potencjalnymi kontrahentami. Pozwala myśleć zarówno o rozwią-

zaniach programistycznych, jak i sprzętowych, ale także organizacyjnych czy 

związanych z funkcjonowaniem procesów korzystania z informacji. Prof. Józef 

Oleński, dwukrotny prezes GUS, obecnie wykładowca Uczelni Łazarskiego, określa 

infrastrukturę informacyjną jako zasoby, systemy i procesy, które determinują 

bezpieczeństwo informacyjne oraz funkcjonowanie innych systemów i zasobów. 

Porównuje ją na przykład z infrastrukturą drogową, która stale istnieje i jest wy-

korzystywana w różnych miejscach, w różnym czasie, w różny sposób i z różną 

intensywnością. Jego zdaniem szef IT powinien odpowiadać tylko za tę część 

infrastruktury informacyjnej, która dotyczy warstwy sprzętowej i oprogramowania 

narzędziowego. Inne jej aspekty, w tym zasady tworzenia zasobów informacji,  

czy wybór języków informacyjnych, powinny być w gestii innych osób.
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Profesjonalne archiwum poczty elektronicznej to rozwiązanie, 
z którego powinny korzystać fi rmy każdej wielkości. Zapewnia 
łatwy dostęp do informacji zgromadzonych w wiadomościach, 
których ręczne przeszukiwanie mogłoby trwać w nieskończoność.

Wiadomości e-mail są jednym 
z najbardziej wartościowych za-
sobów przedsiębiorstwa – znaj-

dują się w nich duże ilości informacji, w tym 
danych wrażliwych. W  trakcie pandemii 
wykładniczo wzrósł stopień wykorzystania 
poczty elektronicznej, a cyfryzacja i praca 
zdalna stały się podstawą ciągłości bizne-
sowej. Utrata ważnych cyfrowych danych 
zakłóca działalność, a nawet zagraża repu-
tacji fi rmy, zaś w przypadku niemożliwości 
ich odzyskania pojawia się wręcz ryzyko jej 
bankructwa. Co więcej, przedsiębiorstwa 
z niektórych branż, w tym sektorów regulo-
wanych, jak opieka zdrowotna, fi nanse czy 
organizacje rządowe, mają szczególnie su-
rowe przepisy dotyczące zgodności i muszą 
przechowywać większość danych w orygi-
nalnej formie przez wiele lat.

Podobnie jak inne kluczowe dla fi rmy za-
soby, repozytorium poczty elektronicznej 
powinno być backupowane, aby w razie po-
trzeby móc szybko przywrócić dostęp do 
ostatnich wiadomości i ustawień serwera. 
Jednak przechowywanie wszystkich star-
szych wiadomości na serwerze poczty jest 
nieopłacalne – negatywnie wpływa na jego 
wydajność, jak też zajmują one cenną prze-
strzeń dyskową, co ma przełożenie na koszt 
obsługi serwera oraz wydłuża czas wyko-
nania jego backupu. Dlatego warto skorzy-
stać z alternatywnego rozwiązania.

– Profesjonalna archiwizacja poczty elek-
tronicznej może mieć kluczowe znaczenie dla 
utrzymania ciągłości działania biznesu i wno-
si istotny wkład w koncepcję cyberodporności 
przedsiębiorstwa. Zapewnia również zgodność 
z wymogami prawnymi dotyczącymi przecho-
wywania informacji krytycznych. Jest bar-
dzo cennym fi larem stanowiącym podstawę 
strategii zarządzania danymi – mówi Anna 

Shahin, Channel Marketing Manager Mail-
Store w fi rmie OpenText.

Niezależne rozwiązanie do archiwizacji 
wiadomości e-mail może pomóc w ich zabez-
pieczeniu oraz uprościć odzyskiwanie, dzięki 
czemu całe ich repozytorium jest bezpiecz-
nie przechowywane w archiwum i pozostaje 
dostępne na przykład dla operacji wyszuki-
wania. Nawet po katastrofi e, w wyniku któ-
rej serwer poczty elektronicznej musi zostać 
przywrócony z kopii zapasowej, fi rmy mo-
gą uzyskać dostęp do wiadomości bez utraty 
cennego czasu. 

Ponadto rozwiązanie do archiwizacji 
poczty elektronicznej może uprościć two-
rzenie kopii zapasowych z serwera i odzy-
skiwanie danych. Utrzymanie niewielkiej 
liczby wiadomości przechowywanych na 
nim oznacza, że proces tworzenia backupu 
będzie wymagał mniej czasu i pojemności 
pamięci masowej, szybsze staje się też przy-
wrócenie danych po ewentualnej awarii.

Twórcą jednego z  najbardziej komplek-
sowych i  niezawodnych rozwiązań do 
archiwizacji poczty elektronicznej jest nie-
miecka fi rma MailStore Software GmbH 
(fi lia OpenText). Z  jej narzędzi korzysta 
ponad 80 tys. klientów z ponad 100 krajów. 
Stworzone przez tę fi rmę oprogramowanie 
MailStore Server wykonuje kopię wszyst-
kich wiadomości e-mail z serwerów poczty 
elektronicznej, oprogramowania klienckie-
go na komputerach użytkowników, a także 
usług chmurowych (Google Workspace i Mi-
crosoft 365). Wiadomości są przechowywane 
w archiwalnych plikach w zaszyfrowanej po-
staci, co chroni je przed ewentualnym zafał-
szowaniem i zmianą treści, a także zapewnia 
zgodność z regulacjami prawnymi.

– Jako reseller często rozmawiamy z klien-
tami na temat backupu, ale brakowało nam 
w portfolio dobrego rozwiązania do sprawnej 
archiwizacji poczty – mówi Dariusz Maroń, 
właściciel fi rmy Servcomp. –MailStore do-
skonale wpisuje się w tę potrzebę i cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Łatwa i szybka im-
plementacja tego rozwiązania oraz przystępna 
cena przekładają się na dużą sprzedaż.

W  ofercie MailStore Software dostęp-
ne jest także narzędzie MailStore Service 
Provider Edition (SPE), przeznaczone dla 
dostawców usług zarządzanych. Na całym 
świecie polega na nim już ponad tysiąc fi rm 
MSP, które oferują swoim klientom archiwi-
zację poczty elektronicznej w formie usługi. 
Z kolei indywidualni użytkownicy mogą sko-
rzystać z bezpłatnego narzędzia MailStore 
Home, które umożliwia archiwizację ich 
prywatnych wiadomości e-mail.

Więcej informacji na temat produktów 
fi rmy MailStore można uzyskać na stro-
nie www.mailstore.com. Autoryzowanym 
dystrybutorem MailStore jest Bakotech.

archiwizacji poczty elektronicznej

Dodatkowe informacje:
sales@mailstore.com

mailstore@bakotech.pl
tel. 664 751 900

Rośnie znaczenie
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Wobecnych czasach dane docie-
rają do przedsiębiorstw w bar-
dzo różnych postaciach – na 

wydrukach, zdjęciach, zrzutach ekranu, 
w plikach grafi cznych czy różnorodnych 
dokumentach. Z tego powodu zarządza-
nie zgromadzonymi w nich informacjami 
bywa bardzo utrudnione, zaś największy 
problem stanowi brak możliwości prze-
szukiwania dokumentów oraz eksportu 
znajdującego się w nich tekstu.

Pomóc w tym może aplikacja ABBYY 
FineReader PDF. To uniwersalne na-
rzędzie, które zapewnia pracownikom 
przetwarzającym informacje wydajne 
zarządzanie dokumentami. Wbudowany 
mechanizm OCR ułatwia digitalizację do-
kumentów, opracowywanie znajdujących 
się w nich treści, zabezpieczanie plików 

przed edycją oraz udostępnianie i współ-
pracę na nich. W ten sposób redukowane 
są ograniczenia powodowane przez nie-
dostępne i nieprzeszukiwalne dokumen-
ty, a także zadania wymagające korzystania 
z wielu programów. Dzięki profesjonalne-
mu narzędziu pracownicy mogą skupić 
się na swoich obszarach specjalizacji, 
zamiast tracić cenny czas na zawiłe zada-
nia administracyjne. 

ABBYY FineReader PDF zapewnia kom-
pleksowy zestaw narzędzi ułatwiających 
pracę w  równie wydajny sposób z  do-
kumentami w różnych formatach – po-
wstałych od razu w postaci cyfrowej lub 
zeskanowanych z  papieru. Umożliwia 
uzyskanie dostępu do tekstów, tabel oraz 

całego układu dokumentu PDF, a następ-
nie edytowanie ich bez dodatkowych eta-
pów konwersji – poprawianie całych zdań 
i  akapitów, a  nawet zmienianie układu 
dokumentu.

Dokumenty PDF mogą być konwerto-
wane do wielu formatów plików (w tym 
Word i Excel) w celu zapewnienia ich za-
awansowanej edycji. Również po zeska-
nowaniu papierowego dokumentu można 
rozpoznać jego treść i zapisać w formacie 
PDF, zgodnie ze specyfi kacją ISO. Na do-
kumentach PDF można też współpraco-
wać, dzielić się pomysłami oraz poznawać 
opinie zespołu dzięki zastosowaniu na-
rzędzi do dyskusji, takich jak zaznaczanie 
fragmentów tekstu, komentowanie i ryso-
wanie. Stworzone dokumenty mogą być 
podpisywane cyfrowo, jak też zabezpie-
czane hasłem. FineReader PDF ułatwia 
również redagowanie danych wrażliwych 
oraz usuwanie danych ukrytych. Tak bo-
gaty zestaw funkcji ułatwia zwiększenie 
wydajności codziennej pracy oraz zredu-
kowanie liczby używanych aplikacji i wy-

ABBYY: 
sztuczna inteligencja 
do zarządzania dokumentami  
Twórcy oprogramowania FineReader nie tylko rozwijają bazujący 
na AI algorytm rozpoznawania znaków (OCR), ale także wprowa-
dzili w ostatnim czasie wiele funkcji umożliwiających zarządzanie 
dokumentami w cyfrowym środowisku pracy.

n  Natychmiastowe rozpoznawanie w tle umożliwia bezpośred-

nią pracę z nieprzeszukiwalnymi dokumentami PDF

n  Niezwykle wydajne porównywanie dokumentów w różnych 

formatach plików, w tym nieprzeszukiwalnych skanów

n  Duża liczba języków rozpoznawania, w tym inteligentne 

wykrywanie języka dokumentu i obsługa dokumentów 

wielojęzycznych

n  Lider w branży OCR dzięki wyjątkowej jakości optycznego 

rozpoznawania znaków

n  Funkcja zaawansowanej digitalizacji i przetwarzania doku-

mentów za pomocą edytora OCR

n  Wyjątkowa dokładność przetwarzania i wyodrębniania tabel

Główne zalety oprogramowania FineReader 

ZARZĄDZANIE  OBIEGIEM DOKUMENTÓW I  INFORMACJI
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eliminowanie konieczności wykonywania 
tej samej pracy dwukrotnie.

FineReader PDF oferowany jest 
w dwóch opcjach. Wersja Standard umoż-
liwia tworzenie, konwertowanie, edy-
towanie i  zabezpieczanie dokumentów 
PDF, a także rozpoznawanie tekstu za po-
mocą OCR. Natomiast wersja Corporate 
zapewnia dodatkowo porównywanie do-
kumentów w różnych formatach – także 
pomiędzy edytowalnym plikiem i nieprze-
szukiwalnym skanem. Znalezione zmiany 
można wyeksportować w przejrzysty spo-
sób w formie komentarzy w dokumencie 
PDF lub śledzenia zmian w pliku Worda, 
aby możliwa była dalsza współpraca przy 
nich z innymi osobami. 

Wersja Corporate umożliwia także auto-
matyzowanie procesu digitalizacji i prze-
twarzania za pomocą funkcji Hot Folder 
(do 5 tys. stron miesięcznie), aby usprawnić 
rozpoznawanie OCR powtarzających się 
fragmentów tekstu lub konwertować wie-
le dokumentów na przeszukiwalne pliki 
PDF i PDF/A lub do edytowalnych forma-
tów Microsoft Word, Excel i innych. 

Elastyczne licencjonowanie
Istnieje kilka metod licencjonowania opro-
gramowania FineReader PDF, dostosowa-
nych do różnych potrzeb użytkowników 
indywidualnych, fi rm każdej wielkości, 
placówek edukacyjnych oraz instytucji 
państwowych. W każdym przedstawio-
nym poniżej przypadku konieczny jest za-
kup minimum pięciu licencji.

Dla dowolnej wielkości podmiotów 
działających w sieci rozproszonej lub lo-
kalnej (LAN), które na wybranych sta-
nowiskach potrzebują rozwiązania do 
zarządzania dokumentami i  ich edycji, 
ABBYY rekomenduje wersję stanowi-
skową. Centralne zarządzanie licencjami 
(ręczne lub tzw. ciche instalacje, przy-
dzielanie uprawnień poszczególnym pra-
cownikom i odbieranie ich) odbywa się za 
pomocą modułu menedżera.

Istnieje też opcja zdalnego korzystania 
z programu FineReader na komputerach 
stacjonarnych i w rozwiązaniach wirtu-
alizacyjnych, takich jak Microsoft Remote 
Desktop Services (RDS) oraz Citrix Virtu-
al Apps and Desktops. Wówczas aplikacja 
wdrażana jest na farmach serwerów, zaś 
menedżer licencji wykorzystywany jest 

W jaki sposób rozwijana jest funkcjonalność 
oprogramowania FineReader?
Jego producent, fi rma ABBYY, stawia przede 

wszystkim na aspekty związane ze współpracą 

i obiegiem dokumentów. Celem jest ułatwienie 

tych procedur w przedsiębiorstwach i różnego 

typu organizacjach. Bardzo ważna jest także 

automatyzacja pracy, w tym usprawnienie me-

chanizmów kategoryzacji dokumentów bazu-

jących na sztucznej inteligencji. W najbliższym 

czasie będzie miała premiera nowej wersji fl a-

gowego produktu ABBYY FineReader, w której 

jakość tych i wielu innych funkcji jeszcze bar-

dziej przyczyni się do popularyzacji rozwią-

zania w życiu każdego pracownika biurowego.

Zmianie uległ model licencjonowania…
Tak, z początkiem tego roku model licencjono-

wania został zamieniony z dotychczasowego, 

polegającego na sprzedaży licencji wieczy-

stych, na czasowe, zwane też subskrypcja-

mi. Producent zdecydował się na taki ruch ze 

względu na fakt, że wielu użytkowników nie 

odświeżało posiadanej aplikacji i nie korzy-

sta z jej najnowszych funkcji. Czasami nato-

miast oczekuje wsparcia, którego siłą rzeczy 

nie jesteśmy w stanie im dostarczyć. W ramach 

subskrypcji mają zagwarantowany dostęp do 

Trzy pytania do…
Jacka Wójcika, dyrektora handlowego dystrybucji 
w AutoID Polska 

Dodatkowe informacje:
Jacek Wójcik,

dyrektor handlowy działu dystrybucji, AutoID Polska
FineReader@FineReader.pl

do jej konfi guracji oraz przypisywania ich 
do nazwanych użytkowników.

Oferowana jest także licencja jednocze-
snego dostępu. W tym przypadku aplikacja 
wdrażana jest na nieograniczonej liczbie 
stacji roboczych i zarządzana z wykorzy-
staniem centralnego menedżera. W tym 
przypadku klient płaci za liczbę stano-
wisk, które mogą jednocześnie korzystać 
z  oprogramowania FineReader. Innymi 
słowy wszyscy pracownicy w fi rmie mogą 
korzystać na zasadach zamienności z jed-
nej puli wykupionych licencji. Ten typ li-
cencjonowania jest najczęściej używany 
w przypadku instytucji państwowych oraz 
fi rm prywatnych zatrudniających więcej 
niż 20 pracowników biurowych.

Generalnym przedstawicielem i dys-
trybutorem rozwiązań ABBYY w  Pol-

zawsze najnowszej wersji oprogramowania, 

jak również kompletne wsparcie techniczne. 

To także gwarancja stałego zysku dla partne-

rów, bo zakładamy, że posiadane przez fi rmy 

subskrypcje będą odnawiane.

W jakim zakresie na wsparcie dystrybutora 
mogą liczyć partnerzy?
Oprócz tradycyjnej współpracy w ramach pro-

gramu partnerskiego, wiele czasu inwestuje-

my w realizowane wspólnie z integratorami 

projekty dla bardziej wymagających klien-

tów. Jest to możliwe w przypadku rozwiązań 

pozwalających na bardziej zaawansowaną in-

tegrację, jak FineReader Server, Flexi Captu-

re, jak również przy użyciu silników ABBYY. 

Bazując na ponad 20-letnim doświadczeniu, 

znając interfejsy do poszczególnych funkcji, 

a także dysponując przykładami kodu, dora-

dzamy, w efekcie czego powstają rozwiązania 

własne fi rm partnerskich. Pomagamy przy re-

alizacji analiz przedwdrożeniowych, testach 

wydajnościowych i jakościowych. Zapewnia-

my, że partner, po zarejestrowaniu klienta jako 

pierwszy, dostanie taką cenę, dzięki której bę-

dzie mógł stworzyć korzystną ofertę, zapew-

niającą sprzedaż oraz nieprzerwany, cykliczny 

zysk.

sce jest krakowska fi rma AutoID Polska, 
która zapewnia VAR-om i integratorom 
kompleksowe wsparcie. Na jej stronie 
www.fi nereader.pl znajduje się 30-dnio-
wa wersja testowa oprogramowania 
FineReader. Natomiast rejestracji w pro-
gramie partnerskim można dokonać pod 
adresem partner.autoid.pl/new_partner.
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pełnej kontroli. Samo szyfrowanie dobrze 
sprawdza się przy zabezpieczaniu danych 
w środowisku zewnętrznym (w komuni-
kacji przez internet, na urządzeniach mo-
bilnych, w chmurze), jednak niezbędny 
staje się także wgląd w to, co się z nimi dzie-
je gdy opuszczą fi rmową sieć, oraz kontro-
la nad wszelkimi zdarzeniami, które mają 
związek z poufnymi danymi. 

– Żadna uważająca się za poważną fi rma 
nie może pozwolić sobie na wyciek danych. 
Po pierwsze, ze względu na sankcje i bardzo 

wysokie kary, jakie nakłada UODO w ra-
mach przepisów RODO i ustawy o ochro-
nie danych osobowych. Po drugie, wyciek 
danych klientów lub wewnętrznych infor-
macji, świadczy o braku profesjonalizmu 
i skutecznie odstrasza partnerów bizneso-
wych – mówi Piotr Czarnecki, wiceprezes 
zarządu NetFormers.

Wciąż najczęściej stosowanym me-
chanizmem zabezpieczającym zaso-
by jest szyfrowanie, jednak coraz więcej 
klientów wprowadza także rozwiązania, 
które mają zapobiegać wyciekowi infor-
macji. Pozwala to zabezpieczyć najsłab-
sze ogniwo środowiska IT, którym są 
użytkownicy. Przy czym nie tylko orga-
nizacje samorządowe, ale także prywatne 
fi rmy, które przetwarzają dane, dostrze-
gają konieczność wdrożenia rozwiązań 
kontrolujących zasoby i zapobiegających 
wyciekowi danych.

– Zgodnie z art. 32 ustawy o RODO, wy-
bierając metodę zabezpieczania należy 
wziąć pod uwagę bieżący stan wiedzy tech-
nicznej, koszt wdrożenia, zakres, charakter 
i cel przetwarzania informacji oraz ryzyko 

Presja utrzymania zgodności z regulacjami, ochrona 
marki oraz własności intelektualnej skłaniają fi rmy 
do wdrażania rozwiązań do szyfrowania danych 
i ochrony przed ich wyciekiem.

Do wzrostu popularności mechani-
zmów szyfrowania i ochrony przed 
ujawnieniem danych (Data Loss 

Prevention, DLP) jako narzędzi ochro-
ny wrażliwych informacji przyczyniają 
się stale pojawiające się doniesienia o ich 
wyciekach oraz potrzeba zapewnienia 
zgodności z regulacjami. Ochrona takich 
danych staje się coraz trudniejsza wobec 
rosnącej  złożoności łańcuchów dostaw 
oraz popularyzacji chmury i innych ze-
wnętrznych usług, nad którymi nie ma już 

Walka  
SZYFROWANIE DANYCH I  OCHRONA PRZED WYCIEKAMI

o najsłabsze ogniwo  
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Niszczenie silniejsze od każdego szyfrowania
Do wycieku może dojść nie tylko podczas wykorzystywania danych w ramach obiegu 

informacji, ale także w wyniku wycofania z użytku ich nośników. Wobec ogromnego 

przyrostu informacji przetwarzanej i przechowywanej w formie elektronicznej potencjał 

rynku bezpiecznego niszczenia danych jest niezmiennie duży. W tym obszarze stoso-

wane są dwa podejścia. Jednym jest skuteczne niszczenie nośników, a drugim specjali-

styczne kasowanie danych. Ta druga metoda daje możliwość ponownego wprowadzenia 

sprzętu na rynek. To do klienta należy wybór: czy programowo usunąć dane, co może 

być lepsze dla środowiska naturalnego, czy raczej postawić na fi zyczne ich zniszczenie, 

jeśli ma to zapewnić większy spokój zlecającemu. Profesjonalni dostawcy na rynku 

polskim oferują obie usługi, gwarantując ich stuprocentową skuteczność. 

26_29_Vad 3_2022_szyfrowanie danych i ochrona przed wyciekami.indd   26 04.09.2022   12:47:07



naruszenia praw i wolności osób, których 
one dotyczą – przypomina Grzegorz No-
coń, inżynier systemowy w Sophosie. 

 
Przy wyborze oprogramowania do szyfro-
wania danych to nie aspekty techniczne 
powinny być najważniejsze, ale użytecz-
ność i elastyczność rozwiązania. Powinno 
być wygodne w użyciu dla pracowników 
— w przeciwnym razie po prostu nie będą 
z niego korzystać. Powinno być także ska-
lowalne, a więc zapewniać dostosowywa-
nie ochrony do tempa rozwoju firmy oraz 
zmieniających się potrzeb w zakresie bez-
pieczeństwa.

Oczywiście, wdrażane rozwiązanie 
musi mieć zaimplementowane moc-
ne standardy szyfrowania. Przykłado-
wo, instytucje rządowe oraz prywatne 
i publiczne organizacje na całym świecie 
powszechnie stosują dziś branżowy stan-
dard szyfrowania AES (Advanced Encryp-
tion Standard). Zastąpił on starszy DES  
(Data Encryption Standard), podatny na 

ataki typu brute force, podczas których 
napastnik wypróbowuje wiele kombinacji 
kluczy do momentu, aż jeden z nich w koń-
cu zadziała.

Wdrożenie może wymagać szyfrowania 
zarówno danych w spoczynku, jak i w ru-
chu. Dane w spoczynku (pliki, foldery lub 
całe dyski) są zapisywane na serwerach, 
komputerach stacjonarnych, laptopach, 
przenośnych pamięciach itp. Z kolei dane 
w ruchu są przesyłane przez sieć firmową 
lub dalej, przez internet, np. pocztą elek-
troniczną. Są one najczęściej chronione 
poprzez ustanowienie bezpiecznego po-
łączenia między urządzeniami końcowy-
mi i  szyfrowanie transmisji za pomocą 
protokołów IPsec albo TLS. Innym sposo-
bem jest zaszyfrowanie wiadomości wraz 
z jej załącznikami przed wysłaniem, dzięki 
czemu tylko autoryzowany odbiorca może 
uzyskać do niej dostęp.

Dobre rozwiązanie powinno zapew-
niać granularne szyfro-
wanie –  gdy obejmuje 
ono wszystkie dane, zbyt 
mocno obciążane są za-
soby obliczeniowe. Dla-
tego częściej szyfruje się 
tylko te najbardziej wraż-
liwe, takie jak informacje 
związane z własnością in-
telektualną firmy, umożli-
wiające identyfikację osób 
czy finansowe. Elastyczne 
narzędzia zapewniają wiele poziomów 
szczegółowości szyfrowania, np. określo-
nych folderów, typów plików lub aplikacji, 

a także szyfrowanie całego dysku oraz no-
śników wymiennych.

Ochrona poprzez szyfrowanie może 
obejmować przydatną funkcję „always-
-on encryption”, która zapewni, że poufne 
pliki będą zawsze w formie zaszyfrowanej. 
W tym wypadku szyfrowanie „podąża” za 
plikiem, gdziekolwiek się znajduje. Pliki  
są szyfrowane już podczas tworzenia i po-
zostają tak chronione, gdy są kopiowane, 
wysyłane pocztą e-mail lub aktualizowane.

Dbając o każdy aspekt ochrony, nie moż-
na zapominać o skutecznej kontroli nad 
kluczami. Oprogramowanie do szyfrowa-
nia danych zapewnia funkcje zarządzania 
kluczami, które obejmują ich tworzenie, 
dystrybucję, przechowywanie i kasowa-
nie oraz sporządzanie kopii zapasowych. 

Rozwiązanie do szyfrowania powinno 
umożliwiać stworzenie 
polityki dotyczącej tego 
właśnie rodzaju ochro-
ny oraz wymuszać jej eg-
zekwowanie. Jej reguły 
określają jak i kiedy da-
ne mają być szyfrowane. 
Przykładowo, pracownik 
może próbować zapisać 
poufny plik na wymien-
nym dysku USB, aby 
użyć go do pracy w  do-

mu. W takim wypadku oprogramowanie 
szyfrujące – wysyłając mu ostrzeżenie, że  
jego działanie narusza politykę bezpie-
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Zdaniem integratora 

n  Piotr Czarnecki, wiceprezes zarządu, NetFormers
Systemy DLP pomagają sprostać trzem podstawowym wyzwaniom, przed 

którymi staje właściwie każde przedsiębiorstwo, czyli ochronie danych 

osobowych, ochronie własności intelektualnej oraz monitorowaniu ru-

chu danych. Doświadczenie pokazuje, że większe firmy preferują bardziej 

restrykcyjne podejście do przepływu informacji. Używają jasno zdefi-

niowanych reguł bezpieczeństwa, które obowiązują pracowników. Takie 

ograniczenie swobody nie oznacza jednak, że znika podatność na incydenty 

związane z bezpieczeństwem danych. Oczywiście, do ich wycieków dochodzi 

także w małych przedsiębiorstwach. Ze względu na znacznie mniej skompli-

kowaną strukturę organizacyjną tych firm łatwiej wychwycić u nich pewne 

niewłaściwe mechanizmy. Z drugiej strony, niewielkim podmiotom często 

brak odpowiednich narzędzi oraz wiedzy, jak radzić sobie w tego typu sytu-

acjach. Przed wybraniem właściwego rozwiązania DLP należy więc przede 

wszystkim wziąć pod uwagę indywidualne wymagania – w tym sieciowe 

– oraz rodzaje danych, które mają być chronione. 

Szyfrowanie 
laptopów, tabletów 
oraz nośników 
wymiennych może 
uchronić firmę przed 
odpowiedzialnością.

Narzędzia DLP 
są bardzo czułe 
i mogą nawet 
sparaliżować 
pracę firmy.
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czeństwa danych – zablokuje kopiowanie 
pliku do momentu jego zaszyfrowania. 
Zautomatyzowane egzekwowanie reguł 
polityki szyfrowania ułatwi przestrzega-
nie zasad bezpieczeństwa danych. 

Nierzadko działy IT wciąż muszą zma-
gać się z  odmiennymi, wdrożonymi na 
różnych etapach rozwoju fi rmy mechani-
zmami szyfrowania. Przykładowo, korpo-
racja może przejąć przedsiębiorstwo, które 
używa własnych technik szyfrowania, al-
bo jakiś dział wykorzystuje szyfrowanie 
natywne dla produktów Apple i Micro-

soft, czyli FileVault w  systemie macOS
lub BitLocker w systemie Windows. 

Właśnie dlatego na rynku są ofero-
wane rozwiązania, które umożliwiają 
zarządzanie wieloma sposobami szyfro-
wania danych. Zunifi kowana konsola mo-
że zapewniać także wgląd we wszystkie 
urządzenia końcowe, w tym rejestrować 
użycie szyfrowania na danym sprzęcie. 
Warto przypomnieć: w przypadku zgu-
bienia lub kradzieży laptopa taki raport 
pomoże uniknąć kar za niezgodność 
z przepisami.
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DLP?
Rynek rozwiązań do ochrony przed wy-
ciekiem danych ma już swoje lata. Pro-
dukty DLP ewoluowały, rósł też obszar 
ich zastosowania, między innymi o usłu-
gi zarządzane, środowisko chmury oraz 
zaawansowaną ochronę przed zagroże-
niami. W przeszłości wydawało się, że do 
zdiagnozowania głównego problemu bez-
pieczeństwa danych wystarczy samo ich 
monitorowanie. Z biegiem czasu wdraża-
jący DLP zaczęli wymagać większej i bar-
dziej szczegółowej kontroli nad danymi, 
prostszego interfejsu użytkownika i bar-
dziej praktycznych raportów. Pojawiła się 
także potrzeba rozszerzenia funkcjonal-
ności DLP – z głównego punktu wyjścia 
z fi rmowej sieci, na komputery stacjonar-
ne i mobilne, serwery, repozytoria prze-
chowywanych dokumentów i bazy danych. 

Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązania DLP 
to zestaw narzędzi i procesów mających za-
pobiegać sytuacjom prowadzącym do tego, 
że poufne dane zostaną utracone, niewła-
ściwie wykorzystane lub udostępnione 
przez nieuprawnionych użytkowników. 
Oprogramowanie DLP klasyfi kuje podle-
gające regulacjom, poufne i krytyczne da-
ne biznesowe oraz identyfi kuje naruszenia 
określonych dla nich reguł polityki – albo 
wewnętrznych, ustanowionych przez fi r-
mę, albo zewnętrznych, wynikających 
z przepisów, takich jak RODO, HIPAA czy 
PCI-DSS.

Po zidentyfi kowaniu naruszenia poli-
tyki ochrony danych rozwiązanie DLP 
uruchamia działania naprawcze –  wy-
syła alerty, wymusza szyfrowanie albo 
włącza inne mechanizmy ochronne ma-
jące na celu uniemożliwienie użytkow-
nikowi końcowemu przypadkowego lub 
celowego udostępnienia poufnych infor-
macji. Oprogramowanie i narzędzia za-
pobiegające utracie danych monitorują 
i kontrolują zdarzenia na urządzeniach 
końcowych, fi ltrują strumienie danych 
w fi rmowych sieciach oraz monitorują da-
ne w chmurze, w spoczynku, w ruchu oraz 
podczas ich użycia. Rozwiązania DLP za-
pewniają również raportowanie, niezbęd-
ne do spełniania wymagań dotyczących 
zgodności z regulacjami i audytu, identy-
fi kowania słabo chronionych obszarów 
i anomalii, a także prowadzenia działań 

SZYFROWANIE DANYCH I  OCHRONA PRZED WYCIEKAMI

Zdaniem specjalisty  

n Mateusz Piątek, Product Manager, Dagma Bezpieczeństwo IT
Podejście do ochrony danych przed ich wyciekiem systematycznie 

się zmienia. Minęło już trochę czasu od wprowadzenia RODO, do-

szło do kilku incydentów bezpieczeństwa oraz głośnego nałożenia 

kar fi nansowych, więc świadomość konieczności zabezpieczania 

się rośnie. Niestety, większość fi rm nadal uważa, że skoro nic się 

na razie nie stało, to znaczy, że nie ma problemu. Zainteresowanie 

ochroną zaczyna rosnąć dopiero po tym, gdy stanie się coś złego. Groź-

ne incydenty obserwujemy coraz częściej w branży transportowej, fi nansowej, 

turystycznej czy projektowej. Jednak rozwiązaniami DLP powinna być zaintere-

sowana każda fi rma i instytucja, która podpisuje różne umowy, gromadzi dane 

klientów, pracowników czy partnerów biznesowych. W końcu ryzyko dla każdego 

jest tak samo poważne. 

n Jakub Andrzejewski, Account Manager, Progress
Świadomość ryzyka wycieku daych rośnie w fi rmach, co wynika 

przede wszystkim z aktualnej sytuacji geopolitycznej oraz regulacji 

prawnych, obligujących do wprowadzania konkretnych reguł poli-

tyki bezpieczeństwa. Szczególnie istotnym aspektem w przypadku 

klientów z sektora publicznego, bankowego, ubezpieczeń oraz opie-

ki zdrowotnej jest bezpieczny transfer wrażliwych plików. Ich wy-

miana poprzez e-mail, serwery FTP czy nawet ogólnodostępne serwisy 

chmurowe wiąże się z ryzykiem wycieku, kradzieży bądź utraty danych, za co re-

gulacje przewidują surowe kary. Rozwiązaniem jest wdrożenie systemu Managed 

File Transfer (MFT), który poprzez szyfrowanie, autoryzację użytkowników oraz 

gwarancję dostarczenia zapewnia pełną kontrolę i bezpieczeństwo wymiany da-

nych, zarówno w fi rmie, jak i na zewnątrz.

n Grzegorz Nocoń, inżynier systemowy, Sophos
W kontekście ochrony danych dużą rolę odgrywa świadomość sa-

mych użytkowników, ale też proaktywne działanie. Najważniej-

szym, a zarazem najtrudniejszym krokiem jest zlokalizowanie 

danych i procesów, które wokół nich zachodzą. Właśnie brak zna-

jomości procesów, którym poddawane są dane oraz niedostatecz-

na kontrola dostępu użytkowników do zasobów, to najczęstsze błędy 

popełniane podczas wdrażania rozwiązań DLP. Trzeba wziąć pod uwa-

gę wszystkie punkty dostępu do danych, w tym także drukowanie, kopiowanie 

wrażliwych plików na nośniki USB do repozytorium chmurowego czy dostęp do 

informacji przez szeroko rozumiane aplikacje. Warto też pamiętać o zapobieganiu 

nieumyślnym wyciekom danych, na przykład w wyniku rozesłania wiadomości do 

większej liczby odbiorców lub ich pomyleniu.
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tak różne muszą być działania wyzwala-
ne w odpowiedzi na określone zdarzenie. 
Dobrą praktyką w diagnozowaniu zagro-
żeń w danym środowisku jest rozpoczę-
cie tworzenia ochrony od monitorowania 
tego środowiska. Wiele rozwiązań DLP 
zapewnia prowadzoną w czasie rzeczy-
wistym lub prawie rzeczywistym kontro-
lę zdarzeń naruszających reguły polityki 
bezpieczeństwa. Na podstawie raportów 
będzie można następnie wdrażać mecha-
nizmy zapobiegające naruszeniom. 

– Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie, jakie kanały potencjalnego wycieku 
powinny być uwzględniane przede wszyst-
kim. Jeśli zablokujemy pendrive’a, użytkow-
nik wyśle plik przez chmurę. Odpowiedź 
powinna zatem bazować na audycie, przy 
czym w pierwszej kolejności sprawdzamy, 
kto i jakie dane wysyła oraz którędy. Na tej 
podstawie wdrażamy odpowiednie zabez-
pieczenia, przy zachowaniu komfortu pracy 
oraz w trybie, który będzie edukował pra-
cownika – tłumaczy Mateusz Piątek. 

Ostatecznie nie ma jednego, powtarzal-
nego sposobu na opracowanie reguł poli-
tyki wdrażania DLP, którym będą podlegać 
poufne dane w różnych firmach. Punktem 
wyjścia może być wewnętrzna ocena ry-
zyka dla dozwolonych, różnych rodzajów 
komunikacji i procesów – zarówno elek-
tronicznych, jak i manualnych (drukarki 
i dokumenty papierowe). Ponieważ strate-
gia ochrony przed wyciekiem danych jest 
zwykle dostosowywana do kultury organi-
zacyjnej danej firmy, to – definiując polityki 
DLP – wdrażający powinni współpracować 
z osobami zarządzającymi działami biz-
nesowymi. Dzięki temu pracownicy będą 
świadomi obowiązujących zasad i możli-
wych skutków ich naruszenia.  n

w ramach informatyki śledczej oraz re-
agowania na incydenty.

Jak wdrażać ochronę przed 
wyciekiem?
Niepowodzenia związane z DLP często 
polegają na tworzeniu zbyt skomplikowa-
nych wstępnych planów wdrażania, w któ-
rych próbuje się od razu rozwiązać zbyt 
wiele problemów ochrony danych. Dlatego 
lepszym podejściem jest wyznaczenie ce-
lów, które są łatwe do osiągnięcia i mierzal-
ne. DLP powinno być wdrażane w ramach 
projektu, w którym początkowo zawęża się 
obszar danych do ochrony, skupiając się na 
określonym ich rodzaju. Można też zacząć 
od uzyskania wglądu w dane, gdy głównym 
celem będzie wykrywanie i automatyczna 
klasyfikacja danych wrażliwych w  celu 
kontrolowania ruchu wychodzącego.

Warto podkreślić, że narzędzia DLP są 
bardzo czułe i mogą nawet sparaliżować 
pracę firmy. Dlatego przede wszystkim nie 
należy od razu wszystkiego blokować i po-
winno się je wdrażać krok po kroku. 

– Także decyzji o zakupie nie należy po-
dejmować na podstawie niezliczonej licz-
by funkcji, które mają rozwiązania tej klasy. 
Trzeba na chłodno rozważyć, co dokładnie 
chcemy uzyskać, odpowiadając sobie na kil-
ka pytań. Czy dane rozwiązanie zabezpieczy 
określony obszar biznesowy? Czy będziemy 
potrafili samodzielnie nim zarządzać? Ta-
kie podejście pozwoli uniknąć inwestycji 
w rozwiązanie będące problematyczne we 
wdrażaniu i konfigurowaniu – mówi Ma-
teusz Piątek, Product Manager w Dagma 
Bezpieczeństwo IT.

Tak jak różnią się od siebie rodzaje da-
nych, które mają być chronione przez 
DLP (w ruchu, w spoczynku, w użyciu), 

Co było w firmie,
musi zostać
w firmie...

Niszczarka
dysków

HSM HDS150

www.hsm.eu
handlowy@hsm.eu

230 V
in-house

do 210 szt./h
57 700 PLN

Kryteria doboru rozwiązania DLP 
n  Czy trzeba wprowadzić 

kontrolę i klasyfikację 
informacji bazującą na 
treści lub kontekście? 

n  Czy użytkownicy mają sa-
modzielnie klasyfikować 
dokumenty?

n  Czy chronione mają być 
dane ustrukturyzowane 
lub nieustrukturyzowane?

n  Jakie systemy operacyjne 
mają być obsługiwane?

n  Jakie opcje wdrażania są 
oferowane? Czy rozwiąza-
nie umożliwia świadcze-
nie usług zarządzanych?

n  Czy ochrona ma się sku-
piać głównie na zagroże-
niach wewnętrznych czy 
zewnętrznych?

n  Zgodności z jakimi regula-
cjami ma dotyczyć ochrona?

n  Z jakimi innymi rozwiązania-
mi ma być integrowane DLP?

n  Jak szybko trzeba wdrożyć 
ochronę DLP? 

n  Czy będzie potrzeba za-
trudnienia dodatkowych 
pracowników do zarządza-
nia DLP?
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Acronis rozwija funkcjonalność usługi Cyber Protect Cloud, przeznaczonej dla fi rm zajmujących 
się wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ostatnio rozbudowano ją o mechanizmy 
zaawansowanego zarządzania, jak też funkcję DLP.

Acronis Cyber Protect Cloud za-
pewnia połączenie mechanizmów 
backupu z bazującą na sztucznej in-

teligencji ochroną przed złośliwym opro-
gramowaniem oraz funkcją zarządzania 
bezpieczeństwem urządzeń końcowych. 
Za pomocą tego rozwiązania integratorzy 
i usługodawcy mogą rozszerzyć swoją ofer-
tę o szeroko rozumiane usługi cyberbezpie-
czeństwa, backupu i odzyskiwania danych 
po awarii, synchronizacji i udostępniania 
plików oraz zarządzania zasobami. Dla 
klientów mogą też przygotowywać rozbu-
dowane raporty z podejmowanych działań, 
jak też dotyczące stanu ich środowiska IT. 

W ostatnim czasie do platformy Cyber 
Protect Cloud trafiła funkcja Advanced 
Data Loss Prevention (DLP). Umożliwia 
wykrywanie i zapobieganie nieuprawnio-
nemu wykorzystaniu, przesyłaniu i prze-
chowywaniu poufnych, chronionych lub 
wrażliwych informacji. Odbywa się to po-
przez zastosowanie kombinacji kontroli 
kontekstowej i analizy treści w celu egzekwo-
wania fi rmowych reguł polityki korzystania 
z danych.

Treści podlegające ochronie dzielone są 
na trzy kategorie – dla każdej z nich moż-
na stworzyć precyzyjne zasady zabezpie-
czania. Pierwsza kategoria obejmuje dane 
w stanie spoczynku, przechowywane na ser-
werach plików, w urządzeniach końcowych, 
bazach danych, repozytoriach dokumentów 
i pamięciach masowych w chmurze. Dru-
ga kategoria to dane w ruchu – wiadomo-
ści e-mail, webmail, komunikatory, media 
społecznościowe, udostępnianie plików 
w chmurze, a  także protokoły HTTP(S), 

FTP(S) i SMB. Trzecią kategorię stanowią 
dane w użyciu, czyli otwierane pliki, druko-
wane dokumenty, wykonywane zrzuty ekra-
nu czy treść kopiowana do schowka.

Funkcję Advanced DLP udostępniono 
w Acronis Cyber Protect Cloud w mode-
lu Early Access Program. Korzystający z tej 
usługi dotychczasowi klienci i  partnerzy 
fi rmy Acronis mogą przetestować ją bez-
płatnie (także sama platforma Acronis Cy-
ber Protect Cloud z funkcją Advanced DLP 
jest dostępna jako bezpłatna wersja próbna 
do testów dla potencjalnych klientów). 

W ramach programu wczesnego dostępu 
zapewniono ochronę wrażliwych danych 
przesyłanych za pośrednictwem szerokiej 
gamy połączeń, w tym komunikatorów in-
ternetowych i  urządzeń peryferyjnych. 
Dostępne są gotowe szablony klasyfi kacji 
danych dla popularnych regulacji praw-
nych, takich jak RODO, HIPAA i PCI DSS. 
Zapewniono również ciągłe monitorowanie 
incydentów DLP z wieloma opcjami egze-
kwowania reguł polityki, umożliwiając bie-
żące automatyczne dostosowywanie ich do 
specyfi ki biznesowej. Rozbudowane funk-
cje audytu i rejestrowania dają administra-
torom możliwość skutecznego reagowania 
na zdarzenia DLP i prowadzenia dochodzeń 
po wykryciu naruszenia. 

Kolejną nową funkcją dostępną dla usługi 
Acronis Cyber Protect Cloud jest Advanced 
Management. Dzięki niej administratorzy 
mogą skupić się na zarządzaniu, monito-
rowaniu oraz ochronie danych, aplikacji 
i systemów swoich klientów. Wbudowany 

mechanizm Cyber Scripting pozwala zau-
tomatyzować codzienne, rutynowe zada-
nia konfi guracyjne i konserwacyjne, a dzię-
ki temu wyeliminować ryzyko popełnienia 
błędu ludzkiego. Dla administratorów do-
stępne są gotowe, opracowane i zweryfi ko-
wane przez Acronis skrypty, które można 
łatwo dostosować do własnych potrzeb, 
przetestować, uruchomić i zaplanować ich 
wykorzystanie w przyszłości.

Advanced Management pozwala także na 
proaktywne zwiększanie poziomu ochro-
ny środowisk IT klientów. Jest to możliwe 
dzięki zautomatyzowanej ocenie podat-
ności dla ponad 270 aplikacji i łataniu wy-
krytych luk bezpieczeństwa. Z kolei moduł 
predykcyjnego raportowania zapewnia lep-
szy wgląd w informacje o poziomie ochro-
ny danych oraz posiadanych przez fi rmę 
zasobach i  aplikacjach, co ułatwia pra-
cę i zwiększa efektywność jej planowania. 
Szczególnie przydatny jest mechanizm mo-
nitorowania stanu dysków w urządzeniach 
klienckich i przewidywania potencjalnych 
problemów z zastosowaniem technik ucze-
nia maszynowego. 

Autoryzowanymi dystrybutorami opro-
gramowania Acronis w  Polsce są: Also, 
APN Promise, Clico, Dagma, Ingram Micro 
i Systemy Informatyczne ITXON.

ochrona

Dodatkowe informacje:
Artur Cyganek, dyrektor polskiego oddziału Acronis, 

artur.cyganek@acronis.com

Coraz skuteczniejsza 

w chmurze
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W kontekście bezpieczeństwa 
sieci uwagę polskich klientów 
powinna przyciągać głównie 

oferta fi rmy Stormshield – europejskiego 
producenta fi rewalli nowej generacji, które-
go właścicielem jest koncern Airbus Group. 
Od lat dostarcza on nowoczesne rozwiązania 
do ochrony cyfrowej infrastruktury fi rm i in-
stytucji przed atakami. Korzysta z nich po-
nad 2 tys. polskich przedsiębiorstw, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych. Rozwiązania 
te są dostępne w wersji sprzętowej i wirtu-
alnej. Po wdrożeniu można zarządzać nimi 
z jednej konsoli Stormshield Management 
Center. Do dyspozycji klientów są również 
narzędzia do zbierania i analizowania logów 
Stormshield Log Supervisor. 

Wyłącznym dystrybutorem Stormshield 
w Polsce jest fi rma DAGMA Bezpieczeństwo 
IT. Wspólnie z producentem zapewnia za-
awansowane wsparcie techniczne, a także co 
roku organizuje w Polsce dwa duże wyda-

rzenia, bogate w warsztaty, szkolenia i ele-
menty rozrywkowe – Forum Użytkowników 
Stormshield oraz Forum Partnerów Storm-
shield. Dodatkowo dla użytkowników koń-
cowych organizowane są warsztaty online 
Akademia Bezpieczeństwa Sieci.

Nie tylko do biura 
W ostatnim czasie w znacznym stopniu na-
siliła się liczba cyberataków na sieci prze-
mysłowe, do których – oprócz komputerów 
i smartfonów – podłączone są różnego ro-
dzaju sensory, urządzenia sieciowe czy prze-
mysłowe systemy sterowania. Takie ataki 
zmierzają do kradzieży własności intelektu-
alnej lub zatrzymania procesu produkcyjne-
go, co w konsekwencji może przełożyć się na 
gigantyczne straty.

W niektórych przypadkach od skutecznej 
obrony zależy bezpieczeństwo społeczeń-
stwa. Ma to szczególne znaczenie w kon-
tekście faktu, że w branżach przetwórstwa 
paliw, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej 
systemy automatyki przemysłowej zapro-
jektowane były w latach 90. Zatem zarów-
no sterowniki PLC, jak i systemy operacyjne 
w tych sieciach, mają szereg podatności na 
ataki. Tymczasem coraz częściej dostęp do 
tych sieci realizowany jest przez połączenia 
zdalne, co może doprowadzić do włamania 
do sieci i wstrzymania produkcji, a w konse-
kwencji straty fi nansowej lub nawet zagroże-
nia zdrowia czy życia ludzi. 

Rozwiązania Stormshield potrafi ą chro-
nić sieci przemysłowe dając możliwość od-
dzielenia ich od sieci IT, wprowadzenia 
mechanizmów segmentacji oraz nadania 
autoryzowanego dostępu tylko do wskaza-

nych sterowników PLC za pośrednictwem 
VPN, wykorzystując przy tym mechanizm 
podwójnej autoryzacji użytkownika. Storm-
shield ma również w portfolio rozwiązania 
do ochrony sieci przemysłowych o wzmoc-
nionej konstrukcji, przeznaczone do insta-
lacji w trudnych warunkach klimatycznych 
(wysoka amplituda temperatur, duża wilgoć, 
środowisko narażone na wstrząsy).

Przykładem zaangażowania Stormshield 
w rozwój produktów dla tego obszaru ryn-
ku jest udostępniona w lipcu br. nowa wersja 
fi rmware’u dla fi rewalli Stormshield Net-
work Security. Oprogramowanie SNS 4.5 
wyposażono w kilka nowych funkcji, w tym 
uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) 
użytkowników i administratorów oraz me-
chanizm haseł jednorazowych (TOTP). 
Zwiększono także poziom ochrony sieci 
przemysłowych i operacyjnych dzięki za-
awansowanej analizie (DPI) protokołu prze-
mysłowego S7+ i  dokładniejszej kontroli 
protokołu OPC-DA (wprowadzono fi ltrowa-
nie funkcji według akcji odczytu lub zapisu).

Dodatkowe informacje:
Piotr Zielaskiewicz,

Product Manager Stormshield, DAGMA Bezpieczeństwo IT
zielaskiewicz.p@dagma.pl 

Piotr Zielaskiewicz, 
Product Manager Stormshield, 

DAGMA Bezpieczeństwo IT 
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Proces tworzenia środowiska, którego celem jest ochrona fi rmowej infrastruktury IT, powinien 
zaczynać się od wyboru skutecznego w działaniu fi rewalla. Bez niego w znacznym stopniu 
rośnie ryzyko utraty danych w wyniku włamania lub działania złośliwego oprogramowania, 
takiego jak ransomware.

profesjonalna ochrona 
z polskim wsparciemStormshield: 
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Skuteczne zabezpieczanie danych to proces, w którym należy wziąć
pod uwagę bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest silne szyf-
rowanie, które uniemożliwi dostęp do plików osobom postronnym 
i zapewni zgodność z regulacjami prawnymi.

Pamięci USB, z  których korzysta-
ją pracownicy, bywają najsłabszym 
ogniwem, jeśli chodzi o  poufność 

firmowych informacji. Świadomi tego 
problemu administratorzy często stosują 
oprogramowanie szyfrujące, ale korzysta-
nie z niego, jak też zarządzanie całą pulą 
takich nośników, jest wyjątkowo uciążliwe. 
Pojawiają się też problemy, gdy pliki mają 
być przenoszone pomiędzy urządzeniami 
z różnymi systemami operacyjnymi.

– O pamięciach USB mówi się czasami, że 
wkrótce podzielą los dyskietek, gdyż coraz 
więcej plików wymienianych jest poprzez 
chmurę. Zapomina się jednak o koniecz-
ności zapewnienia bezpieczeństwa danych 
poprzez ich zaszyfrowanie. Wymuszają 
to obowiązujące w kilku branżach regula-
cje prawne, jak też dotyczące wszystkich 
przedsiębiorców zapisy RODO. W przypad-
ku chmury nie ma gwarancji poprawności 
implementacji mechanizmów szyfrujących. 
Natomiast w oferowanych przez nas nośni-
kach USB takiej gwarancji można być pew-
nym, co potwierdza szereg przyznanych im 
certyfi katów – mówi Robert Sepeta, Busi-
ness Development Manager na Polskę 
w Kingstonie. 

Kingston rekomenduje stosowanie no-
śników z wbudowanym modułem szyfro-
wania sprzętowego, w przypadku których 
niemal do zera wyeliminowane jest ryzyko 
uzyskania dostępu do danych na skradzio-
nym nośniku. Łatwiejsze jest też zdalne 
wyczyszczenie danych na zaszyfrowanych 
dyskach przez administratorów dysponu-
jących odpowiednimi narzędziami. Ważne 
jest również, że proces sprzętowego szy-
frowania tylko w mikroskopijnym stopniu 
wpływa na wydajność zapisu i odczytu 
danych.

dysk
IronKey Vault Privacy 80 (IKVP80ES) to 
pierwszy, niezależny od systemu opera-
cyjnego, szyfrowany sprzętowo zewnętrz-
ny dysk SSD fi rmy Kingston. Dostępne są 
trzy modele o pojemności 480, 960 oraz 
1920 GB, podłączane do komputera przez 
port USB 3.2 Gen 1 (złącze typu C), zapew-
niające zapis i odczyt z prędkością do 250 
MB/s. Nośniki objęte są trzyletnią, ograni-
czoną gwarancją. 

Pliki zapisane na dysku Vault Privacy 
80 szyfrowane są 256-bitowym kluczem 
XTS-AES, a za przebieg tego procesu od-
powiada certyfi kowany bezpieczny mikro-
procesor. Dzięki wykorzystaniu tak silnych 
metod kryptografi cznych nośnikowi temu 
przyznano certyfi kat FIPS 197 oraz Com-
mon Criteria EAL5+ (CC EAL5+); nośnik 
jest też zgodny z wytycznymi TAA (Trade
Agreements Act). Dysk ma także funk-
cję szybkiego usunięcia wszystkich haseł 
i klucza szyfrowania.

Dzięki wbudowanemu intuicyjnemu 
kolorowemu ekranowi dotykowemu, dysk 
VP80 ES jest bardzo łatwy w obsłudze. 

Odblokowywany jest, podobnie jak smart-
fon, za pomocą numerycznego kodu PIN 
lub hasła (możliwe jest skonfi gurowanie 
haseł o różnych uprawnieniach – admini-
stratora i użytkownika). Administrator mo-
że aktywować hasło użytkownika i ustawić 
opcje zabezpieczeń, takie jak konfi guracja 
wymagań dotyczących hasła i jego długo-
ści (od 6 do 64 znaków), reguł haseł alfa-
numerycznych, maksymalnej liczby prób 
wpisania hasła oraz limitu czasu do auto-
matycznego zablokowania dysku. Dodat-
kowo można użyć znaku spacji, aby łatwiej 
zapamiętać hasło szyfrujące wprowadzo-
ne jako ciąg słów. 

Aby zredukować liczbę nieudanych prób 
logowania, dostępny jest przycisk „oko”, 
który wyświetla wprowadzone hasło. Gdy 
użytkownik zapomni hasła, urządzenie 
jest wyposażone w funkcję pozwalającą 
użyć hasła administratora do odzyska-
nia dostępu. Zainstalowany w urządze-
niu podpisywany cyfrowo fi rmware jest 
wyposażony w  mechanizmy chronią-
ce przed atakami typu brute force i Bad-
USB. W przypadku niepoprawnego wpro-
wadzenia hasła 15 razy z rzędu urucha-
miany jest proces kryptograficznego 
usuwania danych z dysku. Możliwe jest 
także aktywowanie trybu „tylko do odczy-
tu” (blokada zapisu) w celu ochrony przed 
modyfi kacją danych przez złośliwe opro-
gramowanie, np. ransomware.

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

godne zaufania

Dodatkowe informacje:
Robert Sepeta, 

Business Development Manager, Kingston Technology
rsepeta@kingston.eu

Pamięci USB 
SZYFROWANIE DANYCH I  OCHRONA PRZED WYCIEKAMI
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Zapewnienie zdalnego dostępu do danych wiąże się z koniecznością rygorystycznego podejścia 
do tego procesu. Urządzenia SonicWall SMA, wsparte dodatkowym oprogramowaniem, ułatwiają 
to zadanie administratorom.

Wofercie SonicWall znajdują się 
dwie rodziny urządzeń Secure 
Mobile Access (SMA) zapew-

niających bezpieczny zdalny dostęp do za-
sobów IT. Dla fi rm zatrudniających 50-100 
pracowników przeznaczone są modele 
z rodziny SMA 100 (SMA 210, 410 i 500v), 
przeznaczone do wdrażania w  siedzibie 
przedsiębiorstwa i w centrum danych, a wir-
tualny model 500v można „instalować” tak-
że w chmurach publicznych. Bez problemu 
współpracują one ze środowiskami VMware 
ESXi, Hyper-V, KVM, AWS oraz Azure.

Natomiast rodzina SMA 1000 (mode-
le SMA 6210, 7210 i 8200v) została zapro-
jektowana jako zaawansowana bezpieczna 
brama dostępowa dla średnich fi rm, mię-
dzynarodowych korporacji i dostawców za-
rządzanych usług bezpieczeństwa (MSSP). 
Urządzenia mają wbudowane wielowar-
stwowe mechanizmy chroniące zasoby kor-
poracyjne i umożliwiające użytkownikom 
bezpieczną pracę z dowolnego miejsca i przy 
użyciu dowolnych urządzeń.

Łatwy dostęp do danych i zasobów potrzeb-
nych pracownikom można zapewnić za 

pomocą współpracującej z urządzeniami 
SMA i fi rewallami nowej generacji aplikacji 
SonicWall Mobile Connect (SMC). Dzia-
ła ona na systemach iOS, macOS, Android, 
Chrome OS, Kindle Fire i Windows (dostęp-
na jest w sklepach z aplikacjami zintegrowa-
nych z tymi systemami). 

Użytkownik Mobile Connect otrzymu-
je dostęp do sieci korporacyjnej dopiero po 
zalogowaniu się, a także ustaleniu lokaliza-
cji urządzenia i wskaźników wynikających 
z przyjętych kryteriów zaufania. Aplikacja 
weryfi kuje czy na urządzeniu mobilnym za-
instalowana jest najnowsza wersja systemu 
operacyjnego oraz czy nie nastąpiła ingeren-
cja w jego strukturę ( jailbrake/root).

Mobile Connect w  połączeniu z  SMA 
umożliwia administratorom egzekwowanie 
zasad określających, które oprogramowanie 
na urządzeniu mobilnym może uzyskać do-
stęp VPN do fi rmowej sieci. To gwarancja, 
że tylko autoryzowane mobilne aplikacje 
biznesowe wykorzystują szyfrowane połą-
czenie. Mobile Connect jest jedynym roz-
wiązaniem, które nie wymaga modyfi kacji 
aplikacji mobilnych w celu uzyskania przez 
nie dostępu VPN. Ponadto rozwiązanie to 
łatwo integruje się z większością systemów 

uwierzytelniania, w tym z najpopularniej-
szymi dostawcami tożsamości i mechani-
zmów logowania wieloskładnikowego. 

SonicWall Central Management Server 
(CMS) jest wydajnym i  intuicyjnym roz-
wiązaniem do szybkiego wdrażania wielu 
urządzeń SMA 1000 oraz centralnego za-
rządzania nimi za pomocą jednego interfejsu 
administratora (współpracuje z systemem 
SMA OS v12.1 lub nowszym). Jest w stanie 
obsługiwać do 100 urządzeń SMA 1000 i mi-
liona jednocześnie zalogowanych użytkow-
ników. Usprawnia zarządzanie regułami 
polityki bezpieczeństwa i może być łączo-
ne w klastry w celu zwiększenia redundan-
cji i skalowalności. Dostawcom usług CMS 
upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem 
i stwarza dodatkowe możliwości uzyskania 
przychodów.

Central Management Server jest dostęp-
ny w modelu subskrypcyjnym i może być 
wdrożony w chmurze prywatnej jako urzą-
dzenie wirtualne lub w chmurze publicznej 
AWS i Microsoft Azure z zastosowaniem li-
cencji Bring Your Own License (BYOL). Ad-
ministrator może używać centralnej konsoli 
systemu CMS do zarządzania wszystkimi 
urządzeniami SMA, niezależnie od ich loka-
lizacji (komunikacja między nimi zabezpie-
czona jest protokołem TLS). 

– zdalny dostęp dla 
małych i dużych

Dodatkowe informacje:
Eryk Doliński, 

Security Business Development Manager, Ingram Micro
eryk.dolinski@ingrammicro.com

www.ingrammicro24.com/pl/sonicwall-room

SonicWall

Główne zalety rozwiązania SonicWall Secure Mobile Access
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dzeń mobilnych podłączo-
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i udostępnianie plików
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stępowi do aplikacji 

korporacyjnych, 
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dzeń mobilnych
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24x7 i spełnienie 

surowych zapisów 
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W kontekście sposobów przechowywania danych trwa  
rywalizacja między nowinkami technologicznymi a znanymi, 
sprawdzonymi już rozwiązaniami. 

kryzys niestraszny?kryzys niestraszny?

SYSTEMY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pamięciom 
masowym 
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nych wzrósł o 2 proc. rok do roku. Jednak 
popyt w poszczególnych częściach świata 
nie był równomierny. Zakłócenia w łańcu-
chach dostaw, inwazja Rosji na Ukrainę oraz 
inflacja należały do czynników hamujących 
wzrost rynku. 

Analitycy dostrzegają też jednak pozy-
tywne symptomy, które powinny ożywić 
w  najbliższych miesiącach sprzedaż pa-
mięci masowych. Na pierwszym miejscu 
wymieniają znaczny wzrost zapotrzebo-
wania na powierzchnią dyskową, a następ-
nie transformację cyfrową oraz potrzebę 
usprawnienia prowadzonych przez firmy 
analiz biznesowych, jak też zwiększenie 
produktywności pracowników i poprawę 
jakości obsługi klienta. Z  kolei najwięk-
sze obawy budzą ograniczona podaż oraz  
inflacja. 

Niestety, przedłużająca się wojna w Ukra-
inie wpływa na sprzedaż sprzętu w sposób 
bezpośredni oraz pośredni. W tym pierw-
szym przypadku ciągnie w dół przychody 
osiągane przez producentów w  Europie 
Środkowo-Wschodniej. Konflikt wywindo-
wał przy tym ceny energii i koszty transpor-
tu, co odbiło się na branży IT. 

Co jednak ważne, analitycy IDC postrze-
gają rynek systemów pamięci masowych 
jako dość odporny na negatywne czynniki. 
Jako jeden z głównych powodów takiego 
stanu rzeczy wymieniają cyfrową trans-

formację bazującą na danych. Koniunkturę 
na macierze dyskowe napędzają też przy-
rost ilości cyfrowych zasobów, zwiększone 
wymagania w zakresie ochrony informacji, 
a także obsługi krytycznych zadań oblicze-
niowych. Według prognoz IDC globalny 
rynek zewnętrznych systemów pamięci 
masowych będzie rósł w latach 2021–2026 
w średnim tempie 4,4 proc. rocznie. Przy 
czym największa dynamika wzrostu przy-
padnie na lata 2022 (5  proc.) oraz 2023 
(4,8 proc.). 

Rodzimi przedsiębiorcy od lat inwestu-
ją w  macierze podłączane do sieci SAN. 
Wprawdzie w ostatnich latach pojawiły się 

Rynek pamięci masowych dla przed-
siębiorstw jest bardzo różnorodny. 
Użytkownicy, mając do dyspozycji 

tak wiele sposobów przechowywania da-
nych – od nowoczesnych pamięci NVMe 
po znane od dekad napędy taśmowe – mogą 
z łatwością dopasowywać strategie groma-
dzenia i udostępniania firmowych informa-
cji do własnych potrzeb. Według analiz IDC 
zapotrzebowanie na pamięci masowe ro-
śnie w tempie 30 proc. rocznie, lecz firmo-
we budżety na infrastrukturę IT zwiększają 
się maksymalnie o 15 proc. Dlatego przed-
siębiorcy muszą dokonywać racjonalnych 
wyborów, również tych związanych z zaku-
pem sprzętu do przetwarzania i przecho-
wywania danych. 

Marketingowe slogany zachęcające do 
zrezygnowania z taśm lub nawet napędów 
HDD na rzecz dysków półprzewodniko-
wych, bądź przenoszenia wszystkich za-
sobów cyfrowych z własnej serwerowni do 
chmury publicznej, jak na razie działają na 
nielicznych. Większość szefów IT podej-
muje decyzje bez emocji, co oddają statyst-
ki sprzedaży sprzętu oraz nośników. Jeśli 
już firmy decydują się na wdrożenie nowi-
nek technicznych bądź migracji do chmu-
ry, najczęściej wybierają model hybrydowy. 

Jak wynika z raportu IDC w pierwszym 
kwartale br. globalny rynek systemów pa-
mięci masowych dla klientów korporacyj-

Analitycy postrzegają 
rynek systemów 
pamięci masowych 
jako dość odporny 
na negatywne 
czynniki.
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alternatywy w postaci infrastruktury hiper-
konwergentnej, systemów klasy Software 
Defined Storage (SDS) czy usług chmuro-
wych, jak chociażby Amazon Elastic Block 
Store, ale też wiele firm nadal preferuje kla-
syczne rozwiązania. 

Macierze SAN są cenione za wydajność, 
skalowalność oraz stosunkowo dużą odpor-
ność na awarie. Sprzęt ten zazwyczaj służy 
do hostingu baz danych, ale zdaje również 
egzamin w przedsiębiorstwach korzysta-
jących z wirtualnych serwerów bądź de-
sktopów (VDI). Znaczne ożywienie w tym 
segmencie rynku przyniosło pojawienie się 
macierzy z wyłącznie półprzewodnikowy-
mi dyskami (all-flash). Niegdyś, ze względu 
na wysoki koszt jednostki pojemności, by-

ły one zarezerwowane głównie dla instytu-
cji finansowych bądź wielkich korporacji, 
ale wraz ze spadkiem cen nośników SSD, 
a także zmianami w architekturze macie-
rzy dyskowych, sytuacja uległa zasadniczej 
zmianie. 

– U nas udział systemów all-flash w cało-
ściowej sprzedaży macierzy dyskowych wy-
nosi około 70 proc. Po tego typu rozwiązania 
sięgają przede wszystkim klienci korzysta-
jący z wirtualizacji. Natomiast urządzenia 
z dyskami NL-SAS wybierane są do celów 
archiwizacji, składowania danych z monito-
ringu czy backupu. W przypadku macierzy 
zapewniających podstawową funkcjonalność 
i stosunkowo niewielkie pojemności, różnice 
w cenach pomiędzy modelami z modułami 

all-flash a wersją z dyskami SAS nie są zbyt 
duże – mówi Tomasz Spyra, CEO Rafcomu.

Obecnie wszyscy liczący się producenci 
oferują macierze z nośnikami NVMe, które 
prawdopodobnie zaczną wypierać modele 
wyposażone w SSD z interfejsem SAS. Syste-
my uzbrojone w nowoczesne dyski gwaran-
tują opóźnienia poniżej 100 mikrosekund 
i przepustowość liczoną w dziesiątkach gi-
gabajtów, a jednocześnie realizują miliony 
operacji wejścia-wyjścia na sekundę (IOPS).
Oprócz wyraźnego zwrotu w stronę NVMe, 
popularyzują się usługi zarządzania sprzę-
tem za pośrednictwem chmury. 

– Producenci sprzętu aktywnie rozwijają 
taki model. To zmiana, która czeka nas w nie-
dalekiej przyszłości. Oczywiście u niektórych 
klientów budzi to obawy o poufność informa-
cji. Jednak należy podkreślić, że w ramach 
takiej usługi zbierane są tylko dane teleme-
tryczne, a nie te przechowywane na urządze-
niach – podkreśla Grzegorz Korus, inżynier 
wsparcia technicznego w polskim oddziale 
Exclusive Networks. 

Wiele wskazuje na to, że nadchodzące 
lata mogą być trudne dla rozwiązań klasy 
high-end, co wynika ze zmian, jakie miały 
miejsce w ofercie sprzętu klasy midrange. 
Macierze ze średniej półki umożliwiają cho-
ciażby rozbudowę typu scale-out (równo-
legły wzrost pojemności i wydajności) oraz 
obsługę rozproszonych klastrów. Produ-
cenci dążą do unifikacji produktów, o czym 
świadczy wprowadzanie wspólnych syste-
mów operacyjnych dla całych linii produk-
towych, co powinno sprzyjać sprzedaży te- 
go typu sprzętu. 

Analitycy IDC i Gartnera szacują, że około 
80 proc. wytwarzanych przez korporacje 
nowych informacji to dane nieustruktury-
zowane. Zarządzanie tego rodzaju zasoba-
mi, w tym ich przechowywanie, spędza sen 
z powiek wielu szefom działów IT. Wpraw-
dzie nie jest to nowe wyzwanie, aczkolwiek 
staje się coraz trudniejsze ze względu na 
tempo przyrostu danych, ale również ich 
nadmierne rozproszenie, co spowodowane 
jest hybrydowym modelem pracy. To woda 
na młyn dla dostawców serwerów Network 
Attached Storage (NAS), choć sytuacja na 
rynku jest daleka od ideału. 

– Najpierw pandemia, a później zakłócenia 
w łańcuchu dostaw znacząco wstrząsnęły 
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rynkiem urządzeń IT, jednak popyt na serwe-
ry NAS nie malał. Obecnie pojawił się inny 
kłopot w postaci infl acji i niskiej wartości zło-
tego, co przekłada się na wzrosty cen, a u wie-
lu klientów oznacza ograniczenia inwestycji 
– zauważa Łukasz Milic, Business Develop-
ment Representative w QNAP-ie. 

Nawet jeśli przedsię-
biorcy nieznacznie ogra-
niczyli zakupy NAS-ów, to 
tacy producenci jak QNAP 
czy Synology nie mają po-
wodów do nadmiernych 
narzekań. Klienci bizneso-
wi nie mają wyjścia i chcąc 
nie chcąc muszą znaleźć 
środki na nową przestrzeń 
dyskową. Zaopatrując 
się w  sprzęt pierwszego 
z wymienionych producentów najczęściej 
wybierają modele cztero- oraz dwunastody-
skowe. Bardzo podobnie jest w przypadku 
Synology, gdzie największym popytem cie-
szą się jednostki czterodyskowe lub więk-
sze. Małe i średnie fi rmy preferują serwery 
w obudowie desktop, zaś większe podmioty 
z reguły decydują się na urządzenia monto-
wane w szafi e rack. 

– Najczęstsze zastosowania systemów NAS 
to przede wszystkim backup danych, współ-
użytkowanie plików oraz repozytorium dla 
maszyn wirtualnych. W pierwszym przypad-
ku rozpatrywane są raczej mniej kosztowne 

jednostki z liczbą od 2 do 8 dysków. W serwe-
rach dla wirtualizacji oczekiwana jest większa 
wydajność, dlatego tam dominują maszyny 
8–16 napędami, wydajnym procesorem oraz 
kartą sieciową o  przepustowości 10 GbE 
– mówi Jacek Marynowski, CEO Storage IT. 

Układ sił na rynku serwerów NAS dla 
małych i  średnich firm 
wydaje się być klarowny. 
Wiadomo, że od dawna 
karty rozdają dwaj produ-
cenci z Tajwanu i nie jest to 
obszar, w którym co chwilę 
pojawiają się jakieś przeło-
mowe innowacje. 

Jak zauważa Łukasz 
Milic, w  tym segmencie 
mamy do czynienia z nie-
kończącym się spacerem, 

a nie sprintem. Natomiast tempo podkręcają 
dostawy dużych systemów scale-out, które 
umożliwiają rozbudowę zarówno pojemno-
ści i jak wydajności urządzenia. Dell EMC, 
NetApp, Hitachi, HPE i IBM oferują serwe-
ry NAS o dużej pojemności z różnymi kom-
binacjami kosztów i wydajności. 

Jednak liderzy są mocno naciskani przez 
młodych graczy. Nowicjusze twierdzą, że 
nie powinno być kompromisu pomiędzy
wydajnością a pojemnością. Przykładowo 
WekaIO opracowała defi niowany progra-
mowo rozproszony system plików, który 
działa na serwerach x86, klastrze hiper-
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konwergentnym lub w chmurze publicz-
nej. Użytkownicy mogą tworzyć tysiące 
rozproszonych węzłów obliczeniowych, re-
alizować miliony operacji wejścia-wyjścia 
na sekundę i obsługiwać petabajty danych. 
Ciekawostką jest fakt, że produkt ten oferu-
je pod własną marką w modelu OEM także 
Hitachi Vantara. 

Na uwagę zasługuje również amerykań-
ski startup VAST Data, który stworzył opro-
gramowanie do przechowywania plików 
i obiektów oraz oferuje je na certyfi kowa-
nych przez siebie platformach sprzętowych. 
Do składowania danych wykorzystywa-
ne są wyłącznie nośniki z układami fl ash 
QLC. Szefowie VAST Data deklarują, że pod 
względem kosztów system jest niemal po-
równywalny z rozwiązaniami do archiwiza-
cji bazującymi na dyskach twardych. 

SSD? 
Wspomniany VAST Data używa w swoich 
rozwiązaniach nośników QLC (4 bity na 
komórkę), których średnia trwałość wyno-
si około tysiąca cykli zapisu, czyli jest pięcio-
krotnie niższa od powszechnie stosowanej 
w macierzach dyskowych pamięci TLC. Nie 
przeszkadza to jednak dostawcy w udzie-
laniu aż 10-letniej gwarancji. Czy jest to 
wyłącznie marketingowy slogan, a może 
startupowi z Kalifornii udało się opracować 
receptę na długowieczność SSD?

Ze specyfi kacji produktu wynika, że fi rma 
prawdopodobnie dąży do składowania da-
nych na tanich i awaryjnych nośnikach fl ash 
QLC, ale stara się je chronić przed zapisami 
buforem zmiennofazowym. Taką rolę speł-
nia w tym systemie Intel Optane 3D XPoint. 

– Jeśli większość operacji zapisu będzie wy-
konywanych w układach zmiennofazowych, 
zaś pamięć fl ash NAND posłuży wyłącznie do 
odczytu, nie można wykluczyć, że producen-
towi uda się utrzymać awaryjność w ryzach 
– wyjaśnia Paweł Kaczmarzyk, właściciel 
fi rmy Kaleron. 

Ambitne plany VAST Data może jednak 
pokrzyżować decyzja Intela o wygaszaniu 
biznesu związanego z pamięciami Optane. 
Produkty są wytwarzane w technologii 3D 
XPoint, opracowanej przez Intela wspólnie 
z Micronem, który wycofał się z tego seg-
mentu już w ubiegłym roku. 

VAST Data ma specyfi czne podejście do 
oferowanej przez większość macierzy funk-

Po raz pierwszy 
od dekady liczba 
sprzedanych 
twardych dysków 
nie spadła w ujęciu 
rok do roku.

SYSTEMY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zdaniem integratora 

 n Paweł Kaczmarzyk, właściciel, Kaleron
Dyski mechaniczne i taśmy nieustannie są rozwijane, dlatego uwa-

żam, że scenariusz zastąpienia ich przez nośniki SSD w zastoso-

waniach, w których wydajność nie jest priorytetem, jest w ciągu 

najbliższych pięciu lat nierealny. Jak do tej pory SSD stało się nie-

odzownym elementem praktycznie tylko w laptopach. Istnieje wręcz 

szansa, że to twarde dyski, w miarę upowszechniania i tanienia zapisu 

wspomaganego energetycznie, będą nawet odzyskiwać utracone obsza-

ry rynku, a za pięć lat to właśnie układy fl ash NAND znajdą się w odwrocie. 

Na to, jak wkrótce będzie wyglądał rynek, wpływ będą miały alternatywne tech-

nologie zapisu danych, nad którymi cały czas prowadzone są prace, takie jak pa-

mięci zmiennofazowe, elektrochemiczne, magnetorezystywne czy wykorzystujące 

nanorurki węglowe. Nastąpił także powrót do koncepcji zastosowania materiałów 

ferroelektrycznych, przy czym bardziej w kierunku wykorzystania zmian warto-

ści rezystancji, a nie samej polaryzacji elektrycznej materiału. W ciągu najbliższych 

pięciu lat tylko część z tych rozwiązań będzie gotowa do wdrożeń komercyjnych, 

chociaż trzeba się tutaj liczyć z wysokimi kosztami. Ale z drugiej strony powinny 

tanieć pamięci zmiennofazowe, które są na rynku od kilku lat. W tym kontekście 

zagrożone mogą być pamięci DRAM, a zwłaszcza w zastosowaniach, gdzie nieulot-

ność może być atutem przeważającym nad ceną i szybkością.
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nych bibliotek taśmowych wzrosły w 2021 r. 
o 10,5 proc. w ujęciu rocznym. W tym samym 
okresie łączna (skompresowana) pojem-
ność sprzedanych taśm LTO wyniosła 
około 150 eksabajtów. Dla porówna-
nia, rok wcześniej nieznacznie prze-
kroczyła 100 eksabajtów. O sukcesie 
tego najstarszego, ale nieustannie roz-
wijanego rodzaju nośnika decydują dwa 
czynniki: możliwość skutecznego odzyska-
nia danych po udanym ataku ransomware 
oraz cena, bo koszt 1 TB dla taśm LTO-9
wynosi około 10 dol., zaś nośnik przechowy-
wany na półce nie pobiera prądu. 

Umieszczać dane w chmurze publicznej 
czy we własnej serwerowni – to dylemat, 
przed którym staje większość administra-
torów pamięci masowych. Każda z lokaliza-
cji zapewnia określone korzyści, ale niesie 
też ze sobą pewne zagrożenia. Tak czy ina-
czej, zapotrzebowanie klientów na usługi 
chmurowe zmusiło wszystkich dostawców 
sprzętu, aby dostosować swoje produkty do 
współpracy z chmurami fi rm Amazon Web 
Services, Google i Microsoft. 

Obecnie nadal jesteśmy na początkowym 
etapie, gdy integracja polega głównie na za-
pewnieniu klientom możliwości tworzenia 
kopii ich danych do środowiska chmurowe-
go i odzyskiwaniu ich. Kolejne produkty są 
projektowane z myślą o ściślejszej współ-
pracy ze środowiskiem chmurowym, a tym 
samym będą zapewniać łatwą integrację 
aplikacji z infrastrukturą pamięci maso-
wej, niezależnie od lokalizacji prze-
chowywania — w chmurze, wielu 
chmurach lub w  wielu lokaliza-
cjach lokalnych. Natomiast dane bę-
dą automatycznie przenoszone do 
właściwych warstw pamięci masowej 
w odpowiednim czasie. 

MarketsandMarkets przewiduje, że ry-
nek pamięci masowych ściśle zintegrowa-
nych z chmurą osiągnie w 2022 r. wartość 
13,6 mld dol., a na koniec 2027 r. – aż 38,5 mld 
dol. Najbardziej perspektywicznym ob-
szarem ma być obiektowa pamięć maso-
wa – wydatki na nią mają rosnąć do 2027 r. 
w tempie 23 proc. rocznie. Według anality-
ków jest ona idealna do przechowywania 
danych nieustrukturyzowanych i eliminuje 
ograniczenia związane ze skalowalnością, 
typowe dla przechowywania plików.  n
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cji dzielenia nośników na warstwy o różnej 
wydajności i cenie za jednostkę pojemności 
(tiering storage), uważając je za zbędne, ar-
chaiczne rozwiązanie. Inne zdanie ma ten 
temat ma większość klientów wykorzystują-
cych różne rodzaje nośników danych. 

– Kres „tiering storage” przepowiadano 
już wielokrotnie. Obecnie jest to wciąż naj-
bardziej korzystna opcja dla klientów, któ-
rzy chcą gromadzić dużą ilość danych przy 
umiarkowanych kosztach. W perspektywie 
kilku najbliższych kilku lat nie sądzę, aby ta 
tendencja miała się radykalnie zmienić – mó-
wi Jacek Marynowski.

Chociaż Samsung, Micron, SK hynix i Kio-
xia zapowiadają zmierzch ery taśm i dysków 
magnetycznych, jest za wcześnie na defi ni-
tywne przesądzanie o ich losie. IDC pro-
gnozuje, że dostawy dysków SSD będą rosły 
w latach 2020–2025 w tempie prawie 8 proc. 
rocznie, a przychody o 9 proc. każdego ro-
ku. Ale ze względu na duży popyt i proble-
my z łańcuchami dostaw ceny pamięci fl ash 
NAND w 2021 r. wzrosły o 15 proc. Eksperci 
sądzą, że w tym roku ceny powrócą do po-
ziomu z 2020 r., jednak zależy to od wielu 
zmiennych, niezależnych od samej branży. 

Warto podkreślić, że wiele ciekawych 
rzeczy dzieje się u producentów „twardzie-
li”. Western Digital, Seagate oraz Toshiba 
pokładają duże nadzieje w technologiach 
HAMR (Heat Assisted Magnetic Recor-
ding) oraz MAMR (Microwave-assisted 
Magnetic Recording Technology). Pierw-
szy z wymienionych producentów zapre-
zentował w połowie roku dwa nowe nośniki 
o pojemności 22 TB oraz 26 TB, aczkolwiek 
przy ich opracowaniu nie korzystał ze wspo-
mnianych technologii. Seagate zapowiada 
jednak, że za cztery lata do sprzedaży trafi ą 
dyski HAMR o pojemności 50 TB. 

W ubiegłym roku doszło w tym segmen-
cie rynku do pewnego przełomu. Otóż 
producenci sprzedali 259 mln HDD, czy-
li o 4 mln więcej niż w roku 2020. Po raz 
pierwszy od dekady liczba sprzedanych 
twardych dysków nie spadła w ujęciu rok 
do roku. Dobre wiadomości dla producen-
tów ma IDC – ogólna pojemność sprzeda-
wanych na świecie dysków magnetycznych 
w najbliższych czterech latach ma rosnąć 
w tempie 18,5 proc. rocznie. 

Tymczasem prawdziwy renesans przeży-
wają taśmy. Według IDC dostawy napędów 
taśmowych, bibliotek taśmowych i wirtual-

Zdaniem specjalisty 

n Piotr Drąg, Storage 
Category Manager, HPE 
Pomimo niepewnej sy-

tuacji rynkowej oraz 

międzynarodowej, po-

pyt na macierze SAN 

wciąż jest spory, cho-

ciaż widać wahania w po-

dejmowaniu decyzji zakupowych 

oraz przekładanie projektów na 

później. Wysokie zapotrzebowa-

nie na tej klasy sprzęt jest pokło-

siem przyspieszenia transformacji 

cyfrowej, do czego przyczyniła 

się pandemia i wywołane przez 

nią skutki. Wydaje się, że jest to 

proces nieodwracalny, który wią-

że się z przyrostem danych, a tym 

samym popytem na magazyny 

potrzebne do ich składowania. 

Klienci dużo inwestują w systemy 

all-fl ash, ale nie maleje zaintereso-

wanie macierzami hybrydowymi. 

Jest to spowodowane problemami 

z dostępnością komponentów oraz 

rosnącymi kosztami dysków SSD. 

Jeżeli zaś chodzi o wybór między 

nośnikami NVMe czy SATA/SAS, 

mamy już za sobą tzw. hype tech-

nologiczny. Wiele osób doskonale 

wie, kiedy warto stosować macie-

rze bazujące na dyskach NVMe, 

a kiedy nie ma to wielkiego zna-

czenia.

n Przemysław Biel, Sales 
Channel Manager, Synology
Popyt na serwery NAS 

cały czas rośnie, choć 

ciężko jest mu sprostać 

ze względu na obec-

ną sytuację na rynku 

półprzewodników. Oprócz 

tradycyjnego zastosowania jako 

repozytorium backupu i serwer 

plików, użytkownicy wykorzystują 

je jako rejestratory obrazu z sys-

temów monitoringu wizyjnego. 

Dzięki temu mogą korzystać z do-

datkowych możliwości, jak głęboka 

analiza obrazu, wykrywanie obiek-

tów, liczenie ludzi czy rozpozna-

wanie tablic rejestracyjnych. Duże 

znaczenie mają też szerokie możli-

wości systemu w zakresie ochrony 

danych.
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W lipcu br. Synology dokonało zmian w swoim programie partnerskim. Zapewniono w nim dodat-
kowe benefi ty dla resellerów i integratorów, uzależnione między innymi od potwierdzonych certyfi -
katem kompetencji oraz zaangażowania w sprzedaż projektową.

Prowadzony przez Synology program 
partnerski SI/VAR Partner jest skie-
rowany do integratorów systemo-

wych oraz resellerów z wartością dodaną 
(VAR). Producent premiuje partnerów 
zorientowanych na potrzeby klientów 
i zapewniających im wysoki poziom ob-
sługi, jak też dysponujących odpowiedni-
mi kwalifi kacjami technicznymi. Takich, 
którzy realizują wdrożenia rozwiązań IT 
i systemów monitoringu wizyjnego, jak też 
świadczą usługi IT. Uczestnictwo w pro-
gramie uzależnione jest między innymi od 
udziału partnerów w szkoleniach, wyda-
rzeniach online i warsztatach organizowa-
nych przez Synology, a także aktywnego 
promowania rozwiązań tego producenta 
wśród klientów.

Program partnerski Synology w nowej 
wersji został zmodyfi kowany tak, aby pro-
mować najbardziej aktywnych partnerów, 
zaangażowanych w realizowanie projek-
tów. Zapewniono w nim dodatkowe korzy-
ści uzależnione od kwalifi kacji partnera 

oraz zaangażowania w sprzedaż projek-
tową produktów tej marki. Zarejestrowa-
ni partnerzy uzyskują u  dystrybutorów 
Synology dostęp do cen resellerskich i ra-
batów projektowych. Jedną z nowości jest 
rozszerzenie kanału subdystrybucyjnego, 
do którego dołączyło Exclusive Networks. 
Dzięki temu zakupy pod projekty realizo-
wane u tego subdystrybutora także będą 
zaliczane do całości obrotu branego pod 
uwagę przy rozliczeniach partnerów pod 
kątem korzyści wynikających z programu 
partnerskiego. 

Uruchomiony został także nowy pro-
gram MSP dotyczący usług chmury pu-
blicznej Synology C2. Od tej pory możliwe 
jest także oferowanie ich jako części wdro-
żenia serwerów NAS lub jako odrębnej 
usługi. Do programu MSP C2 można się 
zgłaszać przez formularz na stronie lub 
kontaktując się bezpośrednio z przedsta-
wicielem Synology.

Firmy uczestniczące w programie part-
nerskim Synology mogą zapewniać swoim 
klientom szereg dodatkowych korzyści. 
Dla części produktów dostępna jest świad-
czona przez dystrybutorów we współpracy 
z Synology bezpłatna usługa szybkiej na-
prawy lub wymiany sprzętu – w ciągu 3–5 
dni roboczych. 

Dla wybranych droższych modeli moż-
na także wykupić u dystrybutorów gwaran-
cję Next Business Day (NBD). Istnieją różne 
poziomy gwarancji, niektóre z nich mają 
opcję „OnSite NBD”, obejmującą cały sys-
tem wraz z akcesoriami, a także możliwość 
pozostawienia nośników danych u klienta 
w razie awarii. Przy składaniu oferty nale-
ży zapytać dystrybutora o dostępność tej 
opcji, ponieważ nie można jej nabyć już po 
dokonaniu zakupu.

Nowy program partnerski 

Dodatkowe informacje:
Przemysław Biel, Sales Channel Manager Poland, Synology 

pbiel-a@synology.com 

Synology

1. Korzystniejsze warunki zakupu 

produktów.

2.  Bezpośredni kontakt z lokalnym 

zespołem Synology.

3.  Wsparcie projektowe: rejestracja 

projektów z możliwością otrzymania 

dodatkowego rabatu za przekonanie 

klienta do rozwiązań Synology oraz 

pomoc w doborze właściwego 

rozwiązania.

4.  Priorytetowe wsparcie techniczne 

(zależy od poziomu partnerstwa).

5.  Produkty NFR na zamówienie – do 30 

proc. zniżki na zakup jednego urządze-

nia rocznie na własne potrzeby oraz 

możliwość bezpłatnego wypożyczenia 

urządzeń do testowania (szczegóły do-

stępne w aktualnej ulotce informacyj-

nej dotyczącej programu partnerskiego 

Synology).

6.  Materiały marketingowe i wsparcie.

Korzyści z udziału w programie 
partnerskim Synology 

SI/VAR Partner

Na stronie programu partnerskiego 
Synology dostępne są dodatkowe 
informacje dla resellerów 
i integratorów.

Przemysław Biel,
Sales Channel Manager Poland, 

Synology

Nowy program partner-

najbardziej aktywnych 
partnerów Synology. 
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UJEDNOLICAJ SWOJĄ
STRATEGIĘ PRZECHOWYWANIA DANYCH

WRAZ Z QUANTASTOR

Interfejs zarządzania QuantaStor zapewnia 
proste i ujednolicone zarządzanie 

środowiskiem przechowywania danych we 
wszystkich systemach pamięci masowych, 

klastrach i lokalizacjach.

QuantaStor zapewnia działom IT 
elastyczność w projektowaniu rozwiązań 

pamięci masowej dzięki użyciu serwerów od 
wiodących producentów.

Rozwiązania typu scale-out zapewniają efektywne 
kosztowo, zgodne z interfejsem S3, przechowywanie 

obiektów i plików z wysoką wydajnością 
i skalowalnością.

ROZWIĄZANIA TYPU SCALE-OUT
Klastry pamięci masowej typu scale-up zapewniają 

wysoce dostępną pamięć masową SAN/NAS do różnych 
zastosowań – od wirtualizacji do backupu i archiwizacji.

ROZWIĄZANIA TYPU SCALE-UP

osnexus.com/crn

MACIERZ ALL-FLASH 
TYPU SCALE-OUT

MACIERZ HYBRYDOWA  
TYPU SCALE-OUT

MACIERZ HYBRYDOWA 
TYPU SCALE-UP

MACIERZ ALL-FLASH 
TYPU SCALE-UP

MACIERZ ALL-FLASH 
TYPU SCALE-OUT

MACIERZ HYBRYDOWA  
TYPU SCALE-OUT

M

wysoce dostępną pamięć masową S
zastosowań – od wirtualizacji do bac

MACIERZ HYBRY
TYPU SCALE-

ckupu i archiwizacji.

CIERZ ALL-FLASH
YPU SCALE-UP

wirtualizacji do bac

YDOWA 
-UP

MAC
TY
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n Tomasz Janoś 

niać luki w infrastrukturze spowodowane 
przez brak kompetencji klientów. Przykła-
dowo, mogą oferować im pomoc w migracji 
do chmury albo ułatwiać wdrażanie coraz 
częściej wykorzystywanych programowych 
sieci rozległych (SD-WAN).

Jak pokazują badania rynkowe, sieci SD-
-WAN są już postrzegane jako dojrzałe. 
Ankietowane firmy do najważniejszych 
powodów ich wdrażania zaliczają uzyska-
nie oszczędności w obszarze infrastruktury 
WAN oraz zwiększenie ciągłości działa-
nia sieci. Istotne są dla nich takie kwestie, 
jak wzrost wydajności i uzyskanie wglądu 
w działanie sieci oraz aplikacji w trybie end-
-to-end, zwłaszcza chmurowych (np. Micro-

nerów w obszarze cyfrowej transformacji, 
ich wiedzę w zakresie usług zarządzanych 
oraz zdolności do wpływania na decyzje za-
kupowe klientów końcowych.

Współpraca może polegać na umieszcze-
niu sprzętu sieciowego i serwerów klienta 
(albo swoich) w placówce dostawcy usług 
kolokacji, który oferuje powierzchnię, zasi-
lanie i chłodzenie. Zapewnia również usługi 
łączności, które w celu zwiększenia redun-
dancji i wydajności komunikują klientów 
z wieloma operatorami telekomunikacyj-
nymi i dostawcami usług internetowych. 

Takie połączenia międzysieciowe są co-
raz częściej wykorzystywane w celu uzy-
skania dostępu do publicznych platform 
chmurowych. Może on być realizowany po-
przez bezpośrednie połączenie, zapewnia-
jące klientowi prywatne łącze do platform 
w chmurze, z pominięciem publicznego in-
ternetu. We współpracy z dostawcami usług, 
partnerzy mogą również wspierać inicjaty-
wy swoich klientów w zapewnianiu wydaj-
nej i bezpiecznej pracy zdalnej.

Partnerzy doceniają także oferowane 
przez operatorów centrów danych specja-
lizowane usługi w różnych konkretnych ob-
szarach, w tym: sieciowym, przetwarzania 
hybrydowego i wielochmurowego, bezpie-
czeństwa i ochrony danych czy analityki. 
Bazując na dostarczanych przez operatora 
usługach, partnerzy mogą sprawniej wypeł-

Stale rośnie zapotrzebowanie na pojem-
ność centrów danych, co jest związa-
ne z szybko rozwijającym się rynkiem 

chmury, ekspansją sieci operatorów hiper-
skalowych i (przyśpieszonym przez pan-
demię) rozwojem usług cyfrowych. Dane 
firm badających rynek tego typu placówek 
pokazują od dłuższego czasu trend silne-
go wzrostu wydatków na przeznaczone dla 
nich produkty infrastrukturalne, ponoszo-
nych zarówno wśród dostawców usług, jak 
i przedsiębiorstwa. I to pomimo ograniczo-
nej podaży niektórych komponentów oraz 
zakłóceń łańcuchów dostaw. 

Interesujące są przewidywania anality-
ków IDC wyrażone w  ostatnim raporcie 
„Worldwide Quarterly Enterprise Infra-
structure Tracker: Buyer and Cloud Deploy-
ment”, według których w 2022 roku po raz 
pierwszy w historii wydatki na współużyt-
kowaną infrastrukturę chmurową prze- 
wyższą wydatki na infrastrukturę niezwią-
zaną z chmurą. To kolejny argument za tym, 
by integratorzy chcący rozwijać swój biznes 
uwzględniali w nim współpracę z operato-
rami chmury.

Operatorzy centrów danych chętnie współ-
pracują z  VAR-ami i  integratorami, gdyż 
w ten sposób poszerzają swój rynkowy za-
sięg. Mogą wykorzystać kompetencje part-

40 VADEMECUM CRN wrzesień 2022

CENTRA DANYCH I  KOLOKACJA

CHMURA  
Współpracujący z operatorami centrów danych integratorzy 
wnoszą umiejętność przeprowadzania cyfrowej transformacji 
klienta. Wdrażają dla niego systemy, narzędzia i platformy nie-
zbędne do uruchamiania bardziej kompleksowych i lepiej dosto-
sowanych usług niż te z katalogów dostawców chmurowych.

wreszcie dojrzała

Dzięki partnerom 
operatorzy centrów 
danych poszerzają 
swój cyfrowy 
zasięg. 
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soft Office 365). Klienci z dojrzałą strategią 
rozwoju swojej infrastruktury sieciowej 
wskazują też na SD-WAN jako narzędzie do 
migracji do architektury zorientowanej na 
aplikacje i centralnie zarządzane oddziały.

We współpracy z operatorami centrów 
danych integrator może dostarczać roz-
wiązania SD-WAN, zapewniając przedsię-
biorstwom z wieloma oddziałami przede 
wszystkim szybkie, zautomatyzowane pod-
łączanie do infrastruktury IT kolejnych 
placówek oraz bardziej efektywny sposób 
obsługi krytycznych aplikacji SaaS i możli-
wość lepszego wykorzystania innych usług 
chmurowych. Z  wielu badań wynika, że 
większość firm używa już przynajmniej kil-
ku aplikacji dostarczanych w tym mode-
lu i trend ten będzie się tylko pogłębiał. Jeśli Fo

t. 
Ad

ob
e 

St
oc

k

wcześniej przewidywano, że światowy rynek 
SaaS będzie rósł w latach 2018–2023 w tempie 
ponad 20 proc. rocznie, to pandemia te sza-
cunki podciągnęła wyraźnie w górę.

W ciągu najbliższych lat ma się też zmie-
niać model funkcjonowania centrów danych. 
Eksperci z firmy Vertiv przekonują, że coraz 
więcej danych będzie przetwarzanych w in-
frastrukturze brzegowej. Jak wynika z bada-
nia przeprowadzonego przez tego dostawcę, 
wyraźnie rośnie zapotrzebowanie na prowa-
dzenie obliczeń bliżej użytkownika końco-
wego. W przypadku aplikacji, dla których 
najważniejszymi parametrami dotyczącymi 
ich wydajności są szybkość oraz małe opóź-
nienia w transmisji danych, jedynym sposo-
bem na ich zagwarantowanie jest rozbudowa 
brzegu sieci.

Aby zaspokoić popyt na takie przetwarza-
nie, firmy poważnie myślą o rozwijaniu roz-
wiązań z zakresu infrastruktury brzegowej, 
ale ich budowanie może być skomplikowa-
ne. Jeśli ma ona uzupełniać chmurę pu-
bliczną czy własne centrum danych, należy 
rozważyć kwestie dotyczące oprogramowa-
nia i sprzętu, zaawansowanego zarządza-
nia oraz wiele innych. Dlatego klienci będą 
współpracować z partnerami i dostawcami 
zapewniającymi wdrażanie rozwiązań ob-
sługujących brzeg sieci w taki sposób, który 
umożliwi ich łatwe konfigurowanie i dosto-
sowanie do indywidualnych potrzeb.

Wiedza operacyjna kluczem do 
modelu MSP 
Cyfrowa transformacja przyspiesza – do 
tej pory operatorom centrów danych naj-
łatwiej było sprzedać usługi IaaS, które, co 
prawda,  nie przestały być podstawą biznesu, 
ale klienci coraz bardziej potrzebują także 
usług wyższych warstw stosu IT. Chcą dys-
ponować mniej lub bardziej kompletnym 
rozwiązaniem i szukają integratora, który 
im je dostarczy. 

Zgodnie z takim trendem wokół operato-
rów centrów danych i chmury pojawiają się 
mniejsze biznesy integratorów, którzy two-
rzą wspólną ofertę dla klienta końcowego. 
Najczęściej są to firmy dostarczające usługi 
w modelu SaaS i aplikacje z obszaru e-com-
merce, bazodanowe, różnego rodzaju sys-
temy BI, CRM czy ERP, a także cały obszar 
związany z bezpieczeństwem.

Nie brakuje też takich partnerów, którzy 
– pozostając na poziomie IaaS – zarządzają 
infrastrukturą klienta w komercyjnym cen-
trum danych, bo ten nie ma potrzebnych do 
tego kwalifikacji. Działający w roli MSP (Ma-
naged Service Provider) partnerzy wnoszą 
wówczas swoją wiedzę operacyjną. Wobec 
sytuacji na rynku pracy, a także w ramach 
przechodzenia na model OpEx, klienci będą 
coraz częściej oczekiwać od VAR-ów i inte-
gratorów rozwiązań oraz usług zarządza-
nych. Mogą one obejmować modernizację 
i utrzymanie sieci, zasoby infrastrukturalne, 
takie jak serwery i pamięć masowa, a także 
usługi w chmurze. 

W  przypadku zarządzanej usługi sie-
ciowej firma MSP zapewnia klientowi 
wszystko, czego potrzeba do komunikacji. 
Dostarcza sprzęt, oprogramowanie i usłu-
gi sieciowe wymagane do uruchomienia 
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niezbędnej aplikacji lub usługi (takiej jak 
skomunikowanie wielu oddziałów) świad-
czone na bazie umowy SLA, gwarantującej 
poziom dostępności i wydajności. MSP bę-
dzie następnie odpowiadać za monitoro-
wanie, zarządzanie i zabezpieczanie usługi 
WAN (coraz częściej bę-
dzie to wspomniana już 
SD-WAN), a  rozliczenie 
może odbywać się na pod-
stawie rocznej lub wielo-
letniej umowy usługowej 
i będzie zależeć od liczby 
lokalizacji, szybkości łączy 
i innych warunków opisa-
nych w SLA.

Nie ma obaw, że chmura zabierze pracę inte-
gratorom dostarczającym wcześniej wyłącz-
nie fi zyczną infrastrukturę i wdrażającym 
lokalne systemy. Klienci będą potrzebować 
zaufanych doradców, którzy przeprowadzą 
ich w miarę bezboleśnie przez proces migra-
cji. Jak wynika z analiz PMR, implementa-
cja środowisk chmurowych nie jest sprawą 
oczywistą i banalną dla zdecydowanej więk-
szości klientów. Nawet jeśli w swojej podsta-
wowej postaci chmura jest bardziej gotowym 
produktem niż specjalizowaną usługą. Po-
mimo tego, że jednym z atrybutów chmury 
powinien być wysoki poziom standaryzacji, 
a przy tym minimalna interakcja z dostawcą 

(przynajmniej teoretycznie), to w praktyce 
fi rmom doskwiera brak chociażby podsta-
wowych kwalifi kacji w zarządzaniu środo-
wiskiem chmurowym. 

Z badania PMR zrealizowanego we współ-
pracy z Netią w III kw. 2021 r. wynika, że za-

ledwie co dziesiąta polska 
fi rma samodzielnie mierzy się 
z wdrażaniem i utrzymaniem 
chmury w przedsiębiorstwie. 
Ogromna większość korzysta 
ze wsparcia podmiotów ze-
wnętrznych. Główną barie-
rą wdrażania nowoczesnych 
rozwiązań aplikacyjnych 
w chmurze jest właśnie oba-
wa przed nieudanym wdro-
żeniem i  brak wsparcia. 

Dopiero na kolejnych miejscach znajdują 
się bariery fi nansowe. 

To pokazuje ważną rolę partnera zewnętrz-
nego w całym procesie. Może on wykorzystać 
chmurę, centra danych, sieci i połączenia 
międzysieciowe jako podstawę zaawanso-
wanych, kompleksowych rozwiązań tworzo-
nych dla klienta. Zwykle będą one wdrażane 
w ramach środowiska hybrydowego, łączące-
go lokalne zasoby IT z chmurą, ale coraz czę-
ściej będą to też środowiska wielochmurowe.

Chmura hybrydowa i środowisko wieloch-
murowe bywają mylone ze sobą. By je odróż-
nić, można przyjąć, że chmura hybrydowa 

stanowi połączenie infrastruktury prywat-
nej (zarówno lokalnej, jak i  hostowanej 
w  obiekcie kolokacyjnym) z  chmurą pu-
bliczną oraz narzędziami do orkiestracji, 
używanymi do wdrażania i równoważenia 
obciążeń pomiędzy dwoma środowiskami. 
W takim modelu najczęściej wykorzystuje 
się zasoby chmury publicznej przy regular-
nych lub epizodycznych wzrostach potrzeb 
obliczeniowych i pamięciowych. Popularne 
jest też użycie chmury publicznej do two-
rzenia środowisk zapasowych na wypadek 
wystąpienia katastrofy lub awarii (Disaster 
Recovery Center, DRC). 

Z kolei podejście wielochmurowe dotyczy 
wdrażania i zarządzania złożonym środo-
wiskiem chmurowym oraz sposobu, w jaki 
przedsiębiorstwa korzystają z usług wielu 
dostawców chmury, realizując swoje roz-
maite potrzeby techniczne lub biznesowe. 
Na zaawansowanym poziomie umożliwia 
wdrażanie natywnych dla chmury aplikacji, 
zbudowanych z kontenerów i mikrousług 
przy użyciu usług składowych dostarcza-
nych przez różnych dostawców chmury. 

Środowisko wielochmurowe jest atrakcyj-
ne ze względu na długoterminowe korzyści. 
Dzięki takiej strategii można uniknąć uza-
leżnienia od jednego dostawcy i dywersy-
fi kować umiejscowienie swoich zasobów. 
Jednak nie jest łatwo je kontrolować. Bez 
odpowiedniej strategii planowania i admi-
nistrowania wieloma chmurami dużym wy-
zwaniem staje się zarządzanie kosztami, 

n Dariusz Śliwa, Cloud Native ecosystem BDM, 
Fujitsu 
„Lift and shift”, czyli przeniesienie czę-

ści lub całości środowiska IT do chmury 

prywatnej lub publicznej, to podejście, 

które może być atrakcyjne dla kon-

serwatywnych klientów. Ich cechą cha-

rakterystyczną jest to, że nie akceptują 

rewolucyjnych zmian oraz nie chcą utracić poczucia kon-

troli nad własnymi zasobami i danymi. Osiągane korzyści 

ograniczają się wówczas zwykle do optymalizacji kosz-

tów utrzymania – dotyczący tradycyjnej infrastruktury IT 

CapEx i OpEx zamieniany jest na OpEx platformy chmu-

rowej. Czasami wraz z migracją „lift and shift” przepro-

wadzana jest częściowa optymalizacja platformy. Można 

przykładowo zredukować liczbę serwerów lub zarchiwi-

zować części danych, aby w pełni wykorzystać wydaj-

ność oraz możliwości współczesnych platform IaaS. 

n Miłosz Błasiak, architekt rozwiązań wsparcia 
i serwisu, HPE Pointnext 
Projekt chmurowy może być wdrażany 

w dwóch scenariuszach – u klienta, który 

ma dojrzałe IT oraz takiego, który dopie-

ro je buduje. Dla nowych fi rm ważna jest 

zbieżność kosztów z faktycznym zapotrzebo-

waniem oraz eliminacja wszelkiego wysiłku, który 

nie wiąże się z podstawą ich działalności. Integrator powinien 

zatem skupić się na dostarczeniu maksymalnie zoptymalizowa-

nego rozwiązania pod kątem kosztów i elastyczności zasobowej 

oraz kompleksowo obsłużyć środowisko. Dla fi rm z bagażem do-

świadczeń kluczowe będzie synergiczne poszerzanie możliwości 

za pomocą chmury, przy jednoczesnym wspieraniu swoich moc-

nych stron wynikających z klasycznych form wykorzystywa-

nia IT, czyli on-premise. Tutaj zadaniem integratora jest aktywne 

uczestnictwo w budowaniu kompetencji klienta, wspieranie go 

w analizach zapotrzebowania i tworzenie schematów rozwiązań. 

Zdaniem specjalisty  

Rośnie 
zapotrzebowanie
na prowadzenie 
obliczeń bliżej 
użytkownika 
końcowego.
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licencjami, zachowaniem zgodności, a tak-
że zagwarantowanie bezpieczeństwa takie-
mu złożonemu środowisku. 

Chmura staje się naturalnym wyborem dla 
firm przechodzących cyfrową transforma-
cję. Oferuje im większą elastyczność, inno-
wacyjność i niezależność. Dzięki niej mogą 
odpowiadać na pojawiające się szanse biz-
nesowe w taki sposób, by korzyści były jak 
największe. Rozwiązania chmurowe cieszą 
się rosnącą popularnością w każdym z seg-
mentów: infrastruktury (IaaS), platform ob-
liczeniowych (PaaS) oraz aplikacji (SaaS). 
Prostota pozyskania i uruchomienia, łatwość 
użytkowania, skalowalność i bezpieczeń-
stwo to argumenty przemawiające do wielu.

Co więcej, migracja do chmury staje się 
koniecznością w sytuacji, gdy coraz więcej 
dostawców zaczyna świadczyć usługi wy-
łącznie w niej. Jednak zanim taka migracja 
nastąpi, trzeba jasno określić, czego się od 
niej oczekuje. Badania wykazują, że stworze-
nie strategii migracji do chmury to w opinii 
dyrektorów IT największe wyzwanie.

W  strategii migracji jednym z  rozwią-
zań jest przeniesienie części lub całości śro-
dowisk IT klienta do chmury prywatnej 
lub publicznej, czyli „lift and shift”. W tym 
scenariuszu integrator pomaga klientowi 
w inwentaryzacji obecnych środowisk apli-
kacyjnych, a następnie planuje i przygoto-
wuje odpowiednią infrastrukturę wirtualną 
w chmurze (IaaS), zdolną do uruchomie-
nia przenoszonych tam aplikacji. Po prze-
testowaniu funkcjonalności oraz integracji 
systemów, następuje migracja danych bizne-
sowych do nowych środowisk i produkcyjne 
uruchomienie przetwarzania.

Jak tłumaczy Dariusz Śliwa, Cloud Na-
tive Ecosystem BDM w Fujitsu Polska, „lift 
and shift” nie jest jedynym pomysłem na 
rozpoczęcie przygody z chmurą. Jeśli z ana-
lizy wynika, że uzyskane korzyści będą nie-
wielkie i wyłącznie operacyjne, to migracja 
obecnych środowisk klienta do chmury mo-
że nie być warta zachodu. Zamiast tego moż-
na przedyskutować z nim opcje wsparcia 
jego inicjatyw biznesowych, które znaczą-
co wpłyną na podwyższenie wyników firmy 
oraz satysfakcję użytkowników. W tym przy-
padku możliwości chmury wydają się prak-
tycznie nieograniczone. 

Prostym przykładem może być ankietowe 
badanie satysfakcji klientów firmy za pomo-
cą internetowych formularzy lub zbieranie 
opinii. Do bardziej zaawansowanych na-
leży wykorzystanie analityki biznesowej 
w chmurze do lepszego zrozumienia po-
siadanych danych oraz wykreowania nowej 
wartości (poprzez monetyzację). Narzędzia 
analityczne oferowane przez potentatów 
rynku chmurowego są proste w  użyciu,  
ale zapewniają potężną funkcjonalność  
i  dużo predefiniowanych przykładów  
wykorzystania. 

– Rolą integratora i działu IT klienta będzie 
takie przygotowanie danych biznesowych, po-
zyskanych ze środowisk aplikacyjnych klien-
ta, by można je eksportować i dalej obrabiać 
w wybranych chmurowych narzędziach ana-
litycznych – mówi Dariusz Śliwa.

Kolejnym ciekawym pomysłem jest wy-
korzystanie jednej z  wielu aplikacji Sa-
aS jako uzupełnienia, jak 
również zastąpienia na-
rzędzi utrzymywanych 
w centrum danych klien-
ta. Przykładami mogą być 
systemy CRM czy e-com-
merce, szeroko dostępne 
na rynku chmurowym. 

– W tym wypadku rolą 
integratora będzie przeko-
nanie konserwatywnego klienta do rozwa-
żenia wykorzystania tego rodzaju aplikacji, 
a następnie dobór tych najbardziej odpowied-
nich i przeprowadzenie migracji do chmury 
– wylicza przedstawiciel Fujitsu.

W wyniku takiej migracji klient pozbędzie 
się problemów operacyjnych (konieczność 
pełnego utrzymywania platformy i środowi-
ska aplikacyjnego), podniesie poziom bez-
pieczeństwa, a przede wszystkim zapewni 
własnym użytkownikom biznesowym do-

stęp do nowoczesnych, aktualizowanych 
i nadążających za potrzebami rynkowymi 
narzędzi, które ułatwią tworzenie nowej 
wartości, towarów oraz usług.

W kontekście wyboru dostawcy usług cen-
trum danych integrator może stać się zaufa-
nym partnerem klienta, jeśli ten – zamiast 
rozwijać własną infrastrukturę – chce ko-
rzystać z zasobów zewnętrznych.

Klient, który wcześniej posiadał własne 
centrum danych, był najczęściej właścicie-
lem obiektu i sprzętu, budował i utrzymywał 
w nim infrastrukturę, zatrudniał i alokował 
personel techniczny, wdrażał reguły i pro-
cedury, a także ustalał priorytety niezbędne 
do usuwania wszelkiego rodzaju przesto-
jów. Kiedy pojawiały się kłopoty, wiedział, 
do kogo trzeba zadzwonić, by zespół tech-
niczny zadbał o ciągłość biznesu. W przy-

padku zewnętrznych usług 
ta bezpośrednia kontrola 
jest przekazywana ich do-
stawcy, który jest odpowie-
dzialny za rozwiązywanie 
problemów i utrzymywa-
nie kontaktu z klientem.

Operator centrum da-
nych oferuje w  modelu 
kolokacji przestrzeń, za-

silanie, chłodzenie, komunikację i bezpie-
czeństwo fizyczne, a  w  modelu chmury 
także infrastrukturę serwerową i sieciową 
oraz przestrzeń dyskową. Jednak powie-
rzając IT klienta zewnętrznemu podmio-
towi, trzeba wziąć pod uwagę potencjalnie 
dłuższy czas reakcji na awarię. Dlatego, aby 
zminimalizować skutki przestoju, decyzja 
o tym, gdzie przechowywać swoje krytycz-
ne dane musi być dobrze przemyślana, a wa-
runki SLA szczegółowo zrewidowane. n
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Według dyrektorów 
IT stworzenie strategii 
migracji do chmury 
to największe 
wyzwanie.

Certyfikaty coraz ważniejsze
Dla firmy rozpoczynającej współpracę z centrum danych poradzenie sobie 

z liczbą koniecznych do weryfikacji szczegółów będzie nie lada wyzwaniem. 

Pomocą w wyborze dostawcy może być sprawdzenie udokumentowanej rze-

czywistej dostępności centrum danych z kilku ostatnich lat oraz przyznanych 

mu certyfikatów. Nie są one wciąż powszechnie wymagane przez klientów, po-

nieważ wiążą się najczęściej z większą ceną za taką samą usługę w niecertyfi-

kowanym obiekcie. Jednakże – jak twierdzi PMR – to się zmienia. Coraz więcej 

przedsiębiorstw zainteresowanych tego typu usługami pyta o certyfikaty i nie 

wystarcza im samo stwierdzenie dostawcy, że obiekt spełnia określone normy, 

ale brakuje dokumentu z przeprowadzonego audytu.
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W podwarszawskich Jawczycach powstaje nowy kampus centrów danych – inwestycja rozpo-
częta przez Data4, francuskiego operatora i inwestora na rynku centrów danych. Zarząd spółki
zapowiada aktywną współpracę z polskimi integratorami po rozpoczęciu przez nią działalności.

K lienci decydują się na migrację wła-
snych zasobów do chmury oblicze-
niowej z wielu powodów. Czasem 

zależy im na optymalizacji kosztów zwią-
zanych z obsługą infrastruktury i oprogra-
mowania, a w innych przypadkach chodzi 
o oddanie odpowiedzialności za ich utrzy-
manie fi rmie zewnętrznej, aby skupić się 
na rozwoju własnego biznesu. 

Firma Data4 działa jako operator i inwe-
stor na europejskim rynku centrów danych. 
W ramach rozpoczętej w styczniu 2021 r. 
i wartej ponad 1 mld złotych budowy jed-
nego z najnowocześniejszych kompleksów 
obliczeniowych, na działce o powierzch-
ni 4  ha staną cztery budynki o  łącznej 
powierzchni netto 15 tys. m² i mocy przyłą-
czeniowej na poziomie 60 MW. Ukończenie 
budowy pierwszego centrum danych prze-
widziane zostało na I kwartał 2023 r. (po-
wierzchnia brutto 7,2 tys. m², w tym 2,2 tys. 
m² powierzchni netto pod urządzenia IT, 
8 MW mocy przyłączeniowej). 

Budowa nowego kampusu w Warszawie 
umożliwi Data4 zarówno stworzenie no-
wej oferty hostingu oraz kolokacji dla pol-
skich przedsiębiorstw oraz dostawców 
usług chmurowych, jak i wspieranie roz-
woju klientów, którzy są dostawcami usług 
w chmurze w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Firma dysponuje już 25 własnymi cen-

trami danych zlokalizowanymi we Francji, 
Włoszech, Hiszpanii i Luksemburgu (oprócz 
realizowanej obecnie inwestycji w Polsce 
planowane jest też uruchomienie podob-
nych obiektów w Skandynawii i Niemczech). 
Polskie centrum danych zostanie połączone 
światłowodami z już istniejącymi placówka-
mi, co zagwarantuje możliwość przesyłania 
danych z bardzo wysoką wydajnością, do-
konywania ich replikacji na bardzo duże od-
ległości, jak też ekspansji fi rm klientów na 
kolejne rynki europejskie. 

Fakt, że struktura polskiego centrum da-
nych Data4 dopiero powstaje, daje temu 
operatorowi duży wyróżnik konkurencyj-
ny. Klienci mogą w detalach zaprojektować 
przestrzeń, którą zamierzają wynająć, mię-
dzy innymi wdrożyć własne mechanizmy 
bezpieczeństwa i dostępu do zasobów, jak 
też zaplanować układ kamer monitoringu 
wideo obserwujących ich własne rozwiąza-
nia IT. Mogą również zażądać wzmocnienia 
fi zycznej infrastruktury budynku (np. w ce-
lu dodatkowej ochrony przed pożarem).

Polskie centrum danych Data4 wpro-
wadza również szereg innowacyjnych 
rozwiązań, które stają się standardem 
w najnowocześniejszych budynkach tego 
typu na świecie. Między innymi zrezygno-
wano z podłogi podniesionej, co nie tylko 
znacząco ułatwia kluczowe dla centrów 

danych utrzymanie czysto-
ści i bezpieczeństwa pożaro-
wego, lecz również pozwala 
na stosowanie bardziej ela-
stycznych systemów chłodni-
czych. Zainstalowany będzie 
również system gaszenia wy-
sokociśnieniową mgłą wod-
ną, co zapewni niezrównaną 
zdolność do precyzyjnego 
gaszenia pożarów w  bar-
dzo wczesnym ich etapie. 

Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu blisko 
90 proc. mniej wody niż tradycyjne syste-
my zraszające, jest to najbardziej ekologicz-
ny z dostępnych systemów gaśniczych przy 
jednoczesnym zachowaniu pełnego bez-
pieczeństwa dla ludzi i urządzeń (w przeci-
wieństwie do systemów gazowych).

W  ramach swojej działalności Data4 
przygotowuje się na współpracę z  inte-
gratorami oraz dostawcami usług chmu-
rowych, chociaż nie planuje tworzenia 
oficjalnego programu partnerskiego 
– wszystkie umowy i warunki współpracy 
będą negocjowane indywidualnie. Partne-
rzy będą mieli swobodę tworzenia własnej 
oferty i struktury cennika na bazie infra-
struktury Data4.

Data4: 

Dodatkowe informacje:
Adam Ponichtera, General Manager, Data4 Poland

adam.ponichtera@data4group.com
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n Andrzej Gontarz

Specyfi kę zagrożeń związanych z pracą 
zdalną pokazują wyniki badania McKinsey 
Global Survey. Po wybuchu pandemii fi rmy 
zainwestowały w wiele systemów do pracy 
zdalnej. W ciągu kilku miesięcy wprowa-
dziły tyle nowych rozwiązań, ile wcześniej 
w czasie czterech lat. Nadmiar narzędzi 
powoduje dezorientację i frustrację pracow-
ników, którzy muszą często przełączać się 
z jednego systemu na drugi. To może w kon-
sekwencji zagrażać bezpieczeństwu fi rmy 
i prowadzić do wycieku poufnych danych.

Do tego realne wciąż pozostają zagroże-
nia znane z poprzednich okresów. Nic więc 
dziwnego, że – jak wynika z tegorocznego, 
opracowanego przez KPMG „Barometru cy-
berbezpieczeństwa” – co najmniej 69 proc. 

fi rm w Polsce odnotowało w 2021 roku przy-
najmniej jeden incydent zagrażający da-
nym. To o 5 punktów procentowych więcej 
niż rok wcześniej. Ponad 20 proc. przedsię-
biorstw zauważyło w 2021 roku wzrost licz-
by cyberataków, a tylko u 4 proc. badanych 
była ona mniejsza niż przed rokiem. 

Raport KPMG pokazuje, że za największe 
zagrożenie fi rmy w Polsce uznają kradzież 
danych. Głównie poprzez phishing, czyli 
wyłudzanie danych uwierzytelniających, 
a w drugiej kolejności poprzez malware, 
czyli wyciek danych za pośrednictwem zło-
śliwego oprogramowania. Przedsiębiorstwa 
obawiają się też zaawansowanych ataków ze 
strony cyberprzestępców (Advanced Persi-
stent Threat, APT) oraz kradzieży danych 
przez pracowników.

W przypadku tak wysokiego ryzyka wycie-
ku danych szczególnego znaczenia nabie-
rają działania zmierzające do zapewnienia 
ich należytej ochrony. Zwłaszcza w przy-
padku danych poufnych czy wrażliwych, 
istotnych dla sprawnego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Skala potrzeb w tym za-
kresie otwiera szerokie pole do działania dla 
integratorów. Tym bardziej, że jak wynika 
z badania KPMG, fi rmy w Polsce wciąż ma-
ją trudności z zatrudnieniem i utrzymaniem 
wykwalifi kowanych pracowników. A prze-
cież do zapewnienia specjalnej ochrony wie-
lu rodzajów danych są zobowiązane przez 
istniejące przepisy. 

Zdecydowana większość fi rm w Polsce nie jest w pełni gotowa do 
pracy hybrydowej, czego kluczowym rezultatem jest wystawienie 
bezpieczeństwa danych na szwank. 

T rudno dzisiaj jednoznacznie przesą-
dzać o ostatecznym kształcie modelu 
pracy, który utrwali się w postpan-

demicznej rzeczywistości. Obecnie naj-
bardziej prawdopodobnym scenariuszem 
wydaje się być praca hybrydowa. Problem 
polega na tym, że nie wszystkie organiza-
cje są do takiego rozwiązania odpowiednio 
przygotowane – z badania Cisco wynika, 
że w Polsce jest to tylko 19 proc. przedsię-
biorstw. Jednym z najważniejszych wyzwań 
jest zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa hybrydowego środowi-
ska pracy. Niecałe 60 proc. respondentów 
twierdzi, że ich podmiot dysponuje obec-
nie odpowiednimi możliwościami w tym 
zakresie.

Hybryda
ZARZĄDZANIE  POUFNYMI  DANYMI  UŻYTKOWNIKÓW

to hydra dla danych 

Budując system ochrony danych trzeba wziąć pod uwagę zwiększoną w warunkach 

pracy hybrydowej liczbę ataków na oprogramowanie sprzętowe (fi rmware). Jak wy-

nika z globalnego badania HP Wolf Security, obrona przed atakami na fi rmware sta-

ła się w środowisku pracy rozproszonej trudniejsza niż wcześniej. Ponad 80 proc. 

biorących udział w badaniu liderów IT twierdzi, że poważne zagrożenie stanowią 

obecnie ataki na komputery osobiste. Z kolei zdaniem 76 proc. respondentów duży 

problem stanowią również ataki na fi rmware urządzeń drukujących. Brak ochrony 

w tych miejscach może narazić na szwank cały system bezpieczeństwa informacji 

w przedsiębiorstwie. 

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Brothera, tylko jedna 

czwarta informatyków dba o ochronę danych gromadzonych w drukarkach. Ponad 

połowa nie korzysta z funkcji uwierzytelniania użytkowników, a trzy czwarte nigdy 

nie uruchomiło szyfrowania dokumentów. Urządzenia drukujące są często pomijane 

przy tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. 

Drukarkowa pięta achillesowa 
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Polskie prawo obejmuje ochroną kil-
ka rodzajów informacji. Ustawa o ochro-
nie informacji niejawnych określa zasady 
zabezpieczania czterech grup danych: za-
strzeżonych, poufnych, tajnych i  ściśle 
tajnych. Są również przepisy dotyczące 
ochrony informacji będących różnego ro-
dzaju tajemnicą: państwową, służbową i za-
wodową. Ustawowej ochronie podlegają też 
tajemnice związane z funkcjonowaniem po-
szczególnych branż i sektorów gospodarki, 
w tym bankowa oraz telekomunikacyjna. Do 
prawnie chronionych należą też: tajemni-
ca korespondencji i negocjacji, statystyczna 
czy geologiczna.

Z kolei zasady ochrony tajemnicy przed-
siębiorstwa narzuca ustawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Do tajemnicy 
przedsiębiorstwa należą informacje posia-
dające wartość gospodarczą, ale które nie 
są powszechnie znane albo nie są łatwo do-
stępne dla osób nimi zainteresowanych (np. 
bazy klientów, receptury, informacje o kon-
trahentach, plany produkcji, informacje 
o rynkach zbytu itp.) Przedsiębiorca musi 
jednak sam wskazać, które konkretnie in-
formacje stanowią tajemnicę jego fi rmy i po-
winny zostać objęte ochroną. 

W osobny sposób uregulowana zosta-
ła ochrona danych osobowych. Jej zasady 
określa obowiązujące od maja 2018 roku 
unijne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych (RODO). Mogą być one prze-
twarzane wyłącznie w ściśle określonych 
warunkach i  do ściśle określonych ce-

lów. Mówią o tym artykuły 5. i 6. unijnego 
rozporządzenia. 

Przepisy RODO nie precyzują jednak, 
w jaki sposób ma to być realizowane. Zasto-
sowane rozwiązania muszą być adekwatne 
do oszacowanego ryzyka i istniejących uwa-

runkowań, w tym dostępnych narzędzi. 
Szczególną formą ochrony danych oso-
bowych jest anonimizacja. Polega na 
usunięciu wszystkich informacji, które 

umożliwiałyby identyfi kację konkret-
nej osoby. 

Zapewnienie autoryzowanego dostę-
pu do danych poufnych i wrażliwych 

wymaga przede wszystkim ich zidenty-
fi kowania i wskazania, gdzie się znajdują. 

Potrzebne jest też ustalenie, w jakich pro-
cesach mogą być wykorzystywane oraz kto, 
w jakim zakresie i w jakich sytuacjach może 
mieć do nich dostęp. 

Przydatne w tych działaniach będą roz-
wiązania do klasyfi kacji danych. Mogą one 
stanowić element systemów klasy DLP (Da-
ta Loss Prevention) albo funkcjonować jako 
osobne, niezależne oprogramowanie. Po-
zwalają na indeksowanie przetwarzanych 
danych pod kątem ich znaczenia dla bez-
pieczeństwa fi rmy. Dzięki temu możliwa 
jest potem ich automatyczna ochrona. Na 
przykład system może zablokować dostęp 
do pliku z tajemnicą przedsiębiorstwa pra-
cownikowi, który nie jest do tego upoważ-
niony. Narzędzia do klasyfi kacji treści i ta-
gowania zawartości wchodzą też w skład 
systemów zarządzania elektronicznym 
obiegiem dokumentów. 

Dokładna klasyfi kacja przetwarzanych 
danych zwiększa trafność podejmowanych 
przez systemy informatyczne decyzji w za-
kresie ochrony. Pozwala na udostępnia-
nie poszczególnych kategorii danych tylko 
właściwym, uprawnionym użytkownikom. 
Oznacza to w konsekwencji większą sku-
teczność ochrony ważnych dla przedsię-
biorstwa zasobów informacji. Pomocna, 
szczególnie w dużych fi rmach, może oka-
zać się automatyzacja procesów klasyfi kacji 
czy etykietowania danych. Coraz częściej na 
rynku dostępne są rozwiązania korzystające 
z algorytmów sztucznej inteligencji. 

Metainformacje to dodatkowe dane opi-
sujące posiadane przez fi rmy informacje, 

ich strukturę, klasyfi kację, umiejscowienie 
i wzajemne relacje. Zarządzanie nimi sta-
nowi ważny, chociaż nie zawsze doceniany 
aspekt systemu bezpieczeństwa. To może 
być okazja dla integratorów na rozwój biz-
nesu w obszarach mniej jeszcze obecnie 
obleganych, ale zyskujących coraz bardziej 
na znaczeniu w miarę rozrastania się cyfro-
wych zasobów danych i informacji.

Swoistej klasyfi kacji wymagają również 
użytkownicy systemów, w których prze-
twarzane są dane. Chodzi o to, aby osoby 
korzystające z nich odpowiednio podzielić 
na grupy o określonych prawach dostępu 
do poszczególnych rodzajów danych. 

Warunkiem skutecznego przeprowadze-
nia takiego podziału jest przede wszystkim 
odpowiednio wykonana, jasna, precyzyjna 
klasyfi kacja przetwarzanych danych. Że-
by wiedzieć komu i jaki dostęp przydzielić, 
trzeba najpierw wiedzieć jakimi rodzaja-
mi danych się dysponuje. Brak właściwego 
oznaczenia zasobów informacyjnych może 
spowodować, że korzystające z nich oso-
by nie będą miały świadomości ich zna-

47VADEMECUM CRN wrzesień 2022

Deklarowane zakresy wdrożenia systemu 
zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)
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Podstawowa integracja z systemem HR 
i domeną

Zarządzanie rolami biznesowymi 
grupującymi uprawnienia w systemach 
(Role Base Access Control)

Wsparcie dla recertyfi kacji 
uprawnień

Narzędzie do zarządzania konfl iktami 
uprawnień

Repozytorium informacji 
o uprawnieniach (integracja 
read-only z systemami organizacji)

Pełna automatyzacja zarządzania 
uprawnieniami w kluczowych 
systemach

Integracja z systemami 
workfl ow do zarządzania 
uprawnieniami

Portal dla użytkowników 
do wnioskowania 
o uprawnienia

69%

64%

61%

56%

56%

53%

42%

39%
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czenia dla firmy, a system kontroli dostępu 
pozwoli na korzystanie z nich przez nie-
uprawnionych użytkowników. 

Określenie praw dostępu nie może ogra-
niczać się tylko do przydzielenia pracow-
ników do poszczególnych 
grup użytkowników. Trze-
ba również wskazać w jakiej 
roli dana osoba może korzy-
stać z jakich zbiorów danych. 
W niektórych sytuacjach ten 
sam pracownik może wy-
stępować na przykład w ro-
li administratora, a w innych 
w roli analityka. Zanim zo-
staną przydzielone dostępy, 
trzeba dokładnie zdefinio-
wać i  przypisać każdemu stosowne role 
w jakich będzie miał prawo przetwarzać 
określone dane. 

Automatycznie i bezpiecznie 
Gdy zasoby danych zostały odpowiednio 
rozpoznane i sklasyfikowane, w tym wska-
zane dane podlegające szczególnej ochro-
nie, przychodzi czas na wprowadzenie 
mechanizmów kontroli dostępu do nich. 
Zgodnie z wytycznymi ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library) za-
rządzanie uprawnieniami dostępowymi 
pomaga w kontrolowaniu poufności, inte-
gralności i dostępności zasobów informacji. 

Istnieje cała gama rozwiązań zapewnia-
jących kontrolowany dostęp do danych. 
Można wdrażać systemy uwierzytelniania, 
kontroli tożsamości, blokowania nieupraw-
nionego dostępu, czy też zarządzania kon-
tami uprzywilejowanymi. Funkcjonowanie 
systemu bezpieczeństwa w  dużej firmie 
trudno już w zasadzie sobie wyobrazić bez 
stworzenia centralnej bazy użytkowników. 
Ułatwia ona sprawdzanie, kto do jakich 
danych ma dostęp i w jaki sposób z nich 
korzysta.

Narzędzia typu SSO (Single Sign-On) 
umożliwiają pracownikom jednorazowe, 
centralne logowanie do wszystkich przy-
dzielonych zasobów, systemów i  usług 
sieciowych. Ułatwiając korzystanie z fir-
mowego środowiska IT pozwalają również 
na skuteczniejszą kontrolę dostępu i tym sa-
mym lepszą ochronę firmowych zasobów.

Z kolei systemy klasy Identity Manage-
ment (IM) oraz Identity and Access Ma-
nagement (IAM) służą do zarządzania 

tożsamością i dostępem. Umożliwiają za-
rządzanie dostępami przez przypisywanie 
użytkowników do określonych grup oraz 
ról, wyznaczanie im zakresu dostępu do da-
nych treści, administrowanie uprawnienia-

mi oraz ich aktualizację, 
jak również weryfikację 
i zarządzanie hasłami.

Monitorowaniu dostę-
pu uprzywilejowanych 
użytkowników służą na-
tomiast systemy klasy 
PAM (Privileged Access 
Management). Można za 
ich pomocą generować 
jednorazowe hasła do-
stępu, jak też kierować 

całą polityką haseł (wyznaczać poziom zło-
żoności, częstotliwość zmiany itp.).

Systemy kontroli dostępu są coraz bar-
dziej zaawansowane technicznie, oferują 
coraz więcej funkcji i możliwości ochrony 
firmowych zasobów. Wiele z nich, jak na 
przykład systemy biometrii behawioral-
nej, bazuje na algorytmach sztucznej inteli-
gencji, przede wszystkim z zakresu uczenia  
maszynowego. 

Jak wynika z  „Barometru cyberbezpie-
czeństwa” KPMG, co trzecia badana firma 
w Polsce wdrożyła już rozwiązania auto-
matyzujące procesy zarządzania upraw-
nieniami (IAM), a niemal co druga posiada 
systemy chroniące dostęp do kont uprzy-
wilejowanych (PAM). Prawie w  trzech 
czwartych przypadków główną motywacją 

Zdaniem integratora 

n  Sławomir Słomiński, specjalista ds. rozwiązań serwerowych, AT Computers 
Aby oprócz bezpieczeństwa zapewnić równocześnie efektywną pra-

cę z danymi, potrzebne jest kompleksowe podejście do ochrony 

informacji. Wymaga to przeanalizowania sytuacji zarówno z per-

spektywy technicznej, jak i prawnej. Dobierając środki technicz-

ne służące zabezpieczeniu danych nie można zapomnieć o żadnym 

etapie obiegu informacji – system jest tak bezpieczny, jak jego naj-

słabsze ogniwo. Najbardziej zaawansowane mechanizmy zastosowane 

tylko w jednym miejscu systemu informatycznego nie pomogą, jeśli atak nastąpi 

na część nie podlegającą ochronie. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na kwestie 

zgodności praktyki informatycznej z przyjętymi u klienta regułami polityki bez-

pieczeństwa informacji, które oczywiście muszą być zgodne z obowiązującym pra-

wem krajowym i międzynarodowym. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem 

jest uwzględnienie czynnika ludzkiego. Wiele głośnych incydentów wycieku da-

nych wynikało z nieznajomości zagrożeń przez użytkowników i pracowników, któ-

rym dane były powierzone. 
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do inwestycji w te rozwiązania jest potrze-
ba podniesienia poziomu bezpieczeństwa. 

Z kolei w przypadku 57 proc. firm za decy-
zją o wdrożeniu stoi potrzeba zapewnienia 
zgodności z  obowiązującymi regulacja-
mi, a 41 proc. widzi w takich inwestycjach 
szansę na optymalizację kosztową w efek-
cie odciążenia administratorów i zespołów 
wsparcia IT. Co trzecia firma wśród najważ-
niejszych potencjalnych korzyści wymienia 
zwiększenie jakości zarządzania upraw-
nieniami lub wygodę użytkowników. Tylko 
6 proc. biorących udział w badaniu przedsię-
biorstw nie planuje inwestować w procesy 
zarządzania tożsamością i dostępem. 

Już 47 proc. firm w Polsce deklaruje po-
siadanie wdrożonego systemu PAM do za-
rządzania kontami uprzywilejowanymi. 
Spośród nich 79 proc. wykorzystuje wy-
muszanie dodatkowej akceptacji w celu 
uzyskania dostępu, a 70 proc. monitoruje 
i rejestruje sesje uprzywilejowane. Nato-
miast 36 proc. firm wdrożyło system IAM 
do zarządzania tożsamością i dostępem. 
Ponad połowa z nich, jak deklarują respon-
denci, zapewnia pełną automatyzację za-
rządzania uprawnieniami w kluczowych 
procesach. 

Jak pokazują wyniki badania KPMG, po-
pularne na polskim rynku są rozwiązania 
klasy SSO służące do scentralizowanego 
uwierzytelniania (na ich wdrożenie zdecy-
dowało się 61 proc. respondentów). Z kolei 
mniej niż jedna na trzy badane firmy przy-
znała, że nie ma w ogóle sformalizowane-
go procesu zarządzania uprawnieniami  
użytkowników.  n

Metainformacje 
stanowią ważny, 
chociaż nie zawsze 
doceniany 
aspekt systemu 
bezpieczeństwa.
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Jednym z fi larów strategii zarządzania poufnymi danymi powinno
być trwałe niszczenie nośników (albo zapisanych na nich plików),
gdy te przestaną być potrzebne. Od lat w tej dziedzinie specjalizuje
się – także we współpracy z partnerami – fi rma HitITgroup.  

Oferta HitITgroup związana z nisz-
czeniem danych wykształciła się 
z prowadzonej już wcześniej dzia-

łalności tej fi rmy w zakresie usług inwen-
taryzacji i diagnostyki sprzętu IT, jak też 
odkupowania używanych (np. poleasingo-
wych) urządzeń i (po odświeżeniu) wpro-
wadzania ich z powrotem na rynek. Jednym 
z podstawowych zadań przy tego typu dzia-
łalności jest konieczność zagwarantowania, 
aby poufne dane poprzedniego użytkowni-
ka nie trafi ły w ręce niepowołanych osób, 
co zapobiega nie tylko utracie wiarygodno-
ści i dobrego wizerunku fi rmy pozbywającej 
się starszego sprzętu, ale gwarantuje także 
pozostawanie w zgodzie z prawem, w tym 
z RODO. 

W przypadku HitITgroup profesjonalne 
niszczenie nośników danych odbywa się na 
dwa sposoby. Twarde dyski poddawane są 
procesowi demagnetyzacji, który polega na 
wytworzeniu pola elektromagnetycznego 
o wielkiej sile, niszczącego logiczną struk-
turę talerzy dysku. Metoda ta nie zadziała 
jednak w przypadku półprzewodnikowych 
nośników pamięci fl ash, jak dyski SSD. W ich 
przypadku stosowana jest fi zyczna niszczar-
ka płytek drukowanych i znajdujących się na 
nich kości pamięci. Metoda ta może być za-
stosowana również wobec talerzy twardych 
dysków. 

Co ważne, w trosce o środowisko natural-
ne dyski przed fi zycznym zniszczeniem są 
rozbierane, a samemu procesowi niszcze-
nia ulegają tylko nośniki magnetyczne lub 
płytki z kośćmi pamięci. Dzięki temu klient 
może być pewien, że swoimi działaniami nie 
powiększy niebezpiecznej i nikomu niepo-
trzebnej góry elektrośmieci.

Gdy pojemność i wydajność dysku są wy-
starczające, aby nadal mógł być używany 
w komputerze, można skorzystać z opro-
gramowania do bezpowrotnego kasowania 
danych, gwarantującego niemożliwość ich 
późniejszego odzyskania. Bazując na swoim 
profesjonalnym doświadczeniu w zakresie 
niszczenia danych, programiści fi rmy HitIT-
group opracowali działające w ten sposób na-
rzędzie WIPERAPP. 

Aplikacja jest zgodna z najnowszą wersją 
amerykańskiego standardu NIST 800–88 Re-
wizja 1. Wymaga on, aby producenci twar-
dych dysków zawarli w ich wewnętrznym 
oprogramowaniu algorytmy bezpiecznego 
i całkowitego usuwania danych. Mechanizm 

ten – obsługiwany również przez oprogra-
mowanie WIPERAPP –  został nazwany 
Purge i obecnie stanowi najprostszą i zara-
zem najbezpieczniejszą metodę oczyszcza-
nia dysków ze zbędnych danych. Dla każdego 
dysku, z którego usunięte zostały informacje, 
a następnie potwierdzona została niemożli-
wość ich odzyskania, wystawiany jest indy-
widualny certyfi kat. 

WIPERAPP umożliwia także bezpiecz-
ne kasowanie danych z dysków SSD w taki 
sposób, aby nie była skracana ich żywotność. 
W tym kontekście od talerzowych twardych 
dysków nośniki półprzewodnikowe odróż-
nia fakt, że każda czynność zapisu danych 
wpływa na trwałość komórek pamięci fl ash. 
Dlatego podczas czyszczenia przez opro-
gramowanie WIPERAPP dane z  dysków 
SSD usuwane są nie poprzez skracające ży-
wotność dysku nadpisanie, lecz skasowanie. 
Większość powszechnie dostępnych ama-
torskich aplikacji nie jest wyposażona w tak 
działający mechanizm usuwania danych 
z pamięci fl ash. 

Oprogramowanie WIPERAPP dostępne 
jest w postaci tradycyjnej licencji, jak rów-
nież dystrybuowane jest na nośniku USB 
(WIPERPEN) oraz w postaci podłączane-
go do sieci urządzenia WIPERBOX, umoż-
liwiającego automatyczne usuwanie danych 
na wielu stanowiskach.

Więcej informacji na temat oferty HitIT-
group dostępnych jest na stronie hitit.pl.  
Szczegóły dotyczące aplikacji WIPERAPP 
znajdują się pod adresem wiperapp.com/pl.

do ostatniego bitu

Dodatkowe informacje:
Marcin Wyrwas, prezes zarządu, HitITgroup

marcin.wyrwas@hitit.pl

Dane zniszczone 

Marcin Wyrwas,
prezes zarządu, 
HitITgroup

pracy partnerów, którzy 
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