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Nie pytaj, co urząd skarbowy może 
zrobić dla Ciebie, ale co Ty możesz 
zrobić dla urzędu skarbowego. No bo 

jak to? Ojczyzna pozwoliła Ci na prowadze-
nie biznesu, rozwój umiejętności zarząd-
czych i twórczych, otoczyła czułą matczyną 
opieką kilkunastu urzędów i inspekcji, żeby 
tylko przychylić Ci nieba, a Ty co? Jak Jej 
dziękujesz? 

Że co? Że przecież płacisz podatki? Je-
śli zostawiasz sobie więcej 
niż płacisz, to nie jest poda-
tek, tylko jakaś wymuszo-
na jałmużna. W ten sposób 
żałujesz grosza Ojczyźnie, 
która dzień i noc czuwa nad 
Twoim bezpieczeństwem 
i spokojem! 

Że co? Że Ty na swój majątek ciężko pra-
cujesz od wielu lat? A myślisz, że Ojczyzna 
w tym czasie na urlopie czy L4? Zdajesz 
sobie sprawę, że o ile w 1989 roku nasz 
parlament przegłosował 1186 stron aktów 
prawnych (dla Twojego dobra), to w 2004 
roku było to już 20 059 stron (dla Twoje-
go dobra), a w roku 2016 rekordowe 35 280 
stron (dla Twojego dobra). W sumie w la-
tach 1998 – 2021 nasza Ojczyzna wypra-
cowała w pocie, znoju i zaduchu sejmowej 
restauracji 441 799 (!) stron aktów praw-
nych (dla Twojego dobra). 

Że co? Że Ty też wystawiasz mnóstwo 
umów, faktur i deklaracji? To przecież 
Twoja księgowa i personalna robią to za 
Ciebie, żebyś Ty mógł się w tym czasie 
lansować z Wojtkiem na Zanzibarze!

Że co? Że latanie na Zanzibar nie jest za-
bronione? No tak, ale przecież nie chodzi 
o to, gdzie się leci, ale po co? Któż może 
to lepiej wiedzieć niż nasi posłowie, któ-
rzy między listopadem 2019 roku a czerw-
cem obecnego roku wsiadali do samolotów 
w sumie 16 tysięcy razy, czyli średnio każ-
dy poseł dwa razy w miesiącu leciał na ( jak 
najbardziej uzasadniony) koszt Państwa, 
załatwiając sprawy swoich wyborców (no 
przecież nie swoje własne). Wydane na te 
loty 10 mln zł to najlepsza możliwa inwe-
stycja, która zwraca Ci się… przepraszam, 
to może nie jest najwłaściwsze określenie… 

krótko mówiąc, opłaca Ci się to bardzo i nie 
ma co drążyć tematu. 

A może myślisz, że jakaś wdzięczność Ojczy-
znę naszą spotyka za Jej ciężką pracę? To jak 
ocenisz złorzeczenia na należące się jak psu… 
przepraszam, chciałem powiedzieć na w peł-
ni zasłużone premie za Polski Ład? To jest 686 
stron ciężko wypracowanych rozwiązań (dla 
Twojego dobra), czyli o całe 227 stron więcej 
niż „Quo Vadis”, za które Sienkiewicz dostał 
od komitetu noblowskiego 138 tysięcy koron 
szwedzkich, a od Ojczyzny dworek w Oblęgor-
ku. A to wszystko za jedyne 459 stron! Cóż to 
jest przy marnych kilkunastu tysiącach złotych 
dla ponad setki urobionych po łokcie (dla Cie-
bie) urzędników resortu fi nansów?

Nie chcesz ich nagradzać? Nie chcesz dzielić 
się zyskiem z Ojczyzną? Powiem Ci, kim jesteś: 
ruską onucą, niewdzięcznikem, foliarzem, Janu-
szem biznesu, krwiopijcą, burżujem, dorobkie-
wiczem. Niepotrzebne skreślić. 
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n   Nowe informacje z branży IT n   

n  Black Point sprze-
dał udziały 

Black Point sprzedał 1 tys. 

swoich udziałów w Eco 

Service na rzecz tej spółki. 

Cena to 0,5 mln zł płatne 

do końca grudnia br. Przed 

transakcją producent mate-

riałów eksploatacyjnych do 

druku miał 70 proc. udzia-

łów (1,4 tys. szt.) w Eco 

Service. Wspomniane 1 tys. 

zostały nabyte, a następnie 

umorzone. Po sprzedaży 

i umorzeniu Black Point 

został mniejszościowym 

udziałowcem (40 proc.) 

firmy specjalizującej się 

w handlu pustymi kartri-

dżami. W II kw. 2022 r. 

Black Point miał 6,14 mln zł 

jednostkowych przychodów 

ze sprzedaży (+30 proc. rok 

do roku) i 0,24 mln zł zysku 

netto, nieznacznie mniej niż 

przed rokiem. Natomiast 

sprzedaż Eco Service w II 

kw. br. spadła o 38 proc. 

n Polska i węgierska firma połączyły siły 
Węgierski Codecool z Budapesztu i polska Software Development Academy (SDA) z Gdyni 

ogłosiły fuzję. Firmy specjalizują się w szkoleniach IT. Są obecne w ośmiu krajach i mają w su-

mie ponad 300 pracowników. Twierdzą, że są w stanie przeszkolić 15 – 20 tys. osób rocznie. 

Klientami są osoby prywatne, firmy i jednostki publiczne. Działalność obu podmiotów będzie 

nadal prowadzona pod dotychczasowymi markami. Prezesem połączonych organizacji został 

Michał Mysiak, wcześniej stojący na czele SDA. Według zapewnień ze strony zarządów obie 

firmy odnotowują w tym roku wzrost liczby zapisów na kursy o około 50 proc. w porównaniu 

z rokiem ubiegłym. Liczą na dalszy szybki rozwój w związku z dużą luką kompetencji na ryn-

ku, którą w UE szacuje się na około 1,8 mln ekspertów ICT. Na tę liczbę składają się zarówno 

niezbędni specjaliści, jak i zbyt niskie kwalifikacje osób już zatrudnionych w branży. 

n  Sąd zatwierdził układ 
Komputronika

Poznański sąd w końcu września br. wydał posta-

nowienie o zatwierdzeniu układów z wierzycielami, 

które zostały zawarte wiosną br. przez Komputronik 

SA i Komputronik Biznes. To ostatni akcent postępo-

wania sanacyjnego obu spółek, trwającego od marca 

2020 r. Do zakończenia sanacji konieczne jest jesz-

cze uprawomocnienie się postanowień. Komputronik 

SA i Komputronik Biznes będą musiały wówczas 

rozpocząć spłatę zadłużenia na warunkach uzgod-

nionych w układzie. Uregulowanie należności potrwa 

około 6 lat. W II kw. 2022 r. (I kw. roku obrotowego 

2022/23) Komputronik miał 1,9 mln zł skonsolido-

wanego zysku netto, przy 12,1 proc. marży brutto 

i przychodach na poziomie 393,2 mln zł. 

n  Pozew i żądanie 3 mln zł 
Gabos Software, spółka zależna Wasko, została pozwana przez 

Podkarpackie Centrum Medyczne. W pozwie złożonym w rzeszowskim są-

dzie okręgowym zamawiający domaga się zapłaty przez spółkę 3,1 mln zł 

w związku z realizacją umowy obejmującej dostawę sprzętu serwerowego 

i oprogramowania. W tym 1,8 mln zł w żądanej kwocie to wynagrodzenia 

wypłacone Gabos Software przez zamawiającego za wykonanie pierw-

szego etapu kontraktu, a 1,35 mln zł to naliczona kara. W ocenie zarządu 

Gabos Software pozew jest bezzasadny, a oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy oceniono jako bezskuteczne, nie wywołujące skutków prawnych.

Umowę w sprawie realizacji tego zamówienia zawarto po przetargu prze-

prowadzonym w ub.r. Wybór Gabos Software jako wykonawcy ogłoszono 

na początku października 2021 r. Spółka zależna Wasko złożyła ofertę 

o wartości 4,5 mln zł. Konkurentem był Comarch Healthcare, którego 

oferta opiewała na 5,85 mln zł. Zamówienie obejmuje między innymi 

modernizację sieci, zasilania i serwerowni, jak też komputery, serwery do 

wirtualizacji i backupu, macierze, przełączniki i różne oprogramowanie. 

n  Przetarg na 2,3 tys. notebooków 
Poczta Polska wybrała wykonawcę w przetargu na 

sprzedaż i dostawę notebooków wraz z licencjami 

na system operacyjny, stacji dokujących i mo-

nitorów – w ilości 2,3 tys. sztuk. Postępowanie 

przetargowe ruszyło w lipcu br. Oferty złożyło 

czterech wykonawców: Maxto ITS, Piomar, Suntar 

oraz konsorcjum Simplicity i MBA System, którego 

ofertę (wartą 13,6 mln zł brutto) uznano za najko-

rzystniejszą. Poczta Polska potrzebuje laptopów 

z ekranem 12,5 – 14 cali Full HD, co najmniej 

16 GB RAM, SSD 240 GB M.2 NVMe, modemem 

LTE i z funkcjami zarządzania. Do tego dochodzą 

monitory z ekranem 21,5 do 24 cali Full HD oraz 

stacje dokujące. Sprzęt ma zostać dostarczony do 

30 grudnia br. 
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Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie Stany 
Zjednoczone wprowadziły zakaz sprzedaży 
do Rosji oraz na Białoruś produktów wy-

sokich technologii. Restrykcje objęły również część 
zagranicznych produktów wyprodukowanych przy 
użyciu amerykańskiego sprzętu i oprogramowania. 
Sceptycy twierdzili, że na rezultaty tych sankcji pocze-
kamy dobrych kilka lat. Jednak niedawne wydarzenia pokazują, że 
to już się dzieje. Zacznijmy od tego, że gdyby udaną obronę Kijowa 
trzeba było wytłumaczyć jednym słowem, powinno ono brzmieć: 
„Himars”. Sam Wołodymyr Zełenski ofi cjalnie przyznał, że „dostar-
czone przez USA systemy zmieniają bieg wojny”. Według amerykań-
skich szacunków rakiety Himars uderzyły z niszczącym skutkiem 
w ponad 400 celów. 

Wprawdzie Rosja także używa amunicji precyzyjnej, ale w dużym 
stopniu polega na wykorzystaniu niekierowanego ognia artyleryj-
skiego. Ta taktyka umożliwiła niszczenie takich miast, jak Mariupol, 
ale ataki przeprowadzane za pomocą Himarsów są nieporównywal-
nie skuteczniejsze od masowych salw artyleryjskich ze strony Ro-
sjan. Co istotne, urzędnicy amerykańscy i ukraińscy uważają, że 
Rosja zużyła już znaczną część swojej precyzyjnej amunicji i będzie 
miała trudności z ich szybką produkcją.

Problemy produkcyjne Rosji z mikroukładami sięgają wczesnych lat 
zimnej wojny, kiedy konieczność umieszczania w pociskach minia-
turowych komputerów naprowadzających skłoniła USA do wynala-
zienia chipu komputerowego scalającego obwody na pojedynczym 
kawałku krzemu. Pierwszymi ich użytkownikami były amerykań-
skie siły powietrzne (międzykontynentalny pocisk balistyczny Mi-
nuteman II) i NASA (komputer naprowadzania statku kosmicznego 
Apollo). 

Po drugiej stronie świata na Kremlu, podobnie jak w Pentagonie, 
zdano sobie sprawę, że chipy zmienią systemy uzbrojenia poprzez 
poprawę precyzji i komunikacji. Jednak podstawowy problem Ro-
sjan polegał na tym, że zaczęli działać według zasady „kopiuj i wklej”. 
W czasie zimnej wojny wielokrotnie odkryto, że w sowieckim sprzę-
cie wojskowym znajdują się repliki chipów Intela lub Texas In-
struments. Co ciekawe, pomimo używania systemu metrycznego, 

Sowieci mieli narzędzia do wytwarzania chipów mierzone w calach, 
aby ułatwić kopiowanie amerykańskich układów.

Strategia kopiowania okazała się zasadniczo niedopasowana do 
branży, która rozwijała się z dużą szybkością. Prawo Moore’a, które 
mówi, że moc obliczeniowa chipów rośnie wykładniczo, oznaczało, 
że największe wysiłki Sowietów w zakresie replikacji nadal pozosta-
wią ich daleko w tyle. W popularnym sowieckim dowcipie z lat 80. 
sowiecki urzędnik z dumą oświadczył: „Towarzysze, zbudowaliśmy 
największy na świecie mikroprocesor!”. 

Nawet dziś w rosyjskich systemach uzbrojenia jest pełno zachod-
nich chipów. Rosyjska rakieta 9M549 naprowadzana satelitarnie, 
wystrzeliwana z podobnego do HIMARS-a systemu zwanego Tor-
nado-S, opiera się na przemycanych chipach produkowanych przez 
amerykańskie fi rmy, jak Altera i Cypress Semiconductor. Ale Rosja 
nie ma ich wystarczająco dużo, produkując prawdopodobnie tylko 
100–200 sztuk rocznie, bo wymagają chipów i innych komponen-
tów, które muszą być pozyskiwane, często nielegalnie, z zagranicy. 
Rosjanie, aby zaopatrywać swoje najbardziej zaawansowane sys-
temy uzbrojenia w chipy z Doliny Krzemowej, często ratowali się 
przemytem. Zdolność Moskwy do unikania amerykańskiej kontro-
li może wydawać się imponująca. Jednak wiedza, że jej najbardziej 
zaawansowane systemy opierają się na przemycanych lub impro-
wizowanych komponentach zniechęciła rosyjską armię do liczenia 
na rozwiązania złożone i wymagające dużej mocy obliczeniowej.

Jakby nie patrzeć, kradzież amerykańskiej technologii dla rosyj-
skiej broni mogła kiedyś wydawać się skuteczna, ale pozostawiła 
w Rosji militarną bazę przemysłową, której zdolność produkcyjna 
jest śmiertelnie uzależniona od dostępu do zachodnich innowacji. 

Artykuł powstał na podstawie tekstu opublikowanego w „The Wall 
Street Journal”.

n Wojciech Urbanek

Sankcje technologicznie zaczynają mocno 
uderzać w Rosję. Ich skutki widać w obwodzie 
charkowskim, pod Donieckiem oraz na tzw. 
kierunku chersońskim.
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na linii frontu
Chipy Zabójcza 

zasada 
„kopiuj 
i wklej”.   
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Pod koniec września w  Międzyna-
rodowym Centrum Kongresowym 
w  Katowicach odbyła się uroczy-

sta gala, podczas której rozdano nagrody 
dla wyróżniających się partnerów bizne-
sowych, a także przypomniano najważ-
niejsze wydarzenia z historii firmy. Goście 
mieli też okazję wysłuchać występu Kasi 
Moś. Ważnym elementem wydarzenia był 
uroczysty jubileusz oraz związane z tym 
wspomnienia. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat rynek  
systemów bezpieczeństwa przeszedł głę-
boką metamorfozę. Na rynku pojawiło się 
wiele nie tylko nowych pro-
duktów, ale także zagrożeń.

– Kilkanaście lat temu, kie-
dy zaczynałem pracę w Dag-
mie, istniały bardzo wąskie 
specjalizacje. Obowiązywał 
podział na antywirusy, fire- 
walle czy antyspyware, a naj-
lepiej sprzedawały się progra-
my w jaskrawych, rzucających się w oczy 
pudełkach. Obecnie jedno rozwiązanie po-
siada wyżej wymienione i jeszcze kilka in-

Dagma:  

nych funkcji. Dzisiaj nazwanie pakietu 
bezpieczeństwa ESET antywirusem nieco 
dezawuuje ten produkt – podkreśla Paweł 
Jurek, wicedyrektor ds. rozwoju Dagmy. 

Śląski dystrybutor, oprócz ESET-a, po-
siada w swoim portfolio produkty takich 
firm, jak Acronis, Safetica, Senhasegura czy 
Stormshield. W październiku do wymienio-
nej piątki dołączają dwaj kolejni producen-
ci: francuski Gatewatcher oraz szwedzkie 
Holm Security. Francuzi dostarczają roz-
wiązania sprzętowe oraz oprogramowa-
nie do ochrony krytycznych sieci dużych 
przedsiębiorstw i organizacji rządowych. 
Natomiast Holm Security oferuje platfor-
mę weryfikującą podatności infrastruk- 

tury. Jej użytkownicy uzy-
skują odpowiedzi na pyta-
nie: na ile zarządzana przez 
nich organizacja jest odpor-
na na ataki hakerów, szpiego-
stwo przemysłowe, sabotaż,  
a także inne cyberzagrożenia.

– Rozszerzamy naszą ofer-
tę, aby sprostać nowym wy-

maganiom przedsiębiorstw oraz instytucji 
w zakresie ochrony swoich sieci i danych. 
Zauważamy, że firmy zaczynają wykazy-

Dagma, dystrybutor rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT, obchodzi w tym roku swoje  
35 urodziny. Obecnie firma zatrudnia blisko 200 osób i jest jednym z kluczowych graczy  
na rodzimym rynku cyberbezpieczeństwa. W październiku wprowadza do oferty dwa nowe 
produkty, Gatewatcher oraz Holm Security.
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wać rosnące zainteresowanie produktami 
EDR, XDR oraz NDR, a także audytem sie-
ci. Dlatego wprowadzamy nowe warstwy 
zabezpieczeń, bowiem w obecnych czasach 
samo posiadanie systemu UTM czy pakietu 
antywirusowego to za mało. Poza tym wraz 
z produktami Gatewatcher oraz Holm Se-
curity rozszerzamy naszą ofertę rozwiązań 
korporacyjnych – mówi Paweł Jurek. 

Kierunek zachodni 
W ubiegłym roku Dagma zadebiutowała na 
rynku DACH, obejmującym Niemcy, Au-
strię i Szwajcarię (w 2022 r. powołana do 
życia została spółka Dagma GmbH). Pol-
ski dystrybutor postawił przed sobą am-
bitny cel. 

– Zdajemy sobie sprawę, że wejście na ry-
nek niemiecki jest bardzo trudne, ale wy-
chodzimy z założenia, żeby stawiać sobie 
ambitne cele. Jeśli uda nam się osiągnąć suk-
ces w regionie DACH, czekają na nas wyso-
kie premie, na które nie moglibyśmy liczyć 
w Bułgarii czy na Litwie, oczywiście przy ca-
łym szacunku do obu tych krajów – podkre-
śla Anna Piechocka. 

Śląska firma chce zdobywać rynki 
przede wszystkim dzięki swoim wysokim 

Rynek systemów 
bezpieczeństwa 
przeszedł 
głęboką 
metamorfozę. 

trzy i pół dekady 
rozwoju 
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kompetencjom i wnoszeniu do rozwiązań 
wartości dodanej. I choć nie bez znaczenia 
jest także cena, to nie ona ma być najwięk-
szym atutem w walce o niemieckojęzycz-
nych klientów. Dobrym prognostykiem 
na przyszłość jest fakt, że Dagmie uda-
ło się już pozyskać pierwszych klientów  
w Niemczech.

Od komputerów po systemy 

Pomysł na firmę Dagma zrodził się pod 
koniec lat 80-tych. W 1987 r. trzech absol-
wentów Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach postanowiło zaangażować swoje 
oszczędności w  działalność biznesową, 
opartą na handlu zagranicznym. Począt-
kowo szukali dochodowej niszy, którą 
mogliby z sukcesem zagospodarować na 
raczkującym rodzimym rynku. Co cieka-
we, w pierwszych latach działalności firma 
skoncentrowała się na sprzedaży „zwykłe-
go” sprzętu komputerowego.

– Zanim rozpoczęliśmy swoją przygodę 
z cyberbezpieczeństwem, mieliśmy dostęp 
do bardzo dobrych kanałów dostaw z Chin 
oraz Tajwanu. Sprzedawaliśmy urządzenia 
i funkcjonowaliśmy trochę jak firma logi-
styczna. Wraz z upływem czasu przestało 
nam to odpowiadać ze względu na częste 
wahania kursów walut oraz kurczące się 
marże. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, 
że trzeba postawić na sprzedaż produk-
tów z wartością dodaną – wspomina Anna 
Piechocka, dyrektor zarządzająca Dagma 
Bezpieczeństwo IT. 

Przełomowy okazał się rok 1992, kiedy 
Grzegorz Sikorski, współzałożyciel i czło-
nek zarządu, nawiązał współpracę z bry-
tyjską firmą S&S International, twórcą 
oprogramowania Dr Solomon’s Antivirus 
Toolkit. Jednak w  ówczesnych czasach 
sprzedaż programów antywirusowych 
na polskim rynku była drogą przez mękę. 
To niewdzięczne zadanie wzięła na swoje  
barki Anna Piechocka.

– Kiedy dzwoniłam do firm z  propo-
zycją sprzedaży antywirusa, dochodziło 
do bardzo zabawnych sytuacji, a czasa-
mi wręcz chcieli mnie przełączać do przy-
chodni lekarskiej. Po pewnym czasie udało 
się nam uświadomić klientom na czym po-
lega działanie oprogramowania antywi-
rusowego. Wówczas często słyszałam, 
że owszem, Dr Solomon’s jest ciekawym 

i funkcjonalnym produktem, ale nigdy nie 
spotkali się z wirusem komputerowym, 
a  jedynie wirusem grypy –  wspomina  
Anna Piechocka. 

Ostatecznie promocja antywirusa na 
rodzimym rynku przyniosła rezultaty.  
Dr Solomon’s Antivirus Toolkit trafił za-
równo do mniejszych firm, jak i dużych 
koncernów, a jednym z klientów był Uni-
lever, który zakupił niemal 400 licencji. 
Do niecodziennej sytuacji doszło w 1998 r., 
gdy Dagma miała podpisać umowę na do-
starczenie kilku tysięcy licencji dla jedne-
go z banków. Jednak w międzyczasie S&S 
International zostało wchłonięte przez fir-
mę McAfee, a bank wycofał się z transakcji, 
oznajmiając, że nie może kupić produktów 
od przejmowanego podmiotu. 

Niestety, współpraca między Dagmą 
a McAfee nie układała się najlepiej i obie 
firmy zdecydowały się na jej zakończenie. 
Kolejnym partnerem śląskiego dystrybu-
tora był amerykański producent Webroot. 
Dagma z sukcesem wprowadziła na rodzi-
my rynek produkt tej marki, ale po dwóch 
latach Amerykanie wycofali się ze współ-
pracy. 

– Sytuacja była kuriozalna, bowiem osią-
galiśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży. 
Nagle ktoś w centrali producenta znalazł 
dokumenty, z których wynikało, że umowa 
dystrybucyjna nie została zaaprobowana 
przez menedżera wyższego szczebla. Web- 
root zerwał z nami współpracę, a osoba,  
która podpisała z  nami umowę, została 
zwolniona – opowiada Anna Piechocka. 

O ile kooperacja z amerykańskimi do-
stawcami systemów bezpieczeństwa nie 
układała się najlepiej, o tyle wybór słowac-
kiego ESET-a okazał się strzałem w dzie-
siątkę: obecnie z tego antywirusa korzysta 
ponad 5 milionów Polaków.

– ESET pozwala nam jako dystrybutoro-
wi z wartością dodaną rozwinąć skrzydła. 
Mamy dużo swobody, dzięki czemu może-
my realizować ciekawe, innowacyjne 
projekty. Jeden z szefów tej 
firmy powiedział mi, że 
jeśli mnie coś nie bawi, 
nie mam z tego rado-
ści, to żebym tego nie 
robiła. I to jest motto, 
którym się kieruje-
my – podsumowuje  
Anna Piechocka. 

Liderzy 
Stormshield 

Tytani Sprzedaży  
ESET 2022 
AT Computers

Nowa System

Point 

Vida

Action  

z wyróżnieniem za najlepszą sprze-

daż na rynku konsumenckim

Arkanet z wyróżnieniem za najlepszy 

współczynnik przedłużeń wśród 

klientów biznesowych

Ikaria z wyróżnieniem za najlepszą 

sprzedaż do średnich klientów  

biznesowych

Miecz Net z wyróżnieniem za najlep-

szą sprzedaż do małych klientów  

biznesowych

Net Complex z wyróżnieniem  

za najlepszą dosprzedaż  

nowych wyższych pakie-

tów biznesowych ESET

Servcomp z wyróżnieniem 

za najwyższą wartość 

sprzedaży nowych licen-

cji biznesowych 
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Reseller Roku  

(za najlepsze wyniki sprzedaży  

rozwiązań Stormshield)  

Servcomp 

Największy projekt OT  

(za zrealizowanie największej sprze-

daży rozwiązań Stormshield dla  

przemysłu)  

Perceptus

Najskuteczniejszy partner  

(za największą skuteczność zamyka-

nia utworzonych projektów sprzeda-

żowych)  

Nowa System 

Cyberbezpieczeństwo w data center  

(za pierwsze skuteczne wdrożenie 

rozwiązania Stormshield w data cen-

ter dla jednego ze swoich klientów)  

IQ PL
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Nigdy nie konkurujemy z naszymi part-
nerami – podkreślił Adam Parzonka, 
Head Of Sales Displays w Samsung 

Electronics, otwierając tegoroczny Samsung 
Channel Meeting. Jak zapewnił, producent 
działa na rynku monitorów w 100 proc. po-
przez kanał sprzedaży.

Co istotne, Samsung rozbudował zespół 
odpowiedzialny za współpracę z resellera-
mi w biznesie monitorów. Prowadzi też sze-
reg działań wspierających partnerów, takich 
jak spotkania i prezentacje dla klientów, ge-
nerowanie nowych leadów dla partnerów, 

prezentacje produktowe w  showroomie 
(obecnie jest on w przebudowie), czy even-
ty branżowe.

Efektem zacieśniającej się współpracy 
z kanałem sprzedaży jest m.in. szybki roz-
wój producenta na polskim rynku, zwłasz-
cza w ostatnich latach. 

w dostawach
Przedstawiciele producenta podzielili się 
także swoimi przewidywaniami dotyczą-
cymi rynku. Dobrą wiadomością jest syste-

matyczna poprawa dostępności urządzeń 
Samsunga. Przewiduje się, że w 2023 r. na-
stąpi koniec opóźnień w dostawach.

W ocenie producenta w 2023 r. najszybciej 
będzie rosła sprzedaż monitorów interak-
tywnych (+48 proc. r/r), zwłaszcza w takich 
sektorach jak edukacja, sale konferencyjne 
i kioski interaktywne.

Kolejny trend, który nasili się w przysz- 
łym roku, to nacisk na rozwiązania eko-
logiczne. Sprawi on, że klienci będą ocze-
kiwać między innymi niskiego zużycia 
energii, odpowiednich certyfikatów dla 

WYDARZENIA
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Podczas tegorocznego wydarzenia Channel Meeting Samsung podzielił się z partnerami przewi-
dywaniami na najbliższe kwartały. Zaprezentował również szereg nowości produktowych.

Samsung: 

dyś się skończy, a wówczas rynek będzie po-
trzebował dostępności produktów. Dlatego 
mimo niepewnej sytuacji trzeba było inwe-
stować w kanały sprzedaży i przygotować się 
na zwiększenie popytu.

n Jak polscy partnerzy skorzystali na re-
alizowanych inwestycjach?
W kraju zdecydowaliśmy się na znaczne po-
większenie zespołu. Finalnie stworzyliśmy 
zespół 8 key account managerów odpowie-
dzialnych za różne rynki wertykalne, któ-
rych zadaniem jest pozyskiwanie klientów dla  
rozwiązań profesjonalnych, a następnie re-
alizowanie projektów wspólnie z partnerami. 

 Otwierając Channel Meeting wspomniał 
pan o tym, że Samsung wybrał inną drogę 
niż wielu producentów monitorów. Jaka 
to droga? 
Mówiąc w dużym skrócie: w czasie pandemii, 
gdy sporo projektów zostało zamrożonych, 
niektóre marki decydowały się na redukcję 
zapasów i ograniczenie działalności w kana-
le sprzedaży. My natomiast w 2021 r. podję-
liśmy decyzję o zapewnieniu maksymalnej 
dostępności. Podobnie na początku 2022 r., 
gdy wojna rozregulowała łańcuchy dostaw, 
a część firm postawiła na ograniczenie wy-
datków, obawiając się, co będzie dalej, my 
doszliśmy do wniosku, że trudny okres kie-

Adam Parzonka, Head of Sales Displays w Samsung 
Electronics, mówi o korzyściach dla partnerów ze strategii 
producenta i wskazuje na rosnące rynki.

przyniosła efekty
Nasza strategia 

Na południu i północy kraju powołaliśmy re-
gionalnych menedżerów, którzy koncentrują 
się na wspieraniu partnerów w obszarze LCD. 
Rozszerzyliśmy wsparcie dla resellerów i in-
tegratorów poprzez korzystniejszą politykę 
rabatów i inne zmiany, których było znacznie 
więcej. Jednym zdaniem stworzyliśmy nowe 
środowisko do działania partnerom i wspie-
rania ich.

n Z jakim efektem?
Naszym celem jest powiększenie grona 
wysoko wyspecjalizowanych partnerów 
„targetowych” w segmencie rozwiązań pro-
fesjonalnych, jak też umożliwienie partnerom 
rozwoju oferty we wszystkich segmentach 
rynku monitorów. Jeśli chodzi o ofertę ekra-
nów profesjonalnych, to współpracuje z na-
mi 400 – 500 firm. W tym gronie jest grupa 
ponad 60 integratorów, z którymi współpra-
cujemy bardzo blisko w oparciu o kwartal-
ne cele sprzedażowe. W tym roku ich liczba 
zwiększyła się o ponad 10 proc. Więcej jest 
także partnerów w obszarze LCD. Chcemy, 
by te liczby dalej rosły. Rezultat tych działań 
widać w danych z rynku, które są dla nas wy-
jątkowo korzystne.

„Nigdy nie konkurujemy z partnerami”

10_11_CRN_10_2022 relacja Samsung.indd   10 12.10.2022   19:08:33



CRN nr 10/2022 11

urządzeń czy też używania materiałów po-
chodzących z recyklingu.

Ponadto na całym rynku monitorów spe-
cjaliści Samsunga obserwują rosnące za-
potrzebowanie na urządzenia z ekranami 
o wysokiej rozdzielczości. Już co drugi mo-
nitor sprzedawany w Polsce ma większą roz-
dzielczość niż Full HD. 

Producent zapowiedział też ujednolice-
nie systemu Samsung w monitorach inter- 
aktywnych do wersji Tizen 7.0, co ma nastą-
pić w II poł. 2023 r. Na rynku pozostaną jed-
nak popularne rozwiązania profesjonalne 
z Androidem, jak też z Windows 10 IoT.

Na rynek wejdzie nowy line-up monito-
rów interaktywnych. Wśród nich 44-calo-

n Czy koniec tego roku i rok 2023 zapo-
wiadają się równie dobrze?
Co do czwartego kwartału, to spodziewa-
my się rekordowej sprzedaży. Jeśli chodzi 
o przyszły rok, prognozuje się, że rynek ekra-
nów dla systemów Digital Signage wzrośnie 
o 5 – 7 proc. Estymację wzrostu opieram o naj-
nowsze dane globalnych firm analitycznych. 
My zaś liczymy na dynamikę dwukrotnie 
większą niż rynek. Odmienna sytuacja jest 
na rynku monitorów LCD. W tym przypadku 
analitycy zakładają zmniejszenie sprzedaży 
w przedziale od 7 do 10 proc. Tutaj również 
liczymy na lepszy wynik. Planujemy zmia-
nę w strukturach, aby lepiej zaopiekować się 
partnerami i rozszerzyć współpracę.

n Ostatnio mówi się o słabnącym popycie 
konsumentów na różne produkty. Widać 
to również w przypadku monitorów?
Zauważamy takie zjawisko. Spodziewam 
się, że w przyszłym roku rynek konsumenc-
ki w Polsce spadnie o 5 – 10 proc. Ale co do 
produktów dla graczy, w naszym przypadku  
nie wykluczam wzrostu w 2023 r., mamy no-
wą ofertę takich urządzeń, a gracze będą wy-
mieniać sprzęt.

n Na jakich rynkach wertykalnych moż-
na zatem spodziewać się dużego popytu 
w przyszłym roku?
Jeśli chodzi o wyświetlacze profesjonalne do 
systemów Digital Signage obserwujemy zna-
czący wzrost popytu w szeregu wertykałów, 
ale na pewno liderem jest retail. Widzimy 
też transformacje w  segmencie pomiesz-
czeń kontrolnych, gdzie następuje spodzie-
wana zmiana technologiczna stosowanych 
ekranów z tzw. bezszwowych LCD oraz tyl-
nej projekcji na nowoczesne ekrany LED. 
W tym segmencie zdecydowanie dominują 
produkty z segmentu premium, dlatego do-
strzegamy dużą szansę dla naszych rozwią-
zań. Spodziewamy się także dużego popytu 
na rynku korporacyjnym, zarówno na pro-
fesjonalne rozwiązania, jak i monitory biur-
kowe. Duże firmy już teraz wyposażają sale  
spotkań i stanowiska pracy.

n Wygląda więc na to, że zwłaszcza duże 
organizacje zwiększą zakupy. A MŚP?
Rzeczywiście przewidujemy kontynuację sil-
nego popytu w korporacjach, ponieważ mo-
im zdaniem jakikolwiek będzie model pracy, 
hybrydowy czy inny, będą one inwestować 

w wyposażenie biur. Stąd przy pozyskiwa-
niu do współpracy nowych partnerów za-
leży nam na firmach, które mają dostęp do 
rynku korporacyjnego. Co do MŚP, to rów-
nież tutaj przewidujemy większe zainte-
resowanie, gdyż firmy wymieniają małe 
monitory na większe i lepsze, 27 czy 32-ca-
lowe. Wesprzemy silniej także partnerów 
MŚP. Będzie dodatkowa osoba do obsługi 
tego rynku. Warto podkreślić, że naszym 
celem nie jest konkurowanie ceną, lecz 
jakością. Dlatego koncentrujemy się na 
większych urządzeniach, od 27 czy 32 cali, 
o wysokiej rozdzielczości, bo w tym kierun-
ku przesuwa się popyt i razem z partnerami 
będziemy iść z trendem.

wy model Full Auto odporny na uszkodzenia.  
W II poł. 2023 r. pojawią się urządzenia 65- 
i 75-calowe oparte na Androidzie. 

Wśród licznych nowości zaprezentowanych 
na Channel Meetingu jest The Wall, 110-ca-
lowy monitor Chip on Board, który może 
pracować w trybie 24/7, a jego czas życia we-
dług producenta wynosi 150 tys. godz. (po-
nad 17 lat). Określono go „perłą w koronie” 
w portfolio producenta. Wśród zastosowań 
wskazano przykłady z rosnących rynków 
wertykalnych, jak motoryzacyjny, pomiesz-
czenia kontrolne, handel detaliczny, studia 
filmowe, retail czy klienci korporacyjni.

Nowością ostatniego roku w Samsungu są 
smart monitory, czyli połączenie monitora 
z telewizorem. - To coś więcej niż telewizor 
i więcej niż monitor - podkreślał Krzysztof 
Kunicki, Product Manager.

Z jednej strony taki sprzęt służy do pra-
cy, a z drugiej pozwala na używanie aplikacji 
smart. Nowością jest tutaj model M8.

Samsung dynamicznie rozwija też seg-
ment monitorów gamingowych i wprowa-
dza nowe modele, w tym Odyssey G8 oraz 
Odyssey Ark (55 cali/165 Hz) – według pro-
ducenta jest to największy monitor dla gra-
czy dostępny na rynku. 
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Kontakt dla partnerów
Connect Distribution, 

tel. 22 400 12 34, 882 101 234 

sales@connectdistribution.pl

Partner Roadshow 2022. Szlakiem pol-
skich browarów –  to cykl spotkań 
Connect Distribution z integratorami 

oraz resellerami, które odbyły się we wrze-
śniu w trzech miastach: Poznaniu, Tychach 
oraz Warszawie. Organizatorzy skoncen-
trowali się na trzech podstawowych za-
gadnieniach: bezpieczeństwie systemów, 
bezpieczeństwie danych oraz zarządzaniu 
wiedzą. W czasie konferencji prelegenci za-
prezentowali partnerom rozwiązania firm 
Cofense, DataCore Software, HelpSystems, 
MindManager, Scale Computing, Solar-
Winds oraz SUSE. 

Sławomir Karpiński, CEO Connect Di-
stribution, w wystąpieniu inaugurującym 
spotkanie wskazał na cztery najważniejsze 
trendy IT na 2023 rok: bezpie-
czeństwo, chmurę hybrydową, 
konteneryzację, a także monito-
ring wideo. 

– Bardzo dokładnie obserwu-
jemy trendy występujące na ryn-
ku IT. Największe perspektywy 
w zakresie rozwoju biznesu da-
je segment cyberbezpieczeństwa 
i w tym zakresie zamierzamy roz-
budowywać naszą ofertę. Chcemy, aby nasi 
partnerzy utożsamiali nas przede wszystkim 
właśnie z tym obszarem działalności – tłuma-
czy Sławomir Karpiński. 

Co istotne, dystrybutor planuje też odcho-
dzić od typowego podejścia produktowego. 
W praktyce oznacza to, że w ofercie Connect 
Distribution znajdą się sprawdzone, skonfi-
gurowane rozwiązania pochodzące od kilku 
producentów. 

– Niejednokrotnie partnerzy poszukujący 
konkretnych rozwiązań nie do końca wiedzą, 
jak dobrać poszczególne elementy składowe 
tak, aby idealnie do siebie pasowały. My uła-
twimy im to zadanie, bazując oczywiście na 
naszej ofercie – dodaje Sławomir Karpiński.

Uczestnicy spotkania mieli okazję bliżej 
zapoznać się z  produktami Cofense oraz 
HelpSystems. Pierwsza z wymienionych firm 
oferuje rozwiązanie do ochrony przed wyra-
finowanymi atakami phishingowymi, jak wy-
łudzanie danych uwierzytelniających i ataki 
na firmową pocztę. 

– Wszystkie sieci mają luki i organizacje mu-
szą ten fakt zaakceptować, podobnie jak to, że 
mejle wysyłane przez oszustów omijają stan-
dardowe zabezpieczenia. Co gorsza, wciąż ist-

nieje liczna grupa użytkowników 
otwierających linki nieznanego 
pochodzenia – podkreśla Juer-
gen Petzendorfer, Sales Direc-
tor Cofense.

Natomiast HelpSystems za-
bezpiecza oraz automatyzuje 
krytyczne procesy IT. Oferta 
tej firmy skupia się na dwóch 
obszarach: automatyzacji i cy-

berbezpieczeństwie. Portfolio producenta 
składa się z trzech grup produktowych, obej-
mujących bezpieczeństwo danych, zarządza-
nie tożsamością i dostępem oraz ochronę 
infrastruktury. Ian Davies, Strategic Alliances 
and Partner Manager w HelpSystems, zwró-
cił uczestnikom spotkania uwagę na fakt, że 
oferta tego dostawcy rozszerza się dzięki 
licznym akwizycjom. W latach 2020–2022 
producent przejął aż dwanaście firm z bran-

ży bezpieczeństwa IT, między innymi: Alert 
Logic, Digital Guardian, PhishLabs czy Vera.

Jednym z największych wyzwań, przed ja-
kim staje większość firm, jest zarządzanie 
danymi. Problem polega na ich lawinowym 
przyroście oraz  rozproszeniu. Niejednokrot-
nie firmowe dane znajdują się w środowisku 
lokalnym oraz chmurach publicznych nale-
żących do kilku usługodawców. 
– Duży nacisk kładziemy na kwestie związane 
z migracją danych pomiędzy chmurami pry-
watną i publiczną. Chodzi głównie o ograni-
czenie kosztów związanych z archiwizacją 
zasobów oraz ich bezpieczeństwem. Dlatego 
coraz ważniejszą rolę w naszej ofercie będą od-
grywać rozwiązania firm DataCore czy Spec-
tra Logic – tłumaczy Sławomir Karpiński.

W czasie konferencji Thorsten Schaefer, 
Regional Sales Manager DataCore, przed-
stawił system DataCore Swarm – rozwiąza-
nie do przechowywania i ochrony danych, 
oferujące dostęp za pośrednictwem S3/
HTTP dla dowolnej aplikacji, urządzenia 
lub użytkownika końcowego.  

Connect Distribution duże nadzieje po-
kłada również w niedawno nawiązanej 
współpracy ze Spectra Logic, zwłaszcza 
w kontekście oprogramowania Vail, centra-
lizującego zarządzanie danymi w architek-
turze lokalnej i wielochmurowej. 

Connect Distribution redefiniuje swoją strategię.
Zamierza skoncentrować się na dostarczaniu roz-
wiązań bezpieczeństwa oraz usprawniać procesy 
związane z przechowywaniem i migracją danych.               

Connect Distribution:  
bezpieczeństwo 
     jest priorytetem       

n Wojciech Urbanek

Dystrybutor 
planuje 
odwrót od 
podejścia 
produktowego.
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Zmienia się krajobraz centrów danych: 
IT staje się coraz bardziej rozproszo-
ne. Obok scentralizowanych hiper-

skalowych gigantów powstaje coraz więcej 
ośrodków regionalnych oraz lokalnych, czy-
li jak najbliżej miejsca, gdzie dane są gene-
rowane i przetwarzane.  

– Lokalne centra danych będą wszędzie, a po-
pyt na nie szybko wzrośnie – prognozuje Joe 
Kramer, Global Sales & Marketing Director 
Modular Data Centers w Schneider Electric.

 Powołuje się przy tym na prognozy, we-
dług których globalny wzrost danych do 
2025 r. wyniesie 500 proc., a rynek przetwa-
rzania brzegowego będzie rósł o 12,5 proc. 
rok do roku. Specjaliści Schneider Electric 
odnotowują i przewidują w kolejnych latach 
rosnące zapotrzebowanie na lokalne prze-
twarzanie danych praktycznie w  każdej 
branży. Wśród nich znajdują się: retail, sek-
tor finansowy, ochrona zdrowia, przemysł 
paliwowy, firmy motoryzacyjne, produkcja, 
telekomunikacja, transport i in. 

Cztery czynniki rozwoju DC  
Odpowiedzią na aktualne, ale też przyszłe 
oczekiwania klientów i operatorów centrów 
danych, zarówno lokalnych, jak i regional-
nych i centralizowanych, są modułowe da-
ta center. Można wymienić cztery czynniki 
kluczowe dla rozwoju data center przyszło-
ści, na które odpowiadają takie konstrukcje: 
zrównoważony rozwój (optymalizacja zu-
życia energii, redukcja śladu węglowego), 
wydajność (nie tylko energetyczna, ale też 
kosztowa –  optymalizacja wydatków, aby 

uzyskać lepszy zwrot z inwestycji), łatwość 
adaptacji (duże możliwości rozbudowy i do-
stosowywania do potrzeb) oraz odporność 
(np. minimalizacja ryzyka nieplanowanych 
przerw). 

– Szybkość, koszt i zwrot z inwestycji jest 
gwarantowany – podkreślał zalety prefabry-
kowanych centrów danych Mustafa Demikrol, 
wiceprezes DSC Offer Management, Secure 
Power Division w Schneider Electric. 

Podkreślił przy tym uniwersalność zasto-
sowań modułowych data center, które pasu-
ją do wszystkich rodzajów centrów danych. 

Zaprezentowane podczas konferencji no-
we Easy Modular Data Center All-in-One 
Schneider Electric są oferowane w  czte-
rech podstawowych wersjach. Mieszczą się 
w kontenerach 20- i 40-stopowych (ISO) 
oraz 25- i 45-stopowych (non ISO). Bazo-
wa moc wynosi od 20 do 100 kW (od 5 kW 
do 7,1 kW na 1 szafę). Jeden moduł mieści od 
6 do 14 szaf.

Modułowe centra danych zawierają między 
innymi prefabrykowane chłodzenie, zasilanie 
i komunikację, jak też są gotowe do monito-
rowania i wsparcia. Z drugiej strony można 
dołożyć do tego systemu wiele funkcji opcjo-
nalnych, jak kontrola dostępu, system moni-
toringu środowiska, system pożarowy i wiele 
innych rzeczy, dostosowując je do konkretne-
go klienta. Moduły mają trwałą konstrukcję, 
ale zachowują mobilność – łącza elektryczne 
i mechaniczne można łatwo odpiąć w razie ko-
nieczności przeniesienia kontenera.

Wśród zalet, które przekonują klientów 
do inwestycji, należy wymienić szybkość i ła-
twość wdrożenia, optymalne i przewidywal-
ne koszty (co ogranicza ryzyko inwestycji) 
i wydajność, niezawodność, optymalne wy-
korzystanie przestrzeni. Dodatkowym, choć 
zapewne nie głównym powodem wyboru ta-
kich właśnie rozwiązań, jest też rosnące zna-
czenie zrównoważonego rozwoju dla decyzji 
dotyczących inwestycji w centra danych.

 
Modułowe centrum danych odpowiada rów-
nież na potrzeby integratorów, a jednym z po-
wodów jest prostota konstrukcji, a co za tym 
idzie, szybkość i łatwość wdrożenia. Partner 
Schneider Electric ma do dyspozycji prefabry-
kowany system, który już u producenta jest in-
tegrowany i przetestowany. Integrator może 
w założonym czasie uporać się z projektem, 
i to bez konieczności posiadania wyrafinowa-
nych kompetencji inżynieryjnych. Wdrożenia 
(zwłaszcza któreś z kolei) ułatwia standaryza-
cja, kontrolowana przez dostawcę jakość, jak 
i dostępność dokumentacji. Z drugiej strony 
integrator ma szereg możliwości generowania 
przychodów poprzez dostosowanie moduło-
wego data center do indywidualnych potrzeb 
klienta i dalszą rozbudowę rozwiązania.

Redakcja CRN Polska miała okazję zoba-
czyć, jak powstają modułowe centra danych 
Schneider Electric w  katalońskiej fabryce 
w Sant Boi de Llobregat. Mogliśmy też prze-
konać się, jak funkcjonują w praktyce, odwie-
dzając modułowe centrum danych w bazylice 
Sagrada Familia w Barcelonie.

stały elementstały element  
krajobrazu?krajobrazu?    

Lokalne centra danych:ra danych: 

Rynek data center czeka przyspieszony wzrost. Odpowiedzią na te oczekiwania są modułowe 
centra danych. Spełniają one potrzeby operatorów, klientów korporacyjnych i integratorów.
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n Krzysztof Pasławski, Barcelona
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Mogłoby się wydawać, że stworzenie 
dwóch mocnych brandów – Silen-
tiumPC czy SPC Gear – i zyskanie 

miana lidera w segmencie obudów, zasilaczy 
oraz chłodzeń powietrznych to wystarcza-
jący sukces, by spocząć na laurach. Okazuje 
się jednak, że apetyt rośnie w miarę jedze-
nia, a doskonała znajomość nie tylko branży, 
ale i własnych klientów motywuje do inwe-
stowania w odważne zmiany. Na tym etapie 
znajduje się obecnie spółka Cooling, która 
stworzyła nową markę ENDORFY. Co stoi 
za przeprowadzoną rewolucją? 

Klient w branży technologicznej jest jed-
nym z najbardziej wymagających. Świadomi 
użytkownicy szukają konkretnych rozwią-
zań i parametrów, które odpowiadają in-

tensywności ich pracy. Z kolei osoby z nieco 
mniejszą wiedzą techniczną, ale ceniący do-
brą rozrywkę, korzystają z technologii, chcąc 
przyjemnie spędzić czas. Jednocześnie de-
sign ma dla nich zwykle ogromne znaczenie.

Spółka Cooling – mocno kojarzona z ga-
mingiem – postanowiła wykorzystać tę wie-
dzę. I tak powstała marka ENDORFY. Jej 
twórcy i właściciele powołali tym samym do 
życia globalną markę, która dzięki swobod-
nej komunikacji i merytorycznemu wsparciu 
ma zostać świadomym wyborem wszystkich 
fanów technologii – nie tylko gamerów.

– Wprowadzenie innowacyjnych rozwią-
zań w naszych podzespołach było kolejnym 
krokiem na drodze do stworzenia marki z glo-
balnymi aspiracjami. Zachodnie media wie-
lokrotnie nagradzały pracę wykonaną przez 
nasz zespół, a zmiany zachodzące wśród na-

szych odbiorców przyspieszyły cały proces. 
Możemy powiedzieć, że nowa wizja doro-
sła razem z naszymi klientami. W tej chwili 
marką ENDORFY tworzymy nową historię 
na rynku brandów technologicznych – mó-
wi Piotr Pietras, CPO Components w spół-
ce Cooling.

Marka dla wszystkich
Jedną z wprowadzonych w polskiej fi rmie 
zmian jest zdecydowana zmiana komunika-
cji związana z rozszerzeniem grupy odbior-
czej. Jedno i drugie działanie wynika z myśli 
przewodniej marki: człowiek w połączeniu 
z  technologią jest źródłem pozytywnych 
emocji. Wystarczy wyobrazić sobie moment, 
kiedy myszka, z pozoru zwykły przedmiot, 
zamienia się w narzędzie walki w grze lub 
staje się naturalnym przedłużeniem dłoni 
grafi ka komputerowego.

– Nic nie wywołuje u  nas takiego za-
strzyku endorfi n jak praca nad technolo-
gią stworzoną dla człowieka. Innowacyjne 
rozwiązania, rozbudzanie wyobraźni tech-
nologicznej, zarówno naszej, jak i naszych 
klientów, stanowią silną motywację dla ca-
łego zespołu. Mamy świadomość, że zamie-
niamy pasję w realnie potrzebne produkty 
technologiczne. W  ten sposób wspieramy 
kreatywność oraz pokazujemy, że twórcze 
działanie ma znaczenie w każdej dziedzinie
życia – podkreśla Rafał Zaniewski, CPO Acce-
ssories w spółce Cooling.

Technologia, o której mowa, nie ma nic 
wspólnego z wykluczaniem kogokolwiek. 
Wprowadzenie nowej marki ma łączyć ze 
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Na rynku pojawił się nowy gracz, który ma jeden cel – pokazać, że technologia jest po to, 
by się (z) nią bawić, na co dzień i od święta. Marka ENDORFY udowadnia, że fani popkul-
tury technologicznej potrzebują jakościowych produktów i źródła pozytywnych emocji. 

Nowy wymiar   
technologicznych 
endorfin  

WYDARZENIA

Flagowe produkty marki ENDORFY 
n Seria bezprzewodowych klawiatur Thock Compact, dzięki którym można zapo-

mnieć o plączących się na biurku kablach i skoncentrować na ergonomicznym 

ułożeniu dłoni w trakcie pracy. 

n Mikrofony Solum Studio i Solum Broadcast – zapewniają idealnie czysty dźwięk 

i absolutną wygodę użytkowania zwłaszcza podczas wielogodzinnych nagrań. 

n Chłodzenie wodne Navis F280 – stworzone do pracy nawet z wysokoenerge-

tycznymi procesorami i to w ciszy, bez szumu wentylatorów. 

n Myszka GEM oraz GEM Plus w wersji Onyx White – te akcesoria łączą w sobie 

lekkość, czułość ruchu i oryginalny design, dzięki czemu użytkownik nie musi 

rezygnować ani z użyteczności, ani z dobrego wyglądu. 

n Nowa seria zasilaczy FM5 – urządzenia zaskakują niewielkimi rozmiarami, ale 

działają bez zarzutu! Gwarantują precyzyjną regulację napięć i stabilną pracę, 

a dzięki innowacyjnym wentylatorom pracują ciszej i wydajniej. 

ADVERTORIAL
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nasze produkty w krótkim czasie bardzo do-

brze przyjęły się między innymi w Czechach 

czy Niemczech. Osiągnięte tam wyniki udo-

wadniają, że decyzja o ekspansji zagranicznej 

była słuszna. Nasze produkty można już zna-

leźć także w Wielkiej Brytanii, Słowacji, Ru-

munii, na Węgrzech, w krajach bałtyckich oraz 

Skandynawii. Czujemy, że to dopiero początek. 

Dążymy do tego, by zostać marką globalną. 

I wiem, że możemy ten cel osiągnąć. 

Jaki model biznesowy ma działać na nowych 
rynkach? 
Na każdym rynku, na który wchodzimy, przy-

jęliśmy model „lokalnego” oddziału składające-

go się z odpowiedniej liczby handlowców oraz 

specjalistów od marketingu. Staramy się jednak 

działać elastycznie, ponieważ wszystko zależy 

od wielkościi nasycenia danego rynku. Zależy 

nam, by działać z ekspertami sprawnie poru-

szającymi się na zagranicznych rynkach tech-

nologicznych. Dodatkowo współpracujemy 

bezpośrednio z resellerami oraz znów można 

znaleźć naszą markę na Amazonie.

Skąd decyzja o zmianie strategii z lokalnej na glo-
balną i jak wpłynie to na dalszy rozwój fi rmy? 
Decyzja o stworzeniu ENDORFY była dla nas 

oczywistym następstwem dotychczasowych 

sukcesów. Wynika ona z pełnej świadomości 

tego, że jako marka oferujemy produkty re-

prezentujące wysoką jakość w każdej katego-

rii. Dużą wagę przykładamy do regularnego 

wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Wie-

my, że myśl, która towarzyszy powstaniu marki 

ENDORFY, sprosta oczekiwaniom międzynaro-

dowych odbiorców, a radość płynąca z naszej 

technologii stanie się rozpoznawalna na całym 

świecie. Wiąże się to, oczywiście, z wyzwania-

mi biznesowymi i wieloma decyzjami. Jednak 

historia spółki Cooling pokazuje, że nie boimy 

się odważnych przedsięwzięć. To one determi-

nują przyszłość, którą chcemy budować razem 

z naszym stale powiększającym się zespołem. 

Jakie kierunki geografi czne obejmuje planowa-
na ekspansja zagraniczna?
Na rynkach zagranicznych pojawiliśmy się 

stosunkowo niedawno. Widzimy jednak, że 

Trzy pytania do…
Łukasza Zdziecha, CEO spółki Cooling 

sobą wszystkie osoby związane z popkul-
turą technologiczną. To produkty dla osób 
amatorsko lub profesjonalnie zajmujących 
się gamingiem, jak też wielbicieli akceso-
riów lifestyle’owych oraz twórców cyfrowe-
go kontentu (i jego odbiorców). ENDORFY 
to marka dla wszystkich, którzy chcą się do-
brze bawić przy użyciu technologii.

Uwzględnienie w komunikacji nowej marki 
technologicznej tak szerokiej grupy odbior-
ców wymagało dużej odwagi. Twórcy marki 
ENDORFY postanowili od razu pójść o krok 
dalej i wyróżnić się nie tylko wysokiej jakości 
produktami i komunikacją, lecz także kolo-
rami oraz opakowaniami. 

W sklepach w działach technologicznych 
czerń pudełek potrafi  przytłoczyć. To bar-
dzo elegancki kolor, często kojarzony z tech-
nologią, ale bardzo się już opatrzył. Ukłonem 
nowej marki na rynku w stronę klientów jest 
więc postawienie na jasne, kontrastujące 
z otoczeniem opakowania. Dzięki temu wy-
brany produkt od razu rzuci się w oczy. 

Za silną relacją człowieka z technologią, 
na którą stawia marka ENDORFY, stoją: pro-
dukt i jego parametry techniczne, unikatowy 
design podkreślający profesjonalizm marki, 
jak również szeroki asortyment dopasowany 
do potrzeb każdego użytkownika.

– Stworzenie jednej marki z ofertą odpo-
wiadającą na bardzo zróżnicowane potrzeby 
odbiorców było dla nas naturalnym krokiem. 
W ten sposób ułatwiamy wybór właściwego 
produktu. Nasi klienci chcą, żeby każdy sprzęt 
technologiczny w ich domu, pod względem za-
awansowania, pochodził z najwyższej półki. 
I to możemy im zagwarantować. Jesteśmy na 
bieżąco z trendami i regularnie wykorzystuje-
my tę wiedzę do budowania portfolio produk-
towego. Staramy się być nie tylko tam, gdzie są 
gry. Chcemy być marką kojarzącą się z pozy-
tywnymi emocjami – dodaje Rafał Zaniewski, 
CPO Accessories w Cooling.

Sprzęt technologiczny ma zaanga-
żować użytkownika i sprawić, że 
– na przykład dzięki wygodnemu 
fotelowi – wejście w cyfrową rze-
czywistość przebiega przyjemnie 
i prosto. Jednak marka ENDORFY 

wnosi wspomniane zaangażowanie na wyż-
szy poziom. 
– Na każdym etapie produkcji pamiętamy, że 
nic by się nie działo bez naszych klientów. Dla-
tego angażujemy naszą społeczność w two-
rzenie produktów. Sugestie użytkowników 
nie raz zaowocowały pomysłem na kolejne 
ulepszenia. Możemy szukać nowych rozwią-
zań, możemy modyfi kować komunikację, ale 
są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. Dla nas 
to najwyższa jakość produktów oraz stawianie 
klienta na pierwszym miejscu – dodał Łukasz 
Zdziech, CEO fi rmy Cooling. 

Stworzenie nowej marki, skierowanie 
komunikacji do szerszego grona odbiorców 
to nie wszystkie zmiany, które zapowiada 
Cooling. Otwarcie się na nowy target po-
zwoliło otworzyć się na zupełnie nowe dzia-
łania, niekoniecznie związane bezpośrednio 
z branżą komputerową. Warto więc na bie-
żąco śledzić komunikaty marki ENDORFY. 
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Wygląda na to, że opadł już kurz 
po burzy wokół systemu e-podatków. 
Najnowsze wyniki fi nansowe wskazu-
ją, że wyszliście na prostą. Co o tym za-
decydowało? 
Mariusz Jurak Dla Sygnity najtrudniej-

sze były lata 2017–2018, kiedy spółka 

znalazła się w bardzo kłopotliwej sy-

tuacji fi nansowej. Nałożono na nas po-

kaźne kary, a nasze obligacje zostały 

postawione w stan natychmiastowej 

wymagalności. Wówczas paradoksal-

nie okazało się, że sposób, w jaki dzia-

łamy i  rozwiązania, jakie 

oferujemy, zapewniają nam 

możliwość nieprzerwanego 

funkcjonowania i przetrwa-

nia niezależnie od przejścio-

wych kłopotów. 

Czy zmierza Pan do te-
go, że trudno zrezygnować 
ze współpracy ze strategicz-
nym dostawcą nawet, jeśli 
ma poważne problemy? 
Jesteśmy potrzebni naszym klientom. 

Specjalizujemy się w dużych wdroże-

niach i obsłudze podmiotów z sektora 

publicznego, w tym ministerstw i spó-

łek skarbu państwa. Wiele naszych 

projektów jest niezwykle ważnych 

z punktu widzenia interesów państwa 

polskiego. Jesteśmy bliskim i rzetelnym 

partnerem dla kluczowych podmiotów 

sektora bankowo-fi nansowego, opie-

kując się strategicznymi systemami, 
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które wspierają bardzo ważne procesy 

biznesowe tych instytucji. A skoro roz-

wiązania, które dostarczamy, wpisują 

się w architekturę krytyczną naszych 

klientów, nie ma mowy o pochopnych 

decyzjach. Stosunkowo prostą logi-

kę biznesową, na przykład w oparciu 

o front-end, może napisać właściwie 

każda fi rma, natomiast naszym klien-

tom to nie wystarcza. 

Czego jeszcze oczekują? 
Realizowane przez nas projekty są nie 

tylko złożone, ale też specy-

fi czne, niszowe. Wymagają 

od nas, poza wiedzą tech-

nologiczną, również wie-

dzy biznesowej dotyczącej 

konkretnego obszaru. Przy-

kładowo, współpraca z War-

szawską Giełdą Papierów 

Wartościowych wymagała 

znajomości specyfi ki dzia-

łania takiego właśnie pod-

miotu, procedur, którym 

podlega i jego ograniczeń prawnych. 

Podobnie jest w przypadku systemów 

dla biur maklerskich, banków czy ryn-

ku energii. Logika biznesowa tego typu 

rozwiązań jest jedyna w swoim rodza-

ju. Te rozwiązania są znacznie lepiej 

dopasowane do potrzeb naszych klien-

tów niż systemy zagranicznych koncer-

nów, od wdrażania których odeszliśmy. 

To zmniejsza także nasze ryzyko dzia-

łania, bo mając dostęp do własnych 

kodów, możemy wprowadzać modyfi -

kacje od ręki i nie jesteśmy uzależnieni 

od harmonogramu zmian w rozwiąza-

niach dostawców zewnętrznych. Krótko 

mówiąc, mamy wszystko pod kontrolą. 

Jakie były kluczowe decyzje za-
rządu w sytuacji kryzysowej? 
Zarząd Sygnity zareagował natych-

miast, podejmując działania przewi-

dziane w szybko opracowanej strategii 

na kształt „restrukturyzacji”. Zdawali-

śmy sobie przy tym sprawę, jak duża 

odpowiedzialność spoczywa na na-

szych barkach w stosunku do naszych 

klientów i pracowników. 

  A zatem jakie były kluczowe de-
cyzje, które pomogły uniknąć czarnych 
scenariuszy, jakich na rynku wówczas 
nie brakowało? 
W pierwszej kolejności zdecydowa-

liśmy się na rezygnację z projektów, 

które były niskomarżowe, nieefektyw-

ne czy ryzykowne. Jednocześnie zaczę-

liśmy bardzo selektywnie podchodzić 

do nowych projektów i koncentrować 

się na sprzedaży rozwiązań własnej 

produkcji, wykorzystując narzędzia, 

które umożliwiają bieżącą analizę po-

szczególnych projektów pod kątem 

ich rentowności, a także efektywno-

ści operacyjnej. Jednak zanim do tego 

doszło, borykaliśmy się z dużym wy-

zwaniem, jakim była potrzeba genero-

wania nowych przychodów na nowych 

KANAPA CRN POLSKA

Chmura 
nie zawsze 
stanowi 
rozwiązanie, 
a często jest 
niewskazana. 

Wchodzimy     

„Chcemy się rozwijać poprzez przejmowanie mniejszych spółek o ugruntowanej 
pozycji, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju” – mówi  mówi Mariusz Jurak, 
wiceprezes Sygnity.   
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projektach, co było niezbędne do kon-

tynuowania działalności i efektywnych 

rozmów z wierzycielami. 

Cały proces restrukturyzacji 
trwał kilka lat. W tym czasie kilkakrot-
nie zmieniał się skład zarządu. Dlaczego 
pozostał Pan na pokładzie? 
Nie ukrywam, że zostałem w fi rmie 

z dwóch powodów. Przede wszystkim 

wierzę w potencjał tej fi rmy. Uważam, 

że Sygnity ma dobrą pozycję na rynku 

IT, co daje perspektywę dalszego rozwo-

ju. Drugim powodem jest to, że jestem 

z nią bardzo związany, bo zacząłem tu 

pracować w 2001 roku, począwszy od 

stanowiska, które w zasadzie było naj-

niższe w fi rmowej hierarchii. Szczerze 

powiedziawszy, kiedy w 2017 roku do-

łączałem do składu zarządu, zdawałem 

sobie sprawę, że mamy do rozwiązania 

pewne problemy, chociaż nie wiedzia-

łem, że są one aż tak poważne. Kiedy 

już poznałem szczegóły, to nie zostało 

mi nic innego jak pomóc kolegom w po-

konaniu tych trudności. No cóż, to był 

ciężki czas, który wymagał odważnych 

decyzji i bardzo wytężonej pracy za-

rządu, a przede wszystkim wszystkich 

pracowników. Przez około pięć lat sta-

bilizowaliśmy spółkę, co w tym roku 

ostatecznie nam się udało. Przed nami 

okres dalszej wytężonej pracy nad roz-

wojem spółki, jak również utrzymaniem 

efektywności operacyjnej. 

Sprawę utrudniała sytuacja na 
rynku pracy… 
Co ciekawe, właściwie tego nie odczu-

liśmy. Rotacja w naszych zespołach, 

pomimo trwającego procesu restruktu-

ryzacji, była stosunkowo niska. Złoży-

ło się na to kilka przyczyn, o których 

zaraz powiem. Najpierw jednak pod-

kreślę, że ponieważ prowadzimy duże 

projekty, dysponujemy dużymi zespo-

łami specjalistów. Uszczuplenie kadro-

we każdego z nich nawet o kilka procent 

nie powodowało zachwiania ciągłości 

pracy. Poziom fl uktuacji, jakiego wtedy 

doświadczaliśmy, w zasadzie nie róż-

nił się od ówczesnej i obecnej średniej 

rynkowej. 

To dziwne, wziąwszy pod uwagę 
kilkuletnie kłopoty spółki… 
Powiem z autopsji, że w Sygnity panu-

je znakomita atmosfera, która sprawia, 

że bardzo dobrze się tu pracuje. Daje-

my naszym specjalistom przestrzeń 

Przez około 
pięć lat 
stabilizowaliśmy 
spółkę, co w tym 
roku ostatecznie 
nam się udało.
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inwestora ważne jest, abyśmy zachowa-

li autonomię, korzystali z jego doświad-

czeń, ale także samodzielnie prowadzili 

swoją działalność zgodnie z dotychcza-

sowymi kompetencjami w kraju. Co wię-

cej, Sygnity ma powiększać swój udział 

w rynku polskim. To ważne, nie tylko dla 

zarządu, ale całego zespołu, który wiąże 

swoją przyszłość z Sygnity.

 Zysk Sygnity po trzech kwar-
tałach trwającego roku finansowego 
zmniejszył się o 40 procent. Jakie inne 
czynniki, poza mocno rosnącymi kosz-
tami pracy, negatywnie wpływają na 
waszą rentowność?
Mieliśmy w tym okresie pewne jedno-

razowe wydatki, chociażby związane 

z transakcją przejęcia przez TSS Euro-

pe, niemniej największym wyzwaniem 

są koszty pracy. Staramy się przeciw-

działać negatywnym skutkom obecnej 

sytuacji rynkowej, między innymi po-

przez wzrost rentowności biznesu. Po-

prawiamy jego efektywność głównie 

na produktach własnych, jak również 

zwiększając strumień powtarzalnych 

przychodów firmy. Zwłaszcza, że per-

spektywy na przyszłość, jeśli chodzi 

o rynek pracy i gospodarkę, nie są zbyt 

optymistyczne. Na to nakłada się tak-

że kwestia aktywności zagranicznych 

firm, które w czasie pandemii zaczę-

ły stosunkowo łatwo pozyskiwać pol-

skich specjalistów do swoich projektów 

za stawki, którym my tutaj, w kraju, pró-

bujemy sprostać. Staramy się 

konkurować doskonałą zna-

jomością branży i wieloletnią 

specjalizacją w zakresie tech-

nologii IT. 

  Jak bardzo chmura i mo-
del subskrypcyjny wpływa na 
waszą strategię?   
Niektóre projekty realizujemy 

w ramach modelu subskryp-

cyjnego, ale nie jesteśmy typową fir-

mą chmurową. Zwłaszcza, że działamy 

w dużej mierze na rynku regulowa-

nym, gdzie chmura nie zawsze stano-

wi naturalne rozwiązanie, a często jest 

wręcz niewskazana. Niemniej jednak, 

prowadzimy pewne wdrożenia, w ra-

mach których chmura jest hostowana 

KANAPA CRN POLSKA
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do rozwoju zawodowego, gdyż spora 

część projektów jest oparta na techno-

logiach, które trzeba stale unowocze-

śniać. Pracownikom, którzy potrzebują 

zmian, nowych zadań, umożliwiamy 

udział w  innych projektach, przesu-

wając ich na przykład z obsługi sek-

tora publicznego do finansowego czy 

energetycznego. W ten sposób z jednej 

strony dbamy o ich rozwój, a z drugiej 

zmniejszamy ryzyko wypalenia zawo-

dowego. Dzięki temu oddalamy też po-

kusę poszukiwania nowych wyzwań 

poza naszą firmą. Jednocześnie to do-

bra inwestycja w nasze zespoły. W re-

zultacie, odsetek osób decydujących się 

na zmianę pracy był i jest relatywnie 

niewielki. To zaprocentowało większym 

zaufaniem ze strony kluczowych klien-

tów, o czym świadczy fakt, że przez ca-

ły ten czas nie odszedł od nas ani jeden 

z nich. 

  Jak zmieniła się i jak będzie dalej 
ewoluować strategia działania Sygni-
ty w związku z przejęciem firmy przez  
TSS Europe? 
Zacznę od tego, że od razu założyliśmy, 

że najlepszą opcją dla spółki będzie in-

westor branżowy, a  nie finansowy. 

Cieszę się więc ze współpracy z TSS 

Europe, które jest większościowym 

udziałowcem w około stu dwudziestu 

firmach IT. Każda z nich koncentruje się 

na wybranym obszarze rynku, specjali-

zując się w konkretnych, nierzadko ni-

szowych rozwiązaniach. 

Strategia TSS bardzo nam 

pasuje, bo nadal jesteśmy 

na giełdzie i mamy nieza-

leżność działania. Jedno-

cześnie możemy czerpać 

z wiedzy TSS, uzyskując 

dostęp do najlepszych 

praktyk rynkowych z wie-

lu różnych obszarów. 

 Czy będziecie teraz pracować na 
rzecz zagranicznych projektów TSS  
Europe? Co stanowiłoby swojego ro-
dzaju „drenaż” zasobów Sygnity? 
Wprawdzie od lat realizujemy pewne 

projekty zagraniczne, ale koncentru-

jemy się i zamierzamy dalej koncen-

trować na rynku polskim. Dla naszego 

z naszego data center, a klient korzy-

sta w ten sposób z usług cloudowych 

dostawców zewnętrznych. Dbamy 

wówczas o  dostosowanie architek-

tury systemu tak, aby klient odnosił 

rzeczywiste korzyści, a więc żeby uty-

lizacja chmury była efektywna. Uwa-

żamy bowiem, że poza zapewnieniem 

bezpieczeństwa, powinniśmy zapew-

nić użytkownikowi również korzyści 

finansowe. Przykładem takich projek-

tów są systemy dla domów i biur ma-

klerskich, gdzie wdrażamy autorski, 

transakcyjny system maklerski z do-

stępem webowym i mobilnym. Aktual-

nie realizujemy jeszcze trzy tego typu 

przedsięwzięcia. 

  Ważnym obszarem waszej dzia-
łalności jest sektor bankowy, który 
musi się obecnie liczyć z szeregiem 
wyzwań. Czy widzicie tu przestrzeń  
na dalszy rozwój jako dostawcy IT? 
Tak, oczywiście. Dobrym przykładem 

jest sektor banków spółdzielczych, 

gdzie wciąż jest bardzo dużo do zro-

bienia. Ich sieć jest rozproszona po ca-

łym kraju, a wiele placówek ma swój 

własny, odrębny system, który jest 

scentralizowany lokalnie. To blokuje 

potencjał tej grupy banków, która liczy 

w sumie kilkaset placówek. Powinny 

one ujednolicić swoje systemy przynaj-

mniej w ramach zrzeszeń – zwiększa-

jąc efektywność działania i profitowość. 

Kolejna kwestia to rozwój banków 

w kierunku rynków kapitałowych. Ban-

kom będzie zależeć na zachęcaniu swo-

ich obecnych i potencjalnych klientów 

do korzystania z  oferty bankowości 

prywatnej czy usług maklerskich, aby 

w ten sposób zrekompensować sobie 

malejącą akcję kredytową. Nasze nowe 

rozwiązania doskonale wpasowują się 

w te potrzeby. 

  Zapowiadacie dalszy rozwój po-
przez strategię przejęć. Dlaczego to się 
dzieje dopiero teraz? 
Wzrost organiczny jest w  tych cza-

sach ciężki, więc wzbogacamy naszą 

strategię o plany rozbudowy platfor-

my M&A. Chcemy się rozwijać poprzez 

przejmowanie mniejszych spółek 

Wciąż 
będziemy 
koncentrować 
się na rynku 
polskim. 
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o ugruntowanej pozycji w swoich wer-

tykałach, znajdujących się we wczesnej 

fazie rozwoju. Zależy nam na zbudo-

waniu grupy podmiotów, które będą 

działać niezależnie, ponieważ głęboko 

wierzymy w elastyczność i zwinność 

małych jednostek biznesowych – sa-

mi mamy taką strukturę wewnętrzną. 

Zbudowaliśmy już wewnętrzny zespół 

M&A, który pracuje nad rozwojem i re-

alizacją naszej strategii w tym zakresie. 

 Jakie są obecne plany Sygnity do-
tyczące dalszej rozbudowy oferty pro-
duktowej? 
Zaczęliśmy nad tym pracować, inwestu-

jąc chociażby w nowe rozwiązania dla 

klientów z rynku kapitałowego, w tym 

w nowe systemy dla domów oraz biur 

maklerskich. Chcemy również rozwijać 

systemy z  obszaru sprawozdawczo-

ści obligatoryjnej dla firm działających 

w sektorze finansowym, jak firmy ubez-

pieczeniowe. Mam na myśli silniki, któ-

re pozwalają automatyzować proces 

sprawozdawczy, zgodnie z obowiązu-

jącymi w tym zakresie regulacjami. Na-

sze narzędzia doskonale automatyzują 

takie procesy. Idziemy też w kierunku 

autorskich rozwiązań dla branży logi-

stycznej oraz transportowej, zapewnia-

jąc efektywność i realne oszczędności 

w biznesie naszych klientów. Realizuje-

my projekty obsługi sortowni oraz au-

tomatyzacji przesyłek rejestrowanych, 

integracji z platformami e-commerce 

oraz usług dotyczących przesyłek do 

automatów paczkowych. 

 Wdrażacie rozwiązania informa-
tyczne oraz obsługujecie sektor pub- 

liczny od wielu lat. W  pandemii re-
gulacje nierzadko były wprowadza-
ne niemalże z dnia na dzień. Teraz jest 
podobnie, na przykład w  przypadku 
dodatku do zakupu węgla. Z  punktu 
widzenia projektowania rozwiązań in-
formatycznych, które mają te procesy 
obsłużyć, nie jest to na pewno proste. 
Jak sobie z tym radzicie? 
Gdybyśmy czekali z wdrażaniem do mo-

mentu, kiedy dana ustawa czy rozporzą-

dzenie uzyska swój ostateczny kształt, 

to nie byłoby szans, aby dany system 

działał na czas. Zaczynamy więc prace 

od razu, przygotowując projekt rozwią-

zania, elastycznie i na bieżąco dosto-

sowując produkt do kolejnych zmian. 

Sektor publiczny jest pod tym wzglę-

dem specyficzny, różni się od bizne-

sowego i trzeba umieć działać zgodnie 

z jego regułami. My to potrafimy. Z kolei 

w przypadku sektora finansowego, obję-

tego nadzorem nie tylko krajowym, ale 

też unijnym, mamy obszar biznesowy, 

który śledzi zmiany w regulacjach praw-

nych. Dzięki temu możemy na bieżąco 

aktualizować funkcjonalność systemów 

u naszych klientów i zawsze być na czas, 

zapewniając komfort i bezpieczeństwo 

wszystkim operatorom i użytkownikom 

naszych systemów. 

 Co natomiast z giełdą? Zostajecie 
na warszawskim parkiecie czy jednak 
go opuścicie, podobnie jak chociażby 
kilku dystrybutorów po przejęciu ich 
przez inne podmioty? 
O to należy już pytać naszych inwe-

storów. Niemniej, należy zwrócić uwa-

gę, że zarówno dla TSS, jak i jej grupy 

macierzystej Constellation Software, 

obecność na giełdzie nie jest niczym 

nowym. Obydwa podmioty są notowa-

ne na rynkach regulowanych w Kana-

dzie. Na przestrzeni lat Constellation 

Software zbudowało grupę, która jest 

jednym z największych i najbardziej 

znanych inwestorów w  segmencie 

wertykalnych rozwiązań IT, a z dru-

giej strony sama dostarcza rozwiązania 

informatyczne do ponad 125 tysięcy 

klientów w 100 krajach świata. Jest to 

połączenie, które od wielu lat dostar-

cza jego akcjonariuszom ponadprze-

ciętne zwroty.  

MARIUSZ JURAK   
Zaczynał karierę zawodową we Wschodnim Banku Cukrownictwa, 
skąd po trzech latach przeszedł do ComputerLandu, gdzie pełnił ro-
lę konsultanta, po czym systematycznie awansował (Business Solu-
tion Architect, Project Manager, Business Area Director i in.) aż do 
pozycji członka zarządu Sygnity. Poza tym jest członkiem komisji 
ds. bankowości i usług finansowych w ramach Polskiego Komite-
tu Normalizacyjnego. Był członkiem Prezydium Forum Technologii 
Bankowych przy Związku Banków Polskich. Ukończył studia eko-
nomiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
na kierunku Zarządzanie i Marketing.  Uzyskał też dyplom MBA na 
University of Illinois.   
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Rodzimy producent, Xopero Softwa-
re, nie zwalnia tempa i stale poszerza 
portfolio o  innowacyjne produkty 

i przełomowe funkcjonalności. W tym ro-
ku, za sprawą marki produktowej GitPro-
tect.io, szturmem zajął pozycję globalnego 
lidera rynku rozwiązań do tworzenia ko-
pii zapasowych środowisk DevOps. Z tech-
nologii producenta korzystają m.in. NHS, 
Netguru, czy Ninety One.

Flagowym oprogramowaniem fi rmy jest 
Xopero ONE Backup & Recovery. Stoi za 

nim nowoczesna technologia i najbardziej 
przejrzysta konsola centralnego zarządza-
nia politykami backupu, optymalizująca 
czas pracy administratorów. Xopero ONE 
służy do zabezpieczenia dowolnej infra-
struktury IT – urządzeń fi zycznych, wirtu-
alnych i usług SaaS, w tym Microsoft 365.

Firmy i instytucje publiczne coraz czę-
ściej sięgają po rozwiązania zapewniają-
ce niezawodność poprzez kompatybilność 
sprzętowo-programową. Na potrzeby te od-
powiada Xopero Backup Appliance – ide-

alna symbioza sprzętu i oprogramowania 
do backupu dostarczana w modelu plug & 
protect – wystarczy wpiąć do sieci, aby za-
cząć zabezpieczać dowolną infrastrukturę. 
Do tego: nielimitowana ilość licencji, auto-
matyczne aktualizacje oraz do 5 lat wspar-
cia technicznego i  5  lat gwarancji NBD 
onsite na sprzęt.

Dla sektorów medycznego, enterprise
i public, które najczęściej padają ofi ara-
mi cyberataków, kluczowy jest fakt, że 
otrzymują w pełni gotowy system BCDR 

ADVERTORIAL
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Przeszło milion zabezpieczonych urządzeń, tysiące zadowolonych klientów, ponad 13 lat doświad-
czenia na rynku i aktywna sprzedaż w 50 krajach na wszystkich kontynentach - to dane wiodącego 
polskiego producenta oprogramowania do backupu i Disaster Recovery. 

Xopero Software  
             sięga po tytuł globalnego lidera

n W waszych materiałach promocyjnych 
można natrafi ć na stwierdzenie, że macie 
„jedyne takie portfolio na świecie”. Czy 
rzeczywiście?
To oczywiście marketing, ale poparty fak-
tami. Nasze portfolio składa się z  jednej 
z najnowocześniejszych platform do bac-
kupu danych –  Xopero ONE Backup & 
Recovery. W skład wchodzi również kom-
patybilny backup sprzętowy Xopero Back-
up Appliance, dostarczany w modelu plu-
g&play, głównie do sektora średnich i du-
żych przedsiębiorstw oraz instytucji 
publicznych. Mowa także o Xopero MSP 
Backup – usłudze skierowanej do segmen-
tu Managed Service Providers z pięciokrot-
nie lepszą ofertą niż konkurencja. Jesteśmy 
także właścicielem marki GitProtect.io – je-
dynej na świecie tak kompletnej i profesjo-

„Pierwsze oprogramowanie do backupu danych w chmurze 
zaoferowaliśmy, kiedy w Polsce na temat cloud computingu 
nie mówiło się nawet w świecie funduszy VC” – mówi Łukasz 
Jesis, CEO Xopero Software.   

nalnej platformy do backupu środowisk 
DevOps – GitHub, GitLab, Bitbucket i Jira.

n Co ciekawe, uwierzyliście w potencjał 
chmury jako jedni z pierwszych…
Nasza historia sięga roku 2009, gdy pierwsze 
kroki stawiał Dropbox ze swoją przestrzenią 
dyskową w chmurze. W tym czasie w Pol-
sce, gdzie na temat cloud computingu nie 
mówiło się nawet w świecie funduszy VC, 
zaoferowaliśmy Xopero Cloud – pierwsze 
rodzime oprogramowanie do backupu da-
nych w chmurze. W ten sposób staliśmy się 
pionierem rozwiązań cloudowych, jedno-
cześnie poszerzając portfolio o produkty 
on-premise. Kilka lat później nawiązaliśmy 
współpracę z największymi graczami na 
rynku Telco – T-Mobile i Orange. Następnie 
dołączyliśmy do ESET Technology Alliance. 

n W jaki sposób w zaledwie rok uzyska-
liście pozycję globalnego lidera rynku 
DevOps?
Warto podkreślić, że do niedawna na rynku 
nie było rozwiązań skoncentrowanych na 
backupie usług DevOps. Niszę tę z ogrom-
nym sukcesem zapełniła nasza marka wła-

Czas na „Fortune 500”
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(Business Continuity i Disaster Recovery), 
w tym mechanizmy automatycznej odbu-
dowy w przypadku awarii. Pozwala to na 
natychmiastowe przywrócenie krytycz-
nych danych i usług i zachowanie ciągłości 
działania w razie awarii.

W ofercie znalazło się też oprogramowa-
nie dla resellerów IT działających w popu-
larnym modelu MSP – Managed Service 
Providers. Mowa o Xopero MSP Backup
– innowacyjnej platformie do sprzedaży 
oprogramowania do backupu środowisk fi -
zycznych, wirtualnych i SaaS oraz zdalne-

CRN nr 10/2022 21

sna GitProtect.io. Oprogramowanie to, jako 
jedyne na świecie, zabezpiecza repozyto-
ria i metadane GitHub, GitLab i Bitbucket, 
a także projekty prowadzone w Jira, wspie-
rając i  zabezpieczając procesy DevOps. 
Projekt ten powstał we wrześniu 2021 roku 
i szturmem zajął pozycję najbardziej pro-
fesjonalnego oprogramowania do backu-
pu repozytoriów i metadanych na świecie. 
Z  naszego rozwiązania korzystają głów-
nie klienci z rynków wysoko rozwiniętych, 
w tym duże spółki amerykańskie notowane 
na NYSE i NASDAQ. Wśród referencyjnych 
klientów wyróżnić należy tutaj między in-
nymi NHS, brytyjski fundusz zdrowia, a na 
polskim rynku to Netguru, jedna z najwięk-
szych i najbardziej rozpoznawalnych fi rm 
w branży IT.

n W dobie rosnącej konkurencji znacze-
nia nabiera zaufanie do dostawców. W ja-
ki sposób się „uwiarygadniacie”?
Odpowiem pytaniem: dlaczego fi rmy ufa-
ją dostawcom SaaS i powierzają im swoje 
dane? Jedną z najbardziej oczywistych od-
powiedzi jest SOC 2. Audyt SOC 2 Type I, 
który uzyskaliśmy, oznacza, że nasza infra-

go zabezpieczenia danych klientów. Xopero 
oferuje unikalny polski support, najlepsze 
ceny na rynku, wysokie marże i niski próg 
wejścia. Zarządzanie odbywa się w ramach 
intuicyjnej konsoli, która daje możliwość 
sprzedaży, dodawania handlowców i gene-
rowania regularnych, łatwych do progno-
zowania przychodów.

w pakiecie
Każda pozycja w portfolio została wyposa-

żona w pakiet Ransomware Protection. 
Technologie te chronią klientów nie tylko 
przed skutkami ataków, ale również przed 
potencjalnym rozprzestrzenianiem się za-

struktura, narzędzia i procesy, a więc i dane 
klientów, są odporne na nieautoryzowany 
dostęp zarówno spoza, jak i wewnątrz or-
ganizacji. To potwierdza, że nasz zespół 
jest doskonale przygotowany na niwelowa-
nie zagrożeń bezpieczeństwa. Przeszliśmy 
audyt w czterech kategoriach: bezpieczeń-
stwo, dostępność, integralność przetwa-
rzania i poufność, gwarantując tym samym 
naszym klientom spełnienie najwyższych 
światowych standardów bezpieczeństwa.
Do końca roku planujemy również certyfi -
kację SOC 2 Type II oraz ISO27001.

n Skoro jesteśmy w temacie audytów, 
jakie funkcjonalności i ułatwienia z za-
kresu bezpieczeństwa i compliance ofe-
rujecie klientom?
Wiemy doskonale jak wygląda proces audy-
tów i certyfi kacji. Dlatego wyposażyliśmy 
nasze rozwiązania w funkcjonalności, któ-
re ułatwiają klientom certyfi kacje i ściągają 
z nich ciężar odpowiedzialności w przy-
padku audytów i  kontroli. Poza pakieta-
mi Backup SOC, Ransomware Protection 
i funkcjami security, zapewniamy dostęp do 
miesięcznych raportów na potrzeby com-

pliance, powiadomień mailowych, notyfi -
kacji na Slacku, list zadań i szczegółowych 
audyt logów (oraz możliwość wpięcia ich 
do zewnętrznych systemów monitorin-
gu). Dodając do tego testowe odtwarzanie 
klienci mogą monitorować każdą akcję pro-
wadzoną w systemie, weryfi kować popraw-
ność wykonywania kopii oraz możliwość ich 
szybkiego odtworzenia. To z kolei pozwala 
im lepiej planować procesy BCDR.

n Jakie macie plany na przyszłość? 
Po pierwsze, utrzymanie tytułu globalnego 
lidera na rynku DevOps. Po drugie, umoc-
nienie pozycji wiodącego producenta na 
polskim rynku backupu. To również syste-
matyczne poszerzanie portfolio i wydawa-
nie nowych funkcjonalności. Liczymy także 
na trzykrotny wzrost przychodów ze sprze-
daży oprogramowania. Z pewnością ambit-
nym, ale osiągalnym celem będzie dotarcie 
do największych podmiotów z listy Fortune 
500 jeszcze w tym roku. Wreszcie dwukrot-
ne zwiększenie zatrudnienia w  działach 
marketingu i sprzedaży. Może się to wyda-
wać zbyt ambitne, ale w mojej ocenie jest 
jak najbardziej realne. 

grożenia. Dostarczany immutable storage 
kompatybilny z S3 oparty jest na technolo-
gii WORM-compliant, która zapisuje każdy 
plik tylko raz i odczytuje go wiele razy, zapo-
biegając modyfi kacji lub usuwaniu danych, 
czyniąc je odpornymi na ransomware.

Xopero przechowuje kopie na storage’u 
w formie niewykonywalnej. Oznacza to, że 
nawet gdy ransomware znajdzie się w pli-
kach kopii, dane te nie będą mogły zostać 
uruchomione na magazynie, a zagrożenie 
nie rozprzestrzeni się na storage’u. 

Producent 
oferuje partnerom 
unikalną 
platformę MSP.
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nie oraz adres IP uzyskujący dostęp do 
zasobów stanowi zagrożenie dla bez-
pieczeństwa fi rmowej sieci i danych. 
Dopóki nie udowodni, że jest inaczej. 

– Sam fakt, że ktoś przebywa w budynku, nie upoważnia go do tego, 
aby mieć dostęp do ważnych rzeczy i miejsc, które się w nim znajdują 
– obrazowo mówi Anshu Sharma, CEO Skyfl ow, startupu zajmują-
cego się projektowaniem systemów bezpieczeństwa IT.

Liczne przykłady pokazują, że cyberprzestępcy mogą uderzyć 
z dowolnego miejsca, a napastnicy wcale nie muszą być wytrawny-
mi hakerami, aby osiągnąć zamierzony przez siebie cel. W Darkne-
cie za niezbyt wygórowane sumy można znaleźć narzędzia służące 
do przeprowadzania różnego rodzaju ataków, w tym także ransom-
ware. Nie bez przyczyny niektórzy przedsiębiorcy zaczynają powąt-
piewać w skuteczność stosowanych od lat technologii i rozwiązań. 
Nowym batem na hakerów ma być właśnie koncepcja Zero Trust. 

Organizacje szukają różnych sposobów, aby przeciwstawić się 
cyberprzestępcom. Jednym z najnowszych trendów jest ogranicze-
nie do minimum zaufania wobec użytkowników fi rmowych sieci.

Wostatnich tygodniach Uber, Rockstar Games i Revolut 
dołączyli do listy tegorocznych ofi ar hakerów, obok ta-
kich tuzów technologicznych, jak Nvidia czy Okta. Jak 

to się dzieje, że nawet twórcy technologicznych innowacji dają się 
przechytrzyć hakerom? Eksperci od cyberbezpieczeństwa twier-
dzą, że to wina zaniedbań, lekceważenia cyberprzestępców, a także 
przywiązania do narzędzi bezpieczeństwa, których funkcjonalność 
ma się nijak do obecnych czasów.  

Obecnie pracownicy korzystają z rozmaitych urządzeń, łączą się 
z różnych miejsc z zasobami korporacyjnymi. W związku z tym po-
leganie wyłącznie na ochronie każdego urządzenia i konta, które 
może łączyć się z systemami fi rmy, jest nie tylko trudne, ale często 
katastrofalne, ponieważ atakujący przechodząc przez jedne drzwi 
zyskują dostęp do całego „królestwa”. 

Dlatego coraz częściej wspomina się o stosowaniu zasady Ze-
ro Trust, opartej na przekonaniu, że każdy użytkownik, urządze-

Nigdy nie ufać,   
RYNEK

nPrzemysław Kania, Dyrektor Generalny, Cisco 
Badanie przeprowadzone przez Cisco wśród 

pracowników polskich fi rm umożliwiających 

pracę zdalną,wykazało, że narzędzia oraz 

procedury cyberbezpieczeństwa powinny 

zostać uproszczone. Pozwoli to nie tylko za-

oszczędzić czas czy zwiększyć produktywność, 

ale przede wszystkim efektywniej chronić fi rmo-

we sieci. Według naszych danych stosunkowo niewielu polskich 

pracowników (około 13 proc.) korzysta obecnie z bezhasłowych 

sposobów uwierzytelniania. Dla przykładu, logowanie na pod-

stawie rozpoznawania twarzy jest komfortowe jedynie dla 36 

proc. osób. Taką samą opinię w stosunku do wykorzystania od-

cisku palca wyraziło już 61 proc. respondentów. Tylko 22 proc 

polskich pracowników wie o istnieniu w ich organizacji syste-

mów pojedynczego logowania, które pozwalają na bezpieczny 

dostęp do platform i aplikacji bez logowania się za każdym ra-

zem. Ponadto tylko połowa pracowników zna i korzysta z VPN 

(48 proc.) oraz uwierzytelniania wieloskładnikowego (50 proc.).  

n Krzysztof Paździora, System Engineer, 
Exclusive Networks 
Wśród rodzimych fi rm od kilku lat zauważa-

my wzrost zainteresowania rozwiązaniami do 

uwierzytelniania wieloskładnikowego, szcze-

gólnie dotyczy to dużych przedsiębiorstw. 

To odpowiedź na coraz bardziej wyrafi nowane 

oszustwa fi nansowe, cyberataki oraz zmianę mo-

delu pracy na hybrydowy. Uwierzytelnianie wieloskładniko-

we obecnie to już nie opcja, ale konieczność. Kombinacja nazwy 

użytkownika i hasła przestała być wystarczającym zabezpie-

czeniem ze względu na zwiększoną ilość skutecznych ataków 

kończących się wyłudzeniem danych uwierzytelniających. Więk-

szość użytkowników nadal korzysta z tych samych poświad-

czeń logowania do wielu różnych zasobów, co również ułatwia 

zadanie cyberprzestępcom. Stosowanie uwierzytelniania wielo-

składnikowego skutecznie eliminuje ten problem, ponieważ poza 

wprowadzeniem nazwy użytkownika i hasła, wymaga dodatko-

wej autoryzacji. 

Zdaniem specjalisty  

zawsze weryfikować
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Przyjęcie takiej linii obrony wymaga zmiany wielu wielu warstw 
zabezpieczeń. 

Jedną z kluczowych kwestii jest dodanie uwierzytelniania wie-
loskładnikowego na kontach fi rmowych oraz ograniczenie do nie-
zbędnego minimum użytkownikom oraz systemom dostępu do 
zasobów i infrastruktury. Dobrym pomysłem jest również umiesz-
czenie najbardziej wrażliwych danych w jednym miejscu, zamiast 
rozrzucać je po różnych bazach danych fi rm. Tyle teoria, a jak wy-
gląda to w praktyce? 

Częściową odpowiedź na to pytanie przynoszą wyniki badań 
przeprowadzonych wśród 185 amerykańskich fi rm przez Tele-
Geography. Wynika z nich, że 35 proc. respondentów wdrożyło 
w ubiegłym roku jeden lub więcej elementów zabezpieczeń typu 

Zero Trust (ZTS) i Secure Access Service Edge (SASE) w 2021 r. Co 
ciekawe, blisko 100 proc. ankietowanych, którzy przyjęli ZTS, za-
stosowało uwierzytelnianie wieloskładnikowe MFA (Multi-Factor 
Authentication). Poza tym uczestnicy badania wymieniali regułę 
pojedynczego logowania (single sign-on), zasady dostępu zdalne-
go użytkowników i urządzeń oraz zarządzanie dostępem uprzywi-
lejowanym. Natomiast znikomy odsetek badanych wykorzystywał 
oprogramowanie do analizy zachowania użytkowników.

Zdaniem analityków TeleGeography do postępującej adaptacji 
modelu Zero Trust w znacznym stopniu przyczynił się wzrost liczby 
zdalnych pracowników. Warto też zauważyć, że wśród decydentów 
rośnie świadomość odnośnie do nowej koncepcji bezpieczeństwa. 
O ile w 2019 r. zasady Zero Trust znało zaledwie 8 proc. badanych, 
o tyle w roku ubiegłym ten wskaźnik wyniósł już 20 proc. 

Jednym z rozwiązań wspierających administratorów w realizacji 
zadań związanych z weryfi kacją tożsamości jest uwierzytelnianie 
wieloskładnikowe. Według większości specjalistów systemy MFA 
powinny stanowić nieodzowny element rozwiązań bezpieczeństwa 
IT. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe wymusza na użytkowniku, 
który chce dostać się do strzeżonych zasobów, co najmniej dwueta-
pową weryfi kację (2FA). Nie wystarczy samo podanie hasła i logi-
nu. W przypadku bardzo zaawansowanych systemów elementów 
weryfi kacji może być znacznie więcej niż dwa.
MFA stanowi dodatkowe zabezpieczenie kont użytkowników. Ta-
kie rozwiązanie daje niemal 100-procentową pewność, że każdy, kto 
uzyskuje dostęp do informacji fi rmy i loguje się do jej systemów, jest 
naprawdę tym, za kogo się podaje. W ten sposób w dużym stopniu 
minimalizujemy ryzyko włamania niepowołanych osób do uprzy-
wilejowanych kont. Jednak należy podkreślić, że odnotowano już 
przypadki, kiedy hakerzy potrafi li oszukać system MFA. 

Adaptacja MFA w większych fi rmach oraz instytucjach postę-
puje stosunkowo szybko, czego nie można powiedzieć o segmen-
cie MŚP. Jak wynika z raportu Cyber Readiness, sporządzonego na 
podstawie badań przeprowadzonych wśród małych i średnich fi rm 
z Ameryki Północnej, Australii, Azji oraz Europy, zaledwie 28 proc. 
respondentów wymaga stosowania MFA na swoim oprogramowa-
niu, sprzęcie i urządzeniach sieciowych. 

– Wśród małych i średnich fi rm 2FA jest bardzo rzadko spotyka-
nym rozwiązaniem. Myślę, że na polskim rynku z uwierzytelniania 
wieloskładnikowego korzysta z niego mniej niż jedna czwarta. Co nie 
zmienia faktu, że administratorzy bardzo pozytywnie reagują na 2FA, 
gdyż uzywają go w życiu prywatnym. Inaczej wygląda to w przypadku 
dużych przedsiębiorstw, gdzie tego rodzaju zabezpieczenia są stosowa-
ne znacznie częściej niż w segmencie MŚP – tłumaczy Kamil Budak, 
Product Manager Senhasegura w Dagmie. 

Nie ulega wątpliwości, że upowszechnienie się MFA na rynku 
konsumenckim sprzyja adaptacji MFA w małych i średnich fi rmach. 
Szefowie chętniej wydadzą pieniądze na coś, co nie jest dla nich 
czarną magią, ale zwykłą czynnością wykonywaną przynajmniej 
kilka razy w tygodniu. 

Natomiast z punktu widzenia rodzaju aplikacji oraz kont wyma-
gających uwierzytelniania wieloskładnikowego, na szczycie listy 
Cyber Readiness znalazły się bazy danych (45 proc.), a następnie 

n Damian Gołuch, Product Manger, 
Bakotech 
Klienci biznesowi mają zazwyczaj nie-

wielką świadomość na temat korzyści, 

jakie niesie ze sobą wdrożenie mecha-

nizmów uwierzytelniania wieloskładni-

kowego. Niesłusznie też uważają, że wiąże 

się to z dużymi nakładami fi nansowymi czy 

koniecznością posiadania wysoko wykwalifi kowanej ka-

dry technicznej. W rezultacie stosunkowo niewiele fi rm 

korzysta na co dzień z uwierzytelniania wieloskładniko-

wego. Natomiast najbardziej mobilizującym czynnikiem, 

który skłania do szybkiej adaptacji MFA, są różnego rodza-

ju regulacje. Dobrym przykładem jest niewątpliwie unijna 

dyrektywa PSD2, która wprowadziła do ustawy o usługach 

płatniczych w polskim porządku prawnym konieczność 

stosowania silnego uwierzytelnienia. Tym samym banki zo-

stały zobligowane do uruchomienia minimum dwuetapo-

wego procesu potwierdzania tożsamości klienta.  
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oprogramowanie finansowo-księgowe i HR. Inne usługi wymagają-
ce pomocy MFA obejmowały konta w mediach społecznościowych, 
programy do obsługi poczty e-mail i kalendarzy, jak też aplikacje 
zwiększające wydajność oraz zdalny dostęp.

Użytkownicy mogą korzystać z różnych metod MFA. Firmy bio-
rące udział w badaniu Cyber Readiness najczęściej wymieniały: 
powiadomienia push na telefon lub alternatywny adres mejlowy 
(29 proc.), jednorazowe hasła (28 proc.),urządzenia bazujące na to-
kenie (15 proc.), automatycznie generowane kody (12 proc) czy bio-
metrię (7 proc.). 

Na pewno kciuki za rozwój modelu Zero Trust trzymają dostawcy  
systemów IAM (Identity and Access Management) oraz PAM (Pri-
vileged Access Management). Oba rozwiązania służą do kontroli 
użytkowników sieci, a postępujący spadek zaufania pracodawców 
do personelu oznaczać będzie dla producentów tych produktów 
wzrost przychodów i zysków. Gartner przewiduje, że w 2024 r. glo-
balne przychody w segmencie IAM mają osiągnąć poziom 19 mld 
dol., a więc o 5,3 mld dol. więcej niż w ubiegłym roku. Nieco mniej 

pieniędzy wpłynie na konta dostawców PAM, gdyż w 2024 r. ma to 
być 2,9 mld dol., co oznacza 50-procentowy wzrost w porównaniu 
z 2018 r. Analitycy tej firmy twierdzą przy tym, że ponad połowa 
incydentów naruszających bezpieczeństwo będzie efektem braku 
systemów do kontroli uprawnień.

IAM odpowiada za kontrolę dostępu do krytycznych informacji 
i pozwala kontrolować dostęp do krytycznych informacji. System 
oferuje możliwość pojedynczego logowania z dowolnego urzą-
dzenia, a także realizację mechanizmów uwierzytelniania dwu-
składnikowego i wieloskładnikowego czy zarządzanie dostępem 
uprzywilejowanym. Technologie te zapewniają również możliwość 
bezpiecznego przechowywania danych dotyczących tożsamości 
i profilu.

– IAM powinien być podstawą w każdej firmie, która korzysta 
przynajmniej z kilku aplikacji oraz zarządza dostępami do zasobów 
dyskowych w chmurze, jak Sharepoint, Google Drive czy Dropbox. 
Wdrożenie PAM może być kolejnym krokiem, który podejmie taka 
organizacja – mówi Rafał Barański, CEO braf.tech. 

PAM z kolei jest przeznaczony do kontroli poczynań administra-
torów IT. Jak wiadomo mają oni dostęp do najbardziej poufnych 
informacji, takich jak korespondencja mejlowa, lista płac czy treści 
zawieranych umów. Poza tym mogą dezaktywować zabezpiecze-
nia IT – antywirusy, firewalle czy narzędzia do backupu. Niestety, 
zdarza się, że szerokie uprawnienia i możliwości ingerencji w infra-
strukturę IT prowadzą do nadużyć. 

– W Polsce systemy klasy PAM, IAM cały czas zyskują na popu-
larności. Trendy cyberbezpieczeństwa płynące z krajów zaawanso-
wanych technologicznie pokazują, że rozwiązania te stają się filarem 
bezpieczeństwa IT. Zmiany te mogą być powiązane także z plano-
waną aktualizacją regulacji i norm takich jak RODO czy ISO27001 
– podkreśla Kamil Budek. 

Specjaliści od bezpieczeństwa zalecają stosowanie silnych i unikal-
nych haseł. Użytkownicy próbujący postępować zgodnie z tą zasa-
dą marnują ponad dwanaście godzin każdego roku na zajmowanie 
się samymi hasłami – informuje Openwave Mobility. Ta sama firma 
wylicza, że zmęczenie spowodowane zarządzaniem hasłami ob-
niża produktywność pracownika o 480 dol. rocznie. Jednak już od 
pewnego czasu Microsoft, Apple czy Google zapowiadają zmierzch 
haseł. Wymieniona trójka gigantów już rozpoczęła w ramach FI-
DO Alliance wdrażanie wspólnego rozwiązania, które w perspek-
tywie kilku lat powinno całkowicie wyeliminować konieczność 
korzystania z haseł. Jednym z przykładów jest upraszczanie pro-
cesów logowania, dzięki takim mechanizmom jak Single Sign On, 
czyli bezpieczne logowania się do różnych aplikacji za pomocą jed-
nej nazwy użytkownika i hasła. Kolejnym obiecującym sposobem 
uwierzytelniania jest biometria, choć oczywiście nie jest to roz-
wiązanie bez wad. 
– Biometria będzie skuteczna, ale pod warunkiem, że zastosujemy 

uwierzytelnienie wieloskładnikowe, na przykład tęczówkę oka i linie 
papilarne. To wyeliminuje słabe strony, bo podobnie jak w każdym jed-
noskładnikowym zabezpieczeniu, zawsze znajdzie się sposób na jego 
przełamanie, chociażby przy użyciu żelowego odcisku palca z liniami 
papilarnymi – podsumowuje Rafał Barański. n

 
n  Grzegorz Świrkowski, prezes zarządu, Net Complex  

Bezpieczeństwo IT 
Jesteśmy świadkami przemiany polegającej na zastępowa-

niu haseł alternatywnymi metodami uwierzytelniania. Jak 

na razie nabiera ona dopiero rozpędu. Najczęstszą formą au-

toryzacji nowego typu jest notyfikacja typu „push”. Podczas 

próby autoryzacji do danej aplikacji, w oparciu o nasz login, 

na telefon przychodzi powiadomienie, które należy zaak-

ceptować. Wszystko zależy od tempa dostarczania takich 

rozwiązań. Zmiany zawsze budzą niepokój. Na przykład nie-

intuicyjny proces wdrożenia i korzystania z nowej technolo-

gii, często przeradza się w niechęć zarówno użytkowników, 

jak i administratorów w stosunku do takiego rozwiązania.

n  Mirosław Malinowski, ITO & Cloud Services Delivery Manager, 
Global Innovation and Delivery Center Eastern Europe,  
DXC Technology  

Systemy IAM oraz PAM odgrywają kluczową rolę w okre-

ślaniu praw dostępu do systemów czy informacji, chociaż 

obejmują swoim działaniem różne obszary. Najważniejszym 

z nich wydaje się być IAM, który określa prawa dostępu indy-

widualnych użytkowników do różnych zasobów firmy. Trud-

no sobie wyobrazić działanie jakiejkolwiek organizacji bez 

implementacji IAM. Zdecydowana większość aplikacji bizne-

sowych ma tę funkcjonalność wbudowaną i wyzwaniem jest 

jedynie jej poprawna integracja z innymi systemami. Z ko-

lei w najbardziej rozbudowanych organizacjach pojawia się 

PAM, który umożliwia organizacjom zabezpieczanie, kontro-

lowanie i monitorowanie dostępu do krytycznych zasobów. 

Wymienione systemy odgrywają w tym szczególną rolę, 

choć otwarta pozostaje kwestia adekwatności użytych na-

rzędzi względem wielkości organizacji i ryzyka wynikające-

go z uproszczenia zarządzania systemami i informacją. 

Zdaniem integratora
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Zerowy model zaufania: 

Klienci przyjmują fi lozofi ę Zero Trust z kil-
ku powodów. Najważniejsze z nich to chęć 
ulepszenia ochrony danych, wprowadze-
nia jednolitej polityki dostępu dla wszyst-
kich lokalizacji zarządzanych centralnie 
czy uproszczenia systemu zabezpieczają-
cego (dzięki obsłudze wszystkich funkcji 
ochronnych można eliminować nadmiaro-
we zapory, bramy internetowe i inne). 

Wszystkie potrzebne elementy do zbu-
dowania sieci bazującej na modelu Zero 
Trust zapewnia Fortinet dzięki architek-
turze Security Fabric. Umożliwia ona 
współpracę produktów oferowanych 
przez Fortinet, stanowi też otwarty eko-
system, w którym można integrować roz-
wiązania od wielu dostawców. Pozwala to 
na zbudowanie jednej szerokiej platformy 
ochronnej. 

Rozwiązania Fortinet dotyczące Zero
Trust Access oraz Zero Trust Network 
Access to między innymi FortiNAC, któ-
ry zapewnia kontrolę dostępu do sieci, czy 
też FortiClient, pozwalający na zaawan-
sowaną kontrolę telemetryczną punktów 
końcowych oraz zdalny dostęp do nich. 
Za pomocą FortiAuthenticatora można 
zarządzać tożsamością użytkowników. 
Z kolei FortiToken zapewnia dodatkową 
warstwę ochrony dzięki tokenom bazują-
cym na aplikacjach fi zycznych i mobilnych.

wdrożyć uwierzytelnianie wieloskładni-
kowe (MFA), aby mieć pewność, że użyt-
kownicy są dokładnie sprawdzani przed 
uzyskaniem dostępu do zasobów. 

Po zaprojektowaniu sieci należy stwo-
rzyć reguły polityki realizacji modelu ze-
rowego zaufania. Według tego podejścia 
ochrona rozpoczyna się od określenia 
zasobów o znaczeniu krytycznym, które 
można określić akronimem DAAS i są to: 
dane (Data), aplikacje (Applications), akty-
wa (Assets) oraz usługi (Services). Ich wła-
ściwe skategoryzowanie pozwoli skupić 
się dokładnie na tym, co wymaga ochrony.

Czym jest Zero Trust 

Elementem fi lozofi i Zero Trust jest mecha-
nizm Zero Trust Network Access (ZTNA), 
który skupia się na kontroli dostępu do 
aplikacji. ZTNA wprowadza weryfi ka-
cję użytkowników i urządzeń przed każ-
dą sesją aplikacji w celu potwierdzenia, 
że spełniają oni reguły wyznaczone przez 
fi rmową politykę bezpieczeństwa w za-
kresie dostępu do danej aplikacji. Kluczo-
wym elementem koncepcji ZTNA jest to, 
że użytkownicy w sieci nie są obdarzeni za-
ufaniem w większym stopniu niż użytkow-
nicy, którzy są poza nią. 

Dla użytkowników spoza sieci ZTNA za-
pewnia bezpieczny, szyfrowany tunel do 
nawiązania połączenia z ich urządzenia 
do punktu proxy aplikacji ZTNA. Zauto-
matyzowany charakter obsługi tego tune-
lu sprawia, że jest on łatwiejszy w użyciu 
niż tradycyjne tunele VPN. Pozytywne 
doświadczenia użytkowników sprawia-
ją, że wiele przedsiębiorstw decyduje się 
na zastosowanie ZTNA po to, aby zastąpić 
VPN.Fo
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Zero Trust to zyskujący coraz więk-
szą popularność sposób na zapew-
nienie bezpieczeństwa IT. Zasada 

ta mówi, że każda próba dostępu do sieci 
lub aplikacji jest potencjalnym zagroże-
niem i nie może zostać uznana za zaufa-
ną do czasu uzyskania pełnej weryfi kacji. 
Dlatego też do tego momentu nie można 
ufać nikomu z sieci wewnętrznej lub spo-
za niej. 

Wdrożenie zasad Zero Trust polega na 
ścisłym weryfi kowaniu tożsamości każdej 
osoby lub urządzenia, które próbuje uzy-
skać dostęp do sieci lub aplikacji – niezależ-
nie od tego, czy dany sprzęt lub użytkownik 
znajduje się już w obrębie sieci. Mechani-
zmy weryfi kacji mogą być uruchamiane 
przez takie zdarzenia, jak zmiana urządzeń 
próbujących nawiązać łączność z siecią, 
nowa lokalizacja, częstotliwość logowania 
odbiegająca od normy lub wysoka liczba 
nieudanych prób zalogowania. 

W większości przypadków budowa sieci 
według zasady Zero Trust może rozpocząć 
się od wdrożenia fi rewalli nowej genera-
cji (NGFW), które mogą służyć jako narzę-
dzie do segmentacji sieci. Należy również 

Fortinet, dzięki architekturze Security Fabric, zapewnia 
wszystkie elementy potrzebne do zbudowania sieci 
bazującej na modelu Zero Trust.

ADVERTORIAL
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Zero Trust:

Kontakt dla partnerów:
Agnieszka Szarek, Channel Manager

aszarek@fortinet.com

Agnieszka Szarek, 
Channel Manager, Fortinet 

Serdecznie zapraszamy 
do kontaktu integrato-
rów zainteresowanych 

pełna ochrona dostępu 
do zasobów firmy
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n Krzysztof Pasławski 
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-Fi 6, związane z zapotrzebowaniem na 
wydajniejsze i bardziej pojemne domo-
we sieci. 

 – Obecnie najczęściej wymienianym po-
wodem zakupu nowych urządzeń jest chęć 
przejścia na standard Wi-Fi 6. Konsumen-
ci są coraz bardziej świadomi. Nie czekają 
z wymianą routera do momentu, aż stary 
przestanie działać – twierdzi Iwo Ostalski, 
Marketing Specialist w TP-Linku.

Rosnącą popularnością wśród klientów 
domowych cieszą się także 
systemy mesh. Składają się 
one z kilku urządzeń z moż-
liwością dodawania kolej-
nych, które rozmieszczone 
w domu zapewniają jedno-
litą sieć Wi-Fi o dużym za-
sięgu. Według specjalistów 
TP-Linka jest to obecnie 
najpopularniejsza kategoria 

urządzeń kupowanych przez klientów 
domowych.  

Co ciekawe, informacja o  większym 
zapotrzebowaniu na systemy mesh idzie 
w parze z danymi Contextu, które mówią 
o tym, że w pierwszym półroczu w krajo-
wej dystrybucji siadła sprzedaż ekstende-
rów (ponad 20 proc. rok do roku), co może 
być pokłosiem większej funkcjonalności 
sieci mesh. 

– Sieć mesh pozwala na optymalne wy-
korzystanie mocy nowych routerów i inte-
ligentne zwiększenie zasięgu – wyjaśnia 
Przemysław Biel, Sales Channel Mana-
ger Poland w Synology.

Według specjalisty Synology istotne 
jest, aby różne urządzenia mogły ze sobą 
współpracować w jednej sieci mesh. Ma-
jąc nowy router Wi-Fi 6 można wówczas 
wpiąć do sieci urządzenia Wi-Fi 5, które 
w ogromnej większości mają zasięg i mak-
symalne transfery wystarczające dla użyt-
kowników domowych.

Zapotrzebowanie na wydajniejszą, bezpieczniejszą sieć 
domową oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych 
powinno sprzyjać popytowi na urządzenia przeznaczone 
dla segmentu SOHO.

Sprzedaż domowych routerów na 
polskim rynku w pierwszym pół-
roczu 2022 r. okazała się większa 

niż w ubiegłym. W dystrybucji w Polsce 
wzrosła o 3,4 proc. wobec analogicznego 
okresu 2021 r. pod względem wolumenów 
– wynika z danych Contextu. Analitycy 
wzięli pod lupę zarówno tanie modele 
konsumenckie, jak i urządzenia high-end, 
które według Contextu mogą znaleźć 
zastosowanie również w  segmencie 
MŚP. Mniejsze są natomiast 
w tym roku zakupy przełącz-
ników domowych od dystry-
butorów (-18,5 proc. rok do 
roku), w przeciwieństwie do 
urządzeń przeznaczonych 
dla MŚP (+30,7 proc.). 

Tak czy inaczej, popyt na 
domowe rozwiązania gene-
ruje przechodzenie na Wi-
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pociągnie

Domowe sieci 

W domach 
instalowane są 
rozwiązania 
przeznaczone 
dla biznesu. 
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n Sławomir Muszyński, 

współwłaściciel, Ideał 
W tym roku sprzedaż route-

rów domowych jest niższa niż 

w ubiegłym. Wyjątkiem są mo-

dele gamingowe, w przypadku 

których widzimy utrzymujący 

się stały popyt. Wydaje się, że ci 

klienci mniej liczą się z koszta-

mi. Generalnie niska jest świado-

mość konsumentów dotycząca 

domowych sieci. Wielu z nich nie 

wie co to jest Wi-Fi 6 i jak dzia-

ła, a zakupem nowego sprzętu 

interesują się najczęściej do-

piero wtedy, gdy pojawia się 

jakiś problem, na przykład sieć 

działa zbyt wolno. Niespecjal-

nie widzimy też zainteresowanie 

systemami mesh. Takie rozwią-

zania są droższe niż poszerzenie 

zasięgu sieci z pomocą eksten-

derów, które cieszą się u nas 

sporym popytem. 

W czasach upowszechnienia home offi  ce 
i pracy hybrydowej, w domach instalowa-
ne są rozwiązania przeznaczone dla biz-
nesu, a domowe działają w biurach. Takie 
zjawisko dotyczy nie tylko routerów, jak 
sygnalizuje Context, ale też niektórych 
NAS-ów. 
– Ze względu na swoją uniwersalność, 
często urządzenia „home” trafiają do 
większych fi rm, a mocniejsze do pasjona-
tów domowych – twierdzi Łukasz Milic, 
Business Development Representative 
w QNAP-ie. 

Do dalszych inwestycji w domowe sie-
ci powinny skłonić użytkowników ro-
snące ceny energii i rozwój środowiska 
smart home, co wiąże się z coraz więk-
szą liczbą połączonych urządzeń. We-
dług prognozy TrendForce w tym roku 
Wi-Fi 6  ma globalnie stać się najczę-
ściej wybieraną przez klientów techno-
logią sieci bezprzewodowych, z 58 proc. 

udziałem w rynku nowych urządzeń (do-
mowych i biznesowych), wobec 43 proc. 
w 2021 roku.  

– Teraz mamy w ofercie trzy urządze-
nia sieciowe, w tym jedno Wi-Fi 6, które 
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cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem i obecnie ciężko jest sprostać po-
pytowi – informuje Przemysław Biel.

Kolejną istotną kwestią, która skła-
nia użytkowników domowych do 

REKLAMA
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wymiany routera, jest kwestia bezpie-
czeństwa. Specjaliści podkreślają, że 
obecnie router bardzo często jest cen-
tralnym punktem dostępowym sieci 
domowej czy małej fi rmy, zatem wy-
magania w kwestii bezpieczeństwa 
mocno wzrosły. W tym kontekście 
można liczyć na to, że świadomi 
zagrożeń klienci nie będą skłon-
ni do zakupu najtańszego sprzętu, 
w przypadku którego wsparcie aktuali-
zacji i zabezpieczeń jest znikome. Cieszyć 
powinno, że część użytkowników inte-
resuje się rozwiązaniami z funkcjami bez-
pieczeństwa, takimi jak zintegrowany 
VPN, kontrola przepustowości i fi l-
trowanie stron, czy też możliwość 
nadzoru dostępu w  ustalonych 
przedziałach czasowych (bądź do 
określonych stron) oraz długi okres 
wsparcia i  aktualizacji. „Hamulco-
wym” popytu na rozwiązania o takich 
możliwościach może być niepewna sytu-
acja gospodarcza.

– Widzimy wiele zagrożeń, które mo-
gą spowodować ograniczenia zakupów 
przez klientów z segmentu domowego 
i SOHO. Z drugiej strony postępująca 
cyfryzacja wymusza rozwój usług, 
co z kolei wiąże się z większą ilością 
danych, potrzebą ich zabezpieczenia 
i udostępniania. W związku z tym ob-
serwujemy dalszy rozwój sprzedaży, po-
nieważ klienci są coraz bardziej świadomi 
i  potrzebują bezpiecznie przechowywać 
swoje dane ¬ podkreśla Łukasz Milic.

Co istotne, dostawcy informują o dobrej 
dostępności (z nielicznymi wyjątkami) 
rozwiązań dla SOHO oraz poprawiającej 
się podaży dzięki zmniejszeniu niedobo-
rów półprzewodników.

– Choć wciąż pojawiają się okresowe 
problemy z dostępnością bardziej zaawan-
sowanych urządzeń dla biznesu, to wiele 
wskazuje na to, że w 2023 roku uda się przy-
wrócić wszystkie łańcuchy dostaw – infor-
muje Iwo Ostalski.

Poprawę podaży sprzętu 
sieciowego dla domu oraz 
SOHO potwierdzają tak-
że dystrybutorzy. Co istot-
ne, z ich danych wynika, że 
zapotrzebowanie w  tym 
roku jest stabilne, a prze-
widywania na 2023 rok są 

Zdaniem specjalisty 

n Iwo Ostalski, Marketing Specialist, TP-Link
W przypadku czynników generujących zapotrzebowanie na rozwią-

zania sieciowe dla domu w przyszłości, warto zauważyć, że rosnące 

ceny energii i konieczność oszczędności zwiększą i tak już wyso-

ki popyt na rozwiązania smart home. Z naszych obserwacji wynika, 

że pierwszym krokiem do uczynienia domu „smart” jest przejście na 

systemy inteligentnego oświetlenia, które nie tylko ułatwia życie, ale 

też pomaga oszczędzać energię. Urządzenia niektórych producentów nie 

wymagają zakupu hubów czy innych urządzeń sterujących, bo pracują pod kon-

trolą domowej sieci Wi-Fi. To z kolei w niektórych domach będzie oznaczało ko-

nieczność wymiany infrastruktury sieciowej, by poradziła sobie z rosnącą 

ilością urządzeń. Doskonale sprawdzą się w tej roli routery pracujące w stan-

dardzie Wi-Fi 6. 

nPiotr Dudek, Regional Director Eastern Europe, Netgear 
Nie widzimy spowolnienia na rynku home offi ce. Przeciwnie, od po-

czątku 2019 r. odnotowujemy znaczny i stały wzrost sprzedaży. 

Warto podkreślić, że rośnie świadomość klientów na temat urządzeń. 

Wynika to po części z faktu, że to, co wystarczyło do przeglądania in-

ternetu w wolnym czasie, niekoniecznie sprawdzi się, kiedy przenosi-

my biuro do domu, a podstawowym narzędziem komunikacji staje się Skype 

i Zoom. Głównym czynnikiem utrzymującym popyt na rozwiązania dla domu 

i SOHO w kolejnych kwartałach będą rosnące koszty energii. Aby zmniejszyć 

wydatki fi rm na ogrzewanie i prąd, coraz więcej pracowników będzie wysyła-

nych do home offi ce albo będą pracowali w systemie rotacyjnym. 

nPrzemysław Biel, Sales Channel Manager Poland, Synology 
Klienci niezmiennie pytają o funkcje VPN, które są zintegrowane 

w naszych rozwiązaniach. W czasach smart home i home offi ce co-

raz bardziej przydatna staje się obsługa VLAN. Wyizolowanie osob-

nej sieci dla gości, odrębnej dla urządzeń smart home, jest kluczowe 

dla bezpieczeństwa sieci domowej czy małej fi rmy. W nowych routerach 

jest coraz więcej funkcji, które pozwalają na fi ltrowanie treści, a nawet swego 

rodzaju IDS (Intrusion Detection System), sprawdzający ruch na poziomie pa-

kietów. Z ciekawych funkcji, które cenią sobie użytkownicy, można wymienić 

WebVPN i zdalny pulpit. WebVPN pozwala na połączenia z siecią z dowolnego 

miejsca, bez konieczności instalowania klienta, co przydaje się przy korzystaniu 

z tabletu, telefonu czy komputera udostępnionego w hotelu. 

RYNEK
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optymistyczne. Dodatkowo, w związku 
z  prognozowanym rozwojem sieci 5G, 
spodziewana jest większa sprzedaż route-
rów dostosowanych do tego standardu, 
przy spadającym popycie na modele LTE.

Na koniec dodajmy, że analitycy Trend-
Force spodziewają się, że już 
za nieco ponad rok, na prze-
łomie 2023 i  2024  r., po raz 
pierwszy w praktyce zostanie 
zastosowany standard Wi-Fi 7, 
jednak jego rozpowszechnie-
nie potrwa przypuszczalnie 
znacznie dłużej.

– Na popularyzację standardu Wi-Fi 7 
przyjdzie nam poczekać zapewne trzy, czte-
ry lata od jego debiutu. W pierwszej kolej-
ności będą w tę technologię inwestować 
klienci instytucjonalni – przewiduje Iwo 
Ostalski.

Warto jednakże podkreślić, że w przy-
padku segmentu SOHO nie ma to zna-
czenia, z tej przyczyny, że kontroler sieci 
działającej w  standardzie Wi-Fi 7  bę-
dzie w stanie obsłużyć nawet pięciuset 
użytkowników na jednym kanale, czy-
li znacznie więcej niż jest to potrzebne 
w jakimkolwiek domu.   n

Rosnące 
koszty energii 
zwiększą 
popyt.
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Routery i punkty dostępowe Wi-Fi 6 są 
obecnie najlepszym wyborem w do-
mach, gdzie liczba połączonych urzą-

dzeń ciągle rośnie. Oferuje wyższe prędkości, 
lepszą wydajność i po prostu większą swo-
bodę i wygodę korzystania z sieci bezprze-
wodowej, bez nerwów z powodu opóźnień, 
zakłóceń i przerw, niezależnie od tego, gdzie, 
czego i jak używają domownicy. To możliwe 
nawet, gdy cała rodzina jednocześnie zdal-
nie pracuje, uczy się, korzysta ze streamingu, 
gra online czy ściąga duże pliki – wszystko 
będzie działać płynnie, bez spadku jakości. 

Stworzenie takiej właśnie domowej 
sieci bez ograniczeń umożliwiają no-
we urządzenia Mercusys z Wi-Fi 6. Co 
ważne, bez żadnej bariery technicznej, 
bo każdy domownik łatwo poradzi sobie 
z obsługą sprzętu i sieci za pomocą intu-
icyjnej aplikacji Mercusys na smartfona. 
Co istotne, nowe urządzenia charaktery-
zuje atrakcyjny stosunek ceny do jakości, 
która przejawia się choćby całą gamą za-
implementowanych technologii Wi-Fi 6. 
Obecnie w ofercie producenta są dostęp-
ne trzy urządzenia z tej rodziny. 

3 Gb/s z routera
Największą przepustowość, do 3 Gb/s, za-
pewnia Mercusys MR80X – gigabitowy  
router AX3000, działający w  paśmie 
2,4  GHz (do 574 Mb/s) oraz 5  GHz (do 
2402 Mb/s). Korzysta z kanału o szerokości 
160 MHz, co podwaja przepustowość w po-
równaniu do Wi-Fi 5 i pozwa-
la na strumieniowanie 4K 
bez opóźnień. Potrzebę 
rozbudowy domowej 
sieci zaspokoi z nawiąz-
ką, bo umożliwia podłą-
czenie aż 256 urządzeń. 
W tym przypadku za im-
ponujący zasięg odpowia-
dają cztery zintegrowane 

anteny dookólne 
o dużej mocy (zysk 
5dBi), dzięki któ-
rym sygnał łatwo 
przenika ściany. 

Co istotne, Mercusys MR80X wykorzy-
stuje technologie wspomagające Wi-Fi 6. Na-
leżą do nich: OFDMA (umożliwia transmisję 
dużej ilości pakietów danych do wielu urzą-
dzeń jednocześnie), modulacja 1024-QAM 
(zwiększa prędkość sieci), Beamforming 
(koncentruje sygnał na urządzeniu, nawet 
gdy jest ono w ruchu), kolorowanie BSS (mi-
nimalizuje zakłócenia od sąsiednich sieci), 
Smart Connect (wybiera najlepsze dostęp-
ne pasmo dla każdego urządzenia), a także 
Airtime Fairness (starsze sprzęty nie ogra-
niczą prędkości sieci). O oszczędność ener-
gii zadba funkcja TWT, czyli Target Wake  
Time, redukująca pobór mocy urządzeń mo-
bilnych i IoT.

Wszystkie zalety Wi-Fi 6 i  technologii 
wspomagających ma również Mercusys 
MR70X. Polecany jest zwłaszcza osobom, 
które potrzebują w całym domu przestrze-
ni dla wielu urządzeń bezprzewodowych 
oraz bezproblemowej i bezpiecznej łączno-
ści (VPN) do zdalnej pracy, nauki i rozrywki. 
MR70X cechuje przepustowość do 1,8 Gb/s 
(do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 
Mb/s w 2,4 GHz). 

MR80X i MR70X umożliwiają ponadto 
stworzenie wydajnej sieci kablowej, co jest 
możliwe dzięki czterem gigabitowym por-

tom Ethernet ( jeden WAN 
i  trzy LAN). Urządzenia 
można również wykorzy-
stywać jako punkty dostę-
powe.

Mesh lepszy od 
wzmacniacza

Mercusys Halo H70X to 
system mesh, składający się 

z trzech jednostek (w razie potrzeby można 
dodać kolejne). Urządzenia dobrze spraw-
dzą się tam, gdzie jest problem z zanikają-
cym sygnałem sieci, na przykład w dużym 
mieszkaniu czy domu. 
Zestaw Halo H70X zapewnia silny sygnał 
Wi-Fi 6 w każdym zakątku (obejmie zasię-
giem aż do 550 mkw), a co istotne pozwala 
na utworzenie jednolitej sieci i tym samym 
nieprzerwany dostęp do połączeń Wi-Fi, 
również podczas przemieszczania się po 
domu, bez utraty zasięgu czy buforowania 
danych. Telefony, laptopy, tablety automa-
tycznie przełączają się między jednostkami 
systemu tak, aby zawsze korzystać z sygnału 
w najlepszej możliwej jakości. Tym samym 
mesh to bardziej praktyczna opcja, niż po-
łączenie routera ze wzmacniaczem sygnału, 
kiedy to urządzenia nie przełączają się auto-
matycznie między nadajnikami i dochodzi 
do utraty połączenia. 

Mercusys Halo H70X zapewnia wy-
dajność wystarczającą na jednoczesne 
korzystanie z internetu, gier online i strea- 
mowania multimediów (obsłuży nawet 150 
urządzeń). Sumaryczna przepustowość 
wynosi w tym przypadku do 1,8 Gb/s (do 
1201 Mb/s w paśmie 5Ghz i do 574 Mb/s 
w  paśmie 2,4 GHz). W  każdą jednostkę  
Halo wbudowano trzy gigabitowe porty 
Ethernet, co pozwala także na stworzenie 
sieci kablowej.

Na koniec warto podkreślić, że urzą-
dzenia serii Mercusys zapewniają wysoki 
poziom bezpieczeństwa. Transmisja bez-
przewodowa jest szyfrowana w standar-
dzie WPA3. Dodatkowo funkcja kontroli 
rodzicielskiej pomaga chronić najmłod-
szych użytkowników.

Nowe urządzenia Mercusys z Wi-Fi 6 pozwolą 
zbudować szybką, stabilną i bezpieczną domo-
wą sieć o dużym zasięgu, w której jednocze-
śnie może działać wiele wydajnych urządzeń.

Domowa sieć Wi-Fi 
bez ograniczeń
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Należące do serii Business Essentials 
routery Wi-Fi 6 WAX202 i WAX206 
to wydajne, łatwe we wdrożeniu 

i przystępne cenowo produkty dla małych 
sieci. Wbudowana w nie zaawansowana 
technologia rozwiązuje typowe problemy 
niewielkich instalacji, takie jak: niestabil-
ność łączy bezprzewodowych, przeciążenia 
spowodowane ograniczoną przepustowo-
ścią, zrywane połączenia, mała prędkość 
sieci czy jej  złożona konfiguracja i  brak  
bezpieczeństwa.

WAX202 i WAX206 mogą obsługiwać do 
trzech oddzielnych podsieci bezprzewo-
dowych, z których każda ma swój indywi-
dualny identyfikator SSID. W rezultacie 
dla każdego połączenia i typu użytkowni-
ka zyskuje się kontrolę nad wydajnością 
i  odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

Przykładowo, właściciel gabinetu stomato-
logicznego albo warsztatu samochodowego 
może przy użyciu pojedynczego urządzenia 
WAX202 lub WAX206 skutecznie oddzielić 
ruch sieciowy związany ze swoją działalno-
ścią od dostępu internetowego udzielanego 
klientom. Z kolei pracujący lub uczący się 
w domu łatwo odseparują sieć służącą do 
pracy i nauki od sieci domowej, zaspokaja-
jącej inne potrzeby. 

Co ważne, oba routery obsługują uwie-
rzytelnianie i szyfrowanie WPA3, zapew-
niając najwyższy poziom bezpieczeństwa 
połączenia Wi-Fi. Poziom ochrony zwięk-
szają także: obsługa serwera DHCP NAT, 
VPN, filtrowania adresów MAC i list dostę-
pu (ACL). 

i
Coraz więcej urządzeń wymaga połączenia 
z siecią. Kamery monitoringu wideo, inteli-
gentne oświetlenie, telewizory, sprzęt au-
dio/wideo, digital signage, urządzenia IoT 
i wszelaki sprzęt codziennego użytku kon-
kurują z komputerami, drukarkami i telefo-
nami o dostęp do sieci. Obsługiwana przez 
routery WAX202 i WAX206 technologia 

Wi-Fi 6 zapewnia w tej samej konfiguracji 
radiowej o 40 proc. większą prędkość i ob-
sługuje równocześnie do czterech razy wię-
cej urządzeń niż Wi-Fi 5.

Wi-Fi 6 można używać zarówno w pa-
śmie 5 GHz, jak i 2,4 GHz, zapewniając 
kompatybilność ze wszystkimi standarda-
mi sieci bezprzewodowej. Dlatego zarów-
no WAX202, jak i WAX206 można używać 
z  urządzeniami obsługującymi Wi-Fi 5 
i wcześniejsze generacje sieci. 

Porty Ethernet 1Gb umożliwiają szybsze, 
przewodowe połączenie z komputerami 
PC, drukarkami i  innymi przewodowy-
mi urządzeniami sieciowymi, zapewnia-
jąc jednocześnie większą przepustowość 
sieci bezprzewodowej dla urządzeń ob-
sługujących tylko Wi-Fi, takich jak kom-
putery przenośne, tablety czy też telefony 
komórkowe. 

Urządzenia zostały zaprojektowane tak, 
aby ich konfiguracja i bieżąca obsługa nie 
stanowiły problemu nawet dla osób mniej 
zaawansowanych technicznie. Sprzętem 
można zarządzać lokalnie bez konieczno-
ści korzystania z aplikacji lub subskrypcji. 
Dzięki intuicyjnemu, opartemu na prze-
glądarce interfejsowi i  instrukcjom krok 
po kroku bez trudu poradzą sobie one z in-
stalacją i uruchomieniem systemu w swo-
ich firmach i domach. 

Routery WAX202 i WAX206 są objęte 
3-letnią gwarancją na sprzęt oraz 90-dnio-
wą pomocą techniczną przez telefon oraz 
czat.

Autoryzowanymi dystrybutorami urzą-
dzeń marki Netgear w Polsce są: AB, Action, 
Also, Exclusive Networks.

Zapewniając dużą wydajność 
sieci i jej bezpieczeństwo, 
routery Netgear doskonale 
sprawdzą się w małych fir-
mach, domowych biurach 
i innych zastosowaniach.

dla SOHO
Wi-Fi 6 

Kontakt dla partnerów: 
Paweł Kozłowski, VAR Account Manager, Netgear 

pkozlowski@netgear.com

Możliwości routerów Netgear w standardzie Wi-Fi 6 

Funkcje WAX202 WAX206

Technologia Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6 (802.11ax)

Obsługiwane standardy Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax 802.11b/g/n/ac/ax

Pasmo 2,4 GHz, 5 GHz 2,4 GHz, 5 GHz

Liczba obsługiwanych SSID 3 3

Przepustowość 1,8 Gb/s (AX1800) 3,2 Gb/s (AX3200)

Porty Ethernet 4 X 1 GbE 1 X 2,5 GbE, 4 X 1 GbE

Wymiary (DxSxW) 170 x 63 x 242 mm 170 x 63 x 242 mm

Waga 497 g 504 g
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32  UPS dla SOHO: powoli, 
ale do przodu

Jak na razie informacje o spodziewanych 
blackoutach nie przełożyły się na znaczący 
wzrost popytu na zasilacze bezprzerwowe 

36  Energią trzeba 
zarządzać mądrzej

Rozmowa z Jackiem Forysiakiem, Managing 
Directorem w Atende

40  Zasilanie oszczędne 
i ekologiczne

Problemy z energetyką i wysokie ceny 
energii wpływają na decyzje zakupowe fi rm 
w segmencie zasilania gwarantowanego 

RAPORT

SYSTEMY ZASILANIA 
GWARANTOWANEGO
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n Wojciech Urbanek

pozytywne symptomy – wiedza użytkow-
ników indywidualnych oraz właścicieli 
mikroprzedsiębiorstw w zakresie UPS-ów 
jest zdecydowanie większa aniżeli przed 
pandemią. 

– Obecnie wielu konsumentów zna pod-
stawowe funkcje realizowane przez zasila-
cze awaryjne i zdaje sobie sprawę z tego, że 
brak zasilania może słono kosztować. Co nie 
zmienia faktu, że wciąż jest sporo do zro-
bienia w tej materii. Szczególnie duże pole 
do popisu mają producenci, dystrybutorzy 
VAD oraz integratorzy. Tym bardziej, że 
nadchodzą ciężkie czasy w sektorze ener-
getycznym – mówi Małgorzata Moskal, IT 

Security&Power Category 
Manager w AB. 

Warto w  tym miejscu 
dodać, że 23 września br. 
Polskie Sieci Elektroener-
getyczne ogłosiły okres 
zagrożenia na krajowym 
rynku energii. Rezerwa 

mocy w systemie energetycznym okazała 
się tak niska, że operator po raz pierwszy 
postawił w stan gotowości wszystkie jed-
nostki, które mają podpisane tzw. umowy 
mocowe. PSE może korzystać z tej opcji je-
dynie w sytuacji, gdy rezerwy mocy skur- Fo

t. 
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e 
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W iększość osób zajmujących się 
sprzedażą UPS-ów przyznaje, 
że dużo większy ruch w inte-

resie ma miejsce w przypadku większych 
jednostek aniżeli małych urządzeń adre-
sowanych do klientów z segmentu SOHO. 
Choć od rana do wieczora w mediach mó-
wi się o kryzysie energetycznym, odbiorcy 
indywidualni czy też właściciele małych 
firm nie zaczęli jeden przez drugiego po-
szukiwać zabezpieczeń w postaci zasila-
cza awaryjnego. 

– Rzeczywiście, bardzo dużo mówi się 
o szybujących cenach energii i ewentual-
nych przerwach w dostawach. Jednakowoż 
nie przekłada się to na wzrost 
sprzedaży zasilaczy awaryj-
nych. Natomiast widzimy 
zwiększone zainteresowanie 
inwerterami i samymi akumu-
latorami, gdyż coraz częściej 
użytkownicy domowi próbu-
ją samodzielnie tworzyć banki 
energii – mówi Bartłomiej Kołodziej, me-
nedżer marki w Impakcie. 

Choć UPS-y są dostępne na rynku kon-
sumenckim od wielu lat, wciąż wiele osób 
ma mgliste pojęcie na temat roli, jaką speł-
niają. Jednak specjaliści dostrzegają też 

Jak na razie informacje o spodziewanych blackoutach nie przeło-
żyły się na znaczący wzrost popytu na zasilacze bezprzerwowe. 

czą się tak mocno, że istnieje zagrożenie 
dostaw energii do odbiorców. Jakkolwiek 
cynicznie by to nie brzmiało, im więcej 
takich komunikatów, tym więcej okazji 
sprzedażowych w segmencie UPS (przy-
najmniej teoretycznie, bo praktyka pokaże, 
czy katalizatorem nie będą dopiero regu-
larne blackouty). 

Komputery i co dalej? 
UPS w gospodarstwach domowych jest od 
lat utożsamiany z ochroną desktopa. Jed-
nak problem polega na tym, że nie tylko 
w mieszkaniach prywatnych, ale również 
w firmach liczba komputerów stacjonar-
nych sukcesywnie spada. Dostawcy zasi-
laczy bezprzerwowych adresowanych na 
rynek SOHO cały czas zatem poszuku-
ją nowych zastosowań dla tych produk-
tów. Przykładowo, UPS-y bardzo dobrze 
sprawdzają się przy podtrzymywaniu za-
silenia routerów i serwerów NAS. Innym 
pomysłem jest przekonanie do UPS-ów 
miłośników gier, chociaż to raczej nie bę-
dzie łatwe.

– To bardzo trudny segment rynku, po-
nieważ składa się z bardzo zróżnicowanych 
odbiorców. Obok niedzielnych graczy, ma-
my streamerów, influencerów oraz e-spor-
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powoli, ale
UPS dla SOHO: 
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do przodu 

Z pewnością 
jest miejsce 
dla nowych 
graczy. 
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towców. W przypadku tych pierwszych liczy 
się cena i UPS nie jest dla nich istotnym ele-
mentem wyposażenia. Dla pozostałych za-
silacz awaryjny może być czymś niezwykle 
istotnym ze względu na to, że granie jest czę-
sto ich pracą zarobkową. Problem polega 
na tym, że brakuje modeli przeznaczonych 
właśnie dla tej grupy użytkowników – mówi 
Bartłomiej Kołodziej. 

W podobnym tonie wypowiada się 
również Wojciech Kiałka, Business Unit 
Manager w  Tech Dacie. Zdaniem tego 
specjalisty producenci UPS-ów już od 
kilkunastu miesięcy próbują dotrzeć ze 
swoimi argumentami do środowiska gra-
czy, ale bez większego skutku, bowiem ta 
grupa użytkowników ma niewielki udział 
w zakupach zasilaczy awaryjnych. Nato-
miast Grzegorz Kostek, inżynier sprzedaży 
w dziale Secure Power Schneider Electric 
uważa, że rynek gamingowy to wielka ni-
sza warta uwagi. Francuski producent 
planuje wprowadzić na rynek nową serię 
UPS-ów dla graczy. 

Zasilacze awaryjne pojawiają się w dość 
egzotycznych zastosowaniach. Domowni-
cy zabezpieczają za ich pomocą na przy-
kład systemy monitoringu, alarmy, bramy 
garażowe i wjazdowe na posesje, hydrofo-

ry oraz podstawowe urządzenia AGD, jak 
chłodziarki i zamrażarki, a nawet akwaria. 
Zakup UPS-a powinny rozważyć również 
gospodarstwa domowe, które korzysta-
ją z instalacji grzewczych wyposażonych 
w elektronikę służącą między innymi do 
sterowania urządzeniem. Należy przy 
tym jednak pamiętać, że dostawa prądu 
do urządzenia grzewczego powinna być 
odpowiednio zabezpieczona. Obieg cie-
płej wody w systemach CO jest wymuszo-
ny i kluczowym elementem jest pompka, 
która przy braku zasilania przestaje tło-
czyć czynnik grzewczy do instalacji. To 

n  Jacek Janiszewski, prezes zarządu, IQRC 
Nasi klienci obrazują przekrój całego społeczeństwa. Niektórzy mają styczność 

z branżą szeroko pojętej technologii i tym samym mają konkretne oczekiwania, jak 

też potrafią wybierać specyficzne produkty oraz rozróżniają poszczególne marki. 

Z kolei klienci poruszający się w sektorach nietechnicznych poszukują doradztwa, 

w tym informacji wyjaśniających zasady działania oraz oczekują pomocy w do-

borze rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Ta grupa nie zwraca uwagi na 

marki, lecz kieruje się własnymi możliwościami w zakresie funkcjonalnym i finan-

sowym. Przy czym nie jest tak, że użytkownicy SOHO przy wyborze UPS-a kierują 

się wyłącznie ceną. Ich oczekiwania często dotyczą cichej pracy, wymiarów oraz 

funkcjonalności. Klienci pracujący w nowej rzeczywistości potrzebują w pełni funk-

cjonalnych i kompaktowych, a także niezawodnych rozwiązań. 

Zdaniem integratora

może doprowadzić do przegrzania płasz-
cza wodnego w piecu lub kominku, a w re- 
zultacie do jego uszkodzenia. W  skraj-
nych przypadkach może nawet nastąpić  
wybuch. 

– Najłatwiej zabezpieczyć się przed tym 
instalując jeden lub kilka zasilaczy awaryj-
nych chroniących kluczowe urządzenia. Jeśli 
mieszkamy w miejscu, gdzie mogą się zda-
rzyć długotrwałe przerwy w zasilaniu, warto 
wesprzeć system agregatem prądotwórczym, 
który może zasilać naszą instalację nawet 
przez kilka godzin – tłumaczy Tomasz Woj-
da, Channel Manager w Vertivie.  

RAPORT
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Małe fi rmy oraz odbiorcy indywidual-
ni inwestują najczęściej w proste modele 
650 VA oraz 850 VA o niskim współczyn-
niku mocy. Tylko czasami trafi ają się 
bardziej wymagający klienci, którzy 
kupują modele do 1500 VA z grupy 
off -line lub line-interactive. Na ogół 
użytkownicy domowi i właściciele mi-
krobiznesów bardzo rzadko zwracają 
uwagę na markę, jakość, a nawet funkcjo-
nalność zasilacza awaryjnego. Dla nich li-
czy się przede wszystkim cena. 

– Preferencje rodzimych klientów przy-
czyniają się do tego, że na polskim rynku 
występuje duża różnorodność dostaw-
ców UPS-ów. Obok najbardziej zaawan-
sowanych produktów, znajdziemy 
najprostsze modele, które realizu-
ją podstawowe funkcje. Takie mode-
le najczęściej znajdują zastosowanie 
w segmencie SOHO. Zawsze zachęcam 
do dokładnej weryfi kacji sprzętu pod ką-
tem zasilanych urządzeń, aby nie przeko-
nać się o ich bezużyteczności w sytuacjach 
krytycznych – tłumaczy Tomasz Wojda. 

Według specjalistów w najbliższym cza-
sie trudno spodziewać się na rynku zasila-
czy małych mocy jakichś przełomowych 
rozwiązań. 

– Obawiam się, że w przypadku tych 
urządzeń będziemy mieli do czynienia 
ze stagnacją i brakiem innowacji. My-
ślę, że pomimo tymczasowego przesto-
ju na rynku fotowoltaiki, pędzące ceny 
energii przyczynią się do rozwoju inwer-
terów solarnych, a co za tym idzie banków 
energii dla gospodarstw domowych – mówi 
Bartłomiej Kołodziej. 

Użytkownicy SOHO wybierają mode-
le z akumulatorami kwasowo-ołowiowy-
mi, aczkolwiek zaczynają się pojawiać 
pytania o urządzenia z bateriami litowo-
-jonowymi. Mają one dłuższą żywotność 
i czas podtrzymania oraz niższe kosz-
ty posiadania aniżeli zasilacze awa-
ryjne z bateriami VRLA. Jednak takie 
modele są wciąż za drogie dla małych 
fi rm i gospodarstw domowych. Wie-
le przemawia za tym, że baterie litowo-
-jonowe jednak zawitają pod strzechy, zaś 
inne, mniej znaczące zmiany, związane 
będą z miniaturyzacją sprzętu czy moni-
torowaniem zasilacza za pośrednictwem 
chmury.  n
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n Tomasz Wojda, Channel Manager, Vertiv 
W biurze i w domu większość sprzętu wymaga komunikacji z inter-

netem. Aplikacje do sterowania inteligentnym domem czy sprzę-

tem biurowym potrzebują ciągłego dostępu do sieci. W małych 

obiektach kluczowym sprzętem staje się router Wi-Fi jako węzeł 

połączeń dla urządzeń biurowych czy domowych. Jeśli pojawią się 

problemy z zasilaniem, nasz niezabezpieczony węzeł stanie się nie-

dostępny i podłączone do niego aplikacje przestaną działać lub będą 

pracować w sposób nieprawidłowy. Nie będzie to stanowiło dużego proble-

mu, jeśli samobieżny odkurzacz czy kosiarka zboczy z zaprogramowanej tra-

sy. Gorzej, jeśli piec CO przestanie grzać albo zablokują się systemy dostępu do 

domu. Niestety, przekonujemy się o takich problemach, kiedy zostaniemy za-

skoczeni brakiem zasilania lub jego zakłóceniami. 

n Grzegorz Kostek, inżynier sprzedaży, Schneider Electric 
W pierwszej połowie tego roku odnotowaliśmy rosnący popyt na 

zasilacze awaryjne w segmencie SOHO. Nie ma więc mowy o ha-

mowaniu tempa sprzedaży. Do wzrostu popytu na zasilanie gwa-

rantowane w tej grupie odbiorców przyczyniły się niespodziewane 

zjawiska pogodowe, takie jak choćby orkany Dudley i Eunice, które 

nawiedziły nasz kraj w lutym, przyczyniając się do awarii zasilania 

i pozbawiły dostępu do energii elektrycznej tysiące osób. Choć UPS-

-y w Polsce nadal kojarzone są głównie z komputerami PC, to nawet w domach 

jednorodzinnych znajdziemy szereg innych urządzeń wymagających wsparcia 

ze strony zasilacza awaryjnego. Mowa choćby o routerach Wi-Fi, dekoderach 

telewizyjnych, urządzeniach audio czy rozwiązaniach typu smart home. Odpo-

wiedniego zabezpieczenia może wymagać nawet domowe akwarium albo 

terrarium.

n Tomasz Leyko, Product Manager, Action 
W naszej ocenie popyt na zasilacze awaryjne wśród użytkowników 

SOHO był wysoki, do czego przyczyniły się przerwy w dostawie 

energii oraz ryzyko wystąpienia dłuższych blackoutów. Nato-

miast czynnikiem hamującym sprzedaż UPS-ów była niedostęp-

ność wybranych modeli spowodowana brakami komponentów. 

W domowym biurze głównym zadaniem zasilacza awaryjnego jest 

podtrzymanie ciągłości pracy. Dlatego poza komputerami, w pierwszej 

kolejności tego rodzaju urządzeń używa się do zasilenia routerów i pozostałe-

go sprzętu sieciowego. W związku z widmem kryzysu energetycznego Polacy 

zaczynają zastanawiać się co jeszcze, poza komputerem, trzeba zasilić w domu. 

Rejestrujemy coraz więcej zapytań o rozwiązania do pieców czy domowej au-

tomatyki, chociażby napędów bram, co oczywiście nie wyczerpuje pełnej listy 

możliwych zastosowań. 

n Małgorzata Moskal, IT Security&Power Category Manager, AB
Świadomość użytkowników SOHO na temat UPS-ów jest zdecydo-

wanie wyższa niż była kilka lat temu. Zauważamy trend wzrostowy 

w sprzedaży rozwiązań „konsumenckich”. Najwięcej do powiedze-

nia mają tutaj sklepy wielkopowierzchniowe, aczkolwiek radzą 

sobie też resellerzy, którzy mają dobrze wypozycjonowane stro-

ny internetowe, właściwie wyeksponowane portfolio na stronie oraz 

szeroką bazę klientów. Z pewnością jest miejsce dla nowych graczy, tym 

bardziej, że wśród użytkowników końcowych jest jeszcze wiele osób potrzebu-

jących profesjonalnej wiedzy i wsparcia technicznego, a co za tym idzie jest to 

pole dla nowego biznesu w sektorze SOHO. Może to być dobry pomysł na rozwój 

biznesu w kontekście spodziewanych trudności na rynku energii.

Zdaniem specjalisty
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szukać oszczędności. Przykładowo mamy 
swoje laboratorium, w którym testujemy 
różne rozwiązania i konfi guracje. Zużywa 
ono przez rok około 400 MWh. Jeśli zaosz-
czędzimy tej energii tylko 5 proc., na przy-
kład poprzez zastosowanie UPS-a nowej 
generacji, który ma sprawność na pozio-
mie 97, a nie 92, to da nam to około 20 MWh 
oszczędności rocznie. Przy dzisiejszych 
kosztach energii wychodzimy na tym na-
wet 20 tys. zł „do przodu”, a oszczędności 
staną się jeszcze większe, ponieważ ceny 
prądu będą rosnąć. Dlatego wymiana po-
trzebnego w opisanym przykładzie UPS-a 
o mocy 50 kVA na sprawniejszy zwraca się 
już po dwóch latach. 

n Dlaczego zatem nie wszyscy postępu-
ją w ten sposób?
Najwyraźniej chwilę potrwa, by fi rmy 
uświadomiły sobie, że względnie tania 
energia, która zawsze była w gniazdku, sta-
je się naprawdę dużym wydatkiem i może 
jej brakować. Oprócz sprawności UPS-ów 
kolejnym obszarem, na który zwracamy 
uwagę klientowi jest nierzadko zmieniają-

cy się w czasie i daleki od 
optymalnego poziom ob-
ciążenia urządzeń, który 
obniża efektywność za-
silania. Poruszamy też 
często pomijaną kwestię 
jakości energii elektrycz-
nej, szczególnie zagad-
nienie kompensacji mocy 
biernej. 

n Dlaczego o tym się zapomina?
Nie dbano o to, bo energia elektryczna nie 
była droga. Co ważne, w międzyczasie po-
jawiły się zasilacze impulsowe, inwerte-
ry, które spowodowały zmianę charakteru 
obciążenia. Tymczasem koszty związane 

  Czy sytuacja na rynku ener-
gii, groźba potencjalnych przerw oraz 
ograniczeń w jej dostawach w widocz-
ny sposób zwiększają zainteresowa-
nie klientów rozwiązaniami zasilania 
gwarantowanego?
Jacek Forysiak Przez lata, wraz z rozwo-
jem technologicznym, trochę zapomnie-
liśmy o problemach z zasilaniem, bo prąd 
w gniazdku zwykle jest, a w dodatku uży-
wamy notebooków wyposażonych w ba-
terie. I  ta kwestia trochę przeniosła się 
na bardziej złożone systemy. A one mu-
szą działać nieprzerwanie, więc zada-
niem integratora, takiego jak Atende, jest 
zagwarantowanie klientowi zasilania dla 
każdej infrastruktury krytycznej, czy to 
państwa czy przedsiębiorstwa. Opierać 
się to powinno na kilku elementach – wie-
lotorowym zasilaniu, urządzeniu UPS 
i generatorze prądotwórczym. 

n Nową tendencją jest chyba także co-
raz częstsze uwzględnianie w tej ukła-
dance OZE?
Pojawia się wtedy pytanie, jak mądrze za-
rządzać energią. Może to 
dotyczyć operatora teleko-
munikacyjnego z dziesiątka-
mi tysięcy stacji bazowych, 
ale już nawet w niewielkiej 
serwerowni jest miejsce na 
magazynowanie energii oraz 
podnoszenie efektywności 
energetycznej.

n Podnoszenie efektywności energe-
tycznej zasilania wobec galopujących 
cen energii staje się czymś kluczowym…
W centrach danych moc potrzebna do pod-
trzymania zasilania urządzeń komputero-
wych jest coraz większa i to się raczej nie 
zmieni w najbliższych latach. Trzeba więc 

z nieskompensowaną mocą bierną mogą 
stanowić nawet 30 procent opłat za ener-
gię. A to dzisiaj już musi boleć. Sam UPS 
nie zawsze sobie z tym poradzi. My pro-
ponujemy naszym klientom kompensa-
tory aktywne, które dynamicznie reagują 
na zmieniające się obciążenia, minimali-
zując opłatę za nieskompensowaną moc 
bierną. 

n Jakie jeszcze trendy w zasilaniu ser-
werowni wyznaczają jej przyszłość?
Na przykład zasilanie jej prądem stałym 
o  napięciu 400  V.  Ciekawym tego typu 
projektem, do tego realizowanym w Pol-
sce, jest Centrum Informatyczne Trójmiej-
skiej Akademickiej Sieci Komputerowej. 
Choć sama idea nie jest zupełnie nowa, to 
doskonale skupia się na tym, na czym tra-
cona jest energia, a konkretnie na kolej-
nych przemianach przebiegu prądu. Gdy 
pojawi się więcej sprzętu komputerowego 
z zasilaczami 400 V DC, to skorzystają na 
tym zarówno duże, jak i małe serwerownie. 
Co więcej, taki system łatwo będzie wspo-
magać OZE, w szczególności panelami fo-
towoltaicznymi.

n A co z bateriami litowo-jonowymi? 
Czy ich użycie rośnie?
Wykorzystanie baterii litowo-jonowych 
w data center jest już faktem. Takie zale-
ty, jak większa gęstość upakowania ener-
gii, dużo więcej cykli ładowania i  jego 
szybkość decydują o  atrakcyjności tego 
rozwiązania w UPS-ach i serwerowniach. 
Są wciąż droższe od tradycyjnych baterii 
żelowych, ale z czasem ich ceny będą spa-
dać, więc w naturalny sposób wyprą stare 
rozwiązania. 
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Wykorzystanie 
baterii litowo-
-jonowych w data 
center jest już 
faktem. 

trzeba zarządzać 
mądrzej
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Rozmawiał 

Tomasz Janoś 

„Koszty związane z nieskompensowaną mocą bierną 

mogą stanowić nawet 30 procent opłat za energię” 

– mówi Jacek Forysiak, Managing Director w Atende.
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Kiedy rosną ceny energii, sprawność zasilania gwarantowanego 
liczy się jak nigdy wcześniej.

   UPS-ach
Oszczędności liczone w...

Wobliczu ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa coraz więk-
szych kosztów eksploatacyj-

nych i poważnych zobowiązań w obszarze 
ekologii, na znaczeniu zyskują rozwiąza-
nia i technologie, które pozwalają ograni-
czyć zużycie energii elektrycznej. Dotyczy 
to także rynku zasilania gwarantowanego. 
W naturalny sposób nasuwa się pytanie: ja-
kie UPS-y najlepiej sprostają tym wyzwa-
niom? Odpowiedzi na to pytanie podjęli się 
eksperci Schneider Electric. 

Przede wszystkim zwracają uwagę, że 
głównym parametrem zasilacza UPS, od-
powiadającym za ewentualne straty pod-
czas przetwarzania energii, jest sprawność. 
W bezpośredni sposób przekłada się ona na 
poziom strat energii przetwarzanej przez 
zasilacz. Innymi słowy, im wyższa spraw-
ność, tym mniejsze straty. A co za tym idzie… 
mniejsze rachunki za energię.

Co więcej –  w  dużym uproszczeniu 
– wspomniane straty przetwarzane są na 
ciepło emitowane przez UPS. Emisja cie-

pła to dodatkowe wyzwanie, na które je-
dyną odpowiedzią jest odpowiedni system 
klimatyzacji. Efekt? Kolejne koszty związa-
ne z zakupem i eksploatacją dodatkowego 
systemu.

UPS-y Schneider Electric z serii Galaxy 
cechują się wysokim poziomem sprawności 
na poziomie 97 proc. w trybie podwójnego 
przetwarzania energii oraz nawet 99 proc. 
w trybie eConversion. To najwyższy poziom 
efektywności na rynku. Urządzenia umożli-
wiają szerokie zastosowanie technologii li-
towo-jonowej, która jest znacznie bardziej 
żywotna od tradycyjnych rozwiązań kwa-
sowo-ołowiowych. A  to generuje dalsze 
oszczędności.

UPS na drodze do litu
W świecie zasilaczy UPS dominują obecnie 
rozwiązania oparte o baterie kwasowo-oło-
wiowe, działające w technologiach VRLA 
AGM (Valve Regulated Lead-Acid Absorbed 
Glass Mat). W obszarze systemów zasilania 
awaryjnego niezmiennie poszukuje się jed-

nak nowych, bardziej efektywnych techno-
logii. Kilka lat temu na horyzoncie pojawiła 
się alternatywa w postaci baterii litowych.

Od momentu wynalezienia technolo-
gii akumulatorów litowo-jonowych (li-on) 
w 1985 r., znacznie się ona rozwinęła. Dzięki 
temu może być dziś stosowana w urządze-
niach, które dotychczas obsługiwane były 
przez wspomniane akumulatory kwasowo-
-ołowiowe. Jednym z rodzajów takich urzą-
dzeń są właśnie zasilacze UPS.

Gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie koszt 
inwestycyjny, UPS z bateriami litowo-jono-
wymi okazałby się rozwiązaniem droższym 
niż zasilacz z bateriami VRLA. Analizując 
jednak całkowity koszt posiadania (TCO), 
łatwo zauważymy, że to się opłaca. Decydu-
je o tym zdecydowanie dłuższa żywotność 
baterii li-ion. 

 – W trakcie 10-letniego okresu eksplo-
atacji UPS z bateriami VRLA wymaga na-
wet dwukrotnej wymiany akumulatora, przy 
czym żywotność baterii VRLA określana jest 
zwykle na 3–5 lat lub 5–8 lat w wersji Long 
Life. W tym okresie jednostka litowo-jono-
wa nie będzie wymagać dodatkowych nakła-
dów. Oczywiście każdorazowo okres ten może 
się nieco różnić, gdyż wiele zależy od jakości 
zasilania i częstotliwości rozładowywania/
ładowania baterii – wyjaśnia Cezary Gu-
towski, menedżer wsparcia sprzedaży 
UPS w Schneider Electric.

Dłuższa żywotność baterii li-on okazu-
je się istotna nie tylko dla organizacji, które 
stawiają na długofalowe oszczędności, ale 
również tych, które dążą do ograniczenia 
śladu węglowego wynikającego z ich dzia-
łalności. Ze względu na brak konieczno-
ści wymiany baterii w okresie eksploatacji 
urządzenia, oddziaływanie systemów lito-
wo-jonowych na środowisko jest zdecydo-
wanie mniejsze niż w przypadku VRLA.

Redukcja śladu węglowego dzięki UPS Galaxy VL 500 kW w trybie eConversion

eConversion vs. dachowe panele solarne vs. samochody
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Ponad 90  proc. emisji dwutlenku węgla 
związanych z użytkowaniem zasilacza UPS 
związane jest ze zużyciem energii elektrycz-
nej. Same baterie stanowią zatem niewielką 
część emisji. Porównując jednak akumula-
tory kwasowo-ołowiowe z litowo-jonowy-
mi, te drugie zużywają w czasie pracy mniej 
energii. Wynika to z różnic w składzie che-
micznym baterii, wpływających na tempo 
samorozładowania.

– Typowe straty w całym okresie eksplo-
atacji baterii VRLA wynoszą 0,2 proc. po-
jemności znamionowej UPS, natomiast 
w przypadku baterii litowo-jonowych jest to 
mniej więcej połowa tej energii, czyli 0,1 proc. 
Li-ion ulega więc wolniejszej degradacji (wię-
cej cykli rozładowania) niż akumulatory 
VRLA – wskazuje Grzegorz Kostek, in-
żynier sprzedaży w dziale Secure Power 
Schneider Electric.

Finalnie, jak wynika z dokonanej przez 
ekspertów Schneider Electric środowisko-
wej oceny cyklu życia, baterie litowo-jono-
we mają mniejszy wpływ na środowisko, niż 
tradycyjne akumulatory VRLA.

Rosnący popyt na UPS-y wyposażone w ba-
terie litowo-jonowe wynika nie tylko z ich 
dłuższej żywotności, ale też mniejszych roz-
miarów i niższej wagi. Wynika to z faktu, że 
tzw. gęstość energii w bateriach litowych jest 
znacznie wyższa niż w tradycyjnych kwaso-
wo-ołowiowych. 

– Dostępne w  ofercie Schneider Electric 
zestawy zasilaczy z  bateriami li-ion mają 
w standardzie zaawansowany system monito-
rowania baterii. Zapewnia on bezpieczną eks-
ploatację i umożliwia zdalne monitorowanie, 
ograniczając w ten sposób koszty serwisowe, co 

także wpływa na dłuższą żywotność tych roz-
wiązań – podkreśla Cezary Gutowski.

Trójfazowe zasilacze z serii Galaxy VL z ba-
teriami litowymi od Schneider Electric to 
UPS-y, które cieszą się dużą popularnością. 
Rozwiązania te charakteryzują się wysokim 
poziomem sprawności, dodatkowo zwięk-
szonym za sprawą opatentowanego trybu 
eConversion. 

Dzięki niemu ilość energii traconej pod-
czas pracy UPS-a i emitowanej w postaci 
ciepła zostaje ograniczona do minimum, co 
pozwala klientom zaoszczędzić pieniądze 
i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. 

– Dla przykładu, UPS Galaxy VL o mocy 
500 kW, działający w trybie eConversion mo-
że przynieść roczną oszczędność energii odpo-
wiadającą przeciętnemu poziomowi produkcji 
trzydziestu paneli solarnych o mocy 3 kWp 
każdy. To roczne oszczędności rzędu kilku-
dziesięciu tysięcy złotych i ponad 650 ton 
zaoszczędzonej emisji dwutlenku węgla
– podkreśla Grzegorz Kostek.

Zasilacze UPS Galaxy VS, Galaxy VL oraz 
Galaxy VX, a także UPS-y z serii Easy posia-

dają etykietę Green Premium, która jest zo-
bowiązaniem ze strony Schneider Electric 
do dostarczania produktów o  najwyższej 
w swojej klasie ekologiczności i gwarantem 
zgodności z najbardziej restrykcyjnymi nor-
mami, takimi jak REACh czy RoHS.

Green Premium oznacza efektywne wyko-
rzystanie energii, minimalizację emisji dwu-
tlenku węgla, a także wykorzystania wody, 
powietrza i  innych zasobów naturalnych. 
W ramach certyfi kacji przeprowadzana jest 
ocena cyklu życia produktu. Użytkownikowi 
dostarczane są także kompleksowe i zweryfi -
kowane informacje na temat jego śladu śro-
dowiskowego czy zasad utylizacji.

Środowiskowa ocena cyklu 
życia: baterie litowo-jono-

we vs. tradycyjne VRLA 

Galaxy VS Galaxy VXGalaxy VL

Minimalizacja śladu węglowego
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mentu dla zachowania ciągłości działania 
infrastruktury. 

– Biznes zachowuje się mniej „emocjo-
nalnie” niż konsumenci i decyduje się na za-
kupy zasilaczy UPS nie tyle pod wpływem 
zwiększonego ryzyka, co samej jego istoty. 
Decydenci w fi rmach zdają sobie sprawę, że 
problemy z zasilaniem były, są i będą – za-
uważa Dariusz Głowacki, Business Deve-
lopment Manager w CyberPower.  

Czas pandemii i  popularyzacja pra-
cy zdalnej wymusiły na przedsiębiorcach 
wprowadzenie szeregu zmian i związanych 
z nimi inwestycji w infrastrukturę IT.  

– Obserwujemy znaczący wzrost zapo-
trzebowania na zasilacze UPS małej mocy 
w systemach sieciowych przedsiębiorstw 
oraz na UPS-y rackowe o mocy 15–20 kVA, 
w konfi guracjach 3/3, 3/1, stosowane do za-
silania lokalnych serwerów. Wielu przed-

siębiorców zdecydowało się 
na wyniesienie swoich danych 
do zewnętrznych operatorów 
centrów danych, co przekłada 
się na wiele nowych inwestycji 
– twierdzi Hubert Krakowski, 
Sales Engineer, Mission Criti-
cal Infrastructure Solutions 
(MCIS) w Delta Electronics.  

Nie brakuje też opinii, że 
więcej się mówi o zwiększo-

nym ostatnio ryzyku zagrożeń dla zasi-
lania, niż wskazywałyby na to konkretne 
decyzje zakupowe ze strony użytkowni-

ków. Przynajmniej jeśli chodzi o segment 
UPS-ów. 

– Widzimy za to zwiększone zaintere-
sowanie inwerterami i samymi akumula-
torami, gdyż coraz częściej klienci próbują 
stworzyć samemu banki energii. Dlatego 
będziemy rozwijać ofertę o rozwiązania so-
larne, zawierające inwertery, banki energii, 
a w przyszłości także o system zarządza-
nia energią (EMS) – deklaruje Bartłomiej 
Kołodziej, Brand Manager w Impakcie. 

Galopujące ceny energii powinny wpływać 
na wybory takich, a nie innych rozwiązań 
zasilania gwarantowanego, jak też na dąże-
nie do uzyskania jak największej efektyw-
ności energetycznej systemów, chociażby 
poprzez wymianę starych urządzeń. We-
dług producentów aspekt ekonomiczny 
będzie miał coraz większe znaczenie, na-
wet dla mniejszych rozwiązań jednofazo-
wych, w którym to segmencie do tej pory 
koszt zużycia energii elektrycznej nie był 
na poważnie brany pod uwagę.

Na tle innych krajów Europy mieliśmy 
dotychczas w  Polsce bardzo konkuren-
cyjne ceny za energię elektryczną. Z tego 
powodu dla wielu użytkowników spraw-
ność zasilaczy UPS była wyłącznie wskaź-
nikiem jakościowym urządzenia, a strona 
ekonomiczna nie miała większego znacze-
nia. Wzrost cen energii, w szczególności 

Problemy z energetyką i galopujące ceny energii mają wpływ na decyzje zakupowe 
klientów biznesowych w segmencie zasilania gwarantowanego. Nie oznacza to jednak, 
że ruszyli szturmem po nowe UPS-y. 

Od kilku miesięcy słyszymy, że dla 
polskiej energetyki trudna bę-
dzie nadchodząca zima, zwłasz-

cza, jeśli okaże się mroźna. Tymczasem już 
pierwszego dnia jesieni Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne (PSE) wydały komunikat 
o ogłoszeniu okresu zagrożenia. PSE zde-
cydowały się na taki krok po raz pierwszy, 
co było wynikiem braku wystarczających 
rezerw mocy. Na szczęście, pomimo komu-
nikatu (będącego rutynowym działaniem 
w takiej sytuacji), problemy z dostawami 
energii elektrycznej nie wystąpiły. Samo 
zdarzenie trzeba jednak traktować jako 
mocno niepokojące. 

Optymizmem nie może napawać także 
to, że Polska ma przestarzały system elek-
troenergetyczny, oparty w 70 proc. na elek-
trowniach węglowych. Średnia wieku tych 
jednostek to około 47 lat, a ponad połowa 
ma przeszło pół wieku. 

Zdaniem specjalistów pro-
blemy na rynku energii mają 
widoczny wpływ na popyt nie 
tylko w segmencie UPS-ów, ale 
i agregatów prądotwórczych, 
magazynów energii czy wresz-
cie samych odnawialnych jej 
źródeł, takich jak panele foto-
woltaiczne. 

Jednakże wśród klientów 
biznesowych nie zawsze za motywacją do 
zakupów w ostatnim czasie stało coś wię-
cej niż świadomość znaczenia tego ele-
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w odniesieniu do przedsiębiorstw, wymu-
sił przeprowadzenie szczegółowej analizy 
kosztów zużycia energii przez wszystkie 
używane urządzenia, w tym zasilacze UPS. 
Aspekt ekonomiczny jest obecnie krytycz-
ny, a sprawność UPS staje się kluczowa, 
więc wiele fi rm rozważa wymianę istnie-
jącego sprzętu na bardziej wydajny. 

– Obecnie każda decyzja o wyborze UPS-a 
jest poprzedzona głęboką analizą sprawności 
nie tylko w systemach dużej mocy, ale coraz 
częściej w systemach średnich i małych mo-
cy. Niestety u niektórych dostawców spotyka-
my się z praktykami zawyżania deklarowanej 
sprawności oferowanych urządzeń. Dlatego 
w celu uniknięcia rozczarowań warto stawiać 
na rozwiązania renomowanych producentów
– podkreśla Hubert Krakowski. 

Nie brakuje jednak opinii, że nawet 
galopujące ceny energii nie są w stanie 
zmienić utrwalonych nawyków u klien-
tów biznesowych. Nie ma zatem mowy 
o zakupowym boomie, który jest związa-
ny z wymianą starych urządzeń UPS na 
nowe. 

– Owszem, z  jednej strony ci, którzy 
wymieniają sprzęt, najczęściej optują za 
urządzeniami o  znacznie lepszych para-
metrach niż jeszcze kilka lat temu. Jednak 
z drugiej strony taka wymiana sprzętu na 
nowy nie wynika najczęściej z samej chęci 
poprawy tych parametrów, tylko jest wyni-
kiem wyeksploatowania dotychczas uży-
wanego. Co jest spowodowane albo awarią 

jednostki, albo końcem żywota akumulato-
rów w UPS-ie – mówi Bartłomiej Kołodziej. 

Nie ma jednak wątpliwości, że wobec 
wzrostu kosztów energii elektrycznej co-
raz więcej klientów zwraca uwagę nie tyl-
ko na cenę samego systemu UPS, ale też na 
całkowity koszt eksploatacji 
(TCO). Popularność zyskują 
rozwiązania o większej spraw-
ności, które poza niższym zu-
życiem energii zapewniają też 
mniejsze ilości wydzielanego 
ciepła, co pozwala oszczędzać 
na kosztach chłodzenia. 

– Pojawił się też trend wy-
korzystywania „odpadowej” 
energii cieplnej, którą emitu-
je infrastruktura data center, na przykład 
z wykorzystaniem pomp ciepła – twierdzi 
Uladzislau Shauchuk, Product Manager 
w Eatonie. 

W całkowitych kosztach utrzymania cen-
trum danych i serwerowni ważny staje się 
udział energii pobieranej nie tylko przez 
systemy zasilania, ale i chłodzenia. Spo-
sobem na poprawę efektywności energe-
tycznej staje się optymalizacja działania 
obu tych rodzajów infrastruktury. Specja-
liści Uptime Institute zwracają uwagę, że 
obecnie 82 proc. badanych organizacji śle-
dzi zużycie energii, a efektywność wyko-
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rzystania energii mierzy blisko 70  proc. 
przedsiębiorstw.

Dla przypomnienia, efektywność ener-
getyczna jest mierzona współczynnikiem 
Power Usage Eff ectiveness (PUE), który 
określa stosunek całkowitej energii dostar-

czanej do data center do ener-
gii zużywanej wyłącznie przez 
sprzęt IT. PUE o  wartości 
2 oznacza, że na każdą 1 kWh 
zużytą przez serwery, pamię-
ci masowe czy sprzęt siecio-
wy, jest potrzebna dodatkowa 
1 kWh do działania infrastruk-
tury centrum danych. O ile sta-
re centra danych cechowały 
się współczynnikiem niewie-

le mniejszym od 2, to w tych budowanych 
obecnie projektanci starają się o to, by war-
tość PUE maksymalnie zbliżała się do 1.

Dążenie do minimalizacji kosztów funk-
cjonowania systemów zawsze było celem 
właścicieli i/lub operatorów data center. 
W obecnej sytuacji trend ten szczególnie 
się nasilił i dlatego technologie chłodzenia 
związane z obniżeniem PUE są w tej chwili 
najbardziej poszukiwane.

– Dużym zainteresowaniem cieszą się 
rozwiązania z zakresu freecoolingu, chło-
dzenia adiabatycznego oraz coraz bardziej 
popularna technologia drzwi chłodzących 
wykorzystujących wodę lodową – mówi An-
drzej Wróbel, IT Solutions Sales Manager 
Poland & Baltics w Vertivie.

Nawet 
galopujące 
ceny nie 
zawsze 
zmieniają 
stare nawyki.
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Ekologicznie i bezpiecznie
Czynniki wpływające na rynek systemów 
zasilania gwarantowanego mają charakter 
długofalowy. Najważniejszym z nich 
jest poszukiwanie przez klientów 
zwiększonej efektywności energe-
tycznej, co przekłada się nie tylko 
na obniżanie kosztów zużycia ener-
gii, ale – coraz bardziej istotne – dą-
żenie do zrównoważonego rozwoju. Ma 
to znaczenie zarówno w przypadku klien-
tów indywidualnych, jak i  instytucjonal-
nych, którzy realizują przy tym działania 
z zakresu ESG (Environmental, Social and 
Corporate Governance), czyli obszarów 
związanych z ochroną środowiska natu-
ralnego, odpowiedzialnością społecz-
ną i ładem korporacyjnym.

Pytanie, czy wpływ na rynek za-
silania gwarantowanego mają rów-
nież takie trendy, jak coraz większe 
wykorzystanie chmury obliczeniowej 
oraz rosnąca liczba wdrożeń typu Edge. Na 
pewno oba te obszary wymagają zaawan-
sowanej infrastruktury zasilającej. Widać 
to zwłaszcza w przypadku dużych serwe-
rowni kolokacyjnych, które potrzebu-
ją nowych, wzmocnionych systemów 
zasilania gwarantowanego. Także 
rozwój architektury brzegowej i pra-
cy zdalnej wyraźnie wpływa na za-
interesowanie zasilaniem awaryjnym. 

– Rozproszenie systemów powoduje ko-
nieczność zapewnienia zasilania gwaran-
towanego w różnych lokalizacjach. Dlatego 
zapotrzebowanie na zasilanie gwarantowa-
ne jest coraz większe. Rolą UPS-ów w takich 
miejscach jest zapewnienie użytkownikowi 
bezprzerwowego funkcjonowania środowi-
ska aplikacji – mówi Andrzej Wróbel.

Także w wypadku chmury i systemów 
brzegowych znaczenie ma efektywność 
energetyczna i ekologiczność rozwiązań. 

– Coraz częściej fi rmy oczekują od do-
stawców, aby ich urządzenia posiadały tak 
zwane ekopaszporty, czyli profi le środowi-
skowe, opisujące ich wpływ na środowisko, 
zwłaszcza jeśli chodzi o poziom emisji ga-
zów cieplarnianych –  twierdzi Cezary 
Gutowski. 

Zwiększają się także wymagania zwią-
zane z bezpieczeństwem komunikacji po-
między operatorem, systemem UPS oraz 
infrastrukturą IT. Coraz więcej klientów 
wymaga odpowiednich protokołów cy-

Zdaniem specjalisty

n Bartłomiej Kołodziej, Brand Manager, Impakt
Widzimy ewidentny wzrost udziału rozwiązań zaawansowanych, bę-

dących też nowinkami na rynku. Mowa tu przede wszystkim o rozwią-

zaniach z obszaru Internet of Things i tym, w jak szybki oraz prosty 

sposób można monitorować i reagować na wszelkie problemy z za-

silaniem. Dodatkowo zwiększa się w sprzedaży udział rozwiązań 

o wysokich współczynnikach mocy (PF wynoszący 1), dzięki czemu przed-

siębiorstwa mają pewność, że UPS poradzi sobie nawet w najbardziej niesprzy-

jających warunkach. Jeśli chodzi o wpływ pracy hybrydowej na rynek, to używa 

się w niej przede wszystkim notebooków, więc nawet krótkotrwały brak prądu nie 

wpływa na utratę danych. Obserwujemy jednak zwiększony popyt na małe UPS-y 

do podtrzymania routera.

 n Dariusz Głowacki, Business Development Manager, CyberPower
Jeśli chodzi o obraz polskiego rynku systemów zasilania gwarantowane-

go dla przedsiębiorstw, to poziom inwestycji w taką infrastrukturę jest 

odzwierciedleniem strategii wynikającej ze zmian, jakie następują w oto-

czeniu biznesowym fi rm oraz warunków ekonomicznych. Rzeczywiście, 

dużo się dzieje w ostatnim czasie. Po pandemii i wynikającej z niej zmia-

ny podejścia do prowadzenia biznesu mamy teraz konfl ikt zbrojny tuż za 

naszą granicą oraz gwałtownie rosnące koszty surowców i energii. Jednakże, 

w mojej opinii, fi rmy bardzo dobrze dostosowują się do nowych wyzwań.  

 n Cezary Gutowski, menedżer wsparcia sprzedaży UPS, Schneider Electric 
Czynnikiem, który ma największy wpływ na wzrost naszego rynku w obsza-

rze systemów zasilania bezprzerwowego, jest wejście do Polski tak zwa-

nych Internet Giants. Nowe obiekty data center tych globalnych graczy 

przetwarzają moce na poziomie kilku czy nawet kilkunastu MW. W ich 

przypadku pandemia w żadnym stopniu nie wpłynęła na długofalo-

we plany inwestycyjne. Natomiast w widoczny sposób spowolniła albo 

wręcz zahamowała ogólnie pojęte strategie rozwojowe fi rm z praktycz-

nie wszystkich pozostałych sektorów gospodarki, co miało swoje przełożenie 

na rynek UPS-ów. Firmy dokonują obecnie rewizji swoich planów inwestycyjnych 

w oczekiwaniu na powrót sytuacji rynkowej do stanu sprzed pandemii. 

ZASILANIE  GWARANTOWANE

CRN nr 10/202242

berbezpieczeństwa i zgodności z między-
narodowymi normami oraz certyfi katami. 
Rozwiązania UPS powinny gwarantować, 
że ich komponenty, takie jak karta siecio-
wa, nie zostaną wykorzystane przez cyber-
przestępców jako „furtka” do całej sieci.

Wsparcie w dostarczaniu 
energii
Mówi się o wykorzystywaniu systemów 
UPS jako stabilizatora sieci energetycz-
nej. Centra danych to ważne ogniwo sys-
temu energetycznego, który coraz częściej 
musi się mierzyć z wyzwaniem wyrówny-
wania podaży i popytu na energię. Rosnący 
udział niestabilnej energii z OZE dodatko-
wo utrudnia to zadanie. Ponieważ nie ma 
ogólnodostępnych możliwości efektyw-
nego magazynowania dużej ilości energii 

w jednym miejscu, rośnie popularność roz-
proszonych banków energii. 

UPS-y z akumulatorami mogą w jakimś 
zakresie pełnić rolę magazynu energii. Te 
z akumulatorami litowo-jonowymi pobiera-
łyby i magazynowały energię, by oddać moc 
do sieci w momentach zapotrzebowania. 

– Taka interakcja  jest możliwa dzięki od-
powiedniej technologii, inteligentnym czujni-
kom i algorytmom, które sterują przepływem 
energii w czasie rzeczywistym – twierdzi 
Uladzislau Shauchuk. 

W rezultacie centra danych wspierałyby 
operatorów sieci i systemu przesyłowego, 
świadcząc im usługi stabilizacji sieci. Ma-
gazynowana w ten sposób energia mogłaby 
być sprzedawana na rynku usług pomocni-
czych i generować dodatkowe przychody 
dla operatorów centrów danych. n
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Dodatkowe informacje:
Tomasz Wojda,
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Tomasz.Wojda@Vertiv.comprzerwą 
w zasilaniu

spadkiem 
napięcia

przepięciem krótkim 
impulsem

zwarciem zbyt niskim 
napięciem

zbyt wysokim 
napięciem

Akumulatory litowo-jonowe są coraz powszechniej stosowane w zasilaczach UPS i to nie bez powodu. Charakteryzują się dwu-
krotnie dłuższą, w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, żywotnością, a jednocześnie zajmują 
mniej miejsca. Zapewniają również szybsze ładowanie i większą liczbę cykli ładowania/rozładowania. W wielu przypadkach 

niższy całkowity koszt posiadania (TCO) zasilacza UPS z akumulatorami litowo-jonowymi może zrekompensować dodatkowe nakłady 
związane z zakupem tego rozwiązania. Poniżej prezentujemy dwa topowe modele systemów UPS fi rmy Vertiv z akumulatorami litowo-
-jonowymi, zapewniające najwyższy poziom ochrony zasilania. 

Vertiv™ Liebert® GXT5 Li-Ion, 
1000 – 3000 VA 230V
Zasilacz UPS litowo-jonowy GXT5 z podwójną konwersją online zapewnia 
zarówno najwyższy poziom kondycjonowania zasilania, jak i podtrzymania 
bateryjnego sprzętu IT o znaczeniu krytycznym, takiego jak sprzęt siecio-
wy i serwery, gwarantując ochronę krytycznych aplikacji w przypadku 
nieoczekiwanej utraty zasilania lub skoków napięcia w sieci zasilającej. 
Zasilacz GXT5 chroni przed najszerszym zakresem wahań mocy i automa-
tycznie przełącza się na zasilanie bateryjne po wykryciu utraty zasilania. 
Jest dostępny w zakresach mocy 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA i 3000 VA. 
Dzięki współczynnikowi mocy wyjściowej (PF) równemu 0,9 lub lepszemu 
i brakowi czasu przejścia do pracy z akumulatora, możesz zapewnić 
ochronę najbardziej krytycznych zasobów swoich klientów. 

Systemy zasilania gwarantowanego

z akumulatorami litowo-jonowymi

Vertiv™ Edge Li-Ion, 
1500 – 3000 VA 230V
Zasilacz UPS Vertiv Edge Lithium-Ion line-interactive jest przezna-
czony do rozproszonych aplikacji IT i Edge, które wymagają nieza-
wodnej i wydajnej ochrony zasilania serwerów i sprzętu sieciowego. 
Jest dostępny w zakresach mocy 1500 VA, 2200 VA i 3000 VA. 
Każdy model ma współczynnik mocy wyjściowej (PF) 0,9, co zapew-
nia większą użyteczną moc niż konkurencyjne modele o tej samej 
pojemności. Dłuższa żywotność baterii oznacza mniej wymian, a tym 
samym ograniczenie recyklingu i odpadów. Konstrukcja do montażu 
w szafie UPS Vertiv Edge jest idealna do serwerowni, szaf siecio-
wych i innych brzegowych lub rozproszonych aplikacji IT w małych 
i średnich firmach. 

n  do 3 razy dłuższa żywotność 

akumulatorów

n   najniższy koszt posiadania (TCO) 

w branży

n  5 lat standardowej gwarancji 

na system UPS i akumulatory

n  dłuższy czas pracy

n  szybszy czas ładowania

n  współczynnik mocy 0,9

n  do 10 x więcej 

cykli rozładowania

Kluczowe korzyści systemów Vertiv™ Liebert® GXT5 
i Vertiv™ Edge z akumulatorami litowo-jonowymi

Systemy UPS Vertiv chronią krytyczny sprzęt IT przed:

Elastyczna konstrukcja o wysokości 2U przy-

stosowana do montażu w szafie lub wyko-

rzystania w wersji wolnostojącej sprawia, że 

systemy GXT5 i Edge są dopasowane do brze-

gowych lub rozproszonych aplikacji informa-

tycznych, w których powierzchnia podłogi jest 

na wagę złota. Są to łatwe w utrzymaniu 

rozwiązania, idealne do zdalnych lokalizacji 

o ograniczonych zasobach technicznych na 

miejscu.
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wodność i chronić wrażliwe odbiory przed 
uszkodzeniem.

Zasilacz UPS jest urządzeniem, które w spo-
sób ciągły przetwarza energię dostarczaną 
do wrażliwych odbiorów. Przy dużych mo-
cach każdy dodany procent sprawności to 
znaczące (a wobec rosnących cen rynku 
energii coraz większe) wymierne oszczęd-
ności na rachunkach za energię elektrycz-
ną. Istotne jest przy tym, aby sprawność 
była wysoka w  jak najszerszym zakresie 
obciążeń, szczególnie przy niskim jego po-
ziomie. To tym bardziej istotne, że w syste-
mach zasilania dwutorowego, stosowanego 
w obiektach typu centrum danych, stopień 
obciążenia UPS w każdym torze nie może, 

ze względu na wymóg redundancji, przek-
roczyć 50 proc., a w realnych warunkach 
zawiera się w przedziale 20–40 proc.

Istnieje kilka metod poprawy sprawno-
ści systemów UPS. W konstrukcjach modu-
łowych możliwa jest hibernacja modułów 
mocy, tak aby pozostałe moduły pracowa-
ły w optymalnym energetycznie punkcie 
pracy. W tym wypadku istotne jest, aby po 
zwiększeniu zapotrzebowania na moc za-

UPS powinien mieć wysoką sprawność, być niezawodny oraz 
wykorzystywać najwyższej jakości baterie. Stosowane przez 
Huawei ogniwa w rozwiązaniach SmartLi to najbardziej inno-
wacyjne z dostępnych systemów baterii litowo-jonowych.

Bez dostępu do danych i sieci nie sposób 
wyobrazić sobie dzisiaj funkcjono-
wania przedsiębiorstw czy instytucji 

państwowych. Urządzenia, które go zapew-
niają muszą mieć ciągłe i niezakłócone zasi-
lanie. Dlatego centra przetwarzania danych 
konfi gurują swoje systemy zasilania, tak aby 
zagwarantować sobie nieprzerwane dosta-
wy energii do ich wrażliwej infrastruktury. 

Kluczowym elementem tych systemów 
są zasilacze UPS, które dbają o ciągłość za-
silania oraz stabilizują jego parametry, eli-
minując zakłócenia mogące się pojawiać 
w sieci energetycznej. Ponieważ ich rola jest 
tak istotna, przy wyborze rozwiązania UPS 
należy zwrócić uwagę na kilka najważniej-
szych cech, które będą wpływać na koszty 
utrzymania systemu, zwiększać jego nieza-

UPS Huawei  

Najważniejsze zalety systemów bateryjnych SmartLi 3.0 

CRN nr 10/202244
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z inteligentnym wsparciem 
bateryjnym

n  Zastosowanie najbezpieczniejszej aktualnie 

technologii ogniw żelazowo-fosforanowych 

(LiFePO4 – LFP)

n  Żywotność baterii to aż 15 lat – po tym 

czasie pojemność spada do około 80 proc. 

pierwotnej wartości przy zapewnieniu właści-

wych parametrów temperaturowych (do 25°C)

n  Znacząco mniejsze rozmiary i masa – w po-

równaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami ba-

teryjnymi zajmują 70 proc. mniej przestrzeni 

w centrum danych

n  Pełna integracja z inteligentnym systemem 

iPower zasilaczy UPS fi rmy Huawei (predyk-

cja potencjalnych usterek i zwarć wewnętrz-

nych w ogniwach LFP)

n  Elastyczność dopasowania napięcia systemu 

zapewniająca możliwość współpracy z zasi-

laczami UPS innych producentów (nie tylko 

marki Huawei), np. przy wymianie wyeksplo-

atowanych systemów kwasowo-ołowiowych

n  Bardzo wysoka gęstość upakowania – przy 

obciążeniu 300 kW jedna szafa rack z syste-

mem SmartLi jest w stanie podtrzymać zasila-

nie przez 10 minut

n  Możliwość łączenia eksploatowanych baterii 

z nowymi (inteligentny system zarządzający 

podziałem prądów i napięć) 

n  Zintegrowany na poziomie pojedynczego 

modułu bateryjnego system gaszenia oparty 

na czynniku Novec 1230 

UPS-5000H, 1,6 MW

UPS-5000H, 600 kW
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hibernowane moduły wchodziły do pracy 
w sposób bezprzerwowy i nie zakłócały ja-
kości napięcia na wyjściu UPS. 

Zasilacze o topologii podwójnej konwer-
sji mogą wykorzystywać swój wewnętrzny 
by-pass do podwyższenia sprawności na-
wet do 99 proc. Pracują wtedy w tzw. trybie 
ECO. Jest to tryb off -line, gdzie odbiory za-
silane są bezpośrednio z sieci przez by-pass 
wewnętrzny. Jednakże w tym trybie zakłó-
cenia, jakie pojawiają się w sieci, mogą do-
cierać do odbiorów. Co więcej, w starszych 
i prostszych modelach przejście z tego trybu 
do pełnej ochrony może być wykonane ze 
zwłoką rzędu 2–10 ms. Nowsze konstruk-
cje mają możliwość wykorzystania falowni-
ków do korekcji jakości napięcia sieciowego 
w trybie ECO oraz nie wprowadzają przerw 
przy zmianie trybów pracy. 

Zasilacze modułowe Huawei posiadają 
zaimplementowany tryb nazwany Super-
ECO, który zapewnia przełączenie w tryb 
on-line w czasie 0 ms, gwarantując równo-
cześnie zwiększoną sprawność zasilacza 
UPS (do 99 proc.), nawet jeśli parametry 
sieci energetycznej nie są idealne. Zsyn-
chronizowane falowniki modułów mocy 
są w stanie korygować odkształcenia na-

pięcia w zakresie spełniającym wymagania 
klasy 1 zgodnie z wytycznymi normy PN-
-EN62040. 

Niezawodność systemu zasilania zapew-
nia się przez jego odpowiednią konfi gu-
rację, wykorzystując układy redundantne 
wewnętrznie, czy też zasilanie dwutorowe. 
Jednak na niewiele się to może zdać, jeśli 
niezawodność elementów składowych tych 
układów nie będzie wysoka. Dlatego budo-
wanie systemów należy oprzeć na jak najbar-
dziej odpornych na awarie systemach UPS.

Takimi konstrukcjami są systemy mo-
dułowe. Dają one możliwość tworzenia re-
dundancji już dla pojedynczych zasilaczy 
UPS. Zastosowane w nich moduły nadmia-
rowe zagwarantują właściwe parametry 
zasilania odbiorów nawet podczas awa-
rii pojedynczych modułów mocy, sterują-
cych i zasilania wewnętrznego. Kluczowe 
dla pracy zasilacza elementy są nadmiaro-
we i wymienne „na gorąco” (hot swap) bez 
konieczności wyłączania odbiorów. Dzię-
ki takiej budowie czas naprawy zasilacza 
(MTTR) jest skracany do kilku minut, co 
przy konstrukcjach monoblokowych jest 
nieosiągalne. Polegająca na wymianie wa-
dliwego modułu naprawa może być szybko 
wykonana przez służby obiektowe i nie za-
graża pracy odbiorów.

Zwiększeniu niezawodności konstrukcji 
UPS fi rma Huawei stosuje również elemen-
ty sztucznej inteligencji (AI). Wykorzystuje 
ją system iPower, który monitoruje kluczo-
we podzespoły zasilacza (kondensatory AC 
i DC, wentylatory, połączenia mocy oraz 
akumulatory) i z odpowiednim wyprzedze-
niem informuje użytkownika o koniecznej 
interwencji serwisowej. Wysyłając za-
wczasu użytkownikowi powiadomienia, 
oprogramowanie iPower redukuje prawdo-
podobieństwo poważnych awarii systemu.

Zasilacz UPS ma gwarantować podtrzy-
manie zasilania przy zanikach sieci ener-
getycznej. Kluczowym komponentem 
systemu są magazyny energii, które zapew-
niają zasilanie przy braku napięcia w sie-
ci. Od wielu dekad w  systemach UPS 
stosowane były baterie kwasowo-ołowio-

we. Materiał, z jakiego są 
wykonane sprawia, że są to ogniwa o dużej 
masie i o dużych gabarytach. Dopiero od 
niedawna zaczęto w systemach UPS stoso-
wać baterie litowo-jonowe, które są o 60–
70  proc. lżejsze i  mogą zajmować tylko 
jedną trzecią przestrzeni, której potrzebu-
ją baterie kwasowo-ołowiowe. Dodatkowo 
są mniej wrażliwe na zmiany temperatury 
otoczenia, a także charakteryzują się przy-
najmniej dwukrotnie dłuższą żywotnością. 
Początkowo poważną barierą była wysoka 
cena tego typu ogniw, ale obecnie staje się 
ona już zbliżona do rozwiązań bazujących 
na bateriach kwasowo-ołowiowych.

Część użytkowników obawia się sto-
sowania litowo-jonowych magazynów 
energii ze względu na zagrożenie poża-
rem. Rzeczywiście dynamika procesu za-
płonu takich ogniw może być wysoka. 
Wynika to z  wydzielania tlenu podczas 
uszkodzenia ogniwa. Są jednak ogniwa, 
które nie wprowadzają takich zagrożeń. 
Dobór odpowiednich materiałów pozwo-
lił na wyeliminowanie tego zjawiska. Mo-
wa o ogniwach żelazowo-fosforanowych 
(LiFePO4 – LFP), najbezpieczniejszych na 
chwilę obecną bateriach Li-Ion na rynku.

Właśnie takie ogniwa stosuje Huawei 
w swoich rozwiązaniach SmartLi, które są 
najbardziej innowacyjnymi systemami ba-
terii litowo-jonowych dostępnych aktu-
alnie na rynku. Rozwiązania typoszeregu 
SmartLi 3.0 zapewniają także możliwość łą-
czenia eksploatowanych baterii z nowymi, 
jak również niespotykaną dotąd funkcjonal-
ność łączenia gałęzi bateryjnych o różnych 
napięciach w jednym systemie bateryjnym. 

W połączeniu z elastycznością rozbudo-
wy systemów modułowych UPS, SmartLi 
daje możliwość dopasowania czasu pod-
trzymania systemu do bieżących potrzeb 
użytkownika, niezależnie od wieku bate-
rii. W dowolnym momencie użytkowania 
UPS i baterie można rozbudować o kolej-
ne moduły, dostosowując je do zmiennego 
zapotrzebowania krytycznych odbiorów, 
zarówno pod względem mocy, jak i czasu 
podtrzymania.
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eby zilustrować, z czym mierzą się 
dziś przedsiębiorcy, wystarczy prze-
śledzić, jak wzrosła cena za 1 MWh 

na rynku hurtowym TGE. Jeszcze pod ko-
niec 2020 r. oscylowała ona wokół 240 zł, 
by w maju br. zbliżyć się do 1 tys. zł. Wzrost 
kosztów staje się dotkliwszy, gdy uświado-
mimy sobie, że energia pobrana przez urzą-
dzenie jest zamieniana na ciepło, oddawane 
(bezproduktywnie) do otoczenia. To dlatego 
w serwerowni pracują systemy klimatyzacji, 
dbające o utrzymywanie właściwej tempe-
ratury ze względu na bezpieczeństwo i pra-
widłową pracę wszystkich urządzeń. A te 
systemy też potrzebują energii. 

Dlatego w planowaniu inwestycji i  jej 
opłacalności w  czasie rośnie znaczenie 
TCO (całkowitego kosztu posiadania) roz-
wiązań zasilania. Liczy się nie tylko koszt 
nabycia urządzeń, ale też ich użytkowania. 
A trzeba wiedzieć, że zasilacze UPS – zanim 
nie zostaną wymienione na nowe – pracują 
zwykle od 5 (małe rozwiązania) do ponad 
10 lat (systemy biznesowe).

W ostatnim czasie koszty zużycia ener-
gii nabrały większego znaczenia także 
w mniejszych infrastrukturach IT, a nie 
– jak do tej pory – tylko w tak dużych, jak 
centra danych. W każdym przypadku Cy-
berPower stara się zachęcać klientów 
i partnerów do zwrócenia uwagi na to, ja-
kie rozwiązania są dobierane do zabezpie-
czenia zasilania. 

Do wyliczenia praktycznych korzyści 
dla użytkownika z zastosowania rozwiązań 
GreenPower UPS można przyjąć najprost-
sze założenie, że roczny koszt pracy urzą-
dzenia to: ilość energii (w kWh) x 24 (doba) 
x 365 (dni) x koszt energii (zł). Jeśli cena jed-
nej kWh wynosi 0,7 zł, to każde 10 W będzie 
kosztować rocznie około 61 zł. 

W przypadku rozwiązań SOHO Cyber-
Power o mocy do 1500 VA zużycie energii na 
potrzeby własne wynosi od 1 do 6 W (w za-
leżności od modelu z technologią Green-
Power UPS). Dostępne na rynku klasyczne 
rozwiązania tej mocy zużywają najczęściej 
od 10 do 15 W więcej. Przyjęte wcześniej 
założenia prowadzą do wniosku, że w ciągu 
roku na jednym urządzeniu możemy zaosz-
czędzić od około 61 do 92 zł. A że w fi rmach 
często potrzeba więcej takich systemów, 
potencjalne oszczędności będą znaczne. 

Małe rozwiązania CyberPower UPS 
z funkcją oszczędzania energii to serie BR/
CP/VP/UT. Są to rozwiązania często sto-
sowane przez użytkowników do zabezpie-
czania komputerów PC, stacji roboczych, 
urządzeń sieciowych czy POS.

W przypadku rozwiązań biznesowych, 
gdzie mamy do czynienia z wyższymi mo-
cami i większą różnorodnością konstruk-
cji, różnice w zużyciu energii będą jeszcze 
większe. W tym segmencie najpopularniej-
sze są rozwiązania CyberPower do 3 kVA 
serii OR raz PR. Ich zużycie energii na po-
trzeby własne wynosi od 6 do 9 W. Inne 
rozwiązania dostępne na rynku pobierają 
najczęściej od około 10 do 50 W więcej. Je-
śli zastosuje się rozwiązanie on-line zamiast 
line-interactive, to różnica na korzyść sys-
temów CyberPower możne wynieść nawet 
90 W. Przekładając to na prosty język pie-
niądza, roczne oszczędności dla użytkowni-
ka wyniosą od ok. 61 do 306 zł, a w skrajnych 
przypadkach nawet około 552 zł rocznie. 

A trzeba wiedzieć, że często zamiast tak 
kosztownego rozwiązania on-line można 
zastosować rozwiązanie line-interactive. 
Z racji braku permanentnego przetwarza-
nia napięcia z podwójną konwersją (AC-DC 
oraz DC-AC) zużywa ono nieporównywal-
nie mniej energii elektrycznej oraz emituje 
znacząco mniej ciepła do otoczenia.

Wobec szybko rosnących cen energii elektrycznej i mało optymi-
stycznych prognoz na kolejne lata korzyści z zastosowania energo-
oszczędnych rozwiązań zasilania będą rosnąć.

Optymalizacja kosztów       

Kontakt dla partnerów:
Dariusz Głowacki,
Business Development 

Manager, CyberPower Poland 

dariusz.glowacki@
cyberpower.com

dzięki GreenPower UPS
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Najniższe zużycie prądu w swojej klasie 
Potwierdzone przez SGS

Producent 1

Producent 2

Producent 3

Producent 4

Producent 5

Producent 6

CyberPower

Producent 1

Producent 2

Producent 3

Producent 4

CyberPower

Producent 1

Producent 2

Producent 3

CyberPower

650 VA

13,08 W
10,66 W

10,2 W
9,6 W

9,41 W
9,28 W

2,28 W

11,78 W
10,05 W

8,36 W
7,39 W

1,79 W    

12,44 W
12,21 W

9,65 W
0,86 W

850 VA

1050 VA

W przypadku CyberPower projekto-
wanie energooszczędnych urządzeń nie 
sprowadza się tylko do UPS-ów. W swojej 
ofercie producent posiada także rozwiąza-
nia PDU z serii Basic/Metered/Switched/
Switched & Metered oraz ATS i MBP. Naj-
nowsze modele serii PDU4XXXX oraz 
PDU8XXXX to listwy, które charakteryzu-
je bardzo niski pobór energii na własne po-
trzeby. W zestawieniu z typowymi listwami, 
zużywają one około 20 W mniej, pozwalając 
zaoszczędzić około 122 zł rocznie (według 
przyjętych wcześniej założeń).   
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Teoretycznie przekaz medialny był 
klarowny: dla rodzin zużywających 
poniżej 2000 kWh energii elektrycz-

nej rocznie ceny będą stałe (zamrożone) 
i na poziomie z czerwca 2022 r. W przy-
padku rodzin wielodzietnych zużycie po 
starych cenach zostało nawet podniesione 
do 2600 kWh. Wygląda prosto, jednak sa-
ma ustawa ma grubość średniej wielkości 
noweli. Jak zwykle w takich przypadkach 
diabeł tkwi w szczegółach, a pytania zaczę-
ły rosnąć lawinowo. 

Czy ten system jest dla wszystkich? 
Czy tylko dla tych zużywających poniżej 
2000 kWh? Jeśli dla wszystkich – to nie-
zależnie od dochodu fundujemy dodatki 
dla wszystkich, a to chyba bez sensu. Je-
śli 2000 kWh zużycia to ma 
być jakiś próg wejścia do 
systemu, to czy jest to zu-
życie na podstawie rachun-
ku za rok poprzedni? Czy za 
2022? A może za prognozę na 
2023? I kolejne tysiąc pytań 
– a co, jeśli właśnie zakładam 
licznik albo się przeprowa-
dziłem albo przepisałem 
mieszkanie na rodzinę lub 
odziedziczyłem w spadku? Czy moje zuży-
cie liczy się od wszystkich moich mieszkań 
i domów czy dla każdego z osobna? 

A to nie koniec wątpliwości… Czy zakła-
dać stałą cenę na licznik/adres czy rodzinę 
(problem przerabiany już przy dopłatach 
węglowych)? Czy osoby, które mają dwa 
domy/mieszkania, a liczniki są zarejestro-
wane na innych współmałżonków, mają sta-
łe ceny w dwóch miejscach (czyli zużycie 
4000 kWh)? A co, jeśli pod danym adresem 
jest jeden licznik, a mieszkają dwie rodziny? 
Co, jeśli są to rozwodnicy (teoretycznie ży-
ją oddzielnie, ale tu mają tarczę podwójną)? 
Jak liczymy rodziny wielodzietne, jeśli dzie-

ci są z patchworkowych małżeństw? 
Czy mając kilka domów można sobie 
wybrać, na który z nich będzie zamro-
żona cena, a może jak są różne domy to 
i w każdym będzie 2000 kWh po starej? 

Mało wam? No to jedźmy dalej: jak bę-
dziemy liczyć zużycie – 2000 kWh – jeśli 
nie wszystkie liczniki są inteligentne i wciąż 
nie wszyscy konsumenci mają mierzone zu-
życie na bieżąco, czyli dostawcy będą wysta-
wiać rachunki do 2000 kWh po starej taryfi e 
(np. na podstawie prognoz), a potem korygo-
wać? A co, jeśli ktoś właśnie zmienia miejsce 
zamieszkania i zakłada nowy licznik (liczy 
mu się od nowa czy narastająco?) Co, jeśli na 
dodatek zmienia adres, zakłada nowy licz-
nik i jednocześnie był rodziną wielodzietną 

i z kimś z niepełnosprawnością, 
ale teraz się rozwodzi i jest róż-
ny podział dzieci? 

Co z osobami używającymi 
energię do ogrzewania? I ma-
jących specjalne taryfy? I  na 
dodatek, jeśli zainwestowali 
w panele plus pompy ciepła? 
Czy tu można liczyć na jakieś 
tarcze? Czy też ci, co oszczędza-
ją, to nie dostają? Jak będziemy 

składać wnioski (znowu powtórka z proble-
mów z węglem): czy też to będzie automa-
tycznie? A jeśli internetowo to wykluczymy 
wówczas jakieś 15–20 proc. rodzin w Pol-
sce. No i jak będziemy je weryfi kować? Po-
wstanie jakiś centralny system połączony 
z systemami rozliczeniowymi dostawców? 
W końcu nie ma jeszcze CSIRE. 

Jak będzie wyglądała procedura jak ktoś 
będzie zmieniał dostawcę w ciągu roku al-
bo (nie daj Boże) będzie zmieniał lokalizację 
i wtedy składa dwa wnioski? A może w ogó-
le nie będzie wniosków, tylko same spółki 
energetyczne mają to robić automatycznie 
(ale jak zidentyfi kują rodziny wielodzietne 

lub z niepełnosprawnością lub jak odróżnią 
kogoś, kto ma kilka domów na rodzinę?). Kto 
w końcu zapłaci za te wszystkie modyfi kacje 
i nowe systemy rozliczeń i pracę tysiąca osób 
– zużywający więcej energii? Albo specjalne 
podatki do podatków?

Samo hasło – stała cena energii – jest chwy-
tliwe i proste. Natomiast realizacja, jak widać 
nawet po pierwszych pytaniach, to jakiś su-
per skomplikowany system rekompensat. 
Lista pytań pokazuje, że łatwo jest ulec iluzji 
regulowanych cen i sprawiedliwości społecz-
nej, a jednocześnie wyrzucić reguły wolne-
go rynku. Tylko że wtedy sama realizacja nie 
jest już taka prosta a efekt… czy na pewno 
właściwy? 

Konieczność pomocy osobom najuboż-
szym jest oczywista. Ale należy pamiętać, 
że próba pomocy wszystkim  zawsze kończy 
się niepowodzeniem. 

Samo hasło – stała cena energii – jest chwytliwe 
i proste. Natomiast realizacja to jakiś niezwykle 
skomplikowany system rekompensat.

Zamrożenie cen „prądu”, czyli...  
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Konrad Świrski
Prof. Konrad Świrski jest prezesem Transition 

Technologies i wykładowcą na Wydziale 
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej.

Zamrożenie 
cen oznacza 
śmierć
niezależnych 
dostawców.

OPINIE

kwadratura koła 
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Usługi chmury publicznej od lat bu-
dzą sporo kontrowersji. Niektórzy 
przekonują, że to najlepsze roz-

wiązanie na obecne czasy, inni twierdzą, 
że nie ma nic lepszego aniżeli własna ser-
werownia i pokazują wyliczenia przeczą-
ce obiegowym opiniom, że usługi chmury 
publicznej są tanie. Ale są też rozwiązania 
pośrednie, takie jak platforma HPE Green 
Lake. Ta koncepcja wprowadzona przed 
kilku laty przez amerykański koncern łączy 
walory chmury publicznej i lokalnego śro-
dowiska IT. Z jednej strony są to elastycz-
ność, niskie koszty, dostęp do zasobów na 
żądanie, a więc charakterystyczne cechy 
chmury publicznej, zaś z drugiej brak opłat 
pisanych drobnym druczkiem, wydajność 
i bezpieczeństwo lokalnego środowiska IT. 
A wreszcie, last but not least, trzy modele 
płatności: subskrypcyjny, konsumpcyjny 
lub pay-per-use. 

– Najprościej wyjaśnić, czym jest HPE 
GreenLake Platform, następującym stwier-
dzeniem: tym czym Azure jest dla Microsoftu, 
bądź Amazon Web Services dla Amazona. 
Największą różnicą między wymienionymi 
ofertami jest to, że w przypadku HPE GLP 
sprzęt wraz z  danymi fi zycznie pozostaje 
u klienta, natomiast zarządzanie odbywa się 
poprzez platformę wystawioną w chmurze 
publicznej HPE – wyjaśnia Marcin Tymie-
niecki, HPE Business Developement Mana-
ger w Also. 

HPE GreenLake za-
pewnia kontrolę, wi-
doczność, jak również 

szybki oraz łatwy dostęp do kilkudziesięciu 
usług chmurowych. Zaletą jest jedna plat-
forma służąca do zarządzania, ułatwiająca 
automatyzację oraz wdrażanie hybrydo-
wej strategii w przedsiębiorstwie. Z plat-
formy HPE GreenLake korzysta obecnie 
ponad 1600 klientów korpo-
racyjnych.

Antonio Neri, CEO HPE, 
zapowiedział w 2019 r., że do 
końca roku 2022 wszystkie 
produkty fi rmy będą dostęp-
ne w  modelu as-a-service. 
Szef HPE podczas jednego 
ze swoich wystąpień obiecał 
również, że nigdy nie obcią-
ży klientów kosztami za wyj-
ście z chmury, tak jak robią to 
dostawcy z „wielkiej trójki”. Trzeba przy-
znać, że Antonio Neri dotrzymuje słowa 
i systematycznie poszerza portfolio HPE 
GreenLake. Podczas Discover 2022 ogło-
sił rozszerzenie platformy o osiem nowych 
usług chmurowych umożliwiających mo-
dernizację wszystkich aplikacji i danych, 
od brzegu sieci po chmurę. Wśród nowinek 
znalazły się między innymi: HPE GreenLa-
ke for Block Storage oraz HPE GreenLake 
for Backup & Disaster Recovery Service.

Świat nowych techno-
logii w ostatnich latach 
mocno przyspieszył, co 
nie pozostaje bez wpły-

wu na postawy klientów. W  obecnych 
czasach mają oni coraz mniej czasu na 
wgłębianie się w detale dotyczące osiągów 
technicznych i wydajnościowych serwe-
rów czy macierzy dyskowych. 

– Większość organizacji szuka czegoś 
w rodzaju przycisku pozwalającego na ła-
twy zakup rozwiązania IT, a potem jego bez-
problemowe używanie. Te warunki spełnia 
HPE Green Lake for Block Storage – zauwa-
ża Marcin Tymieniecki. 

Najlepiej, jeśli dostawca dostarczy od-
powiednią technologię do 
konkretnych potrzeb biz-
nesowych. Przykładowo, 
może to być zapewnienie 
infrastruktury IT dla apli-
kacji kluczowej dla ist-
nienia przedsiębiorstwa, 
dostarczającej wydajność 
na poziomie 1 miliona IOPS 
i  gwarantowane czasy do-
stępu do danych. Co istotne, 
w przypadku usług chmu-

rowych spełnienia tego typu oczekiwań nie 
jest łatwe.

– Jeśli przyjrzymy się ofercie usług chmu-
rowych w zakresie przetwarzania i przecho-
wywania danych, znajdziemy mnóstwo ofert 
cloud storage czy backupu i DR. Natomiast 
zdecydowanie trudniej znaleźć ciekawe ofer-
ty w zakresie blokowej pamięci masowej i do-
piero nowa oferta HPE wprowadza ożywczy 
powiew w tym segmencie rynku – tłumaczy 
Marcin Tymieniecki. 

Wprawdzie przedsiębiorstwa, które po-
trzebują usług blokowej pamięci masowej 
w chmurze znajdą oferty kilku innych do-
stawców, w tym pochodzących z tzw. wiel-
kiej trójki, aczkolwiek są to rozwiązania 
o ograniczonych możliwościach. Dla więk-
szości małych i średnich fi rm barierą nie do 

HPE rozszerzyło swoją platformę o nowe usługi GreenLake for 
Block Storage oraz GreenLake for Backup & Disaster Recovery 
Service. Dzięki nim klienci mogą nie tylko przetwarzać i prze-
chowywać dane, ale również je chronić.

HPE GreenLake: 
pamięci masowe do usług

Przedsiębiorstwa 
potrzebują 
„przycisku” do 
łatwego zakupu 
i używania 
rozwiązania IT.
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przejścia jest cena tego typu usług. Wynika 
to z faktu, że usługodawcy adresują je do 
klientów korporacyjnych. Kolejnym minu-
sem jest dostęp do danych. Wspomniani do-
stawcy gwarantują co najwyżej 99,99 proc., 
podczas gdy zastosowania o znaczeniu kry-
tycznym wymagają dostępności na pozio-
mie 99,9999, a nawet 100 proc. 

Kolejna sporna kwestia to brak elastycz-
ności wynikającej z samoobsługowości sys-
temów. O ile pamięć masowa dostarczana 
jako usługa zapewnia konsumpcję zgodną 
z modelem opłat za wykorzystanie, klienci 
nadal muszą radzić sobie z tradycyjnym za-
rządzaniem pamięcią masową, co wymaga 
wiedzy w tym zakresie już od samego po-
czątku korzystania z takiego systemu i któ-
ra wykracza poza samą jego obsługę. 

Block Storage w praktyce
Czasami wybór odpowiedniego syste-
mu pamięci masowej przypomina dro-
gę przez mękę, trzeba przebrnąć przez 
nudne specyfi kacje produktów, po czym 
okazuje się, że różnice pomiędzy nimi są 
znikome. Twórcy usługi HPE GreenLake 
for Block Storage poszli w innym kierun-
ku. Klient nie musi wgłębiać się w detale 
produktu, lecz samodzielnie wybiera po-
ziom usługi i jej parametry – w tym gwaran-
towane poziomy usług (SLA). Organizacja 
zamawiająca usługę blokowej pamięci ma-
sowej w pierwszym etapie wybiera para-
metry dotyczące dostępności do danych 
oraz poziomu wydajności, zarezerwowa-
nej pojemności użytkowej w GB, interfejs 
sieciowy, a na końcu okres subskrypcji. Po 
wypełnieniu formularza klient otrzymuje 
cenę za GB pojemności użytkowej na mie-
siąc. Umowa zawarta między HPE a usłu-
gobiorcą obowiązuje przez trzy lata. 
Co istotne, cennik jest regresywny, co ozna-
cza, że im więcej danych klient przecho-
wuje, tym więcej oszczędza. Dysponuje 
buforem, który zostaje zainstalowany pod-
czas uruchomienia usługi. W przypadku 
przekroczenia zarezerwowanego zobowią-
zania i skorzystania z buforu, usługodaw-
cę obowiązuje stawka o 40 proc. wyższa od 
standardowej opłaty za każdy GB dodatko-
wo wykorzystanej powierzchni dyskowej. 

Subskrypcja obejmuje system pamię-
ci masowej, licencje na oprogramowanie, 
całodobową pomoc techniczną, dostęp 
do konsoli chmurowej HPE Data Services 
Cloud Console, z której administrator bę-
dzie zarządzał swoją usługą HPE GreenLa-
ke for Block Storage oraz monitorowanie 
pojemności (za pośrednictwem HPE Info-
Sight). Instalacją całego środowiska zajmu-
je się HPE lub certyfi kowany partner.

Ochrona danych 
w HPE GreenLake
Przechowywanie i przetwarzanie danych 
mają kluczowe znaczenie dla działania każ-
dej fi rmy, aczkolwiek nie można zapomi-
nać o ich ochronie. Tym bardziej, że ryzyko 
utraty jest dziś większe niż kiedykolwiek. 
HPE w ramach GreenLake Platform za-
pewnia możliwość łatwego zabezpiecza-
nia danych magazynowanych nie tylko 
w usłudze Block Storage, ale praktycznie 
w każdym środowisku IT, jak też ich odzy-
skiwania po utracie czy awarii sprzętowej. 
Na szczególną uwagę zasługuje należąca do 
tej grupy usługa HPE Backup & Recovery 
Service, pozwalająca chronić zróżnico-
wane i rozproszone środowiska klienckie. 
Usługobiorca może wysyłać wszystkie lub 
części kopii zapasowych do magazynu S3 
w chmurze publicznej. Nie jest wymaga-
na ku temu specjalistyczna wiedza, a ca-
łość jest w pełni utrzymywana przez HPE. 
Usługa ta nie jest przywiązana do sprzę-
tu. Obecnie jedynym głównym wymogiem 
jest środowisko VMware, aczkolwiek nie-
bawem ma też chronić SQL Server, jak też 
wdrożenia w chmurze AWS (w pierwszej 
kolejności instancji EC2 i pamięci EBS).

W przypadku korzystania z magazynu 
S3 w chmurze publicznej, klient nie ponosi 
kosztów wychodzącego transferu danych. 
HPE zarządza całością usługi, w tym ma-
gazynem S3. Płaci się za wykorzystaną po-
jemność, a nie za zarezerwowaną. Usługa 
wykorzystuje protokół HPE Catalyst, dzię-
ki czemu rzeczywista potrzebna pojemność 
jest wielokrotnie mniejsza niż przy braku 
zastosowania tej technologii. Wewnętrzne 
testy HPE wskazują nawet na pięciokrotną 
oszczędność na pojemności magazynowej. 

Klient bądź partner, podczas zama-
wiania usługi musi określić liczbę chro-
nionych maszyn wirtualnych VMware, 
pojemność magazynu w chmurze publicz-
nej (o ile chce skorzystać z tej opcji) oraz 
okres subskrypcji lub opcję „pay as you go”. 
Subskrypcja, poza samą usługą, obejmuje 
całodobową pomoc techniczną i dostęp 
do konsoli chmurowej HPE Data Services 
Cloud Console, z której zarządza się usługą 
HPE Backup & Recovery. 

Kontakt: :
Marcin Tymieniecki,
HPE Business Developement 

Manager, Also

marcin.tymieniecki@
also.com. 

ZALETY ROZWIĄZANIA  
Rozwiązanie HPE GreenLake for 
Block Storage
n  …przyspiesza transformację firmy 

dzięki samoobsłudze i elastyczno-

ści charakterystycznej dla wszyst-

kich aplikacji za pośrednictwem 

blokowej pamięci masowej ofero-

wanej w modelu usługowym. 

Samoobsługowa pamięć masowa 
oparta na umowach SLA 
n  …uwalnia elastyczność i przyspie-

sza tempo nowych aplikacji, usług 

i inicjatyw dzięki samoobsługowej 

blokowej pamięci masowej opartej 

na umowach SLA. Upraszcza za-

rządzanie pamięcią masową dzięki 

lokalnemu środowisku operacyj-

nemu w chmurze – i uruchamia 

dowolną aplikację, którą można 

zamówić w ciągu kilku minut. 

100 proc. dostępności gwaranto-

wanej dla aplikacji o znaczeniu 

krytycznym

98 proc. zaoszczędzonego czasu 

operacyjnego dzięki intuicyjnemu 

udostępnianiu

86 proc. problemów związanych 

z przechowywaniem danych i pro-

gnozowaniem jest rozwiązywanych 

automatycznie
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raturze — skutkuje to znacznie zmniejszo-
nym wpływem na środowisko. 

Obecnie badane obszary działalności 
obejmują zdrowie i  badania naukowe, 
rynki przemysłowe, takie jak IoT i tech-
nologia maszyn, a także analiza danych 
finansowych. Podstawowym celem star-
tupu jest sprawienie, aby przechowywa-
nie danych DNA stało się realną opcją dla 
firm.

– Nie zastąpimy naszym nośnikiem 
z dnia na dzień popularnych nośników USB 
podłączanych do laptopa. Nie stanie się to 
też w roku 2030. Trzeba patrzeć na to real-
nie. W pierwszym rzędzie chcemy rozwią-
zać problemy, z jakimi borykają się duże 
centra danych – wyjaśnia Pierre Crozet. 

Jak na razie nośnik DNA nie jest rozwią-
zaniem idealnym. Jednym z największych 
mankamentów są niskie prędkości zapi-
su oraz odczytu. Zaporowa jest też cena 
– około 1000 dol. za megabajt danych.

– Nie przejmujemy się tym zbytnio, po-
nieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że je-
steśmy dopiero na początku drogi – dodaje 
Pierre Crozet.

Chmura z Estonii 
O ile produkt Biomemory Labs jest bar-
dzo złożony, o tyle estoński startup Sto-
radera stawia na prostotę. Licząca 1,3 mln 
mieszkańców Estonia stanowi wzór dla 

n Wojciech Urbanek, Paryż
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dy azotowe, co pozwala przechowywać 
duże ilości złożonych informacji. Scien-
ce fiction? Niekoniecznie. Prace nad tym 
rozwiązaniem ruszyły na dobre i włączyli 
się do nich tacy giganci jak Dell, IBM, Mi-
crosoft czy Western Digital. 

Do gry wchodzą również startupy, 
w tym francuski Biomemory Labs. Fran-
cuzi twierdzą, że opracowany przez nich 
nośnik przechowuje dane z milion razy 
większą gęstością niż dyski SSD lub ta-
śmy magnetyczne.

– W ludzkim genomie znajduje się 6,4 
miliarda par nukleotydów na komórkę, 
co odpowiada 700 MB na komórkę. Nato-
miast  wszystkie światowe dane cyfrowe 
wytworzone w 2020 r., czyli 45 ZB, mogą 
być przechowywane w jednym gramie DNA 
– tłumaczy Pierre Crozet, CTO i współza-
łożyciel Biomemory Labs.

Specyficzne dyski opracowane 
przez francuski startup w przy-
szłości mogą stanowić ciekawą 
alternatywę dla tradycyjnych no-
śników. Ich największe walory to 
miniaturowe rozmiary, długa ży-
wotność liczona w tysiącach lat 
oraz energooszczędność. Dyski 

DNA pozostają stabilne w temperaturze 
pokojowej, w przeciwieństwie do nośni-
ków pracujących w centrach danych, które 
muszą być utrzymywane w niskiej tempe-

Na rynku pamięci masowych pierwsze 
skrzypce grają koncerny zza oceanu. Firmy 
z Europy starają się włączyć do rywalizacji, 
oferując nietuzinkowe rozwiązania bądź 
czytelne reguły współpracy i dobre ceny.

P rzechowywanie danych, choć nie 
wszyscy zdają sobie z tego sprawę, 
to jedno z największych wyzwań 

naszych czasów. Specjaliści ostrzegają, 
że aktualnie używane w serwerowniach 
nośniki coraz gorzej radzą sobie z tym za-
daniem. Do ich największych mankamen-
tów należy zaliczyć dużą wrażliwość na 
uszkodzenia, nieporęczność oraz energo-
chłonność. Przeciętna żywotność dysków 
czy napędów optycznych nie przekracza 
siedmiu lat. W  rezultacie dane muszą 
być regularnie kopiowane i utrzymywa-
ne na stałym poziomie temperatury oraz 
wilgotności. W rezultacie centra danych 
odpowiadają za zużycie 2 proc. energii 
elektrycznej na świecie.

– Jeśli dziś jesteśmy w stanie przechowy-
wać około 30 procent wytwarzanych przez 
nas informacji, to w ciągu 10 lub 12 lat bę-
dzie to już tylko 3  procent 
– ostrzega Karin Strauss, Se-
nior Principal Research Ma-
nager w Microsoft Research.

Nie bez przyczyny w ostat-
nim czasie naukowcy pod-
noszą temat zapisywania 
danych nie na dyskach, lecz… 
na DNA. Informacje na kodzie DNA są za-
pisywane za pomocą czterech różnych 
aminokwasów. DNA można wykorzystać 
do zamiany zer i jedynek na cztery zasa-

DOLINA KRZEMOWA I  OKOLICE

Pamięci masowe: Pamięci masowe: 

budzi się z letargu?budzi się z letargu?

Nieuchronnie
nadchodzi 
czas dysków 
DNA.  

EUROPA
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wielu większych państw, jeśli chodzi 
o cyfryzację usług publicznych. W Esto-
nii jest też najwięcej startupów w Euro-
pie w przeliczeniu na mieszkańca. Jednym 
z przedstawicieli młodych estońskich firm 
jest Storadera. Ten startup działa na dość 
grząskim gruncie, jakim są usługi cloud 
storage. 

– Zbudowaliśmy naszą ofertę w taki spo-
sób, aby zaoferować lepsze ceny oraz bar-
dziej przejrzyste zasady pobierania opłat 
niż nasi najwięksi konkurenci, czyli AWS, 
Google oraz Microsoft. To jedna z naszych 
największych przewag – tłumaczy Margus 
Danil, Business Development Manager  
w Storadera.  

Zdaniem estońskiego startupu poten-
cjalni klienci nie decydują się na migrację 
do chmury publicznej z trzech powodów: 
złożonych i nieprzewidywalnych cenni-
ków, wysokich kosztów oraz technicznych 
zawiłości związanych z korzystaniem z 
usług. Nieco mniej obyci z nowymi tech-
nologiami użytkownicy często wpadają w 
pułapki zastawiane przez usługodawców. 
Najczęściej są to różnego rodzaju ukryte 
opłaty, zapisywane w cennikach drobnym 
druczkiem. Innym problemem jest to, że 
europejski rynek jest zdominowany przez 
trzech amerykańskich dostawców. 

Storadera planuje dotrzeć w pierwszym 
rzędzie do firm, które nie korzystały jesz-

cze z usług chmurowych. Choć oferta skie-
rowana jest do klientów B2B, mogą z niej 
również korzystać konsumenci. Startup 
wychodzi z założenia, że najprostsza wy-
cena ma być zrozumiała również dla pro-
fesjonalistów spoza branży IT. Cena za 
1 TB przechowywanych danych wynosi 
6 dol. i jest obliczana jak miesięczna śred-
nia. Usługobiorca nie płaci za pobieranie 
danych z  chmury, co jest powszechnie 
stosowaną praktyką przez największych  
dostawców.

Estończycy bazują na autorskim opro-
gramowaniu do przechowywania i obsługi 
danych. Firma nie używa żadnych produk-
tów komercyjnych ani open source. Nato-
miast w skład wyposażenia sprzętowego 
wchodzi platforma WD Data102 4U JBOD, 
jak też serwery 1U Della oraz przełączni-
ki Mellanox 25Gb. Storadera posiada cen-
trum danych w Tallinie o powierzchni 14,5 
tysiąca m² i mocy 31,5 MW, które działa 
od ubiegłego roku. W ciągu najbliższych 
sześciu miesięcy startup planuje otworzyć 
nowe serwerownie w Wiel-
kiej Brytanii oraz Holandii, 
a  w  późniejszym terminie 
również w USA oraz jednym 
z krajów regionu APAC.

– Jesteśmy zainteresowani 
zarówno pozyskaniem klien-
tów z Polski, jak i podjęciem 
współpracy partnerskiej z in-
tegratorami czy dostawcami 
usług. Nasze kraje łączą dobre 
relacje, a także położenie geo-
graficzne. Polska jest też perspektywicznym 
krajem ze względu na stosunkowo niski po-
ziom adaptacji usług chmurowych, aczkol-
wiek jestem przekonany, że będzie on rósł 
w coraz szybszym tempie – mówi Margus 
Danil.

Alternatywa dla macierzy  
 

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się 
o ofensywie firm IT z Bułgarii. W branży 
pamięci masowych nieźle poczynają sobie 
tacy gracze jak LucidLink czy Tiger Tech-
nology, którym udało się dotrzeć nie tylko 
do europejskich klientów, ale również tych 
zza oceanu. W podobnym kierunku zmie-
rza StorPool, firma opracowująca system 
Software Defined Storage (SDS). Co cieka-
we, Bułgarzy wystartowali ze swoim pro-

duktem już w 2011 r., kiedy nikt jeszcze nie 
słyszał o VMware vSAN. 

– Budowaliśmy nasze rozwiązanie od 
podstaw i cały czas je rozwijamy. Nie jeste-
śmy startupem z Doliny Krzemowej uza-
leżnionym od funduszy venture capital. Od 
początku stawiamy na solidny, organiczny 
wzrost i oferujemy SDS drugiej generacji. 
W praktyce oznacza to, że potrafimy dostar-
czyć klientom bardzo wysoką wydajność, 
skalowalność, a  także szeroki wachlarz 
funkcji. Wspieramy też różne protokoły 
NVMe/TCP, iSCSI, NFS czy StorPool – mó-
wi Boyan Ivanov, CEO StorPool.

System bułgarskiej firmy stanowi al-
ternatywę dla macierzy SAN, a zwłaszcza 
all-flash. Do jego uruchomienia wystarczą 
trzy serwery, oprogramowanie Linux oraz 
StorPool. W  maksymalnej konfiguracji 
z nośnikami NVMe wydajność pojedyn-
czego węzła wynosi powyżej 1 mln IOPS, 
a dla trzech powyżej 3 mln IOPS. 

Odbiorcami produktu są duzi dostawcy 
usług internetowych, a także firmy wdra-

żające na własną rękę śro-
dowisko chmury prywatnej. 
Są to najczęściej korporacje 
posiadające rozbudowa-
ne bazy danych, używane 
przez aplikacje medycz-
ne czy finansowe. Na liście 
użytkowników StorPool 
znajdują się między innymi: 
Atos, CERN, NASA, Nasdaq 
Dubai oraz Siemens. 

Wprawdzie przedsiębior-
stwa, które potrzebują dostępu do bloko-
wej pamięci masowej w chmurze, mogą 
korzystać z Amazon EBS, jednak ma ona 
ograniczone możliwości w zakresie nie 
tylko skalowania, ale także uzyskiwanej  
wydajności. 

Bezpośrednim konkurentem StorPool 
jest amerykański startup Lightbits Labs, 
którego założyciele opracowali autorski 
system Software Defined Storage oraz 
standard NVMe/TCP ratyfikowany przez 
konsorcjum NVM Express. Konkurenta-
mi Bułgarów są w pewnym zakresie fir-
my VAST Data oraz DataCore Software. 
Jednak oba te przedsiębiorstwa bardziej 
koncentrują się na usługach związanych 
z przechowywaniem obiektów i plików. 
Jak widać, Bułgarzy zdołali znaleźć dla 
siebie całkiem zyskowną niszę.

W ostatnim 
czasie coraz 
częściej słyszy 
się o ofensywie 
firm IT 
z Bułgarii. 
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Kwantowa teleportacja 
Telekomunikacja kwantowa znajduje rów-
nież zastosowanie w  projektowaniu glo-
balnych systemów łączności opartych 
na  satelitach kwantowych. Już w  2005  r. 
przeprowadzono w Chinach eksperyment, 
w  ramach którego przesłano klucz QKD 
na otwartej przestrzeni na odległość 13 km 
(po raz pierwszy w świecie) i udowodnio-
no tym samym, że foton w stanie splątanym 
jest w stanie „przeżyć” przejście przez po-
nad 10 km atmosfery ziemskiej. W 2010 roku 
wykonano udany eksperyment teleportacji 
kwantowej (technika pozwalająca na prze-
niesienie stanu kwantowego na dowolną od-
ległość z wykorzystaniem stanu splątanego) 
na Wielkim Murze na odcinku 16 km. W roku 
2012 powtórzono ten eksperyment, ale tym 
razem na odcinku 100 km, co otworzyło po-
le do dalszych eksperymentów mających na 
celu wykorzystanie satelitów kwantowych. 

W 2013  r. zakończono prace badaw-
cze i  udowodniono teoretycznie, że ruch 
względny satelity względem ziemi i kanał 
o wysokich stratach, charakterystyczny dla 
łączności satelitarnej, nie powinien być prze-Fo
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Chiny uznają ofi cjalnie telekomunikację kwan-
tową za istotną dla rozwoju państwa i traktują 
ją tak, jak inne kluczowe państwowe projekty 
infrastrukturalne. 

OPINIE

Kwantowe 
Chiny: 

szybciej niż reszta świata 

przy bezpiecznej kwantowej dystrybucji 
kluczy szyfrujących (QKD), czyli takich, 
co do których mamy 100 proc. pewności, 
że nikt ich nie przechwycił „po drodze”. 
Nośnikiem informacji są fotony (a więc 
światło).

Pierwsze próby z kluczami QKD przepro-
wadzono w Chinach już w 2007 r. na odcin-
ku światłowodowym o długości 100 km (bijąc 
przy okazji poprzedni rekord wynoszący 10 
km). Wkrótce potem, w ramach oddzielne-
go i niezależnego projektu w mieście Hefei, 
zbudowano pierwszą na świecie całkowicie 
bezpieczną optyczną sieć telefoniczną. Po-
tem zbudowano pierwszy na świecie uspraw-

niony system dystrybucji kluczy 
MDI-QKD, eliminujący poten-
cjalne luki bezpieczeństwa. 

Na bazie tych odkryć w 2013 r. 
USTC we współpracy z Chińską 
Siecią Kablową rozpoczęło bu-
dowę Bezpiecznej Kwantowej 
Komunikacyjnej Sieci Szkie-
letowej Pekin – Szanghaj. Sieć 
ma ponad 2 tys. km, 32 węzły 
dystrybucyjne QKD i łączy ze 
sobą takie ośrodki jak Pekin, 

Szanghaj, Jinan, Hefei i inne. Prace zakoń-
czono w roku 2018 i od tej pory prowadzo-
ne są testy komercyjne między innymi przez 
banki. Równolegle dalej wykorzystuje się 
ją do rozwoju technologii telekomunikacji 
kwantowej. 

Co to takiego inżynieria kwantowa? 
Otóż według Wikipedii jest to „ze-
spół nauk i technologii zajmujących 

się zagadnieniami najogólniej rozumianych 
technik wykorzystujących zjawiska kwanto-
we, które obecnie mogą zaważyć na kształ-
cie naszej cywilizacji”. Generalnie obszar ten 
można podzielić na telekomunikację kwan-
tową oraz komputery i obliczenia kwantowe. 
Od samego początku Chiny położyły nacisk 
przede wszystkim na rozwój telekomunika-
cji kwantowej uznając, że to właśnie na tym 
polu, a nie na przykład w dziedzinie kompu-
terów kwantowych, można osiągnąć najszyb-
ciej konkretne, komercyjne rozwiązania. Nie 
dziwi zatem fakt, że są świa-
towym liderem w tej katego-
rii pod względem uzyskanych 
patentów. 

Tłumacząc w wielkim 
skrócie i  uproszczeniu 
(uprasza się fi zyków kwan-
towych o  przymknięcie 
oka) komunikacja kwanto-
wa wykorzystuje charakte-
rystyczną cechę mechaniki 
kwantowej polegającą na 
tym, że obserwujący przez sam fakt ob-
serwacji wpływa na stan obserwowanego 
obiektu. Innymi słowy, nie da się podej-
rzeć (podsłuchać) takiej transmisji tak, 
żeby nadawca i odbiorca się o tym nie do-
wiedział. Zjawisko to wykorzystuje się 

W 2010 roku 
wykonano
udany 
eksperyment 
teleportacji 
kwantowej. 

n Albert Borowiecki, Instytut Badania Chin Współczesnych
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Chińczycy w zakresie budowy sieci komuni-
kacji kwantowej przeszli z etapu prac badaw-
czych do etapu budowy i wdrażania.

Kwantowa telekomunikacja 

Jeśli chodzi o zastosowania praktyczne, to 
prym wiedzie fi rma QuantumCTek założo-
na przez USTC już w 2009 r. Obecnie jest 
to światowy lider w zakresie telekomuni-
kacji kwantowej. Zarządza wspomnianymi 
powyżej sieciami w Hefei i Jinan. Współ-
pracuje z Przemysłowym i Komercyjnym 
Bankiem Chin w zakresie wdrożenia techno-
logii kwantowych do bezpiecznych połączeń 
między fi liami tego banku oraz do bankowo-
ści online. Firma QuantumCTek współpra-
cuje również z Alibaba Cloud nad projektem 
oferującym dla klientów zewnętrznych bez-

pieczną kwantową sieć 
łączności i serwerów. 

Pod koniec roku 2020 
fi rma Clarivate Analytics 
tworząca Derwent World 
Patents Index uznała 
QuantumCTek za nu-
mer jeden na świecie pod 
względem ilości i jakości 
patentów z zakresu tele-

komunikacji kwantowej i pokrewnych tech-
nologii. W maju 2022 roku we współpracy 
z fi rmą China Telecom udostępniła na ryn-
ku usługę Tianyi Quantum HD Secret Call. 
Oferuje ona szyfrowane kwantowo rozmo-
wy telefoniczne.

Kolejną fi rmą wartą obserwowania jest 
spółka Shenzen TECHO Telecom, współ-
pracująca blisko z QuantumCTek i posiada-
jąca 1 proc. jej akcji. Ten znany również jako 
DCITS (Digital China Information Service 
Company Ltd.) podmiot współuczestniczył 
w budowie kwantowej światłowodowej sie-
ci szkieletowej Pekin – Szanghaj. Obecnie 
rozwija intensywnie aplikację smartfono-
wą Liang Xing Tong oferującą szyfrowanie 
kwantowe.

Obliczenia i komputery 
kwantowe
Komputery kwantowe wykorzystują zjawi-
sko superpozycji stanów kwantowych do 
przetwarzania informacji w sposób równo-
legły, a nie sekwencyjny ( jak współczesne 
komputery). Ponadto zjawisko to wykorzy-
stuje się również do tworzenia kubitów. Kla-
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szkodą. Nadszedł czas na sprawdzenie tego 
w praktyce.

W 2016 roku z Jiuquan (prowincja Sy-
czuan) wyniesiono na orbitę satelitę kwan-
towego Mozi ( jako część projektu QESS 
– Quantum Experiment as Space Scale). Sa-
telicie wyznaczono trzy cele badawcze: test 
transmisji kluczy QKD satelita – ziemia, test 
teleportacji kwantowej ziemia – satelita i nie-
lokalności kwantowej na satelicie. Wszystkie 
trzy eksperymenty zakończyły się sukcesem. 
Satelitę wykorzystano również do pokazu 
możliwości łączności międzykontynentalnej 
nawiązując bezpieczne połączenie kwanto-
we między Pekinem a Wiedniem. Wspomnia-
ną powyżej sieć szkieletową Pekin-Szanghaj 
połączono z satelitą Mozi. Laboratorium kos-
miczne Tianngong-2 (etap pośredni przed 
umiejscowieniem na orbicie chińskiej stacji 
kosmicznej) odbierało klucze QKD i przesy-
łało je do 4 stacji naziemnych

W czerwcu br. do Mozi dołączył kolej-
ny satelita kwantowy – Jinan 1. Ma on ma-
sę sześciokrotnie mniejszą niż Mozi i został 
umieszczony na niższej orbicie. Po nim mają 
pojawić się na orbicie kolejne, co dowodzi, że 

syczny bit może mieć wartość tylko 1 lub 0, 
podczas gdy kubit może być w obu tych sta-
nach jednocześnie (chociaż jego odczyt da 
zawsze 1 lub 0). Pozwala to na przechowy-
wanie i  operowanie dwukrotnie większą 
ilością informacji. Wymaga to emitowania 
pojedynczych fotonów o bardzo dużym stop-
niu jednorodności i wydajności – obie rzeczy 
stanowią poważne wyzwanie technologicz-
ne. Chinom udało się stworzyć najwydajniej-
sze na świecie źródło takich fotonów. Dla 
zainteresowanych – są to kwantowe kropki 
inAs/GaAs, których wydajność jest 24 tysiące 
razy większa niż we wszystkich dotychczas 
raportowanych na świecie eksperymentach.

Chińscy naukowcy pracują również in-
tensywnie nad metodami tworzenia, mani-
pulowania i mierzenia stanów kwantowych 
(koniecznych do określenia, jaką wartość 
ma kubit) i to nie tylko pojedynczych stanów 
splątanych, ale coraz to większej ich ilości. 
Ostatnie raporty opisują eksperymenty z wy-
tworzeniem pierwszego stanu splątania dla 
18 kubitów jednocześnie.

Równolegle trwają prace nad algorytmami 
optycznymi, które mają przetwarzać te infor-
macje. Wykorzystując kubity jako podstawę 
do obliczeń uczeni zaprezentowali działający 
system wykorzystujący algorytm Shora (roz-
kład na czynniki pierwsze liczb naturalnych 
– wykorzystywany do łamania kluczy szy-
frujących); kodowanie kwantowe odporne 
na „gubienie” fotonów; implementację sta-
tystyki enionowej (inna metoda kodowania 
w  komputerach kwantowych); rozwiązy-
wanie równań liniowych; uczenie maszyno-
we oparte na stanach splątanych i obliczenia 
kwantowe w chmurze. Wszystkie te osią-
gnięcia stanowią podstawę do praktycznych 
zastosowań obliczeń i komputerów kwanto-
wych w deszyfracji, przetwarzaniu Big Data 
i symulacjach kwantowych.

Systemy wielokubitowe 
Oddzielną dziedziną badań są obliczenia 
kwantowe w nadprzewodzących układach 
scalonych. Również i tu Chińczycy nie za-
sypiają gruszek w popiele. Zespoły z USTC 
i CAS prowadzą zaawansowane badania nad 
systemami wielokubitowymi. Po próbach 
z  systemem 10-kubitowym w  roku 2017 
i 12-kubitowym w roku 2019, ostatnio zapre-
zentowali system 18-kubitowy, największy 
na świecie splątany system wielokubitowy 
w materiale stałym. W roku 2021 pokazali 

Klienci dostaną 
dostęp do 60-cio 
kubitowego 
komputera 
w chmurze.  
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światu system 66-kubitowy (użytych zostało 
„tylko” 56 z nich).

Ostatni temat z tej dziedziny, jaki został 
nam do omówienia, to symulacje kwanto-
we. Wykorzystują one proste systemy kwan-
towe (na przykład superschłodzone atomy) 
do symulowania zachowań złożonych syste-
mów kwantowych – na przykład skonden-
sowanej materii. Symulatory kwantowe nie 
wymagają kompletnej kontroli nad każdym 

z elementów i dlatego są dużo prostsze w bu-
dowie. Również i tu Chiny znacząco przyczy-
niły się do rozwoju naukowego. Na przykład 
w 2019 r. chiński zespół badawczy dokład-
nie opisał zjawiska zachodzące podczas rezo-
nansu Fensbacha w układzie trójatomowym 
– znaczący wkład w zrozumienie zjawisk za-
chodzących na poziomie kwantowym mię-
dzy atomem a molekułą.

Czas na zastosowania 
praktyczne 
Origin Quantum – kolejna firma utworzona 
przez USTC – zajmuje się produkcją kom-
puterów kwantowych, chipów, oprogramo-
wania i usługami w chmurze (od 2017 r.). 
Oferuje również produkt 
Qurator – zintegrowane śro-
dowisko programistyczne 
(IDE) dla programowania 
kwantowego (w  jego skład 
wchodzą język programowa-
nia QRunes i qSDK QPanda). 
Firma oferuje trzy przykła-
dowe aplikacje dla zastoso-
wań obliczeń kwantowych 
–  złożone sekwencjonowa-
nie sieciowe, rozpoznawanie 
ręcznie pisanych liczb i przewidywanie za-
chowania klientów. 

W usługach w chmurze Origin Quantum 
oferuje dostęp do swojego komputera kwan-
towego Wu Yuan, wyposażonego w procesor 
6-cio kubitowy. Warto zauważyć, że jest on 
w 100 proc. oparty na technologiach chiń-
skich, a w związku z jego produkcją firma  
zgłosiła ponad 200 wniosków patentowych 
i ochronę znaków towarowych. Teraz trwa-
ją prace nad udostępnieniem klientom wer-
sji z procesorem 24-kubitowym, a do końca 
2022 r. planowany jest komercyjny model Wu 
Yuan z procesorem 60-cio kubitowym.

Z  kolei Huawei pracuje nad symulacją 
komputera kwantowego w chmurze z wy-
korzystaniem swojej platformy HiQ już od 
2018 r. Koncern stworzył też dział Quantum 
Software and Information. Również Baidu 
stworzyło własny dział badań i rozwoju tech-
nologii kwantowych oraz uruchomiło Paddle 
Quantum (kwantowe uczenie maszynowe) 
i Quantum Leaf (QaaS – Quantum Infrastruc-
ture as a Service, platformę wspierająca roz-
wój Paddle Quantum). 

W sierpniu 2022 Baidu wprowadziło nową 
platformę – Liang Xi – pierwszą na świecie 

usługę integracji kwantowych usług sprzę-
towych i programowych. Pozwala ona na do-
stęp zarówno do 10-kubitowego komputera 
Baidu (Qian Shi), jak i innych (np. Chińskiej 
Akademii Nauk). Pozwala to użytkownikom 
na tworzenie algorytmów kwantowych i wy-
korzystywanie obliczeń kwantowych bez ko-
nieczności tworzenia własnych komputerów 
kwantowych, systemów operacyjnych i języ-
ków programowania.

Z kolei firma Damo Academy, należąca 
do grupy Alibaba, ma własne laboratorium 
kwantowe, w  którym trwają badania nad 
komputerami kwantowymi, algorytmami 
i symulacjami kwantowymi. Warto przypo-
mnieć, że Alibaba przeznacza na prace Da-

mo Academy ponad 5  mld 
dol. rocznie. Oczywiście aka-
demia zajmuje się również 
wieloma innymi problemami 
naukowymi poza inżynierią 
kwantową. Alibaba udostęp-
niła firmom i  instytucjom 
zaangażowanym w badania 
i  rozwój technologii kwan-
towych platformę AC-QPD 
(Alibaba Cloud Quantom De-
velopment Platform) i symu-

lator kwantowy Tai Zhang.
Co się będzie działo na polu inżynierii 

kwantowej w Chinach w niedalekiej przy-
szłości? To poniekąd wróżenie z fusów, ale 
oparte częściowo na deklaracjach instytucji 
związanych z tą branżą. Pewne jest, że Chi-
ny uznają oficjalnie telekomunikację kwan-
tową za istotną dla rozwoju państwa. A to 
powoduje, że traktują ją tak jak inne klu-
czowe państwowe projekty infrastruktural-
ne (światłowody, autostrady, szybka kolej, 
5G, sieć energetyczna, etc.) i przeznaczają 
na jej rozwój znaczne środki, by udostępnić 
jak najszybciej gotowe rozwiązania kwanto-
we firmom, administracji i obywatelom, li-
cząc na efekt synergii i pobudzenie innych  
branż. 

Udoskonalone zostaną sposoby dystry-
bucji QKD, zaś China Communication Stan-
dards Association opublikuje odpowiednie 
normy i przepisy regulujące ten rynek, w tym 
narodowy standard kryptografii kwantowej. 
Jako kraj z największym doświadczeniem na 
świecie w zakresie telekomunikacji kwan-
towej Chiny będą z pewnością miały du-
ży wpływ na normy i regulacje związane ze 
standaryzacją dystrybucji QKD w ITU. n

HISTORIA 
inżynierii kwantowej 
w Chinach
Początki rozwoju badań nad zastoso-

waniem w praktyce zjawisk mechaniki 

kwantowej można datować w Chinach 

na rok 1998, kiedy to pod przewod-

nictwem Chińskiej Narodowej Fundacji 

Nauk Przyrodniczych (NFSC) odbyło 

się w Pekinie Forum Naukowe Xiang-

shan poświęcone tej tematyce. Wkrót-

ce potem powstały wydziały uczelnia-

ne zajmujące się badaniami i ekspery-

mentami w zakresie inżynierii kwan-

towej, w tym na Chińskim Uniwersy-

tecie Technologii i Nauki (USTC), Uni-

wersytecie Shanxi i Instytucie Fizyki 

Chińskiej Akademii Nauk (CAS). 

Powyższe uczelnie dysponowały 

wówczas dość skromnymi środkami 

finansowymi. Sytuacja zmieniła się na 

lepsze w trakcie 11 Planu Pięcioletnie-

go (2006-2011). Na projekty związa-

ne z inżynierią kwantową przeznaczo-

no wtedy około 150 milionów dola-

rów, a pieczę nad specjalnymi projek-

tami powierzono między innymi Mini-

sterstwu Nauki i Technologii (MOST). 

Kolejny, 12 Plan Pięcioletni (2011-

2015) to wzrost funduszy do około 

500 mln dolarów i kolejne projekty, 

do których zaangażowano kolejne in-

stytucje rządowe – na przykład Naro-

dową Komisję Reform i Rozwoju 

(NDRC). Priorytetowa rola technologii 

kwantowej została potwierdzona za-

równo w 13, jak i 14 planie pięciolet-

nim (2021-2025). Łącznie na rozwój 

inżynierii kwantowej Chiny wydały 

dotychczas ponad 25 mld dol., a pro-

gram miał (i wciąż ma) duże wsparcie 

na szczeblu rządowym i regionalnym. 

Chiny wydały  
na rozwój 
inżynierii 
kwantowej już 
25 miliardów 
dolarów. 
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Na przestrzeni ostatnich kilkunastu 
miesięcy zmieniło się bardzo wie-
le w kwestii podejścia fi rm do cy-

berbezpieczeństwa. Cały proces cyfryzacji 
zachodzący w fi rmach, zarówno z sektora 
prywatnego, jak i państwowego, został zna-
cząco przyspieszony w wyniku wybuchu 
pandemii i wymusił na dyrektorach IT zmia-
ny pod kątem bezpieczeństwa danych. Poja-
wiła się potrzeba zabezpieczenia urządzeń 
końcowych pracowników zdalnych, w tym 
laptopów, telefonów czy tabletów. Rynek 
w tym obszarze jeszcze przed pandemią był 
mocno niedoceniany. Upowszechnienie pra-
cy zdalnej pokazało, że zabezpieczenie we-
wnętrznej sieci fi rmy jest priorytetem. 

Kolejnym wydarzeniem, które uświado-
miło polskim przedsiębiorcom, jak ważna 
jest potrzeba inwestycji w cyberbezpieczeń-
stwo, był wybuch wojny na Ukrainie. Z ba-
dania „Barometr cyberbezpieczeństwa. 
Ochrona cyfrowej tożsamości. Edycja 2022” 

zrealizowanego przez KPMG Polska wynika, 
że tylko w pierwszym kwartale br. liczba kry-
tycznych w skutkach cyberataków na terenie 
Ukrainy wzrosła ponad 20-krotnie. 

Polskie przedsiębiorstwa są zatem coraz 
bardziej świadome konieczności inwesto-
wania w  monitoring bezpieczeństwa IT. 
Największą barierą dla fi rm w procesie bu-
dowania cyberbezpieczeństwa są trudności 
związane ze znalezieniem i utrzymaniem 
odpowiednio wykwalifi kowanej kadry. 

O tym, jak duże jest zapotrzebowanie na 
specjalistów z branży cyberbezpieczeństwa, 
najlepiej świadczą liczby. W czerwcu ubie-
głego roku na zlecenie izraelskiego instytu-
tu szkoleniowego HackerU zespół HRK ICT 
przeprowadził badanie „Cybersecurity. Ra-
port o rynku pracy w Polsce”. W badaniu 
wzięło udział ponad 500 ekspertów pracu-
jących w działach bezpieczeństwa IT. Wy-
niki badania pokazały, że na polskim rynku 
na jednego kandydata przypadło wówczas 

mniej więcej siedem wolnych miejsc pracy. 
Średnie wynagrodzenie kształtowało się na 
poziomie 15 tys. zł. Ponad połowa specjali-
stów otrzymywała od rekruterów jedną do 
trzech propozycji oferty pracy na tydzień. 

Z moich doświadczeń rekruterskich wyni-
ka, że przez ostatni rok niewiele się zmieniło, 
z wyjątkiem wynagrodzeń, które zależnie od 
specjalizacji urosły od 15 do nawet 30 proc. 
Pracodawcy są bardzo aktywni i prowadzą 
intensywne poszukiwania ekspertów. Nie-
stety, nadal na rynku pracy w branży bez-
pieczeństwa IT widnieje przepaść między 
popytem a podażą. Jeszcze rok temu sza-
cunkowo mówiło się, że w Polsce jest oko-
ło 17,5 tys. nieobsadzonych stanowisk. Dziś 
widzimy, że trend ten się utrzymuje, a licz-
ba ta z roku na rok może być coraz większa. 

N
Widoczny jest znaczący popyt na specjali-
stów IT zajmujących się cyberbezpieczeń-

W Polsce na jednego kandydata na stanowisko specjalisty ds. 
bezpieczeństwa IT przypada siedem wolnych miejsc pracy.

Cyberbezpieczeństwo: 
siedem na jednego  
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stwem zarówno w działach firmowych, jak 
i w ramach outsourcingu. Rozpoczynanie ka-
riery w IT od obszaru cyberbezpieczeństwa 
staje się coraz bardziej powszechne, jednak 
próg wejścia na rynek IT Security jest wyso-
ki. Obecnie przeważają osoby zatrudnione 
na stanowiskach specjalistów i ekspertów, 
którzy stanowią około 2/3 wszystkich kan-
dydatów dostępnych na rynku. Pracodawcy 
najczęściej poszukują specjalistów i eks-
pertów, którzy posiadają od roku do trzech 
lat doświadczenia, ale także osób z poziomu 
„entry level”, a więc młodszych specjalistów 
i stażystów. 

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa naj-
częściej mają już wcześniejsze i nierzad-
ko bogate doświadczenie w branży IT, na 
przykład na stanowiskach administrato-
rów, deweloperów lub testerów. Warto 
jednak podkreślić, że na rynku pracy jest 
coraz więcej ofert zaadresowanych do 
osób bez doświadczenia. Z uwagi na brak 
specjalistów pracodawcy są często skłon-
ni kształcić ich we własnym zakresie. Na 
popularności zyskują specjalistyczne kie-
runki studiów oraz szkolenia umożliwia-
jące początkującym kandydatom wejście 
do branży. Taki model pozyskiwania pra-
cowników chętnie wykorzystują duże kor-
poracje, które rezygnują z pozyskiwania 
talentów z zewnątrz na rzecz prowadze-
nia własnych szkoleń.

Elastyczne zatrudnienie
Pracownicy są bardzo elastyczni pod wzglę-
dem form współpracy z pracodawcą. Z mo-
ich doświadczeń, popartych prowadzonymi 
procesami rekrutacyjnymi w obszarze cy-
berbezpieczeństwa, wynika, że połowa 
kandydatów chce pracować na podsta-
wie kontraktu B2B lub w ramach samoza-
trudnienia. Pozostała część kandydatów 
preferuje umowę o pracę, najczęściej ar-
gumentując wprost, że daje im to poczucie 
bezpieczeństwa, ale również z uwagi na 
dłuższe przywiązanie do pracodawcy. 

W branży cyberbezpieczeństwa pra-
ca zdalna była popularna już od kilku lat, 
jednak to pandemia przyczyniła się do 
znacznego upowszechnienia tego trendu. 
Początkowo taki model pracy ograniczał się 
do 2 czy 3 dni wykonywania obowiązków 
zawodowych z domu. Obecnie szacuje się, 
że nawet 90 proc. zatrudnionych w branży 
pracuje całkowicie zdalnie lub hybrydowo. 

Dodatkowo wielu specjalistów wykonuje 
swoje obowiązki w ramach elastycznych 
godzin pracy. 

Warto podkreślić fakt, że pracodawcy, 
którzy oczekują od swoich zespołów częst-
szej obecności w biurze i wykonywania obo-
wiązków w trybie stacjonarnym, znacząco 
zmniejszają swoje szanse na znalezienie i za-
trudnienie potencjalnych pracowników. Pra-
codawcy w branży cybersecurity mają tego 
świadomość, w związku z czym są otwarci 
na docelowe utrzymanie rozwiązania, jakim 
jest home office czy praca hybrydowa. 

Wynagrodzenia, czyli kto  

W ostatnich miesiącach rosnąca inflacja 
i zmiany w systemie podatkowym wprowa-
dzone wraz z wejściem w życie Polskiego 
Ładu miały spory wpływ na sektor cyberse-
curity. Rosnące koszty życia i większe straty 
podatkowe sprawiły, że z racji wysokich za-
robków specjaliści z obszaru IT Security od-
czuli spore straty finansowe. Oczywiste jest, 
że przełożyło się to na wzrost oczekiwań fi-
nansowych, które mogłyby zrekompenso-
wać wspomniane straty. 

Na najwyższe zarobki można 
liczyć przede wszystkim w fir-
mach międzynarodowych. 
Jednak lokalne struktury stop-
niowo wyrównują poziom wy-
nagrodzeń, aby zapobiec rotacji 
pracowników. Konieczność 
dostosowywania ofert polskich pracodaw-
ców do konkurencji z zagranicy powoduje 
również fakt, że polscy specjaliści ze znajo-
mością języka angielskiego coraz częściej 
otrzymują oferty pracy już nie tylko z krajów 
wchodzących w skład Unii Europejskiej, ale 
również z Azji, USA czy Wielkiej Brytanii. 
W efekcie polskim firmom jest jeszcze trud-
niej pozyskać pracowników. 

Średnie wynagrodzenie w  branży cy-
bersecurity wynosi około 18 tys. zł, a me-
diana kształtuje się na poziomie 15 tys. zł 
brutto miesięcznie. Na najniższe zarobki 
w przedziale od 3,5 do 6 tys. zł brutto mo-
gą liczyć stażyści. Młodszy specjalista za-
rabia pomiędzy 7 a 12 tys. zł brutto, zarobki 
specjalisty mogą natomiast sięgać nawet 19 
tys. zł brutto. Od 14 do 26 tys. zł brutto to 
przedział wynagrodzenia, jakie otrzymuje 
starszy specjalista. Najwyższe zarobki ofe-
rowane są na stanowiskach managerskich 

i dyrektorskich – tu pensje sięgają powyżej 
26 tys. zł brutto. 

Pracodawcy z sektora cybersecurity mają 
problem z pozyskaniem pracowników, to 
fakt. Oprócz małej liczy ekspertów dostęp-
nych na rynku, problemy te generuje rów-
nież brak wystarczających budżetów, czy też 
rozbieżność w kwestiach finansowych mię-
dzy firmą a kandydatem. 

Aby od samego początku grać w przy-
słowiowe „otwarte karty” warto, aby pra-
codawcy zamieszczali w  ogłoszeniach 
rekrutacyjnych informacje dotyczące wi-
dełek finansowych. Dla specjalistów ds. cy-
berbezpieczeństwa kwestia wynagrodzeń 
jest jednym z kluczowych kryteriów selek-
cji ofert pracy. Oczywiście liczą się pozo-
stałe aspekty, takie jak forma zatrudnienia 
i tryb wykonywania obowiązków, czy szcze-
góły technologiczne i dane dotyczące pro-
jektów. Niemniej kwestia wynagrodzeń jest 
niezwykle istotna. 

Nierzadko oczekiwania kandydata i moż-
liwości finansowe firmy nie mają punktów 

wspólnych. Publikacja widełek 
finansowych w  ogłoszeniach 
przekłada się na przyspieszenie 
selekcji ofert przez kandydatów. 
W efekcie pozwala, tak kandyda-
tom jak i pracodawcom, zaosz-
czędzić czas na rozmowy, które 
ze względu na kwestie finansowe 

nie zakończyłyby się sukcesem. 
Część pracodawców nie jest w  stanie 

przekroczyć założonego pułapu wynagro-
dzeń. Dla takich firm korzystnym finansowo 
rozwiązaniem może okazać się outsourcing 
funkcji i procesów bezpieczeństwa. Nic więc 
dziwnego, że korzystanie z usług zewnętrz-
nych dostawców z każdym rokiem zyskuje 
na popularności. 

Mikołaj Zbudniewek
 pełni funkcję Executive Directora w HRK ICT. 
Specjalizuje się w rekrutacjach na stanowiska 

związane z IT i cybersecurity.

Próg wejścia 
na rynek IT 
Security jest 
wysoki.
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Norton stał się 
niegodny 
zaufania

Abyło to tak. W sobotę rano na-
gle uruchomił się Dell OS Reco-
very Tool i zaczął, bez pytania 

o  zgodę, przygotowania do resetowa-
nia zainstalowanego systemu Windows. 
Początkowo próbowałem przerwać te 
jego działania, ale nawet ponowne uru-
chomienie komputera ich nie zatrzyma-
ło. No cóż, wola techniki, niech będzie. 
Mogłem jedynie zaznaczyć, że chcę za-
chować moje dotychczasowe ustawie-
nia i pliki. Owszem, narzędzie zaczęło 
kompresować jakieś 100 GB danych, po 
czym już bez żadnej informacji zabrało 
się do resetowania systemu. Trwało to ja-
kieś 2 godziny, po czym zobaczyłem stro-
nę startową Windows 10 – a już miałem 
zainstalowanego Windowsa 11. Jakoś to 
spokojnie przyjąłem, a po chwili zoba-
czyłem, że zostały wymazane wszystkie 
moje zainstalowane programy i co gorsza 
nie ma moich dokumentów, chociaż parę 
ustawień zostało odtworzonych. Zauwa-
żyłem też, że w przeglądarce Edge zain-
stalowało się rozszerzenie Norton Web. 

I tu nagle mnie oświeciło, kto mi taki 
numer wyciął. Tuż przed tym wydarze-
niem usunąłem siłowo (w  „Ustawie-
niach”) oprogramowanie Nortona, bo po 
dobroci nie chciał się wymazać. A usuną-
łem go, gdyż po rocznym płatnym jakim 
takim sobie działaniu, co jakiś czas ofero-
wał mi namolnie kolejne płatne rozsze-
rzenia, a nie byłem nimi zainteresowany. 
Przed upływem terminu licencji dopo-
minał się też o jej przedłużenie na na-
stępny rok, a wobec braku mojej reakcji 
najpierw zaoferował mi rabat, a potem 
bezpłatne przedłużenie licencji na 40 
dni i potem na 80 dni. Ja go jednak nie 
polubiłem (a kiedyś to była marka świet-
nego programu), tylko usunąłem. On na-
tomiast w odwecie uruchomił mi Dell OS 

Recovery Tool. Takie mam przekonanie. 
Jeżeli to prawda, to mamy przykład bra-
ku rzetelności dostawców oprogramo-
wania. Tylko jak im to udowodnić?

Już się ucieszyłem, że mogę dalej 
używać laptopa, gdy pojawiły się aktu-
alizacje tegoż właśnie reaktywowanego 
systemu (kilkanaście minut), a potem 
przejście do ponownego uruchomie-
nia. Po czym pojawia się moje logo oraz 
prośba o  hasło. Wpisałem to, jakiego 
używałem dotychczas, ale okazało się 
nieprawidłowe. Wpisałem inne, które 
znałem (miałem spisane na kartce) – da-
lej „No OK”. I co teraz?

Jak się dostać do systemu, który się za-
blokował na haśle, a nie – na PIN-ie? Nie 
wiem, ale spróbowałem się tego dowie-
dzieć z internetu. Owszem, znalazłem 
kilka porad, ale dla mnie bezużytecznych 
(nie mam pendrajwa z zaszyfrowanym 
hasłem, nie mam płytki z instalacją Win-
dows, nie mogę zainstalować specjalne-
go programu, nie mam cierpliwości).

W  tym miejscu zapewne redakcja 
i  Czytelnicy CRN-a zasugerowaliby, 
abym jednak skorzystał z usług jakie-
goś specjalisty serwisanta. Dobra rada, 
ale było już popołudnie soboty, a ja z tym 
laptopem byłem w „czarnym lesie”. A po-
za tym to chyba mam podstawy sądzić, 
że sam jestem takim specjalistą, skoro 
w swoim życiu zawodowym dziesiątki 
razy instalowałem systemy, rozwiązy-
wałem kłopoty instalacji różnorakich 
urządzeń, a nawet napisałem w asemble-
rze system czasu rzeczywistego na Com-
paqa. No tak, macie rację – powinienem 
dać szansę młodszym. Ale takich wokół 
nie było. Musiałem działać sam.

Najpierw postanowiłem dostać się do 
BIOS-a tegoż laptopa, aby może stamtąd 
zresetować hasło/PIN do systemu. Mo-

z oknami 
Chciałem spełnić prośbę redakcji o pilne dostarczenie pełnej wersji tekstu no-
wego felietonu, ale zdarzył mi się przypadek utraty notatek do tego tekstu.
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głem tam jedynie ustawić „administra-
tor and system passwords”, ale nie był to 
dobry pomysł, gdyż wtedy przy każdym 
nieruchomieniu trzeba było jedno z nich 
wpisywać w małą ramkę – ciekawe komu 
i kiedy jest potrzebny taki feature? Wy-
zerowałem te hasła. 

Po namyśle postanowiłem teraz świa-
domie uruchomić Dell OS Recovery 
Tool, aby całkowicie zresetował sys-
tem Windows 10 z usunięciem wszyst-
kich ustawień, łącznie z tym nieznanym 
dla mnie hasłem. Korzystając z innego 
komputera upewniłem się, że można 
uruchomić SupportAssist OS Recovery 
klawiszem F12 trzymanym podczas uru-
chamiania PC. Po kilku próbach udało 
się to zrobić i uruchomić RESET. Kolej-
ne dobrych kilkadziesiąt minut spędzi-
łem w oczekiwaniu na wykonanie tych 
działań. 

I wreszcie, kiedy mogłem rozpocząć 
pracę od zdefiniowania PIN-u, system 
zasygnalizował konieczność nowych ak-
tualizacji, w tym do Windows 11. I znowu 
kilkadziesiąt minut komputer obracał 
kropki. W końcu mogłem ustalić PIN, 
a raczej go po prostu usunąć. Mnie jest 
on niepotrzebny, bo nikt oprócz żony 
nie ma dostępu do tego laptopa. PIN jest 
podobno zapamiętywany tylko w tym 
komputerze, ale do jego ewentualnego 
usunięcia lub odtworzenia trzeba podać 
hasło do MS Windows, który to wszyst-
ko kontroluje. Tak, przy okazji – ostatnio 
Oracle został oskarżony o sprzedaż da-
nych osobowych miliardów użytkowni-
ków. Nie chciałbym tego ekstrapolować 
na inne firmy. 

Jeszcze musiałem przestawić w kil-
ku ustawieniach system na język polski 
– i mogłem przystąpić do odtwarzania 
używanego dotychczas oprogramowa-
nia. Zacząłem od instalacji przeglądarki 
Google Chrome przy ciągu komunikatów 
z Edge, że nie muszę tego robić, bo Edge 
jest równie dobre, ale mu nie uwierzy-
łem. Potem zainstalowałem LibreOffi-
ce, bo się okazał nie taki zły (chyba im 
przekażę dotację 39 dol.). Potem aktywo-
wałem (dzięki dobremu przewodnikowi 
w OVH) konta w Poczcie Windows. Jak 
widać MS Office’a nie używam, bo z każ-
dym nowym wydaniem jest coraz gorszy 
wizualnie oraz trudniejszy w obsłudze. 

Jeszcze parę drobniejszych progra- 
mów i mogłem się zacząć martwić utra-
conymi plikami. Nie jest tak źle. Najważ-
niejsze mam na osobnych dyskach, wiele 
w chmurze, część odtworzyłem z otrzy-
manych i wysłanych mejli. Zaginęły tyl-
ko notatki do nowych felietonów. Tak, 
wiem –  wszystko powinno trafiać do 
chmury lub na pendrajwy, ale wtedy po 
co mi w tym laptopie 1 TB dysk? A tak 
najbardziej mi żal uzyskanych wyników 
pasjansa Solitaire, bo już doszedłem do 
poziomu Złotego Arcymistrza 12, a te-
raz muszę zaczynać od początku. Pew-
nie zmienię na inny pasjans… 

Droga redakcjo, niestety wobec tego 
przypadku, planowane ciekawe posze-
rzenie kolejnego felietonu będę musiał 
odtworzyć z własnej pamięci, która jed-
nak nie jest już tak szybka, jak ta z SSD. 
A może temu opisowi nadamy tytuł „Mo-
ja potyczka z oknami”, nobilitując go na 
kolejny felieton. 

Opis tego przypadku ma też kilka 
przesłań. Po pierwsze, każdemu może 
się to zdarzyć i raczej nie jesteśmy do 
tego przygotowani – nie wiemy jak za-
reagować, co należy zrobić, a koniecz-
ne hasła i  PIN-y nawet mamy gdzieś 
zapisane, tylko sami wiecie… Po drugie, 
obecne instalacje i obsługa popularne-
go, powszechnie używanego systemu 
(MacOS-ów też) jest jeszcze zbyt skom-
plikowana, wręcz niepotrzebnie roz-
dmuchana o  wiele funkcji i  ustawień, 
które większości użytkowników nie są 
potrzebne – dobrze byłoby to radykalnie 
uprościć lub też oferować wersję LIGHT. 

Po trzecie, ten system powinien być 
wyposażony we własny moduł wykrywa-
nia i usuwania wirusów, inaczej mówiąc 
Windows Defender Antivirus powinien 
być nawet z wyglądu bardziej przekony-
wający, bo podobnież jest już wystarcza-
jąco skuteczny. Wtedy instalacja innych 
( jakich?) programów antywirusowych 
nie miałaby sensu. A Norton ujawnił się 
kolejnym mejlami, dalej wymuszającymi 
przedłużenie subskrypcji. Proces usu-
wania mnie z jego rejestracji potwierdził 
brak mojego zaufania do niego. 

PS. Nawiasem mówiąc, te prawdziwe 
okna w domu też muszę odświeżyć. Oby 
mi to wyszło lepiej.
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Systemy 
operacyjne 

są
 rozdmuchane 
o niepotrzebne 

funkcje. 
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Dostawy monitorów gamingowych 

w 2022 r. skurczą się o 10 proc. wobec 

2021 r. To pierwszy spadek w historii tego 

rynku – twierdzi TrendForce. Jak tłumaczą 

analitycy, rosnąca inflacja i podwyższone 

stopy procentowe zaburzyły popyt na 

elektronikę użytkową. Ponadto opóźnie-

nia we wprowadzaniu do sprzedaży kart 

graficznych high-end skłoniły niektórych 

graczy do odroczenia zakupów. Na spada-

jącym rynku rośnie natomiast popularność 

zakrzywionych paneli. W 2021 r. miały 

41 proc. udziału w sprzedaży, w 2022 r. ma 

to być 44 proc., a w 2023 r. wzrost udziałów 

ma sięgnąć poziomu 46 proc. W przyszłym 

roku, choć analitycy prognozują spadek na 

całym rynku monitorów LCD, to sprzedaż 

sprzętu gamingowego może znowu rosnąć. 

Po pierwsze, tanie produkty dla graczy 

powinny stać się bardziej przystępne ceno-

wo dzięki obniżeniu specyfikacji i kosztów 

oraz zmniejszeniu różnicy cen między 

tymi produktami a monitorami ogólnego 

użytku. Ponadto monitory o częstotliwości 

odświeżania ekranu 100 Hz będą zastępo-

wać modele o częstotliwości 75 Hz. Do tego 

spodziewany jest rozwój nowych technolo-

gii, takich jak QD-OLED, OLED i Mini LED. 

Ź
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Istotne trendy rynkowe – produktowe, technologiczne, biznesowe – w oparciu o dane 
pochodzące z renomowanych agencji analitycznych, organizacji branżowych i global-
nych mediów, dotyczące przede wszystkim Europy i Polski. 

BADANIA RYNKU
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Priorytety inwestycji w obliczu recesji 
Cyberbezpieczeństwo, aplikacje branżowe i migracje do chmury 

to priorytety technologiczne przedsiębiorstw średniej wielkości 

w 2022 r. Jak ustalił Gartner, firmy przesuwają inwestycje IT na 

te właśnie kluczowe obszary. Przy czym wysokie tempo zmian 

w infrastrukturze, aplikacjach i ekosystemach chmurowych kom-

plikuje wybór nowych narzędzi, a jednocześnie od administrato-

rów infrastruktury wymaga się szybkiej realizacji inwestycji tak, 

aby „tu i teraz” przełożyła się na wartość dla firmy. Kolejnym 

problemem może okazać się inflacja. Szefowie IT spodziewają się, 

że potrwa nawet do trzech lat, jak też liczą się z możliwą recesją 

w 2023 r. Zwykle reakcją na niepewność jest cięcie kosztów, jednak 

w badanych firmach wydatki na IT stanowią przeciętnie 4,7 proc. 

przychodów, co zdaniem ekspertów pozostawia niewiele miejsca na 

optymalizację kosztów. Według analityków średnie firmy w czasach 

niepewności mogą najskuteczniej radzić sobie z inflacją, racjonalizu-

jąc swoje portfolio IT, jak również inwestując w rozwiązania, które 

przyniosą korzyści finansowe, poprawią produktywność zespołów 

IT albo pracowników, bądź dadzą korzyści klientom.

Priorytety technologiczne średnich fi rm*

Bezpieczeństwo narzędzi/procesów/kontrola

Specyfi czne aplikacje branżowe ERP/CRM/HR

Integracja, zarządzanie, analityka danych

Modernizacja i rozwój aplikacji, low code, kontenery

Migracja do chmury (IaaS/O365/Share Point)

Infrastruktura: moc obliczeniowa i pamięć masowa

Sieć i łączność bezprzewodowa

Przetwarzanie brzegowe/mobilność/VDI/praca z domu

Telefony/UC/UCaaS/Teams

Ochrona i odtwarzanie danych

ITSM/Narzędzia i procesy ITIL

79
Bezpieczeństwo 
i zarządzanie ryzykiem

Obszary

Strategie dotyczące 
aplikacji i integracji

Strategie dotyczące 
infrastruktury, operacji 
i chmury

50

34

10

42

34

20

18

15

6

6

Dostawy monitorów dla graczy (e-sport)

Ilość (mln szt.) Wzrost r./r. (proc.)

2019 9 67

2020 18,4 105

2021 22,8 24

2022* 20,5 -10

2023** 21,6 5

*Szacunek, **Prognoza
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Wydatki na ICT wzrosną kilkukrotnie 
Wartość gospodarki cyfrowej w Polsce wzrośnie z ponad 44 mld euro 

w 2021 r. do 80,4 mld euro w 2025 r. i 122,6 mld euro w 2030 r. 

– wynika z raportu McKinsey & Company. Co istotne, motorem napę-

dowym wzrostu będą wydatki przedsiębiorstw i sektora publicznego 

na sprzęt, oprogramowanie, infrastrukturę i powiązane z nimi usługi, 

które w ciągu 4 lat, od 2021 r. do 2025 r., powiększą się blisko 3-krot-

nie, a do 2030 r. ponad 5-krotnie, do około 360 mld zł. W ocenie 

analityków fundamenty gospodarki cyfrowej, takie jak rozwinięta 

infrastruktura o szerokim zasięgu (szybki internet, mobilny dostęp 

szerokopasmowy, technologie chmurowe, AI, Big Data), dostępność 

wysokiej klasy specjalistów i dynamiczny ekosystem biznesowy, 

mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sektora ICT w Polsce. 

Znacznie wolniej w najbliższych latach mają natomiast zwiększać się 

wydatki na sprzęt i usługi IT ze strony konsumentów i drobnego biz-

nesu, ujęte w komponencie „wydatki offline na cele cyfrowe”.
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Rośnie baza urządzeń Metaverse
Liczba będących w użyciu urządzeń Metaverse 

(zestawów VR i AR) w ciągu dwóch lat ma po-

dwoić się do 100 mln sztuk. Zdaniem analityków 

osiągnięcie tego „kamienia milowego” umożliwi 

konsumentom większy dostęp do rozwijającego 

się ekosystemu Metaverse. Przewiduje się, że 

związane z nim inwestycje spowodują wzrost 

zainteresowania odpowiednimi urządzeniami, co 

pozwoli konsumentom na korzystanie z nowych 

usług. Do tej pory na rynku dominowały zestawy 

VR (do wirtualnej rzeczywistości), podczas gdy 

urządzenia AR (do rozszerzonej rzeczywistości, 

czyli łączącej obraz cyfrowy i fizyczny) były 

przeznaczone głównie na rynek korporacyjny. 

Przewiduje się, że gwałtownie odpali popyt na 

zestawy AR, gdy pojawi się więcej urządzeń 

dla konsumentów. Udział AR w rynku urządzeń 

Metaverse ma zwiększyć się z zaledwie 1 proc. 

w 2021 r. aż do 64 proc. w 2027 r.
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Rynek UC&C ma mocne fundamenty 
Zapotrzebowanie na rozwiązania do zintegrowanej komunikacji i współpracy (UC&C) to 

nie sezonowy boom związany z pandemią - wynika z analizy IDC. Eksperci odnotowują 

więcej strategicznych decyzji zakupowych, w porównaniu do mniejszej liczby krótko-

terminowych z założenia inwestycji w niedawnej przeszłości. Według IDC światowe 

przychody z UC&C wzrosły w II kw. 2022 r. o 11,4 proc. rok do roku, a co istotne, także 

wobec I kw. 2022 r. (o 2,9 proc.). Jak zauważono, rozwiązania UC&C stanowią podstawę 

wielu hybrydowych i elastycznych scenariuszy pracy oraz inicjatyw transformacji cy-

frowej. IDC spodziewa się wzrostu wydatków we wszystkich segmentach biznesowych 

(małych, średnich i dużych), szczególnie zainteresowanych wideokonferencjami, współ-

pracą i UCaaS (UC as a Service). Obecnie w najszybszym tempie rosną wydatki na wypo-

sażenie małych sal (niemal o 25 proc. r./r. w II kw. br.).
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Gospodarka cyfrowa 
w Polsce - prognoza 
wydatków do 2030 r. 
(mld euro)

Handel cyfrowy Technologie 
informacyjne 

i komunikacyjne

Wydatki offl ine 
na cele cyfrowe

26,7

35,9

44,8

14,3

40,8

74

3,5
3,7

3,8

2021

2025

2030

Przychody i dynamika wzrostu wybranych segmentów rynku UC&C

Przychody w II kw. 
2022 r. (mld dol.)

Wzrost r./r. (proc.)

Współpraca UC (w tym oprogramowanie do 

wideokonferencji i usługi w chmurze)
7,2 10,2

UCaaS (hostowana komunikacja głosowa i UC w chmurze) 5,2 17

Przychody z telefonów IP 0,53 7,9

Przychody z punktów końcowych do dużych sal 

wideokonferencyjnych dla fi rm
0,53 15,6

Przychody z punktów końcowych do małych sal spotkań 

(huddle rooms)
0,26 24,7
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i wiele innych serwisów. Tych usług jest ty-
le, że użytkownicy jednej często nie wiedzą 
o innych. Doszliśmy do wniosku, że warto 
byłoby dokonać ich integracji w postaci jed-
nego serwisu, który byłby wspólnym punk-
tem dostępu do wszystkich rozproszonych 
usług, zbiorów i serwisów, nie tylko naszych, 
ale i współpracujących z nami instytucji. Bu-
dujemy obecnie w ramach projektu „Śląskie 
Digitarium” tzw. regionalny agregator infor-
macyjny. System będzie oddany do użytku 
w połowie przyszłego roku. 

n Na czym będzie polegało funkcjonowa-
nie tego agregatora? 
Remigiusz Lis Agregator będzie pobierał 

metadane z  innych ser-
wisów i budował własną, 
indeksowaną bazę metada-
nych, którą będzie można 
przeszukiwać. Po wyszu-
kaniu opisu obiektu system 
będzie przekierowywał do 

serwisu, który ten obiekt prezentuje. W pro-
jekcie, obok naszych usług, zagregujemy cy-
frową bibliotekę Opery Śląskiej oraz filmowe 
archiwum Silesia Film. Docelowo agregator 
będzie miał otwarty charakter, co oznacza, 
że będzie można do niego włączać serwi-
sy innych instytucji. Do systemu będzie też, 
oczywiście, włączona Śląska Biblioteka Cy-
frowa. W środowisku cyfrowym instytucje 
kultury będą miały problem z jednostkowym 
przetrwaniem, trzeba myśleć o budowaniu 
wspólnych środowisk informacyjnych, które 

  Digitalizacja zbiorów bibliotecz-
nych jest stałym elementem Państwa 
działalności. Jaki jest jej główny cel 
– ochrona zbiorów czy ułatwienie dostę-
pu do nich? 
Remigiusz Lis Nie tylko biblioteki, ale 
w ogóle instytucje kultury podejmują się 
cyfryzacji swoich zasobów. Następuje digi-
talizacja komunikacji społecznej, co w kon-
sekwencji przekłada się też na ułatwienie 
i obniżenie kosztów dostępu do dóbr kultury. 
W pandemii wiele instytucji przekonało się, 
jak bardzo usługi zdalne są potrzebne. Dzię-
ki nim można się uczyć, pozyskiwać wiedzę, 
prowadzić badania naukowe, niekoniecznie 
mając do dyspozycji fizyczny dostęp do insty-
tucji. Digitalizacja pomaga 
jednocześnie w  ochronie 
piśmiennictwa. Często są 
to obiekty zabytkowe, o du-
żej wartości kulturowej, 
o ograniczonym dostępie. 
Drukowane na tzw. kwa-
śnym papierze dokumenty XIX-wieczne 
zagrożone są zniszczeniem wskutek rozpa-
du tego nośnika. Cyfryzacja pozwala zacho-
wać ich obraz. Musi być wykonana bardzo 
dokładnie, gdyż przyjdzie czas, kiedy wer-
sja cyfrowa będzie ich jedyną reprezentacją. 

n Co macie w planach na najbliższy czas? 
Remigiusz Lis Biblioteka Śląska prowadzi 
nie tylko bibliotekę cyfrową, ale też klasycz-
ny katalog elektroniczny, bibliografię regio-
nalną, encyklopedię województwa śląskiego 

potrafią kondensować zasoby, a nie o tworze-
niu pojedynczych, cyfrowych zbiorów. 

n Czy Dział Informatyczny zajmuje się 
obsługą platformy Śląskiej Biblioteki  
Cyfrowej? 
Zenon Pochała Platforma działa w opar-
ciu o system dLibra autorstwa Poznańskiego 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe-
go (PCSS). Zajmujemy się jej utrzymaniem, 
w tym wprowadzaniem aktualizacji. Świad-
czymy też usługi wsparcia dla podmiotów 
zewnętrznych będących członkami Śląskiej 
Biblioteki Cyfrowej, m.in. przy zakładaniu 
kont służących do udostępniania cyfrowych 
zbiorów. Na etapie opracowywania wspo-
mnianego wcześniej projektu zastrzegliśmy 
sobie dostęp do kodu źródłowego oprogra-
mowania z prawem do rozbudowy i rozwoju, 
zarówno własnymi siłami, ale też np. przez 
wybranego z rynku wykonawcę. System dLi-
bra składa się z wielu różnych modułów. Po 
modernizacji będzie posiadał również mo-
duł do obsługi cyfrowego archiwum. W cią-
gu kilkunastu lat zgromadziliśmy w  nim 
około 250 terabajtów danych. 

n Przechowujecie je na własnych ser-
werach, czy może korzystacie z zasobów 
chmurowych? 
Zenon Pochała Wszystko jest przechowy-
wane w naszej serwerowni głównej na ma-
cierzach dyskowych. Część kluczowa jest 
też backupowana na nośniki taśmowe. W ra-
mach realizowanego obecnie projektu całość Fo
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OKIEM UŻYTKOWNIKA

Biblioteka 

„Ze względu na olbrzymi wolumen przetwarzanych danych nastawiamy się na rozwój własnej 

infrastruktury serwerowej” – mówią: dr Remigiusz Lis, pełnomocnik dyrektora Biblioteki 
Śląskiej ds. Instytutu Mediów Cyfrowych „Digitarium” oraz Zenon Pochała, kierownik Działu 
Informatycznego Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 

w cyfrowej odsłonie

Własne data center 
to dla nas optymalne 
rozwiązanie.     
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zasobów zostanie przeniesiona na macierze 
obiektowe do długoterminowego przecho-
wywania danych. Będą dwie takie macierze 
– jedna w centrum głównym, druga jako ko-
pia bezpieczeństwa w centrum zapasowym, 
znajdującym się w innej lokalizacji. Biblio-
teka Śląska dysponuje trzema budynkami, 
w  których rozmieszczamy poszczególne 
elementy naszej infrastruktury serwerowej. 

n Z chmury nie zamierzacie korzystać? 
Zenon Pochała Ze względu na rozmiary 
naszych zasobów koszt ich przechowywa-
nia na zewnątrz byłby bardzo wysoki. Poza 
tym wysokie transfery danych w procesie di-
gitalizacji powodują, że musielibyśmy mieć 
łącze o gigantycznej przepustowości, żeby 
np. umożliwić sprawną pracę pięciu ska-
nerzystom jednocześnie. Wewnętrzna sieć 
„Digitarium” ma obecnie przepustowość 10 
gigabajtów, a sieć łącząca IMC z serwerow-
nią 40 gigabajtów. Optymalnym rozwiąza-
niem jest dla nas własne centrum danych, 
w którym gromadzimy potrzebne nam za-
soby infrastrukturalne. 
Remigiusz Lis To pozwala nam też stabil-
nie planować i prowadzić działalność digita-
lizacyjną. Nie musimy się martwić z roku na 
rok, czy będzie nas stać na kupienie usługi na 
rynku, skąd weźmiemy pieniądze na opła-
cenie zasobów chmurowych, czy nie trze-
ba będzie zmieniać dostawcy chmury itd. 
Migracja zawsze stanowi duże wyzwanie 
i wiąże się z potencjalnymi ryzykami, któ-
rych chcemy unikać. 

n Jakie jeszcze zadania, oprócz obsłu-
gi procesu digitalizacji, realizuje Dział 
Informatyczny?  
Zenon Pochała W naszej gestii jest utrzy-
manie systemu bibliotecznego Prolib. 

Rozmawiał 

Andrzej Gontarz

Udostępniamy go na zewnątrz – naszym czy-
telnikom oraz wewnątrz – pracownikom do 
obsługi udostępniania zbiorów, ich katalogo-
wania, itp. Mamy też podpisaną umowę na 
rozwój i wsparcie serwisowe oprogramo-
wania z producentem, którym jest Sygnity 
Business Solutions. Obsługujemy powiąza-
ną z systemem bibliotecznym automatycz-
ną wrzutnię książek, poprzez którą można 
zwracać wypożyczone egzemplarze. W tym 
roku udostępnimy też książkomat, z którego 
czytelnicy, o dowolnej porze, będą mogli od-
bierać zamówione książki. 

n Czy planujecie rozwój innych e-usług 
bibliotecznych?
Zenon Pochała Chcemy wprowadzić moż-
liwość obsługiwania wypożyczeń zdalnych, 
by czytelnik mógł zamówić książkę, która zo-
stanie wysłana przez kuriera. Przymierzamy 
się też do integracji systemu bibliotecznego 
z płatnościami on-line. Dzięki temu można 
będzie zdalnie zamawiać np. usługi repro-
grafi czne. W planach mamy zintegrowanie 
systemu bibliotecznego z  usługami plat-
formy e-PUAP, chcąc ułatwić czytelnikowi 
proces weryfi kacji tożsamości, z użyciem 
profi lu zaufanego. Wprowadzenie tego typu 
rozwiązań umożliwi korzystanie z naszych 
zbiorów nawet osobom z drugiego końca 
Polski. Warto w tym miejscu także dodać, 
że poprzez katalog elektroniczny Biblioteka 
Śląska udostępnia również e-booki. W ofer-
cie mamy także darmowe kody dostępu do 
platform i aplikacji, m.in. z e-bookami i au-
diobookami.

n Tradycyjne zbiory Biblioteki Śląskiej 
przechowywane są w zautomatyzowa-

nym Magazynie Wysokiego Składowa-
nia. Czy obsługa systemu magazynowego 
również leży w gestii działu IT?
Zenon Pochała Nie, tym zajmuje się osob-
ny dział, który obsługuje także zautoma-
tyzowany system przesyłania książek. My 
zapewniamy wymianę informacji między 
systemem bibliotecznym a systemem auto-
matyki przemysłowej poprzez moduł o na-
zwie Pomost. 

n A gdzie jest miejsce na automatyzację 
działań w procesie digitalizacji zbiorów? 
Remigiusz Lis Jest wiele takich miejsc i cią-
gle ich szukamy. Są skanery, które potrafi ą 
automatycznie przewracać strony dokumen-
tów, lecz nie zawsze da się je zastosować do 
starszych zbiorów. Ze względu na potrzebę 
obróbki dużej ilości plików większych korzy-
ści upatrujemy jednak w automatyzacji po-
szczególnych etapów cyfrowego work fl ow. 
Dzisiaj już wiele zadań z zakresu przesyłania 
plików, ich korekty, kompresji jest robionych 
automatycznie. Nikt np. nie wykonuje kom-
presji pojedynczych numerów czasopism, 
robi się to wsadowo przez serwer kompresji 
dla wszystkich numerów z danego rocznika 
wraz z rozpoznaniem tekstu. Kiedyś obra-
cano i przycinano skany ręcznie, obecnie ob-
razy tekstów są masowo prostowane do linii 
tekstu za pomocą skryptów gdzieś w trakcie 
transferów między stanowiskami. Publiko-
wane w bibliotece cyfrowej pdf-y mają auto-
matycznie indeksowany tekst, dzięki czemu 
można łatwo odnaleźć poszukiwaną frazę, 
a nie tylko obrazy tekstów. 

Zenon Pochała Remigiusz Lis
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Ostatnio poruszają mnie rzeczy ma-
łe, niejednokrotnie ukryte w zaka-
markach internetowych mediów 

społecznościowych. Nikt na nie (z różnych 
zresztą powodów) nie zwraca uwagi, a mnie 
biją w oczy i zmuszają do refl eksji. Aby nie 
szukać daleko przykładu wyjaśniającego 
prostotę tego zagmatwanego problemu, po-
dam przypadek najbliższy z możliwych. Po-
chodzi, co prawda, z LinkedIna, ale stworzyli 
go moi redakcyjni koledzy: redaktor naczel-
ny i jego zastępca. Ten drugi umieścił ot tak 
sobie, posta opisującego jego zainteresowa-
nie opiniami ludzi z innych narodów o Polsce 
i Polakach, a Tomek Gołębiowski odpowie-
dział opisem swoich doświadczeń w tej mie-
rze. Swój post zakończył stwierdzeniem: „ …i 
tak to zostałem nacjonalistą”. Tak, wiem, to 
był sarkazm. Kto znający Tomka może na 
poważnie powiedzieć, że „to taki polski na-
cjonalista”? Ale… czy aby na pewno można 
potraktować to jego stwierdzenie tylko ja-
ko chęć lekkiej odpowiedzi koledze na jego 
opis rzeczywistości, w której „polski nacjo-
nalizm” rodzi się z sukcesów sportowych Igi 
Świątek, Roberta Lewandowskiego oraz pol-
skich fi rm IT i polskich programistów?

Taki przypadek powoduje, że pytam sam 
siebie: czy my jako Naród, a jego warstwa 
inteligencji w szczególności – ta, która pi-
sze i czyta w obcych językach coś więcej 
niż znaki drogowe na autostradach i menu 
w knajpach na rozlicznych nadmorskich wy-
brzeżach ciepłych krajów, nie stworzyliśmy 
sami tego fantoma z przesadą i bez refl eksji? 
Fantoma, bo jest to twór zastępczy. Określe-
nie polski nacjonalizm jest dla mnie do pew-
nego stopnia podobne stwierdzeniu „polskie 
obozy koncentracyjne”. Przez wrogów Polski 
(albo tych, co chcą bronić jej racji stanu, tylko 
się nadmiernie, wręcz fobicznie boją, że do 
głosu dojdą ekstremizmy) jest używany ja-
ko bat na niepokornych lub nie dość „świato-

wych” obywateli Europy. Co ciekawe, nigdy 
takich głosów nie usłyszymy, ani nie wyczy-
tamy w wypowiedziach i książkach takich lu-
dzi, co Polskę i jej historię naprawdę znają, 
a pochodzą z innych kręgów kultury. Ludzi 
takich jak Norman Davis, Timothy Snyder, 
Steff en Möller czy Klaus Bachmann. 

Skoro przytoczyłem te nazwiska niejedno-
krotnie związane ze znajomością Polski i jej 
historii to pogłębmy ten temat, aby nie zostać 
jak port w Elblągu bez możliwości manew-
ru. W Polsce nigdy nie było zinstytucjonali-
zowanej niechęci do narodowej inności. No, 
może z małym wyjątkiem roku 1968. W set-
kach polskich miast lokowanych na prawie 
niemieckim, gdzie dominującą rolę odgrywa-
ło mieszczaństwo przeróżnej proweniencji, 
w tym czeskiej i ormiańskiej, że wspomnę te 
najmniej znane narody zamieszkujące tere-
ny Polski. Po zitalianizowaniu naszego kraju 
przez naprawdę potężny zaciąg urzędników, 
prawników, lekarzy, artystów, których po-
ciągnęła za sobą królowa Bona de domo Sfo-
rza, po zeszwedczeniu kręgów arystokracji 
dworskiej przez przedstawicieli miłościwie 
nam panującej dynastii Wazów, po sturcze-
niu w wyniku złożonych relacji polsko-turec-
kich dużej części handlu głównie towarami 
orientalnymi, po… (etc. etc. etc.), my o sobie 
możemy powiedzieć, że byliśmy (o teraźniej-
szości za chwilę) nacjonalistami? 

W Polsce każdy mógł znaleźć dla siebie 
miejsce do życia. Jeśli nie w miastach cen-
tralnej Polski, to w zależności od gustu albo 
na zachodzie i północy, gdzie silniejsze by-
ły wpływy krajów anglosaskich, albo na po-
łudniowym wschodzie, gdzie w niektórych 
miejscach przyjezdny nie zdawał sobie spra-
wy, „że to Polska właśnie” (ale to cytat z in-
nej epoki). 

Tacy byliśmy do rozbiorów i nie dajmy 
sobie wmówić, że było inaczej! Grunt pod 
nacjonalizmy zaczął się tworzyć w Polsce, 

Dziś po doświadczeniach XX wieku mamy w Europie pozycję, którą okre-

śliłbym miejscem w rodzinie przeznaczonym miłościwie dla dziecka, któ-

re ma schorzenie typu choroba afektywna dwubiegunowa.  

Ireneusz Dąbrowski

NIE MÓWIĘ RZECZY NIEZNANYCH

W Polsce każdy  
mógł znaleźć 

dla siebie
miejsce.
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Patrzmy  
i uczmy się 

od Nich.

w Europie też, w XIX wieku za sprawą (po 
kolei): w Prusach Fryderyka II, a potem oj-
ca zjednoczenia Niemiec – Bismarcka. We 
Francji Napoleona z  jego dekretami i ko-
deksami. W Austrii Marii Teresy i jej eks-
pansjonizmem, którego spadkobiercą został 
Franciszek Józef. We Włoszech za czasów 
Garibaldiego i jego „agenta” króla Wiktora 
Emanuela – zjednoczycieli Italii. W Rosji za 
sprawą Niemki z pochodzenia, Katarzyny II. 

To powyżsi spowodowali, że sprawy Na-
rodu stały się ważne. A cele tego były dwa: 
skupić wokół siebie jak największe teryto-
rium i poddanych, których można używać 
jako mięsa armatniego (nota bene, czy dziś 
największym nacjonalistą nie jest aby Pre-
zydent Rosji wysyłający na ukraiński front 
głównie Buriatów, Jakutów, Tatarów, Ewen-
ków i innych nierosyjskich obywateli Fede-
racji). A drugi powód: zjednoczyć obywateli 
wyznających tę samą wiarę, tradycję, mają-
cych to samo podglebie językowe i kulturo-
we, aby obronić swoją wolność i odeprzeć 
agresję tych najsilniejszych. 

Skoro wiemy, że nasz nacjonalizm bierze 
się „z powstań i zaborów” (niezapomniany 
kabaret TEY) to zajmijmy się tym naszym 
współczesnym. Dziś po doświadczeniach 
XX wieku mamy w Europie pozycję, którą 
określiłbym miejscem w rodzinie przezna-
czonym miłościwie dla dziecka, które ma 
schorzenie typu choroba afektywna dwu-
biegunowa (przepraszam za takie porów-
nanie wszystkich, którzy mogą akurat mieć 
jakąś styczność z tą naprawdę niemiłą cho-
robą; nie chodzi mi o jej dezawuowanie, ale 
o charakterystykę objawów). Takiemu dziec-
ku należy się łagodne traktowanie, dobre sło-
wo, tolerancyjność, ale też gotowość na to, 
że ma nastroje zmienne. Z równym zapałem 
potrafi robić rzeczy wielkie, jak też wpadać 
w stupor i nie kiwać palcem nawet w obliczu 
największych zagrożeń. Potrafi być duszą to-
warzystwa, ale też za chwilę może ten stół 
wywrócić do góry nogami, albo co najmniej 
ściągnąć obrus ze wszystkimi talerzami na 
podłogę. 

Jeśli uważacie, że ten opis oddaje w jakiejś 
części paradygmat polskości, to proszę po-
myśleć, jak wyglądałaby wasza reakcja na 
fakt, że z kimś tego typu przyszłoby Wam 
spędzić wspólnie kilka dni. Czy czujecie, co 
chcę powiedzieć? Czy czujecie co ONI czują 
do nas? Oni, te wszystkie Żabojady, Szkopy, 
Angole, czy Makaroniarze (używam takich 

slangowych nazw narodowości, aby w Was 
pogłębić negatywne emocje). No dobra, to 
proces projekcji mamy za sobą. I jak samo-
poczucie? Myślę, że poza wkurzeniem na au-
tora, jest też trochę smuteczku. 

Jeśli tak jest, to w naszych rozmowach 
z zagranicznymi obywatelami przestańmy 
być jak Częstochowa pod szwedzkim oblęże-
niem. Nie miejmy poczucia, że ponosimy ja-
ko jednostka odpowiedzialność za cały nasz 
kraj i jego historię. Jest zaledwie kilka naro-
dów na świecie, które taką postawę powinny 
prezentować, w tym z oczywistych powodów 
Niemcy. Nie odpowiadajmy na jakieś możli-
we zaczepki ani agresją, ani usprawiedliwie-
niem, ani tym bardziej w stylu „a my mamy 
Lewandowskiego i co nam zrobicie”. 

Patrzmy i uczmy się od nich. Czy z Hisz-
panem będziecie rozmawiać o  czasach 
dyktatury generała Franco i popełnionych 
przestępstwach? A jak Francuz bąknie coś 
na temat tego, że za bardzo się wymądrzamy, 
czyli „nie korzystamy z okazji, aby siedzieć ci-
cho”, to proszę spokojnie odpowiedzieć, że 
cicho to siedział marszałek Petain w Vichy 
i pozwalał na wywózkę francuskich Żydów 
do Auschwitz. Nobody is perfect i na każ-
dy naród można znaleźć pałeczkę. Proble-
mem jest nasza znajomość języków, historii,  
argumentacji. Nie jest problemem natomiast 
nasz, jako narodu i społeczeństwa, powrót do 
standardów przyjmowanych ogólnie w świe-
cie, jako normy. Zdolność do tego już udo-
wodniliśmy. 

Ale muszę przypomnieć – tego nikt i ni-
gdy za nas nie zrobił i nie zrobi. Jeśli nie chce-
my mieć pieniędzy z Brukseli, to nie. Ale nie 
buntujmy się, że młodzi nie mają mieszkań, 
ludzie ciekawej twórczej pracy, a emeryci 
godnych emerytur. Nie dziwmy się, że mamy 
niski przyrost naturalny i wysoką śmiertel-
ność. W końcu nie dziwmy się, że patrzący na 
nas z zewnątrz oceniają nas jako co najmniej 
ludzi dziwnych i nie za bardzo do nas lgną. 

A czy Ty, drogi czytelniku, usiądziesz bez 
zahamowań obok dziecka niesprawnego 
umysłowo? Zaniepokojonym stosunkiem 
do nas innych nacji wyjaśniam, że przede 
wszystkim widzą nas jako ludzi nie do poję-
cia i bez pojęcia. Mówię tak: nie różnicie się 
od setek tysięcy tych obywateli dzisiejszej 
RP, którzy wyobrażają sobie, że na przykład 
taka Unia Europejska powinna dać nam pie-
niądze, dać święty spokój, dać się mamić rzą-
dowymi bzdetami i nie wtrącać się w „nasze 
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sprawy”, z których większość nadaje się do 
programu TVP1 „Sprawa dla reportera”. 

My wolimy taką praworządność, która 
może niewinnego spowodowania wypadku 
drogowego z kolumną premier RP skazać 
na więzienie, a oszusta okradającego Skarb 
Państwa na rządowych dostawach uniewin-
nić lub już na etapie postępowania prokura-
torskiego umorzyć śledztwo. Nie ingerować 
w proces niszczenia farm wiatrowych, a po-
zwolić bezkarnie rżnąć na potęgę polskie 
lasy i sprzedawać drewno za granicę, aby po-
prawiać bilans handlowy. Swoją drogą, po co 
w Polsce są Lasy Państwowe, skoro nieba-
wem nie będzie lasów? Pamiętacie co miało 
się stać w Afryce, aby na Saharze mogło za-
braknąć piasku? Śmialiście się z takich dow-
cipów? No to róbcie tak dalej! Ale do tych, co 
patrzą na ten cyrk z zewnątrz, nie miejcie 
pretensji o to, że szczęki im opadają na gle-
bę, ani o to, że ten, czy ów prosi Was akurat o 
wytłumaczenie tych postaw i takich zacho-
wań. Chcą zrozumieć, to pytają. 

I na koniec krótki „lepiej”:  

Lepiej zrób porządek w domu,
Zanim z liścia wyrżniesz komu.  
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Wojciech Urbanek
zastępca redaktora naczelnego

CRN Polska 
Do naszej redakcji przychodzi co-

raz więcej informacji prasowych 
dotyczących ochrony środowiska. 

Niezmiernie się z tego cieszymy i prosimy 
o więcej. Dzięki komunikatom możemy się 
chociażby dowiedzieć, jak nasza branża 
walczy z emisją dwutlenku węgla do środo-
wiska. Firmy prześcigają się w obietnicach: 
kto posadzi więcej drzewek, kto zużyje do 
produkcji sprzętu więcej materiałów po-
chodzących z recyklingu, kto wykorzysta 
więcej energii odnawialnej przy produk-
cji swoich urządzeń… Zielony wyścig na-
biera tempa, a ręce same składają się do 
oklasków.

Jednak drodzy prezesi, marketingow-
cy i piarowcy, pamiętajcie o tym, że apetyt 
pismaków rośnie w miarę jedzenia i cze-
kamy na coraz to gorętsze newsy. Jestem 
pewien, że każda redakcja opublikowałaby 
informację, że producent X, aby uratować 
naszą planetę, zmniejsza o 20 procent rocz-
ną produkcję komputerów. Jeszcze ciekaw-
szy mógłby być komunikat, że w  trosce 
o ochronę środowiska najwięksi producen-
ci smartfonów postanowili w ciągu najbliż-
szych dwóch lat zawiesić premiery swoich 
fl agowców. Swoje trzy grosze mogą doło-
żyć platformy streamingowe i oznajmić, że 
wstrzymują swoją działalność od kwiet-
nia do sierpnia, co wydatnie przyczyni się 
do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery i oszczędzi zużycie energii. 
To byłyby prawdziwe hity, a nie jakieś tam 
mgliste zapowiedzi, których zwykły śmier-
telnik, taki jak ja, nigdy nie będzie w stanie 
zweryfi kować. Panie i Panowie, dajcie wię-
cej czadu! 

Całkiem ciekawe, choć z  pewnością 
mniej odważne niż wymienione wcze-
śniej pomysły, zgłaszały osoby komentu-
jące jeden z moich wpisów na platformie 

LinkedIn, poświęcony szeroko pojętemu 
zielonemu IT. Przy okazji serdecznie im 
dziękuję, że znalazły chwilę czasu, aby po-
dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Cie-
kawy przykład ze Skandynawii przywołał 
Bartosz Leoszewski, Chief Technology Of-
fi cer w fi rmie Techstep. Otóż przetargi na 
smartfony rozpisywane przez norweskie 
oraz szwedzkie instytucje rządowe wy-
magają przedstawienia oferty na produkty 
używane. Co istotne, oferent musi udzielić 
na nie gwarancji, a same urządzenia muszą 
znajdować się w idealnym stanie. Zdaniem 
Bartosza Leoszewskiego wiele wskazuje na 
to, że już wkrótce podobną ścieżką podążą 
skandynawskie fi rmy, a z czasem może ta-
ki trend dotrze na nasze rodzime podwór-
ko. Myślę, że byłby to świetny test dla tych, 
których działania w zakresie ochrony śro-
dowiska ograniczają się do płomiennych 
wystąpień i składania mglistych deklaracji. 
Sądzę, że gdyby ustawodawca zdecydował 
się na taki krok, natychmiast rozległyby się 
głosy oburzenia, że polityka państwa zabija 
wolny rynek i nie daje zarobić dostawcom 
nowych urządzeń. 

Użytkownicy LinkedIna zwracają uwagę 
na jeszcze jeden istotny fakt – w towarzy-
stwie można się pochwalić nowym smart-
fonem czy laptopem, tak jak butami czy 
nową marynarką. Zresztą już w kontro-
wersyjnych „Galeriankach” jedna z dziew-
czynek uczyła swoją koleżankę: patrz na 
buty i na telefon. Wy jednak nie patrzcie na 
buty, ale na urządzenia, z jakich korzystają 
najwięksi promotorzy ekologii. Choć abso-
lutnie nie zachęcam, aby dodatkowo zaglą-
dać do ich garaży, bo zapewne znalazłby się 
tam niejeden SUV, i to niekoniecznie z na-
pędem elektrycznym. A tego wasz system 
nerwowy, ewentualnie przepona, mogłyby 
nie wytrzymać. 

Świat biznesu dąży do zrównoważonego rozwoju. I choć branża IT, przy-

najmniej deklaratywnie, nie zamierza pozostawać bierna, to na razie nieco 

się ociąga. 

CHŁODNYM OKIEM
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Walka z emisją CO²:  
          więcej czadu!

Nie patrz 
na buty.  
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