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Stručné shrnutí 
Stále více manažerů malých a středních 

podniků (SMB) vážně přemýšlí o strategii 

ochrany svých dat a jejich uložení. Vědí, 

že jejich podniky jsou závislé na počítačích 

a úložištích, která zpracovávají zákaznické 

objednávky, seznamy poštovních adres, 

expedici, finanční údaje, zásoby, záznamy 

o prodeji a mnoho dalších dat. Sdílení a ochrana 

těchto informací mají zásadní důležitost.  

Současně platí, že zvyšující se tempo 

podnikání a potřeba urychlit činnost činí ze 

sdílení informací mezi týmy věc zásadní 

důležitosti, pokud jde o spokojenost 

zákazníka a efektivitu.  

Jak však může malý podnik informace co 

nejlépe sdílet a zároveň chránit?  

V této zprávě získáte srozumitelným jazykem 

popsaný stručný přehled možností, které se 

vám nabízejí v oblasti sdílení a ochrany 

firemních dat, jejich výhod a vašich 

obchodních možností. Kromě toho, že se 

dozvíte, jak můžete ochránit svá data před 

nehodami, pohromami nebo krádeží, dozvíte 

se také, jak můžete zajistit, aby váš podnik 

byl produktivnější a pružnější. 

Co by mě l  každý malý podnik vědět 
o úložišti typu cloud 
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Úvod 
Malé až středně velké podniky často čelí 

dvěmam problémům s ukládáním dat: jak 

sdílet důležitá firemní data a jak tato data 

chránit. Dříve se mělo za to, že jde o dva 

samostatné a nákladné problémy, avšak 

dnes je jejich řešení díky dostupným, 

komplexním úložným řešením a úložištím 

typu cloud mnohem snazší a dostupnější. 

Sdílení dat je mnohem jednodušší díky 

levným vysokorychlostním místním sítím 

(LAN). Zaměstnanci mohou rychle sdílet 

důležitá firemní data, návrhy, kontakty nebo 

dotazy klientů bez ohledu na to, zda jsou 

jejich počítače propojeny pomocí sítě 

Ethernet nebo Wi-Fi.  

Avšak co se stane, když je zaměstnanec 

kvůli nemoci nebo školení mimo svou 

kancelář? Jak získáte přístup k jeho datům? 

Jak zjistíte, zda máte poslední verzi návrhu, 

který má být odevzdán dnes v 16 hodin?  

Ochrana dat dříve znamenala, že nějaký chlapík 

v dodávce odvezl kopie dat mimo prostory 

pracoviště – což byl nákladný a k chybám 

náchylný proces – a pokud bylo poté potřeba 

dostat data zpět, čekalo se na ně den nebo dva. 

Přes internet přístupné úložné služby – obvykle 

nazývané úložiště typu cloud – umožňují levné 

ukládání důležitých dat mimo prostory 

pracoviště a v případě potřeby přístup na 

požádání 24 hodin denně. 

Na několika následujících stranách se budeme 

zabývat jak sdílením, tak ochranou důležitých 

firemních dat. 

Sdílení 
Úložiště se obvykle sdílela předáním diskety, 

disku CD nebo flash 

disku. Avšak 

univerzální dostupnost 

sítí sdílení úložiště 

zjednodušila 

a zrychlila. Dvěma 

nejběžnější způsoby 

sdílení úložiště jsou 

iSCSI (vyslovuje se 

„ai skazy“) a Network 

Attached Storage 

(NAS, úložiště 

připojené k síti). Každý 

z těchto způsobů má 

své místo a klíčové 

výhody. 

Zařízení iSCSI vypadá 

jako místně připojený 

disk, např. jednotka C:, 

ale přístup k němu 

se získává 

prostřednictvím sítě. 

Data na zařízení iSCSI 

dokáže přečíst pouze 

počítač, který je uložil, 

což sdílení dat ztěžuje. 

Zařízení NAS ukládá 

soubory, které může 

přečíst libovolný 

systém – samozřejmě 

s povolením – což 

usnadňuje sdílení 

Slovník  

iSCSI: protokol, který imituje 
místně připojený disk 
v rámci sítě. Stejně jako 
u místního disku jej může 
přečíst jen systém, ke 
kterému je připojený. 

NAS: úložná zařízení 
souborů, která umožňují, 
aby přístup k souborům 
získal libovolný povolený 
systém.  

Cloud: Služby přístupné 
prostřednictvím internetu, 
např. úložiště nebo 
software. Tento termín je 
odvozen od grafického 
symbolu shluku používaného k 
označení externích sítí. 

Soukromý cloud: 
prostřednictvím internetu 
přístupné služby nebo 
zdroje, které vlastní 
a využívá soukromý subjekt 
pro své soukromé účely. 

Veřejný cloud: internetové 
služby dostupné veřejnosti. 
Mohou být zdarma nebo za 
úhradu. 

Hybridní úložiště: 
kombinace místního 
úložiště podporovaného 
službami veřejného nebo 
soukromého úložiště typu 
cloud. Veřejné ůložiště typu 
cloud se obvykle používá 
pouze dle potřeby. 

Zpoždění: čas od požadavku 
do odezvy. U webových 
služeb je kvůli udržení 
pozornosti uživatele důležité 
malé zpoždění, což obvykle 
vyžaduje místní úložiště. 

Zajištění: proces využití 
zdroje, např. úložiště nebo 
serveru. 
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(pokračuje dále) informací prostřednictvím 

sítě. Proto jsou systémy NAS velmi oblíbené 

a již několik let jejich podíl na trhu úložišť 

stále roste. Také instalace a správa zařízení 

NAS je jednodušší než u systémů ISCSI. 

Systém NAS je tedy v oblasti sdílení dat 

jasnou volbou.  

Ochrana 
Celá ochrana dat se točí kolem jediné 

strategie: kopírování dat na různá zařízení. 

Z jakého důvodu? Žádné zařízení není 

spolehlivé na 100%. Požáry, povodně, 

tornáda, zemětřesení, krádeže a výpadky 

elektřiny znamenají, že na žádné úložné 

místo se nelze na 100% spolehnout. 

Jednou z klíčových vlastností úložiště typu 

cloud je bezpečné ukládání dat mimo 

prostory pracoviště. Studie zjistily, že plných 

80% podniků, které utrpěly závažnou ztrátu 

dat, ukončilo do dvou let své podnikání.  

To je důvod, proč si úložiště typu cloud 

vysloužilo tak velkou pozornost – protože 

umožňuje bezpečně ukládat důležité údaje 

do veřejných nebo soukromých úložišť typu 

cloud. Tyto osvědčené produkční systémy 

mimo prostory pracoviště jsou spravovány 

školenými a zkušenými administrátory, které 

by si jinak jen málo podniků mohlo dovolit. 

Služby úložiště typu cloud 
Vzrušující na úložišti typu cloud je to, že 

internetové IT architektury, jejichž průkopníky 

jsou společnosti, jako je Google a Amazon, 

jsou mnohem levnější než tradiční podnikové 

IT systémy. U malých a středních podniků je 

nejoblíbenější službou typu cloud ukládání 

důležitých firemních dat. Z jakého důvodu? 

Protože služba typu cloud spojuje zálohování 

a umístění dat mimo prostory pracoviště, 

takže jsou bezpečně chráněna před přírodní 

katastrofou nebo krádeží. 

Veřejné služby typu cloud 
Jak naznačuje název, jsou veřejné služby 

typu cloud otevřené komukoli, kdo disponuje 

kreditní kartou a internetovým připojením. 

Tyto služby mohou mít rozsah od 

jednoduchých stavebnicových modulů, např. 

online úložiště souborů, až po podnikové 

softwarové aplikace, např. Salesforce.com. 

Příkladem veřejné služby typu cloud je 

Simple Storage Service nebo S3 společnosti 

Amazon. Jde o největší veřejnou službu online 

úložiště na světě, i když služby veřejného 

úložiště nabízí také mnoho dalších společností. 

Veřejné služby typu cloud mají dvě klíčové 

výhody: 

• Obvykle si můžete pomocí kreditní karty 

objednat online tolik úložiště, kolik chcete, 

a začít jej používat během několika minut. 

• Nejsou s tím spojeny žádné kapitálové 

výdaje. Jedinými náklady jsou provozní 

výdaje, a ty lze mnohem snáze zaúčtovat. 

Soukromé služby typu cloud 
Soukromé (privátní) služby typu cloud jsou 

prostřednictvím internetu přístupné služby 

využívané a spravované podnikem nebo 

organizací. Soukromé služby typu cloud 

nenabízejí výhody rychlého zajištění a nízkých 

kapitálových nákladů jako veřejné služby typu 

cloud, ale mají několik důležitých výhod. 
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• Kontrola a klidná mysl. Vždy víte, kde se 

vaše data nacházejí; obvykle jsou umístěna 

ve vaší vlastní síti.  

• Rychlejší spuštění. Pořízení prvních kopií 

lze zajistit pomocí vysokorychlostí místní 

sítě na vašem pracovišti, místo abyste 

čekali několik dní nebo někdy i týdnů, které 

může trvat kopírování dat prostřednictvím 

internetu na veřejném úložišti typu cloud. 

• Rychlejší obnova. Nejdůležitější je to, 

že když data potřebujete, lze je obnovit 

mnohem rychleji, než je obvykle možné přes 

internet z veřejného úložiště typu cloud.  

Hybridní úložiště typu cloud 
Hybridní úložiště typu cloud je spojením 

místního úložiště v prostorách pracoviště se 

zkopírováním vašich dat do veřejného 

úložiště typu cloud mimo pracoviště. 

Toto řešení nabízí klíčové výhody obou 

možností. Místní úložiště je rychlé a levné. 

Lze jej fyzicky zabezpečit a konfigurovat tak, 

aby splňovalo případné zvláštní požadavky 

podniků. Zároveň lze veřejné úložiště typu 

cloud využít k zálohování důležitých 

podnikových dat a vytvořit tak kopii 

zabezpečenou proti pohromě. Některé 

systémy NAS jsou navrrženy tak, aby se daly 

snadno sloučit s oblíbenými veřejnými 

službami typu cloud, což usnadňuje ochranu 

důležitých firemních dat při současném 

zajištění místního přístupu a přístupu na 

cestách. 

Klíčová hlediska při výběru 
úložných řešení pro malé 
a střední podniky 
Mluvili jsme o tom, jak důležité je být schopen 

sdílet a chránit data, o klíčových technologiích 

a důležitých provozních otázkách (ochrana 

a obnova). Jak vypracujete účinnou strategii 

vašeho podniku tak, aby zohledňovala 

všechny tyto proměnné? 

Provozní otázky 
Nejvyšší prioritou je ochrana dat. To zní 

nákladně, ale nemusí to tak být, protože na 

úložišti není nákladná ochrana, ale výkon. 

Díky nejnovějšímu technologickému pokroku 

jen málo malých a středních podniků 

potřebuje výkon, který nabízejí úložné 

systémy za 50 000 USD a více  

Ochrana 

Zde je několik tipů, jak najít spolehlivé, 

a přesto hospodárné úložiště pro váš podnik. 

Dívejte se po úložných systémech s: 

Ochranou dat RAID. Bez ohledu na to, zda 

jsou data zrcadlena (RAID 1), nebo chráněna 

paritou (RAID 5), všechna by měla být 

chráněna proti závadám diskové jednotky. 

Všechny diskové jednotky jednou selžou; 

jedinou otázkou je kdy.  

Podporou dvou zdrojů napájení. Výpadky 

napájení mohou data poškodit, zejména při 

jejich zápisu. Toto riziko eliminují dvě 

napájecí šňůry zapojené do nepřerušitelného 

zdroje napájení (UPS). 
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Diskovými jednotkami podnikové úrovně. 

Spotřebitelské diskové jednotky vykazují 

často nižší integritu dat než jednotky 

podnikové jakosti, což je při použití systému 

RAID 5 nebezpečné. Jednotky podnikové 

úrovně se mohou v porovnání se 

spotřebitelskými jednotkami pochlubit také 

výrazně vyšší hodnotou MTBF (střední doba 

mezi poruchami). 

Systém RAID 5 je schopen provést obnovu 

po selhání jedné diskové jednotky. 

Po výměně diskové jednotky jsou ztracená 

data obnovena na nové diskové jednotce. 

U disků spotřebitelské úrovně však může být 

až 40% riziko, že se při rekonstrukci ztracených 

dat setkáte s neopravitelnou chybou. Bude-li 

nalezena druhá chyba, systém RAID 5 nebude 

schopen proces obnovy dokončit a může dojít 

ke ztrátě vašich dat. 

Toto riziko je u disků podnikové úrovně 

mnohem nižší, protože nabízejí vynikající 

integritu dat. Jednotky určené pro systém 

RAID dále obvykle využívají vylepšené 

zpracování chyb RAID, což pomáhá udržovat 

aplikace v provozu. 

Obnova 

Obnova vašich podnikových dat je pro 

obnovení úspěšné podnikatelské činnosti po 

pohromě nejdůležitějším bodem. Nejrychlejší 

obnovy lze dosánnout pomocí místně 

dostupného úložiště. Avšak pokud dojde 

k pohromě a místní úložiště je nedostupné, 

lze data obnovit z vašeho veřejného úložiště 

typu cloud.  

Dejme tomu, že například firma 

s 20 zaměstnanci má 500 GB důležitých 

firemních záznamů zahrnujících emaily, 

marketingové materiály, účetní a finanční 

data – to vše zálohováno na veřejném 

úložišti typu cloud. Pokud by firma 

investovala do vysokorychlostního 

internetového připojení o výkonu 30 Mb/s 

a za předpokladu, že jejich poskytovatel 

služby úložiště typu cloud disponuje šířkou 

pásma, měla by být schopna obnovit svá 

data rychlostí 180 MB za minutu, neboli 

téměř 11 GB za hodinu. I při této rychlosti by 

obnovení všech jejích dat trvalo kolem 

46 hodin. To je důvod, proč některé 

zálohovací služby veřejného úložiště typu 

cloud nabízejí možnost přenosu vašich dat 

na pevný disk a jejich doručení zákazníkovi 

přes noc. To poskytuje zákazníkovi mnohem 

širší šířku pásma a mnohem rychleji jej to 

vrátí do provozu. 

Správa 
Malé a střední podniky málokdy 

zaměstnávají IT odborníka na plný úvazek, 

takže úložná řešení je nutno hodnotit podle 

několika kritérií: 

Snadné použití. Nejdůležitějším krokem ke 

spuštění je jednoduchá instalace produktu. 

Velmi nízká náročnost na uživatelskou 

zkušenost by mohla pomoci se snadnou 

průběžnou správou a zajištěním 

dlouhodobého úspěšného používání. 

Nechcete například volat konzultanta řešení 

IT vždy, když se instaluje nový počítač a je 

nutná záloha. 



 

6 Co by měl každý podnik vědět o úložišti typu cloud © TechnoQWAN LLC 2012 

Náklady. Podívejte se na celkové náklady na 

vlastnictví. Zahrnují přímé náklady cenu 

pevných disků? Kolik bude stát úspěšná 

instalace a konfigurace řešení ve vašem 

prostředí? Dodává se řešení s veškerým 

softwarem, který potřebujete k ochraně dat 

ve vašem podniku, včetně ceny licencí na 

zálohovací software pro počítače vašich 

zaměstnanců? Také musíte vzít v úvahu 

budoucí škálovatelnost řešení při 

předpokládaném růstu podniku. 

Automatizace. Složitá schémata, která 

vyžadují žonglování s mnoha páskami nebo 

diskovými jednotkami, jsou u malého podniku 

málokdy úspěšná. Dívejte se po řešeních, 

která jsou schopna přepnout ochranu vašich 

dat na autopilota. Jak automatické 

zálohování počítače, tak zálohování do 

úložiště typu cloud by mělo být klíčovým 

požadavkem.  

Obnova. Rychlá a bezchybná obnova je 

pro opětovné zprovoznění vašeho podniku 

velmi důležitá. V dnešním rychlém světě 

jsou kompletní zálohování a obnova stejně 

důležité jako obnova souborů/složek. 

Existuje mnoho softwarových sad, které 

zajistí zálohování systému Windows®, 

Linux® a Mac® do síťového úložiště. 

Tyto programy lze nainstalovat a konfigurovat 

tak, aby prováděly automatické zálohování 

každou noc. 

Jaká je strategie vašeho 

malého podniku v oblasti 

ukládání? 
Toto je rada, kterou jako majitel malého 

podniku s omezenými zdroji podpory dávám 

sám sobě i přátelům a klientům. 

Ujistěte se, že všechna data jsou 

zkopírována do sekundárního úložiště; to 

zahrnuje i zálohování počítačů ve vaší síti do 

síťového zařízení. Úložná zařízení mohou 

selhat a také selhávají, a to obvykle 

v nejhorším možném okamžiku. Vždy mám 

nejméně dvě kopie svých dat. Pokud jde 

o velmi důležitá data, mám tři kopie i více. 

Úložiště je ve srovnání s náklady na 

obnovení ztracených dat levné. Používejte je 

neomezeně. 

Jako ústřední úložný archiv použijte systém 

NAS – existuje několik řešení úložiště NAS, 

která zahrnují zabudovanou ochranu RAID 

a začlenění do služeb veřejného úložiště typu 

cloud. Data tak budou zpřístupněna i jiným 

osobám a bude tak zajištěno jedno místo pro 

zálohování důležitých dat pomocí služby 

úložiště typu cloud. Úložiště NAS by mělo 

mít funkce uvedené výše v bodě „Provozní 

otázky“. 

Důležitá data by měla zkopírována do 

úložného zařízení NAS a poté zkopírována 

pomocí zálohovací služby typu cloud. Pokud 

dojde k nejhoršímu, budou vaše důležité 

údaje dostupné tak, aby bylo možné udržet 

váš podnik v provozu. 
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Můj malý podnik nemá žádného IT 

zaměstnance na plný úvazek, takže je 

důležité, aby si výrobce úložného řešení stál 

za svým produktem a také aby nabízel 

bezproblémové plány a služby podpory 

odpovídající rozpočtu malého podniku. 

Závěr 
Nelze ani dostatečně zdůraznit, jak důležitá 

je pro malý podnik ochrana dat. Pro každý 

malý podnik je dnes důležité, aby přijal 

důkladnou strategii ochrany a obnovy dat. 

Ochrana a obnova dat byly dříve složitým 

problémem spadajícím do oblasti IT, a byly 

tak nákladné, že si je mohly dovolit pouze 

velké podniky. Nyní se otevřel nový trh pro 

úložné systémy, které jsou nejen nákladově 

efektivní, ale také se snadno spravují 

a poskytují funkce na podnikové úrovni, aniž 

by vyžadovaly zaměstnávání pracovníka IT 

na plný úvazek. Tyto úložné systémy mají 

obecně čtyři až osm pevných disků, 

zabudovaný server, snadno použitelný 

software pro správu a schopnost zálohovat 

a chránit několik terabytů dat. 

Staré přísloví o tom, že je dobré mít v ohni 

více želízek, snad neplatí nikde více než 

u úložného řešení pro malý podnik. Hybridní 

úložiště typu cloud spojující to nejlepší 

z místního úložiště a úložiště typu cloud 

zajišťuje rychlost a kontrolu úložiště na 

pracovišti i klid mysli díky vědomí, že na 

bezpečném místě mimo pracoviště je 

k dispozici kopie zabezpečená proti 

pohromě. 
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