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Podsumowanie 
Małe i średnie firmy (SMB) coraz częściej 
zastanawiają się poważnie nad strategią 
ochrony i magazynowania danych. Ich 
działalność w dużym stopniu zależy od 
sprawności komputerów i nośników danych 
obsługujących zamówienia, listy wysyłkowe, 
transport, księgowość, inwentaryzację, 
rejestrowanie przychodów itd. Istotna staje 
się zarówno dostępność danych 
biznesowych, jak i ich ochrona.  

Jednocześnie, ze względu na rosnące tempo 
i konieczność przyspieszania operacji 
biznesowych, coraz większą wagę zyskuje 
możliwość udostępniania informacji 
zespołom pracowników. Zależy od tego 
wydajność ich pracy i zadowolenie klientów.  

Jaki więc jest najlepszy sposób 
jednoczesnego udostępniania i chronienia 
danych w małej firmie?  

Niniejszy raport stanowi zwięzły i pozbawiony 
technicznego żargonu przegląd dostępnych 
opcji udostępniania i chronienia danych 
biznesowych, z uwzględnieniem korzyści, 
jakie dają poszczególne rozwiązania. Dowiesz 
się nie tylko, jak chronić dane przed utratą na 
skutek przypadkowych zdarzeń, klęsk 
żywiołowych i kradzieży, ale także jak dzięki 
przedstawionym rozwiązaniom zwiększyć 
wydajność i elastyczność działania firmy. 

Co każda firma powinna wiedzieć 
o magazynowaniu danych w chmurze
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Wprowadzenie 
Małe i średnie firmy często napotykają dwa 
problemy związane z przechowywaniem 
danych: jak udostępniać ważne dane 
biznesowe i jak te dane chronić. 
Do niedawna każdy z tych problemów 
usiłowano rozwiązać z osobna, a oferowane 
technologie były kosztowne. Dziś, dzięki 
niedrogim i uniwersalnym magazynom 
danych i mechanizmom typu cloud 
(„chmura”), rozwiązania są jednocześnie 
prostsze i znacznie tańsze. 

Udostępnianie danych stało się łatwiejsze 
dzięki wdrożeniu tanich i szybkich sieci 
lokalnych (LAN). Komputery podłączone 
przewodowo (Ethernet) lub bezprzewodowo 
(Wi-Fi) umożliwiają pracownikom 
błyskawiczne przekazywanie ważnych 
danych biznesowych, ofert, informacji 
kontaktowych czy pytań od klientów.  

Co jednak zrobić, kiedy pracownik przebywa 
poza biurem — na przykład na zwolnieniu 
lekarskim lub na szkoleniu? Jak uzyskać 
dostęp do danych tego pracownika? 
Jak zdobyć pewność, że pracownik ma 
dostęp do najnowszej wersji oferty, która 
musi zostać wysłana dziś przed 16:00?  

Dotychczas typowe rozwiązanie kwestii 
ochrony danych polegało na sporządzeniu ich 
fizycznych kopii i wywiezieniu poza siedzibę 
firmy. Proces ten był kosztowny i podatny na 
błędy, a na dostęp do tak zabezpieczonych 
danych trzeba było czekać cały dzień, 
niekiedy dwa. Dostępne dziś w Internecie 
usługi magazynowania danych — często 
nazywane chmurą — są tanim mechanizmem, 
dzięki któremu newralgiczne dane mogą być 
przechowywane poza siedzibą firmy, a przy 
tym są w każdej chwili dostępne. 

Na dalszych stronach tego raportu 
przedstawimy metody udostępniania 
i chronienia newralgicznych danych 
biznesowych. 

Udostępnianie 
Do niedawna przekazywanie informacji wiązało 
się z wręczeniem 
komuś dyskietki, 
płyty CD lub innego 
fizycznego nośnika, 
takiego jak pendrive. 
Powszechna 
dostępność sieci 
sprawia, że obecnie 
wspólne korzystanie 
z danych jest łatwiejsze 
i o wiele szybsze. 
Najczęściej 
stosowanymi 
metodami 
udostępniania danych 
są technologia iSCSI 
(wym. „aj-skazi”) 
i sieciowe magazyny 
danych (ang. Network 
Attached Storage, 
NAS). Każde z tych 
rozwiązań ma swoje 
zalety i zastosowania. 

Urządzenie iSCSI 
wygląda jak dysk 
podłączony do 
lokalnego komputera 
(tak jak dysk C:), 
ale dostęp do tego 
urządzenia jest 
uzyskiwany przez sieć. 
Dane przechowywane 
w urządzeniu iSCSI 
może odczytywać 
tylko ten komputer, 
które je na tym 
urządzeniu zapisał. 
Utrudnia to 
udostępnianie danych 
innym osobom. 

Glosariusz  
iSCSI: Protokół emulacji 
dysku sieciowego jako 
dysku lokalnego. Podobnie 
jak w przypadku dysku 
lokalnego, dane mogą być 
odczytywane tylko 
w systemie, do którego dysk 
jest podłączony. 

NAS: Magazyn danych 
dostępny w sieci dla 
wszystkich urządzeń 
z odpowiednimi 
uprawnieniami.  

Chmura (ang. cloud): Usługi 
dostępne za pośrednictwem 
Internetu, udostępniające 
magazyny danych lub 
oprogramowanie. Nazwa 
pochodzi od symbolu chmury, 
często używanego do 
oznaczania sieci 
zewnętrznych na diagramach.

Chmura prywatna: Usługi 
lub zasoby dostępne za 
pośrednictwem Internetu, 
wdrożone przez jednostki 
prywatne będące ich 
właścicielami, do ich 
własnego użytku. 

Chmura publiczna: Usługi 
internetowe dostępne 
publicznie. Mogą być płatne 
lub darmowe. 

Hybrydowy magazyn 
danych: Połączenie lokalnego 
magazynu danych z prywatną 
lub publiczną chmurą. Chmura 
publiczna jest zwykle używana 
tylko w razie wyraźnej 
potrzeby. 

Opóźnienie (zwłoka): Czas, 
jaki upływa między wysłaniem 
żądania a odebraniem 
odpowiedzi. W przypadku 
usług internetowych niskie 
opóźnienie jest istotne z uwagi 
na czas i cierpliwość 
użytkownika. Dlatego też 
dane są często 
przechowywane lokalnie. 

Dostarczanie (ang. 
provisioning): Wdrażanie 
zasobu, takiego jak magazyn 
danych lub serwer. 
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Urządzenie NAS zapisuje pliki tak, aby mógł 
je odczytać dowolny system posiadający 
odpowiednie uprawnienia. W ten sposób 
udostępnianie danych w sieci staje się 
znacznie łatwiejsze. W tego właśnie względu 
systemy NAS stały się bardzo popularne, 
a udział tych urządzeń na rynku nośników 
danych rośnie z każdym rokiem. Urządzenia 
NAS są także prostsze niż systemy iSCSI 
w konfiguracji i eksploatacji. Dlatego też 
urządzenia NAS są najodpowiedniejsze tam, 
gdzie konieczne jest udostępnianie danych.  

Ochrona 
Mechanizmy ochrony danych sprowadzają 
się do jednej strategii: kopiowania danych na 
rozmaite urządzenia. Dlaczego? Żadne 
urządzenie nie jest w 100% niezawodne. 
Na żadnym urządzeniu nie można też w pełni 
polegać, ponieważ zdarzenia takie jak pożar, 
powódź, huragan, trzęsienie ziemi, kradzież 
lub przerwa w dopływie zasilania mogą 
uniemożliwić korzystanie z niego. 

Bezpieczne przechowywanie danych poza 
siedzibą firmy jest jedną z głównych funkcji 
chmury Badania wykazują, że aż 80% firm, 
w których doszło do poważnej utraty danych, 
upada w ciągu dwóch lat.  

Ogromne zainteresowanie magazynowaniem 
danych w chmurze można przypisać właśnie 
temu, że rozwiązanie to umożliwia 
bezpieczne przechowywanie newralgicznych 
danych w prywatnym bądź publicznym 
systemie „cloud”. Systemy te odznaczają się 
sprawdzoną niezawodnością i są zarządzane 
przez doświadczonych administratorów, 
na których zatrudnienie może sobie pozwolić 
mało które przedsiębiorstwo. 

Usługi chmury 
Chmura internetowa jako architektura 
informatyczna o wielkiej skali, pierwotnie 
wprowadzona przez firmy takie jak Google 
i Amazon, zawdzięcza swoją popularność 
znacznie niższym kosztom w porównaniu 
z tradycyjnymi, korporacyjnymi systemami IT. 
W małych i średnich firmach najczęstszym 
zastosowaniem chmur jest przechowywanie 
danych krytycznych z punktu widzenia 
działalności biznesowej. Dlaczego? 
Ponieważ usługa chmury łączy dwie funkcje: 
kopie zapasowe oraz przechowywanie 
danych poza siedzibą firmy, gdzie nie grożą 
im klęski żywiołowe ani kradzież. 

Chmura publiczna 

Jak sama nazwa wskazuje, publiczne usługi 
chmury są otwarte dla każdego, kto posiada 
kartę kredytową i ma dostęp do Internetu. 
Zakres tych usług bywa różny — od 
podstawowych, takich jak przechowywanie 
plików online, po zaawansowane aplikacje 
biznesowe takie jak Salesforce.com. 
Przykładem chmury publicznej jest usługa 
Simple Storage Service (S3) firmy Amazon. 
Obecnie jest to największy na świecie 
publiczny magazyn danych, jednak podobne 
usługi oferuje wiele innych firm. 

Chmury publiczne mają dwie istotne zalety: 

• Posługując się kartą kredytową, w ciągu 
kilku minut można wykupić taką ilość 
miejsca na dane, jaka jest w danej chwili 
potrzebna, i zacząć korzystać z usługi. 

• Wdrożenie tego rozwiązania nie pociąga za 
sobą żadnych kosztów kapitałowych. 
Jedyne koszty to koszty operacyjne, które 
znacznie łatwiej ponieść. 
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Chmura prywatna 
Chmury prywatne to dostępne w Internecie, 
profesjonalnie zarządzane usługi przeznaczone 
dla firm i instytucji. Inaczej niż chmury publiczne, 
chmury prywatne nie zapewniają szybkiego 
dostarczania i niskich kosztów kapitałowych, 
jednak mają szereg innych, istotnych zalet. 

• Kontrola i pewność. Zawsze wiesz, 
gdzie są Twoje dane. Często dane są 
przechowywane w należącej do Ciebie sieci.  

• Szybszy rozruch. Początkowe kopie 
danych można sporządzić w siedzibie 
firmy, w szybkiej sieci lokalnej, ponieważ 
kopiowanie tych danych do chmury 
publicznej w Internecie może potrwać kilka 
dni, a niekiedy nawet kilka tygodni. 

• Szybsze przywracanie danych. 
Co najważniejsze, potrzebne dane można 
często pobrać znacznie szybciej niż 
z chmury publicznej istniejącej w Internecie.  

Rozwiązania hybrydowe 
Chmura hybrydowa łączy lokalny magazyn 
danych, znajdujący się fizycznie w siedzibie 
firmy, z dodatkową kopią danych 
przechowywaną poza siedzibą w chmurze 
publicznej. Takie rozwiązanie łączy w sobie 
zalety obu typów chmur. Magazyn lokalny jest 
szybki i tani. Urządzenia można zabezpieczyć 
fizycznie i skonfigurować odpowiednio do 
potrzeb przedsiębiorstwa. Jednocześnie, 
kopię danych biznesowych o krytycznym 
znaczeniu można magazynować w chmurze 
publicznej, tak aby umożliwić przywrócenie 
tych danych w razie poważnej awarii. Niektóre 
systemy NAS są zaprojektowane w taki 
sposób, aby umożliwiały łatwą integrację 
z popularnymi usługami chmury publicznej. 
Pozwala to w prosty sposób chronić 
newralgiczne dane firmy, a jednocześnie 
zapewnić pracownikom dostęp do danych 
w obrębie firmy, jak i poza jej siedzibą. 

Kluczowe zagadnienia 
dotyczące magazynów danych 
dla małych i średnich firm 
Wyjaśniliśmy już, dlaczego tak ważne jest 
udostępnianie i chronienie danych; 
przedstawiliśmy również najważniejsze 
technologie oraz podstawowe zagadnienia 
operacyjne (ochrona i przywracanie danych). 
Jak opracować rzeczową strategię, która 
uwzględnia wszystkie te zmienne 
uwarunkowania? 

Zagadnienia operacyjne 
Najwyższy priorytet ma ochrona danych. Może 
to sugerować konieczność wysokich nakładów, 
jednak nie musi tak być, ponieważ największy 
wpływ na koszt urządzeń magazynujących ma 
nie tyle ochrona danych, co wydajność. Dzięki 
najnowszym rozwiązaniom technicznym małe 
i średnie firmy rzadko kiedy potrzebują 
korzystać z systemów, których cena 
przekracza 50 000 USD. 

Ochrona 

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, 
które ułatwią znalezienie niezawodnych 
i ekonomicznych rozwiązań do magazynowania 
danych. Odpowiedni system powinien spełniać 
następujące warunki: 

Ochrona danych RAID. Niezależnie od tego, 
czy używany jest tryb dublowania (RAID 1) 
czy kontrola parzystości danych (RAID 5), 
wszystkie dane muszą być chronione na 
wypadek awarii dysków. Każdy dysk ulega 
z czasem awarii — nie wiemy tylko, kiedy 
to nastąpi.  

Możliwość podłączenia dwóch zasilaczy. 
Przerwa w dostarczaniu zasilania, szczególnie 
podczas zapisywania danych na dysku, może 
spowodować uszkodzenie danych. 
Dwa przewody zasilające podłączone do 
zasilaczy awaryjnych (UPS) pozwolą 
wyeliminować związane z tym ryzyko. 
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Dyski klasy enterprise. Dyski ogólnego 
przeznaczenia często zapewniają niższą 
ochronę integralności danych niż dyski klasy 
enterprise, a stosowanie takich dysków 
w systemach RAID 5 pociąga za sobą istotne 
ryzyko. Dyski klasy enterprise odznaczają się 
także znacznie wyższym średnim czasem 
pracy bezawaryjnej (MTBF) niż dyski 
ogólnego przeznaczenia. 

System RAID 5 umożliwia przywrócenie 
sprawności w przypadku awarii jednego 
z dysków. Po wymianie uszkodzonego dysku 
na nowy utracone dane są odtwarzane na 
nowym dysku. W przypadku dysków ogólnego 
przeznaczenia prawdopodobieństwo 
napotkania nieusuwalnego błędu podczas 
rekonstrukcji utraconych danych może 
wynosić nawet 40%. W przypadku 
wystąpienia dwóch takich błędów system 
RAID 5 nie może odbudować danych, co 
może oznaczać ich całkowitą utratę. 

Ryzyko wystąpienia takiego problemu 
w dyskach klasy enterprise jest znacznie 
niższe, ponieważ zapewniają one wyższy 
poziom integralności danych. Ponadto, dyski 
przeznaczone do pracy w systemach RAID 
często oferują udoskonalone mechanizmy 
obsługi błędów macierzy RAID, które 
podnoszą niezawodność działania aplikacji. 

Przywracanie danych 

Zdolność do przywrócenia danych 
biznesowych jest bezwzględnie konieczna 
dla wznowienia działalności biznesowej po 
katastrofalnym wydarzeniu. Przywracanie 
danych przebiega najszybciej wtedy, gdy 
dane są przechowywane lokalnie. Jeśli 
jednak na skutek klęski żywiołowej lub 
poważnej awarii magazyn lokalny jest 
niedostępny, można przywrócić dane 
z magazynu w chmurze publicznej.  

Wyobraźmy sobie na przykład, że firma 
zatrudniająca 20 pracowników ma 500 GB 
newralgicznych danych biznesowych, 
obejmujących pocztę e-mail, materiały 
marketingowe oraz dane księgowe 
i finansowe, a kopia zapasowa wszystkich 
tych danych znajduje się w chmurze 
publicznej. Gdyby firma zainwestowała 
w łącze internetowe o dużej szybkości, 
np. 30 Mb/s, a dostawca usługi chmury 
umożliwiał pełne wykorzystanie tej 
przepustowości do przesyłania plików, 
przywracanie danych z chmury odbywałoby 
się w tempie 180 MB na minutę, czyli prawie 
11 GB na godzinę. Nawet przy takiej 
szybkości pobierania potrzeba by około 
46 godzin na przywrócenie wszystkich 
danych z kopii zapasowej. Właśnie dlatego 
niektóre usługi chmury publicznej oferują 
opcję kopiowania danych na dysk twardy 
i wysyłania takiego dysku do klienta kurierem 
z dostawą następnego dnia. „Przepustowość” 
tej metody jest znacznie większa i umożliwia 
klientowi szybsze wznowienie działalności. 

Zarządzanie 

Rzadko która mała lub średnia firma 
zatrudnia własnych specjalistów IT. Dlatego 
przy wyborze magazynu danych należy 
wziąć pod uwagę następujące kryteria: 

Łatwość eksploatacji. Instalacja 
i konfiguracja muszą być łatwe, aby nie 
nastręczać trudności na samym początku. 
Łatwość codziennego użytkowania pomaga 
w zarządzaniu, a na dłuższą metę przekłada 
się na zadowolenie użytkowników. Nie warto 
na przykład inwestować w urządzenie, jeśli 
dodanie do sieci nowego komputera 
i utworzenie jego kopii zapasowej zawsze 
wymaga interwencji zewnętrznego 
konsultanta IT. 
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Koszt. Istotny jest całkowity koszt posiadania 
(TCO). Czy koszt początkowy obejmuje cenę 
dysków twardych? Ile będzie kosztować 
zainstalowanie i skonfigurowanie rozwiązania 
w środowisku firmy? Czy z danym 
rozwiązaniem jest dostarczane całe 
oprogramowanie konieczne do ochrony danych 
w firmie, w tym licencje na oprogramowanie do 
tworzenia kopii zapasowych komputerów 
wszystkich pracowników? Należy również 
wziąć pod uwagę skalowalność rozwiązania, 
tak aby mogło ono nadążyć za rozwojem firmy. 

Automatyzacja. Skomplikowane procedury 
wymagające żonglerki taśmami czy dyskami 
z reguły nie sprawdzają się w małych 
firmach. Warto poszukać rozwiązań, które 
zapewniają pełną automatyzację ochrony 
danych. Automatyczne kopie zapasowe 
komputerów oraz tworzenie kopii 
zapasowych w chmurze powinny być 
traktowane jako konieczne wymagania.  

Przywracanie danych. Szybkie 
i bezproblemowe przywracanie danych jest 
kluczem do zapewnienia ciągłości biznesowej. 
Gdy każda chwila przestoju jest kosztowna, 
przywracanie całego systemu („bare metal”) 
jest równie ważne jak przywracanie 
pojedynczych plików i folderów z kopii 
zapasowej. Dostępnych jest wiele pakietów 
oprogramowania umożliwiających tworzenie 
kopii zapasowych systemów Windows®, Linux® 
i Mac® na dyskach sieciowych. Programy te 
można zainstalować i skonfigurować tak, aby 
automatycznie tworzyły kopie zapasowe nocą. 

Jaka optymalną strategię 
magazynowania danych 
powinna wybrać mała firma? 
Jako właściciel małej firmy o ograniczonych 
zasobach wsparcia technicznego, sam 
korzystam z rad, których udzielam znajomym 
i klientom. 

Dopilnuj, aby wszystkie dane były kopiowane 
na dodatkowy nośnik. Obejmuje to m.in. 
kopiowanie danych z podłączonych do sieci 
komputerów na urządzenie magazynujące. 
Urządzenia magazynujące ulegają awariom, 
zwykle w najmniej odpowiedniej chwili. 
Dlatego zawsze dysponuję co najmniej 
dwiema kopiami danych. W przypadku 
danych o znaczeniu krytycznym, liczba ta 
wzrasta do trzech lub więcej. Koszt nośników 
jest niewielki w porównaniu z kosztem 
odtworzenia utraconych danych. Warto 
korzystać z nich swobodnie. 

Używaj systemu NAS jako centralnego 
magazynu danych. Na rynku jest dostępnych 
kilka rozwiązań NAS oferujących zarówno 
wbudowaną macierz RAID, jak i integrację 
z publicznymi chmurami do magazynowania 
danych. Pozwala to udostępniać dane innym 
użytkownikom oraz tworzyć w chmurze kopie 
zapasowe newralgicznych danych z jednego 
miejsca. Urządzenie NAS powinno 
udostępniać funkcje omówione w sekcji 
„Zagadnienia operacyjne” powyżej. 

Dane o krytycznym znaczeniu powinny być 
kopiowane na urządzenie NAS, a następnie 
kopiowane po raz drugi, do magazynu 
danych w chmurze. W sytuacji awaryjnej 
zagwarantuje to bezpieczeństwo danych 
i pozwoli kontynuować działalność firmy. 

Moja niewielka firma nie może sobie pozwolić 
na zatrudnienie stałego personelu IT. 
Dlatego cenię sobie producentów urządzeń 
magazynujących, którzy zapewniają 
odpowiednie wsparcie dla swoich produktów 
oraz łatwy dostęp do pomocy technicznej 
i serwisu w cenie przystępnej dla małej firmy. 
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Wnioski 
Trudno przecenić znaczenie, jakie dla 
działalności małej firmy ma ochrona danych. 
Każda mała firma powinna jak najszybciej 
wdrożyć odpowiednią strategię ochrony 
i przywracania danych. 

Do niedawna z ochroną i przywracaniem 
danych wiązały się złożone problemy 
techniczne, wymagające skomplikowanych 
rozwiązań — tak kosztownych, że mogły 
sobie na nie pozwolić tylko większe 
przedsiębiorstwa. Dziś otwiera się nowy 
rynek tanich, łatwych w zarządzaniu 
systemów magazynujących, które oferują 
funkcje urządzeń klasy enterprise, a przy tym 
nie wymagają zatrudniania etatowych 
specjalistów IT. Systemy te są zwykle 
wyposażone w cztery do ośmiu dysków 
twardych, wbudowany serwer i łatwe 
w obsłudze oprogramowanie do zarządzania, 
a także umożliwiają tworzenie kopii 
zapasowych danych o objętości kilku 
terabajtów. 

Wybierając rozwiązanie do magazynowania 
danych przeznaczone dla małej firmy, 
zawsze warto kierować się rozsądkiem i nie 
stawiać wszystkiego na jedną kartę. Chmura 
hybrydowa — połączenie największych zalet 
lokalnego i zdalnego magazynu danych — 
zapewnia z jednej strony szybki dostęp do 
lokalnie przechowywanych danych i kontrolę 
nad nimi, a z drugiej strony daje pewność, że 
dodatkowa kopia danych przechowywana 
poza siedzibą firmy będzie bezpieczna 
w razie poważnej awarii czy klęski 
żywiołowej. 
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