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Co łączy małe i duże przedsiębiorstwa? Chociaż mają zupełnie inne budżety na IT i nieporów-
nywalnie różny dostęp do wykwalifikowanej kadry technicznej, oba sektory biznesu mają ten 
sam cel – ochronę najcenniejszego posiadanego zasobu, jakim są dane. 

W świecie, w którym cyfrowa transformacja wyłania rynkowych zwycięzców i przegranych, 
sposób, w jaki dane są generowane, przetwarzane, przechowywane i chronione staje się naj-
większym wyróżnikiem także w sektorze mniejszych i średnich przedsiębiorstw. 

Rozmiar firmy nie ma znaczenia, jeśli chodzi o skutki przerwy w działalności biznesowej czy 
utraty danych. Zarówno dla dużego, jak i małego przedsiębiorstwa awarie i brak dostępu 
do informacji wiążą się z dotkliwymi stratami finansowymi, mogą zaszkodzić reputacji firmy, 
osłabić lojalność jej klientów i wpłynąć na relacje z dostawcami oraz partnerami biznesowy-
mi. W najgorszym scenariuszu mogą doprowadzić do upadku i wielkiego rynkowego gracza, 
i skromnego przedsięwzięcia. 

Wobec wielu zagrożeń ochrona danych nie jest prostym zadaniem – trzeba zapewnić danym 
bezpieczeństwo, a jednocześnie zadbać o ich wysoką dostępność. Umożliwia to właściwie 
skrojona do potrzeb MŚP infrastruktura IT. Dostarczona przez partnera, oferującego wiodą-
ce w branży technologie i dysponującego profesjonalnym zespołem ekspertów. Mającego 
duże kompetencje w integrowaniu poszczególnych komponentów rozwiązania oraz zapew-
niającego wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Przy wyborze sprzętu liczy się po-
ziom oferowanego serwisu producenta i niska awaryjność urządzeń. Nasi klienci najczęściej 
wybierają rozwiązania czołowych dostawców infrastruktury, takich jak Dell EMC.

Aby w pełni wykorzystać wielki kapitał, jakim są dane, MŚP muszą najpierw określić, gdzie 
się one obecnie znajdują, jak są zarządzane i chronione. Dowiedzieć się, co trzeba zmienić, 
co poprawić. Zdefiniować swoje potrzeby w zakresie infrastruktury. Prezentujemy wyniki na-
szego badania, które powinny pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na te pytania. 

CEO - One System Sp. z o.o.

Maciej Kałużyński
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Cel badania

Uczestnicy badania

Mając to na uwadze zapytaliśmy małe i średnie firmy, jak przechowują swoje dane i jak je chronią. 
Jakie mają doświadczenia i z jakimi problemami się mierzą? Sprawdziliśmy, jak obecnie wygląda 
ich infrastruktura i jakie mają plany jej rozwoju w najbliższej przyszłości. Z dostarczonych nam 642 
odpowiedzi wynika, że choć polskie MŚP mają świadomość konieczności zapewniania ochrony danym 
i dostępu do nich, to nie zawsze wiedzą, jak ten cel osiągnąć. 

Chociaż polski sektor przedsiębiorstw jest 
zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, 
których udział w strukturze wszystkich przed-
siębiorstw wynosi aż 96,2%1, to nie one przewa-
żają w naszym raporcie poświęconym sektoro-
wi MŚP. Jest to zgodne z celem badania, które 
w założeniu miało opisywać firmy, które już po-
siadają lub powinny posiadać mniej lub bardziej 
profesjonalną infrastrukturę IT. Kilkuosobowe 
firmy częściej poprzestają na rozwiązaniach 

znanych z rynku konsumenckiego i nie zgłasza-
ją potrzeby posiadania serwera, pamięci maso-
wej czy wydajnej sieci. Jednak także i one mogą 
docenić korzyści ze stosowanych w większych 
organizacjach sposobów ochrony i zapewniania 
dostępu do danych.

Na ten odsetek składają się firmy zatrudniające mniej niż 5 osób (10%) oraz od 5 do 10 osób (12%). 
Firmy zatrudniające 10-20 osób stanowiły 13% wszystkich odpowiadających, 20-50 osób – 21%, 50-
100 – 17%, a więcej niż 100 – 27%. Jeśli chodzi o profil działalności najwięcej firm pochodziło spoza 
branży IT – 43%, związanych z tą branżą było 26%, tyle samo było instytucji z sektora publicznego, 
a 9% odpowiadających zaliczyło swoją organizację do kategorii „inne”.

W rozkładzie uczestników naszego badania 
mikroprzedsiębiorstwa – określone przez licz-
bę zatrudnionych (do 10 osób) – stanowią 22%. 

1 „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2018

W MŚP, tak jak w największych korporacjach, dane stały się najcenniejszym zasobem, który trzeba 
chronić. Nawet najmniejsze firmy powinny zabezpieczać dane przed cyberzagrożeniami, przed ich 
utratą spowodowaną awarią sprzętu czy oprogramowania. Zapewniając sobie stały i łatwy dostęp 
do danych, MŚP stają się bardziej konkurencyjne. Z kolei brak takiego dostępu naraża je na przestoje, 
które mogą być bardzo kosztowne. 

Ile osób pracuje   
w Twojej organizacji?

Czym zajmuje się 
 Twoja organizacja?
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W jaki sposób przechowujemy dane? 

To pytanie może stanowić klucz do oceny 
obecnego podejścia do ochrony i zapewniania 
dostępu do danych w polskich małych i średnich 
firmach. Jak więc to wygląda?

Na komputerach pracowników przechowuje 
dane 18% ankietowanych. Ten sposób, stoso-
wany najczęściej przez najmniejsze firmy, nie-
posiadające infrastruktury IT, daje najmniejsze 
możliwości ochrony danych i ich współdzielenia. 
A w zasadzie tych możliwości nie daje wcale. 
Dostęp do zapisanej na komputerze informacji 
ma najczęściej tylko jego użytkownik, tworzenie 
kopii zapasowych jest ograniczone (jeśli są one 
w ogóle robione, to zwykle przy użyciu przeno-
śnych pamięci typu pendrive). Zarówno kompu-
ter z danymi (którym jest najczęściej laptop), jak 
i pendrive z zapisaną ich kopią, mogą stać się 
przedmiotem kradzieży, która oznacza bezpow-
rotną utratę związanych z biznesem informacji, 
będących podstawą jego funkcjonowania. 

Zdecydowanie bardziej profesjonalnie do ochro-
ny i  zapewniania dostępu do informacj i
podchodzą f irmy, które przechowują dane
na własnych serwerach fizycznych (35%) oraz 
własnych urządzeniach pamięci masowej (24%). 
Własna infrastruktura serwerowa oraz pamię-
ciowa zapewnia łatwy dostęp do informacji 
i zasobów, gwarantując większe bezpieczeń-
stwo danym – poprzez możliwość zastosowa-
nia spójnej polityki tworzenia kopii zapasowych 
w każdej małej i średniej firmie. 
 
Może dziwić fakt, że tylko 13% ankietowa-
nych przechowuje swoje dane na współdzielo-
nych lub wirtualnych serwerach. Wirtualizacja 
to technika znana już od wielu lat, która 
dowiodła swoich zalet. Pozwala ona uruchamiać 
wiele serwerów wirtualnych na jednym 

serwerze fizycznym, co przekłada się na lepsze 
wykorzystanie jego zasobów. Umożliwia zwięk-
szenie ciągłości biznesowej i łatwiejsze odzyski-
wanie po awarii. Ułatwia też zarządzanie. Przy-
czyną małego wykorzystania wirtualizacji w MŚP 
może być trapiący ten sektor brak kompetencji 
w obszarze IT.

Nie dziwi za to niski odsetek przecho-
wujących dane w chmurze lub w usłu-
gach online – 10%. 

Niejedno wcześniejsze badanie poka-
zało, że – jak dotąd – polskie firmy oba-
wiają się chmury. Chcą wiedzieć, gdzie 
znajdują się ich dane, więc podejrzliwie 
podchodzą do usług, które – ich zdaniem 
– takiej kontroli nie dają.

Jak obecnie  przechowujesz 
większość swoich danych?
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Częstotliwość zakupu 
serwerów w firmach 

Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że polskie MŚP chętnie inwestują w infrastrukturę serwerową. 
W ciągu ostatnich 6 miesięcy nowy serwer kupiło 23% z nich, w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 15%, 
a w ciągu ostatnich 2 lat – 13%. Ponad 2 lata temu w nowy serwer zainwestowało 32% badanych. 

Aby korzystać w pełni z bezpiecznego, szybkiego 
i niezawodnego oprogramowania dla biznesu, 
wspierającego jego innowacyjność, firmy potrze-
bują nowoczesnej infrastruktury IT, w tym serwe-
rowej. Modernizacja nie jest po prostu wymianą 
starego sprzętu na nowy, o podobnych możliwo-
ściach. Wydajność procesorów co roku wyraźnie 
wzrasta, więc firmy, które nie odświeżają swoich 
serwerów, ryzykują, że ich krytyczne aplikacje 
i systemy biznesowe nie będą działać optymal-
nie. W efekcie zmaleje ich konkurencyjność 
na rynku. Nowoczesne serwery umożliwiają szyb-
sze wprowadzanie nowych technologii, co prze-
kłada się na korzyści biznesowe, takie jak zwięk-
szenie wydajności pracowników, wprowadzanie 
kolejnych usług, lepsza obsługa klientów itp. 
 
MŚP powinny zdawać sobie sprawę, że nie warto 
utrzymywać przestarzałego sprzętu. Oszczędno-

ści są wyłącznie pozorne, bo to właśnie wdro-
żenie efektywnej strategii odświeżania swoich 
serwerów, zgodnej z cyklem ich życia, przynosi 
korzyści ekonomiczne. Tym bardziej, że cena 
wsparcia i obsługi starzejącego się sprzętu z każ-
dym rokiem gwałtownie rośnie.

Oczywiście, modernizacja wiąże się z pewnymi 
wyzwaniami związanymi z migracją i integracją 
systemów. Małe i średnie firmy, cierpiące na nie-
dostatek wymaganych kompetencji z obszaru 
IT, mogą zwrócić się po pomoc do integratora 
mającego duże doświadczenie w rozwiązywaniu 
tego rodzaju problemów. Zaproponowane przez 
niego rozwiązanie powinno być „uszyte na mia-
rę”, czyli odpowiednio wcześniej poprzedzone 
pomiarami, wywiadem technicznym i projektem.

15%

23%

13%

9%

8%

Ponad 2 lata temu 32%

Kiedy ostatni raz Twoja firma kupiła serwer?

Jeszcze nigdy
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Rodzaje i wolumeny serwerów

Na pytanie – z ilu fizycznych serwerów obecnie 
korzystasz? – najwięcej ankietowanych odpo-
wiedziało, że z jednego (28%). Z dwóch serwe-
rów korzysta 19% badanych firm, z trzech – 11%, 
z czterech – 10%. Następnie mamy wyraźny prze-
skok i kolejna większa grupa odpowiadających 
(11%) deklaruje fakt korzystania z 10 serwerów.  
 
Ci, którym wystarcza jeden fizyczny serwer, mogą 
nie planować szybkiego rozwoju swojej firmy. 
Bez wątpienia pewną elastyczność na wypadek 
zwiększenia się potrzeb zapewni im nowoczesny 
serwer o dużych możliwościach rozbudowy – 
w zakresie mocy obliczeniowej, pamięci opera-

cyjnej i zasobów dyskowych. Gorzej, gdy rolę 
jedynego serwera w organizacji pełni przezna-
czony do takich zadań zwykły komputer PC. 

W małych firmach wciąż tak się zdarza. Powinny 
mieć one świadomość, że tylko serwery są zapro-
jektowane do obsługi wielu użytkowników oraz 
uruchamiania różnych usług i aplikacji. Zakup 
serwera przyniesie im wiele korzyści związanych 
z dużą pojemnością, bezproblemową wymianą 
informacji oraz bezpieczeństwem zapewnianym 
przez tego rodzaju rozwiązanie.

Wśród badanych małych i średnich firm posiadających infra-
strukturę serwerową, z własnych serwerów typu tower korzysta 
34%, z własnych serwerów rackowych – 47%, a z własnych ser-
werów typu blade – 6%. Stosunkowo niewielki odsetek organi-
zacji (12%) korzysta z oferty wirtualnych serwerów w chmurze.

Przechowywanie danych w MŚP

Z ilu fizycznych serwerów
obecnie korzystasz?

Z jakich serwerów  korzystasz?
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Maszyna typu tower to najbardziej podstawowy wariant, popularny zwłaszcza przy wybo-
rze pierwszego serwera w firmie. Na sprzęt o wymiarach nieodbiegających wiele od kompu-
tera PC (ale – jak już wspomniano – o daleko większych od niego możliwościach) może zdecydo-
wać się mała firma nie posiadająca specjalnego pomieszczenia na infrastrukturę IT (serwerowni). 
 
Jeśli potrzeby są większe i dostępna jest serwerownia, naturalnym wyborem staje się serwer insta-
lowany w szafie rackowej. To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce – do szafy można wstawiać 
kolejne maszyny oraz inne elementy infrastruktury.
 
Firmy o dużych potrzebach obliczeniowych mogą postawić na serwery blade. To sprzęt tak zaprojek-
towany, by oszczędzać jeszcze więcej miejsca niż w przypadku maszyn typu rack. Pojedyncze serwery 
blade to karty, które montuje się w specjalnej obudowie z współdzielonym zasilaniem i okablowa-
niem.

Serwer Tower – najbardziej 
podstawowy wariant, wy-
miarami nie odbiegający 
od komputerów PC, ale 
o znacznie większych 
możliwościach, chętnie 
wybierany przy zaku-
pie pierwszego serwera  
w małej i domowej firmie.

Serwer instalowany w sza-
fie rackowej – stosowany 
w małych i średniej wielkości 
przedsiębiorstwach, pozwala
na łatwą rozbudowę serwe-
rowni o kolejne maszyny oraz
inne elementy infrastruktury.

Serwer kasetowy Blade – prze-
znaczony do firm o zdecydo-
wanie większych potrzebach 
obliczeniowych, pozwalający 
na budowę własnego cen-
trum danych.

Przechowywanie danych w MŚP
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Przeznaczenie serwerów 

Serwer wykonuje różne zadania. Można go tak 
skonfigurować, by udostępniał wiele usług albo 
był przeznaczony (dedykowany) do konkretnej 
aplikacji i zastosowania (dzięki wirtualizacji moż-
na uruchomić wiele wirtualnych dedykowanych 
maszyn na tym samym fizycznym sprzęcie).

Wśród najpopularniejszych usług są serwery 
plików i drukowania. W pierwszym przypad-
ku serwer udostępnia pliki i kontroluje dostęp 
do nich. W drugim zarządza dostępem do współ-
użytkowanych drukarek, ułatwiając instalowanie 
niezbędnych sterowników na komputerach użyt-
kowników. Serwery często obsługują najważniej-
sze funkcje sieciowe, takie jak DHCP (uzyskiwanie 
adresu IP, dzięki któremu jeden komputer może 
komunikować się z innymi) czy DNS (tłumacze-
nie łatwych do zapamiętania nazw domenowych 
na adresy IP). Można też skonfigurować na nich 
usługi VPN, aby umożliwić bezpieczny zdalny 
dostęp do zasobów lokalnych.

Dla komputerów z systemem Microsoft Windows serwer może udostępniać usługę Active Directory 
(AD). Tworzy ona katalog użytkowników, komputerów, innych urządzeń oraz usług, udostępniając 
w razie potrzeby zawarte w nim informacje. To w AD jest zapisane, kto i do czego może się zalogować 
i jaki ma przyznany dostęp.

Oczywiście serwery mogą być używane do obsługi różnych aplikacji – od programów finansowo-księ-
gowych, przez wspomagające sprzedaż i zarządzanie, po oprogramowanie komunikacyjne (takie 
jak poczta e-mail, kalendarze, komunikatory, telefonia głosowa czy wideokonferencje). Na serwerze 
może też działać baza danych, udostępniająca swoją zawartość różnym aplikacjom. 

W naszym badaniu wykorzystanie serwerów plików potwierdziło 28% ankietowanych, 
a obsługę baz danych – 27%. Z serwerów infrastruktury (AD, DHCP, VPN) korzysta 20% 
badanych MŚP, a z serwerów poczty e-mail – 11%. Małe i średnie firmy uruchamiają też 
serwery w celach rozwoju oprogramowania (7%) oraz renderingu i przetwarzania danych (5%).

Do jakich celów 
wykorzystujesz serwery?

Serwery
deweloperskie

Rendering,
przetwarzanie

danych
Inne
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Lokalizacja 

Na pytanie o lokalizację zdecydowana większość 
ankietowanych (67%) odpowiedziała, że dzia-
łają one w ich własnej serwerowni. Oczywiście 
firmy mogą takiej nie posiadać, co nie oznacza, 
że nie mogą korzystać z serwerów. Do tych 
mniejszych skierowana jest np. bogata ofer-
ta wydajnych, funkcjonalnych, bezpiecznych, 
a przy tym niewielkich serwerów typu tower, 
które można ustawić nawet „pod biurkiem”. 
Jak wynika z naszego badania, z takiego roz-
wiązania korzysta 15% ankietowanych MŚP. 
Kolejne 14% z nich korzysta z usługi zewnętrznej, 
profesjonalnej serwerowni.

Zakładając, że chcemy postawić na własną 
infrastrukturę – a jak wynika nie tylko z naszego 
badania, na usługi chmury obliczeniowej 
decyduje się wciąż niewielka część MŚP – stajemy 
przed wyborem stworzenia własnej serwerowni 
albo umieszczenia swoich serwerów w profesjo-
nalnym, zewnętrznym obiekcie. Oba rozwiązania 
mają plusy i minusy.

Stawiając na własną serwerownię, mamy wszystko pod kontrolą. Ponieważ sprzęt jest na miejscu, 
mamy do niego stały dostęp i to my decydujemy o poziomie zabezpieczeń czy ciągłości działania. 
Nie musimy obawiać się też zmian w opłatach za utrzymywanie naszej infrastruktury u zewnętrznego 
operatora centrum danych. Z drugiej strony, żeby to wszystko działało bez zarzutu, potrzebujemy 
wykwalifikowanego personelu. Możemy mieć też problem z uzyskaniem wysokiego poziomu redun-
dancji łączy internetowych i zasilania. Zapewnienie wysokiej dostępności na wypadek awarii może 
być poza naszym zasięgiem. Wreszcie – rzecz najbardziej podstawowa – zbudowanie własnego, pro-
fesjonalnego obiektu może po prostu być droższe od zewnętrznej usługi kolokacji.

W przypadku usługi kolokacji w zewnętrznej serwerowni koszty chłodzenia i zasilania infrastruktury 
mogą być rozłożone na wielu klientów, a przez to mniejsze. Dostępne będą zapasowe łącza interne-
towe oraz profesjonalne zabezpieczenie zasilania. Usługodawca może oferować opcję zapasowego 
centrum danych, dzięki której awaria będzie miała minimalny wpływ na naszą ciągłość działania. 
Z drugiej strony nasza infrastruktura nie będzie na miejscu, więc utrudnione stanie się jej utrzyma-
nie i rozwiązywanie problemów. Fizyczny dostęp do niej może być tylko w umówionych z właścicie-
lem serwerowni godzinach. Na łączu pomiędzy naszą firmą a naszą infrastrukturą może dochodzić 
do spadków przepustowości i opóźnień.

Gdzie  pracują
Twoje  serwery?



10Przechowywanie danych w MŚP

Oczekiwania użytkowników  

Na pytanie o plany rozwoju infrastruktury 
serwerowej aż 35% respondentów naszego 
badania odpowiedziało, że będzie potrzebować 
więcej serwerów, niż obecnie. Pozostać przy 
obecnym stanie posiadania chce 59% bada-
nych, a zmniejszyć liczbę serwerów planuje 6%. 
 
Jak więc wynika z naszego badania spora część 
mniejszych i średnich organizacji zamierza 
w najbliższym czasie rozwijać swoją infrastruk-
turę. Należy pamiętać o tym, że MŚP nie mają 
tak rozbudowanych działów IT, jak duże przed-
siębiorstwa. Wiele z nich w ogóle nie posiada 
własnego personelu technicznego. W ich sytuacji 
rozwiązaniem tego problemu może być daleko 
idąca automatyzacja wdrażania infrastruktury 
serwerowej i zarządzania nią. Dlatego firmy te po-
winny zwrócić uwagę na nowoczesne platformy 
sprzętowe, znakomicie ułatwiające zarządzanie 
oraz ochronę danych, zapewniające łatwą rozbu-
dowę. Warto, aby przyjrzały się także infrastruk-
turze hiperkonwergentnej (HCI – Hyper-Conver-
ged Infrastructure), która na polu automatyzacji 
obsługi idzie najdalej.

Platforma HCI łączy funkcje obliczeniowe, pamięciowe, sieciowe i wirtualizacyjne w jednym sprzęto-
wym urządzeniu (appliance). Wszystkie wymienione komponenty są od razu zintegrowane i zarządza-
ne przez jedno oprogramowanie. Ponieważ całość pochodzi od pojedynczego dostawcy, to uzyskuje 
się taki poziom kontroli nad infrastrukturą, o jakim nie ma mowy, gdy każdy komponent dostarcza 
ktoś inny.

O ile wdrożenie kolejnego serwera w firmie to pracochłonne i czasochłonne zajęcie, o tyle z HCI jest 
inaczej. Gdy trzeba posiadaną infrastrukturę rozbudować, kupuje się po prostu kolejne urządzenie 
i podłącza do systemu – nowe zasoby zostają szybko i automatycznie dodane do pozostałych. Infra-
struktura hiperkonwergentna ułatwia firmom wprowadzanie cyfrowej transformacji, oferując skalo-
walność, łatwość zarządzania i efektywność kosztową. W czasach, gdy najdroższym zasobem stają się 
na rynku nie sprzęt i technologie, ale specjaliści IT, HCI przynosi oszczędności wynikające z obsługi 
uproszczonej do maksimum.

Uważasz, że w ciągu  
najbliższego roku będziesz  

potrzebować...
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Częstotliwość utraty danych 

Do utraty danych w  ciągu ostatnich 6 miesięcy 
przyznaje się 18% ankietowanych. W ciągu ostat-
niego roku straciło dane 3%, a  dwóch lat – 4% 
badanych MŚP. Przed ponad dwoma latami 
od takiego incydentu doszło u  11% firm. Nato-
miast 60% badanych małych i średnich przedsię-
biorstw deklaruje, że nigdy nie utraciły danych.
  
Ten ostatni wynik może zaskakiwać. Świadczyłby 
albo o dobrym przygotowaniu MŚP na wszelkie 
zdarzenia prowadzące do utraty danych, albo 
o  ich wielkim szczęściu. Trzeba jednak wziąć 
pod uwagę, że część z nas po prostu nie przyzna 
się do takiego incydentu, nawet w anonimowej 
ankiecie. Są organizacje, które – z różnych wzglę-
dów – nie mogą ujawniać takich faktów. Wśród 
deklarujących brak utraty danych zapewne nie 
brakuje też takich, które o  stracie (jeszcze) nie 
wiedzą. To dlatego, że dane przyrastają dzisiaj 
bardzo szybko i  trudno mieć nad wszystkimi 
kontrolę. Jednak bez względu na wynik naszej 
ankiety w  tym punkcie, trzeba przywołać sta-
rą prawdę, która mówi: organizacje dzielą się  
na takie, które doświadczyły już utraty danych 
oraz takie, które jej w przyszłości doświadczą.

A przyczyn utraty danych jest całe mnóstwo. Dochodzi do wypadków losowych, zepsuje się sprzęt, 
a oprogramowanie przestanie działać tak jak powinno. Nie można zapomnieć o błędach ludzkich, 
niedbalstwie pracowników a nawet ich złośliwych działaniach (np. w zemście za zwolnienie). Swoje 
dokładają przerwy w dopływie prądu. Są i cyberzagrożenia, a wśród nich złośliwe oprogramowanie 
typu ransomware – przesyłane wraz z wiadomościami e-mail albo umieszczane na spreparowanych 
przez przestępców stronach internetowych. Ich kolejne odmiany potrafią omijać zabezpieczenia i szy-
frować dane w komputerach i zasobach sieciowych – ich odzyskania wcale nie gwarantuje zapłacenie 
okupu.

Co oczywiste, za ochronę danych chętniej biorą się organizację, które doświadczyły już straty. Jednak 
ci szczęśliwcy, których to ominęło, powinni pamiętać, że wdrożenie planu tworzenia kopii zapaso-
wych trwa krótko, w porównaniu z czasem, potrzebnym do odzyskania informacji po poważnym incy-
dencie, który kiedyś się wydarzy. Taki plan musi stać się częścią szerszej polityki ochrony danych, nie 
tylko w dużych przedsiębiorstwach, ale wszystkich firmach, dowolnej wielkości.

Bezpieczeństwo i niezawodność insfastruktury IT

Kiedy ostatnio  Twoja 
firma straciła jakieś dane?

Nie wiem,
nie pamiętam

W ciągu
ostatnich
12 miesięcy

W ciągu
ostatnich

2 lat

18%
W ciągu  ostatnich 

6 miesięcy
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Największe zagrożenia dla firm 

Ankietowani zdają sobie sprawę 
z wymienionych wcześniej zagrożeń 
dla bezpieczeństwa posiadanych 
danych. Wśród nich na pierwszym 
miejscu wymieniają awarię sprzęto-
wą – wskazało na nią 65% badanych. 
Kolejne są: nieuwaga lub nieroztrop-
ność pracowników – 59%, atak hac-
kerski – 40%, sabotaż pracowników 
– 32% (można było zaznaczać wiele 
odpowiedzi).

Nowoczesna infrastruktura ser-
werowa jest na wiele sposobów 
zabezpieczona przed skutkami awa-
rii któregoś ze swoich komponentów. 

Te zaawansowane technologicznie systemy są wyposażone w nadmiarowe zasilacze i karty 
sieciowe, a także w wymieniane bez przerywania pracy serwera dyski (działające w celu zwięk-
szenia ochrony danych w układzie RAID). Zapewniają one ciągłość działania i niezawodność, nie 
posiadając tzw. pojedynczego punktu awarii (SPoF — Single Point of Failure), czyli elementu, które-
go awaria spowoduje przerwanie działania całego systemu lub utratę jego podstawowych funkcji. 
 
Bezpieczeństwo sprzętowe można zwiększyć jeszcze bardziej, tworząc konfiguracje o wysokiej 
dostępności (HA), minimalizujące skutki przestoju. Takie jak zapasowy serwer, który będzie z podsta-
wowym synchronizował dane w czasie rzeczywistym. W razie awarii systemu podstawowego, zapa-
sowy bez problemu przejmie jego obowiązki. W przypadku większej liczby serwerów rozwiązaniem 
może być klaster wysokiej dostępności – gdy jeden z węzłów takiego klastra przestaje działać, inne 
zaczynają świadczyć jego usługi.

Jeśli chodzi o zaniedbania i błędy pracowników, to trudno je wyeliminować za pomocą środków 
technicznych. Receptą na nie musi być szkolenie personelu, który będzie uczony dobrych praktyk 
z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Istotne przy tym jest, by odbywały się one regularnie.  
Tylko w ten sposób uda się wytworzyć właściwe nawyki. Przykładowo – najpopularniejsza metoda 
ataku hakerskiego (kolejnego wymienianego zagrożenia) wykorzystuje phishing, czyli opartą na fał-
szywych wiadomościach e-mail socjotechnikę. Cyberprzestępcy nieustannie ją doskonalą, dlatego 
świadomość zagrożenia wśród pracowników musi stale rosnąć.

Metodą na uniknięcie czy zmniejszenie skutków sabotażu pracowników jest konsekwentna i restryk-
cyjna polityka kontroli dostępu do zasobów informatycznych w firmie. Przykładowo niedopuszczalne 
jest, by odchodząca z pracy osoba dysponowała nadal przyznanymi jej wcześniej prawami dostępu 
do firmowych danych.     

Co uważasz za największe zagrożenie
dla swoich danych?
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Awarie i nieplanowane przestoje 
W ciągu ostatnich 6 miesięcy 16% badanych 
firm nie mogło pracować z powodu awarii ser-
wera. Tyle samo przeżyło ją ponad 2 lata temu. 
Do przestoju w ciągu ostatniego roku doszło 
u 7% firm, a w ciągu ostatnich 2 lat – u 8%. 
W naszej ankiecie 35% odpowiadających twier-
dzi, że nigdy coś takiego się nie zdarzyło.

Jeśli chodzi o czas trwania nieplanowanego 
przestoju, to 23% ankietowanych ocenia go 
na pół godziny, a 25% na pół dnia. W przypadku 
9% firm przerwa zakończyła się po jednym dniu, 
u 5% – dopiero po dwóch dniach, a u kolejnych 
5% trwała jeszcze dłużej.

Przestoje dużo kosztują. Według różnych źródeł, 
koszt przestoju średniej wielkości firmy w Polsce 
to około 10 000 zł netto za godzinę, co przy 8-go-
dzinnym dniu przekłada się na kwotę 80 000 zł 
netto. Taka strata może skutkować nawet utratą 
płynności finansowej. Szkody nie ograniczają się 
tylko do sfery finansowej – awarie mogą zaszko-
dzić reputacji firmy, osłabić lojalność jej klientów 
i wpłynąć na relacje z dostawcami oraz partnera-
mi biznesowymi.
 
Przestój serwera szczególnie duży wpływ będzie 
miał na firmę, której działalność zależy od sprze-
daży online. Jego awaria sprawi, że klienci nie 

będą mogli znaleźć i zakupić produktów. Oczekują oni natychmiastowego dostępu do usług i jeśli 
go nie dostaną, bardzo szybko przenoszą się do konkurencji, u której wszystko działa.

W przypadku firmy z branży przemysłowej nieplanowana przerwa w pracy serwera może dopro-
wadzić do zamknięcia całej linii produkcyjnej. Przestój systemu – nawet po przywróceniu usługi – 
będzie nadal wpływać na wydajność produkcji, jeśli w wyniku przestoju doszło do przerwania łańcucha 
dostaw.

Często przerwy w działaniu serwera wiążą się z możliwością utraty danych lub narażenia ich 
na cyberzagrożenia. W wyniku awarii pliki mogą zostać uszkodzone, a nagły brak zabezpieczeń uła-
twia cyberataki, prowadzące do zniszczenia bądź wycieku cennych danych.

Nie ma więc wątpliwości, że przestój systemu może poważnie wpłynąć na działalność dowolnej firmy, 
zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie czasowej. Dlatego każda organizacja wymaga rozwią-
zania zwiększającego ciągłość działania i zapewniającego ochronę danych, a przy tym dopasowanego 
do jej potrzeb biznesowych.

Bezpieczeństwo i niezawodność insfastruktury IT

Kiedy ostatnio Twoja firma  nie mogła 
pracować z powodu awarii serwera?

Jak długo trwała  Twoja  nieplanowana 
 przerwa w pracy i dostępie do danych?

W ciągu
ostatnich 2 lat

Po 2 dniach
Jeszcze dłużej

W ciągu ostatnich
12 miesięcy

Inne
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Ochrona kluczowych danych 
w przedsiębiorstwie 

Podstawowe zabezpieczenie przed zło-
śliwym oprogramowaniem, czyli ochro-
nę antywirusową na komputerach pra-
cowników, stosuje 86% ankietowanych 
firm. Zabezpieczanie urządzeń koń-
cowych, które niezmiennie pozostają 
głównym celem ataków cyberprzestęp-
ców, nie przestaje być w firmach prio-
rytetem. Tym bardziej, że oprogramo-
wanie AV już dawno nie ogranicza się 
tylko do ochrony sygnaturowej, która –  
wobec tempa, w jakim pojawiają się nowe 
zagrożenia – nie jest już tak skuteczna. 
Dzisiejsze rozwiązania bezpieczeństwa 
urządzeń końcowych oferują dodat-
kowo wiele mechanizmów związanych  
i niezwiązanych z detekcją malware i nie tylko, w tym analizę behawioralną do wykrywania niezna-
nych wcześniej zagrożeń czy zabezpieczanie przechowywanej i przesyłanej informacji przy użyciu szy-
frowania. Z naszego badania wynika, że do ochrony antywirusowej na komputerach pracowników, 
63% firm dokłada tego rodzaju zabezpieczenie także na swoich serwerach.

To, czy oprogramowanie antywirusowe oraz firewall zablokują atak ransomware, zależy od ich sku-
teczności, która nigdy nie jest 100-procentowa. Przed utratą danych związaną z cyberzagrożenia-
mi oraz wszelkimi innymi incydentami ochroni ich aktualna kopia zapasowa i wdrożone rozwią-
zaniu do backupu. W naszej ankiecie posiadanie planu wykonywania kopii zapasowych deklaruje 
aż 83% pytanych firm. Taki plan powinien zakładać kopiowanie wszystkich danych, które są niezbędne 
do utrzymania działalności firmy.

Kopie zapasowe w innej fizycznej lokalizacji przechowuje 64% biorących w badaniu MŚP. W profe-
sjonalnym podejściu do backupu stosowana jest zasada 3-2-1, która oznacza, że posiadamy 3 kopie 
danych, z których 2 przechowywane są lokalnie, ale na różnych nośnikach (czytaj: urządzeniach), oraz 
jedną w zdalnej lokalizacji (co ma chronić przed takim zdarzeniami, jak pożar, zalanie czy kradzież 
w siedzibie firmy). Jeśli backup ma być najbardziej skuteczną ochroną przed takimi zagrożeniami, 
jak ransomware (złośliwym oprogramowaniem potrafiącym zaszyfrować połączone siecią zasoby), 
dobrze, by jedna z kopii była przechowywana offline.

Jak obecnie starasz się chronić swoje dane?
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Przemysław Sagalski  
Inżynier ds. rozwiązań IT w One System

Krzysztof Wilk 
Inżynier Sprzedaży rozwiązań serwerowych w Dell Technologies

Małe i średnie firmy powinny mieć świadomość, że do utraty danych może dojść z bardzo wielu 
powodów, a konsekwencje tego mogą być bardzo poważne. Dlatego zamiast działać post fac-
tum, lepiej wcześniej się dobrze zabezpieczyć. Firmy często nie mają wiedzy, jak to zrobić, więc 
One System pomaga im zdefiniować potrzeby i dopasować rozwiązanie, które będzie dla nich 
najbardziej odpowiednie. Ponieważ trudno byłoby zabezpieczać wszystko i z uwagi na koszty nie 
miałoby to także sensu, określamy, które dane oraz elementy systemu IT mają krytyczne znacze-
nie dla działalności firmy i na tej podstawie projektujemy rozwiązanie. Staramy się, by każdy jego 
komponent był dobrze zintegrowany z pozostałymi i wszystko razem tworzyło spójne środowi-
sko, zapewniające bezpieczeństwo i wysoką dostępność. Pomagamy także firmom we wdrażaniu 
najlepszych praktyk w ochronie danych, dzięki którym ewentualne straty można zredukować 
do minimum.

Jak mówi znane w świecie IT porzekadło: „Użytkownicy dzielą się na tych, którzy wykonują ko-
pie zapasowe, i na tych, którzy zaczną je robić”. Na utratę danych narażeni jesteśmy wszyscy, 
niezależnie od wielkości naszej firmy, profilu działalności lub doświadczenia w technologiach 
informatycznych. Ważne jest, żeby się na nieuniknione problemy przygotować. Mówić tu mo-
żemy o zbudowaniu systemów zabezpieczania danych uszytych pod nasze potrzeby, ale duże 
znaczenie ma również infrastruktura, na której nasze dane są tworzone, obrabiane i przecho-
wywane. Już przy wyborze sprzętu warto wziąć pod uwagę producenta, którego doświadczenie 
i stosowane rozwiązania techniczne zwiększają bezpieczeństwo przetwarzania danych. Jest kilka 
grup takich rozwiązań. Wspomnę tutaj tylko o dwóch: zabezpieczaniu przed atakiem hacker-
skim polegającym na podmianie oprogramowania wewnętrznego serwera, oraz o zwiększeniu 
bezpieczeństwa fizycznego sprzętu. Do pierwszej grupy należą m.in. podpisane cyfrowo pakiety 
poprawek firmware, automatyczne odzyskiwanie uszkodzonego/podmienionego oprogramo-
wania BIOS, kontrola/zablokowanie zmian w ustawieniach serwera. Do drugiej grupy zaliczyć 
można wyłączane z poziomu karty zarządzającej serwera porty USB, czujniki otwarcia obudowy, 
lub ramki z przodu serwera blokowane kluczykiem, chroniące przez wyjęciem dysków twardych 
z maszyny. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo danych zaczyna się w momencie ich tworzenia.

Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2019 roku na reprezentatywnej próbie 642 pełnoletnich mieszkańców Polski (przedsiębiorcy z MŚP i eksperci 
odpowiadających za infrastrukturę IT i jej bezpieczeństwo) metodą CAWI.

Komentarz ekspercki
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