
Atman Backup - porównaj z innymi
4 sposoby robienia backupu w

 sposób profesjonalny  

Appliance  

serwer zawierający przestrzeń do 
składowania danych wraz  

z zintegrowanym z nim systemem 
backupowym. Instalowany i utrzy-

mywany wewnątrz firmy przez 
informatyków tej firmy (własnych 
lub wynajętych). Przykłady firm 
oferujących takie urządzenia: 

Ctera, Barracuda.

DIY 

do it yourself, samodzielny zakup ser-
werów, samodzielna instalacja, konfigu-

racja i utrzymanie systemu backupowego. 
Sam system może być typu open (free) lub 
komercyjny (popularne przykłady: Bacula, 

Dell Avamar, Veritas NetBackup).

Backup do chmury 

dane składowane są  
w chmurze (np. Dropbox, Google 

Drive, mega.co.nz), a automatyza-
cja zadań backupowych odbywa 

się przy pomocy oprogramowania 
zastosowanego przez informaty-
ka; ostatnio najpopularniejszy jest 

protokół S3 (przykłady narzędzi: 
s3cmd, Rclone).

Backup as a Service 

pełna usługa end-to-end świadczona 
przez zewnętrznego usługodawcę w kon-

kretnym data center. Usługodawca zapew-
nia platformę do składowania danych  

i software, a także opiekę nad sprzętem, 
oprogramowaniem i procesami.

W środowisku stosującym najlepsze praktyki IT obowiązuje reguła backupowa „3-2-1”, oznacza-
jąca, że powinno się wykonywać trzy kopie zapasowe, w dwóch różnych technologiach (na in-
nych nośnikach), a jedna kopia powinna znajdować się zawsze poza firmą. Ambitne IT trzymają-
ce najwyższe standardy dodatkowo stosuje zasadę, że wszystkie punkty składowania danych są 
objęte backupem, a kluczowe założenia biznesowe jasno zakomunikowane użytkownikom. Dzięki temu 
ci ostatni wiedzą, jak często wykonywany jest backup, w jakim oknie czasowym, i z jakiego punktu  
w przeszłości dane zostaną odtworzone w razie ich utraty. 

Niezależnie od tego, jak blisko stosowania reguły „3-2-1” jest dana firma, zawsze przed wyborem narzędzia 
zadaje sobie pragmatyczne pytanie: Które z nich będzie lepsze w mojej sytuacji?
Przyjrzyjmy się zatem czterem często stosowanym sposobom wykonywania backupu i zestawmy ich zalety.

Atman Backup to rozwiązanie z kategorii BaaS – najlepsze, jeśli zależy nam na takich cechach systemu 
kopii zapasowych, jak:

1. Działanie w trybie „skonfiguruj raz i używaj” 
2. Łatwe rozbudowy i modyfikacje 
3. Szyfrowanie i replikacja danych – pewność odtworzenia 



DIY Appliance Backup do chmury BaaS
w firmie w firmie poza firmą poza firmą

• w warunkach prawidło-
wego działania – natych-
miastowa

• w warunkach proble-
mów z systemem –  
mocno utrudniona, wy-
maga poświęcenia czasu 
i wysiłku specjalistów

• w warunkach prawidłowe-
go działania – natychmia-
stowa

• w warunkach problemów  
z urządzeniem – mocno 
utrudniona, wymaga zaanga-
żowania producenta

• w warunkach prawidłowe-
go działania – 
natychmiastowa

• w warunkach problemów 
z systemem – może być 
utrudniona i wymagać 
poświęcenia czasu i wysiłku 
specjalistów, którzy opra-
cowali część software’ową 
backupu. Ze względu na lo-
kalizację może być utrudnio-
na (np. niedostępność usługi 
internetowej)

• w warunkach prawidłowe-
go działania – natychmia-
stowa

• cały system jest organi-
zmem zaprojektowanym tak, 
aby wszelkie problemy były 
nieodczuwalne dla klientów; 
ze względu na lokalizację 
może być utrudniona (np. 
niedostępność usługi inter-
netowej albo prywatnego 
łącza między firmą  
a usługodawcą)

ograniczone na średnim poziomie na średnim poziomie na wysokim poziomie

raczej trudne, bo: 

• zwykle realizowany spo-
sobem gospodarczym
• najczęściej rezygnuje 
się z architektury nad-
miarowej podnoszącej 
niezawodność
• częste wykorzystanie 
oprogramowania free/
open bez suportu

łatwe, bo można zwrócić się 
do producenta

awarie sprzętowe są nieod-
czuwalne dla klienta; usłu-
godawca zapewnia system 
składowania o nadmiaro-
wych komponentach

awarie sprzętowe są 
nieodczuwalne dla klienta; 
usługodawca zapewnia cały 
system backupu w oparciu  
o nadmiarowe komponenty

występuje występuje nie występuje nie występuje

ograniczona ograniczona bardzo duża bardzo duża

ograniczona (do możli-
wości finansowych firmy 
i czasowych specjali-
stów)

ograniczona  (w zależności 
od systemu zintegrowanego  
w urządzeniu)

ograniczona (do możliwości 
finansowych firmy i czaso-
wych specjalistów)

zwykle bardzo duża   
(w zależności od systemu, 
który oferuje usługodawca)

zwykle wysoka – przy 
założeniu, że specjaliści 
pracujący w tej firmie 
sami projektowali i wdra-
żali rozwiązanie

zwykle wysoka – wymaga 
początkowego zainwestowa-
nia czasu w nauczenie się 
systemu

bardzo wysoka – pozwala 
na przesunięcie ciężaru prac 
na software i rezygnację  
z zajmowania się systemem 
składowania danych

najwyższa – użytkownik 
koncentruje się na jego użyt-
kowaniu; dodatkowo dostęp-
na  obsługa wyspecjalizowa-
nych służb usługodawcy

najwyższa – pełne rozu-
mienie każdego kompo-
nentu systemowego

wysoka mniejsza
najmniejsza – wysoki 
stopień outsourcingu do 
usługodawcy

zwykle najniższy, ale przy 
kompromisach dotyczą-
cych niezawodności, 
funkcjonalności  
i elastyczności

średni niski
średni, ale dający duże moż-
liwości optymalizacji aż do 
uzyskania niskiego kosztu

Porównanie wybranych sposobów wykonywania kopii zapasowych:
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