
Μπορείτε να εγκαταστήσετε εύκολα τη 
μονάδα WD Sentinel που παρέχει ασφαλή 
κεντρικοποιημένο χώρο αποθήκευσης, 
ολοκληρωμένη προστασία για τα δεδομένα 
σας και πρόσβαση στα δεδομένα για τους 
εργαζομένους, τους πελάτες ή τους προμηθευτές 
σας όταν βρίσκονται στο γραφείο ή εργάζονται εξ 
αποστάσεως από οπουδήποτε αλλού. Διαθέτει 
υλικό και λογισμικό από τις κορυφαίες εταιρείες 
του κλάδου και έτσι λειτουργεί ως αξιόπιστος, 
οικονομικός και εύχρηστος διακομιστής 
αποθήκευσης, σχεδιασμένος ειδικά για 
περιβάλλοντα μικρών γραφείων. 

Εύκολη ρύθμιση. Εύκολη διαχείριση.

Ευρεία προστασία δεδομένων.

Ενσωματωμένη ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση.

Διακομιστές αποθήκευσης 
σε δίκτυο 
Αποδεδειγμένα  
αποτελέσματα.
Αξιοπιστία.
Προσιτή τιμή.

WD Sentinel™

DX4000



Χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας
Η μονάδα WD Sentinel προσφέρει 
οικονομική προστασία δεδομένων για 
το περιβάλλον του μικρού γραφείου 
σας. Περιλαμβάνει το λογισμικό το 
οποίο χρειάζεστε για την προστασία 
έως και 25 υπολογιστών-πελατών 
που ανήκουν στο δίκτυό σας και, 
σε αντίθεση με άλλα προϊόντα της 
κατηγορίας της, δεν απαιτεί την αγορά 
πρόσθετων αδειών χρήσης για το 
λογισμικό δημιουργίας αντιγράφων 
ασφαλείας χωριστά για κάθε πρόσθετο 
υπολογιστή. 

Εύκολη ρύθμιση, εύκολη 
διαχείριση
Όταν παραλαμβάνετε τη μονάδα  
WD Sentinel, διαθέτει ό,τι χρειάζεστε 
για να κεντρικοποιήσετε τα αρχεία της 
επιχείρησής σας. Ο Πίνακας εργαλείων 
διαχείρισης σας καθοδηγεί γρήγορα 
σε όλη τη διαδικασία ρύθμισης και 
η μονάδα WD Sentinel διαχειρίζεται 
έξυπνα την κατάσταση των μονάδων 
δίσκου και του δικτύου, μειώνοντας τον 
χρόνο συντήρησης ώστε να μπορείτε 
να εστιάσετε στις επιχειρηματικές σας 
δραστηριότητες.

Ευρεία προστασία δεδομένων
Η μονάδα WD Sentinel προσφέρει ευρεία 
προστασία δεδομένων για το δίκτυο του 
μικρού γραφείου σας. Διαθέτει σκληρούς 
δίσκους που είναι βελτιστοποιημένοι για 
αξιοπιστία, ποιότητα και υψηλή επίδοση, 
επίπεδα RAID 1 ή 5 για υψηλή επίδοση 
και προστασία δεδομένων, αυτόματη 
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και 
επαναφορά, διπλές θύρες gigabit-
ethernet, προαιρετικό τροφοδοτικό για 
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και 
προαιρετικές υπηρεσίες ανάκαμψης από 
καταστροφές έξω από το γραφείο.

Δυνατότητα επισκευής από  
τον χρήστη
Για να αντικαταστήσετε ή να προσθέσετε 
μια μονάδα δίσκου, απλώς ανοίξτε 
την πόρτα και αλλάξτε τις μονάδες. 
Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει 
η μονάδα WD Sentinel. Μετακινεί 
απρόσκοπτα τον διακομιστή στο 
κατάλληλο επίπεδο RAID και επεκτείνει 
αυτόματα τη χωρητικότητα αποθήκευσης 
του διακομιστή χωρίς χρόνο εκτός 
λειτουργίας. Καθώς η επιχείρησή σας 
αναπτύσσεται και μεγαλώνει, μπορείτε 
να αυξήσετε αναλόγως τη χωρητικότητα 
αποθήκευσης χωρίς να απαιτούνται 
τεχνικές γνώσεις.

Κορυφαία επίδοση
Η υπερταχεία διεπαφή Gigabit Ethernet 
παρέχει ταχύτητες έως και 85 MB/s 
για ανάγνωση και εγγραφή, δηλαδή 
τριπλάσιες από αυτές που παρέχει μια 
τυπική λύση NAS.
Η επίδοση μιας τυπικής λύσης NAS είναι  
30 MB/s.

Συνεργασίες με κορυφαίες 
εταιρείες του κλάδου
Η μονάδα WD Sentinel συνδυάζει υλικό 
και λογισμικό από κορυφαίες εταιρείες 
του κλάδου. Διαθέτει σκληρούς 
δίσκους που είναι βελτιστοποιημένοι 
για αξιοπιστία, ποιότητα και υψηλή 
επίδοση, και επεξεργαστή διπλού 
πυρήνα Intel® Atom™ και χρησιμοποιεί 
το λογισμικό Windows® Storage Server 
2008 R2 Essentials ώστε να προσφέρει 
έναν αξιόπιστο, ασφαλή και εύκολα 
διαχειρίσιμο διακομιστή αποθήκευσης 
για περιβάλλοντα μικρών γραφείων.

Ασφαλής απομακρυσμένη 
πρόσβαση
Χάρη στην ενσωματωμένη και 
ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση, 
οι εργαζόμενοι, οι πελάτες ή οι 
προμηθευτές μπορούν να αποκτήσουν 
πρόσβαση στα αρχεία που βρίσκονται 
στη μονάδα WD Sentinel από 
οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση 
στο διαδίκτυο.

Εικονικοποίηση της μονάδας 
αποθήκευσης WD Sentinel 
μέσω iSCSI Target
Τώρα πια η μονάδα WD Sentinel 
DX4000 υποστηρίζει τη δυνατότητα 
iSCSI Target. Ο νέος πρόσθετος 
Πίνακας εργαλείων είναι σχεδιασμένος 
για εύκολο έλεγχο της ρύθμισης, 
της διαχείρισης και της ανάπτυξης 
των δυνατοτήτων αποθήκευσης 
iSCSI. Κατά τη χρήση της διεπαφής 
χρήστη (UI) της δυνατότητας iSCSI 
Target μέσα στον Πίνακα εργαλείων 
διαχείρισης και την ενσωματωμένη 
ασφάλεια της μονάδας WD Sentinel, 
οι επαγγελματίες του τομέα της 
τεχνολογίας πληροφοριών (IT) και οι 
προχωρημένοι χρήστες έχουν πλέον 
τη δυνατότητα να διαμερίσουν τη 
μονάδα WD Sentinel που διαθέτουν 
για αποθήκευση βάσει αρχείων τόσο 
NAS όσο και IP-SAN, με τη λύση iSCSI 
Target που έχει αναπτύξει η StarWind®. 
Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει 
στον Διαχειριστή να δημιουργήσει 
πολλαπλούς στόχους iSCSI για να 
καλύψει τις ειδικές ανάγκες του δικού 
του δυναμικού περιβάλλοντος IT.

Πλήρης υποστήριξη για Mac OS®

Η μονάδα WD Sentinel υποστηρίζει πλέον 
το Apple® File Protocol (πρωτόκολλο 
αρχείων Apple (AFP)) που παρέχει πλήρη 
υποστήριξη για μηχανήματα-πελάτες τα 
οποία χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα 
Mac. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
την εφαρμογή Bonjour® για να συνδέσετε 
αυτόματα συσκευές, όπως υπολογιστές 
και εκτυπωτές, στο δίκτυό σας ή μπορείτε 
απρόσκοπτα να δημιουργήσετε αντίγραφα 
ασφαλείας των δεδομένων του υπολογιστή 
Mac που διαθέτετε μέσω της βοηθητικής 
εφαρμογής Apple’s Time Machine® η οποία 
προορίζεται για τη δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας. Χρησιμοποιώντας το AFP 
μπορείτε επίσης να επιτύχετε ταχύτερη 
μεταφορά δεδομένων μέσω Ethernet και 
να διαχειριστείτε τον διακομιστή σας  
WD Sentinel χρησιμοποιώντας τη 
δυνατότητα του Πίνακα εργαλείων 
διαχείρισης για υπολογιστές Mac.

Ενσωματωμένος διακομιστής 
πολυμέσων DLNA
Ο ενσωματωμένος διακομιστής 
πολυμέσων DLNA σας δίνει τη δυνατότητα 
να ροοθηκεύσετε αρχεία από την 
κοινόχρηστη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας 
και ψηφιακό σήμα εντός του δικτύου του 
γραφείου σας ή μέσω του διαδικτύου.

Υποστήριξη πελατών
Όποτε χρειαστείτε λίγη από 
εμπειρογνώμονες, θα σας 
εξυπηρετήσουμε εμείς! Οι υπηρεσίες  
WD Guardian™ παρέχουν ευέλικτη, 
οικονομικά προσιτή και απρόσκοπτη 
τεχνική υποστήριξη και σχέδια 
επεκτεταμένης εγγύησης με ποικίλα 
οφέλη.

Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον 
ιστότοπο www.WDGuardian.com.

ΧωρητιΚότητΕΣ ΚΑι μόντΕλΑ ΔιΑΣτΑΣΕιΣ ΣΥμβΑτότητΑ μΕ λΕιτόΥρΓιΚό ΣΥΣτημΑ 
ΥΠόλόΓιΣτη-ΠΕλΑτη

ΠΕριόριΣμΕνη ΕΓΓΥηΣη

4 TB (2 x 2 TB)
6 TB (2 x 3 TB)
8 TB (4 x 2 TB)
12 TB (4 x 3 TB)
16 TB (4 x 4 TB)

WDBLGT0040KBK
WDBLGT0060KBK
WDBLGT0080KBK
WDBLGT0120KBK
WDBLGT0160KBK

Ύψος: 
Βάθος:
Πλάτος:

206 χιλιοστά (8,1 ίντσες)
224 χιλιοστά (8,8 ίντσες)
160 χιλιοστά (6,3 ίντσες)

Windows XP με Service Pack 3, μόνο εκδόσεις 
32 bit

Windows Vista® με Service Pack 2, όλες οι 
πλατφόρμες 32 bit ή 64 bit

Windows 7, όλες οι πλατφόρμες 32 bit ή 64 bit

Mac OS® X Mountain Lion,
Mac OS® X Leopard, Mac OS® Snow  
Leopard και Mac OS® X Lion*
Υποστηρίζει τη δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας με την εφαρμογή Time Machine  
για υπολογιστές-πελάτες με λειτουργικό  
σύστημα Mac.

Υποστήριξη κοινής χρήσης αρχείων για Linux® 
και Unix®

*Μπορεί να απαιτείται ενημέρωση του 
συστήματός σας με τις πιο πρόσφατα 
ενημερωμένες εκδόσεις της MS και της WD.

3 έτη Διεθνώς
 

ΔιΕΠΑφη βάρος ΠΕριΕΧόμΕνΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣιΑΣ
Gigabit Ethernet (2 θύρες)
USB 3.0 (2 θύρες)

RAID
Συστήματα 2 μονάδων δίσκου με 
προδιαμορφωμένη λειτουργία RAID 1
Συστήματα 4 μονάδων δίσκου με 
προδιαμορφωμένη λειτουργία RAID 5

4 και 6 TB 4,88 κιλά (10,76 λίβρες)
8 και 12 TB 6,08 κιλά (13,4 λίβρες)
16 TB 6,13 κιλά (13,51 λίβρες)
EMEA 16 TB 6,58 κιλά (14,51 λίβρες)

ΠρόΔιΑΓρΑφΕΣ λΕιτόΥρΓιΑΣ

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C έως 35°C
Θερμοκρασία μη λειτουργίας:  
-20°C έως 65°C

Διακομιστής αποθήκευσης για μικρά 
γραφεία
Καλώδιο Ethernet RJ45
Προσαρμογέας ισχύος AC με 
καλώδιο τροφοδοσίας
2ος προσαρμογέας ισχύος AC με 
καλώδιο(α) τροφοδοσίας  
(με SKU 16 TB)
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Δυνατότητες προϊόντος

Προδιαγραφές προϊόντος

Οι ονομασίες Western Digital και WD και το λογότυπο της WD είναι σήματα κατατεθέντα της Western Digital Technologies, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία WD Sentinel είναι εμπορικό σήμα της Western Digital Technologies, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
Στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αναφέρονται και άλλα σήματα που ανήκουν σε άλλες εταιρείες. Οι εικόνες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά προϊόντα. Δεν είναι όλα τα προϊόντα διαθέσιμα σε κάθε περιοχή της υφηλίου. Όλες οι προδιαγραφές του 
προϊόντος και της συσκευασίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Το περίοδος ισχύος της περιορισμένης εγγύησής σας εξαρτάται από τη χώρα όπου αγοράσατε το προϊόν σας. Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση http://support.wdc.com/warranty 
για να βρείτε τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις της περιορισμένης εγγύησης που παρέχουμε και έναν κατάλογο με τις συγκεκριμένες χώρες που ανήκουν στις περιοχές αυτές.
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα Terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τον ρυθμό μεταφοράς ή τη 
διεπαφή, ένα Megabyte ανά δευτερόλεπτο (MB/s) = ένα εκατομμύριο byte ανά δευτερόλεπτο και ένα Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gb/s) = ένα δισεκατομμύριο bit ανά δευτερόλεπτο.
                         4178-705225-X07 Δεκ. 2013

WD Sentinel DX4000
Διακομιστές αποθήκευσης  
σε δίκτυο


