
ติดตั้งง่าย บริหารจัดการง่าย

การปกป้องข้อมูลแบบองค์รวม

ระบบการเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลอย่างปลอดภัย

WD Sentinel นั้นสามารถติดตั้งได้ง่ายและช่วยให้สามารถ

จัดเก็บข้อมูลไว้ที่พื้นที่ส่วนกลางอย่างปลอดภัย มีการปกป้อง

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้พนักงาน ลูกค้า หรือผู้ให้

บริการของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งเมื่ออยู่ในสำานักงาน

หรือทำางานในระยะไกลจากที่ใดก็ได้ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์จากผู้นำาอุตสาหกรรมจึงเป็นเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บ

ข้อมูลที่เชื่อถือได้ คุ้มค่า และสามารถบริหารจัดการได้ง่าย

สำาหรับสำานักงานขนาดเล็ก 

WD Sentinel™

DX4000
เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล

พิสูจน์แล้ว
เชื่อถือได้
ราคาไม่แพง



ค่าใช้จ่ายต่ำา
WD Sentinel เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าสำาหรับ

การปกป้องข้อมูลในสำานักงานขนาดเล็กของคุณ 
ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อปกป้อง

คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ในเครือข่ายของคุณได้สูงสุด 
25 เครื่องและสิ่งที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ในชนิดเดียวกันก็คือ คุณไม่จำาเป็นต้อง
ซื้อซอฟต์แวร์การสำารองข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นแต่ละเครื่อง

ติดต้ังง่าย จัดการง่าย
WD Sentinel มีทุกส่ิงท่ีคุณต้องการเพ่ือจัดเก็บไฟล์

ทางธุรกิจของคุณไว้ท่ีพ้ืนท่ีส่วนกลาง แผงควบคุม

การจัดการจะช่วยคุณระหว่างข้ันตอนการติดต้ังและ 

WD Sentinel จะจัดการไดร์ฟและสถานะเครือข่าย

ของคุณอย่างชาญฉลาด ช่วยลดเวลาการบำารุงรักษา 

ดังน้ัน คุณจึงสามารถมุ่งม่ันต่อการดำาเนินธุรกิจของ

คุณได้อย่างเต็มท่ี

การปกป้องข้อมูลแบบองค์รวม
WD Sentinel มอบการปกป้องข้อมูลแบบองค์รวม

ในสำานักงานขนาดเล็กของคุณ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มี

ฮาร์ดไดร์ฟที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
และมีเทคโนโลย ีRAID แบบ 1 หรือ 5 เพื่อ

ประสิทธิภาพและการปกป้องข้อมูล การสำารองและ

การเรียกคืนข้อมูลโดยอัตโนมัติ พอร์ทกิกะบิตอีเธอ

ร์เน็ตแบบคู่ และอุปกรณ์เสริมหน่วยพลังงานสำารอง

และบริการเสริมการกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัตินอก

สถานที่ปฏิบัติงาน 

ผู้ใช้สามารถซ่อมบำารุงเองได้
วิธีการเปลี่ยนไดร์ฟ เพียงเปิดฝาแล้วเปลี่ยน
ไดร์ฟได้เลย แล้ว WD Sentinel จะจัดการ
ขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด ระบบจะทำาการปรับ
เซิร์ฟเวอร์ให้มีระดับ RAID ที่เหมาะสมและจะ
ทำาการขยายพื้นที่จัดเก็บของเซิร์ฟเวอร์โดย
อัตโนมัติโดยไม่เสียเวลาการใช้งาน เมื่อธุรกิจ
ของคุณเจริญเติบโตขึ้น คุณจะสามารถเพิ่ม
ความจุในการจัดเก็บข้อมูลของคุณได้เองโดย
ไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคใดๆ

ประสิทธิภาพช้ันนำา
อินเทอร์เฟซกิกะบิทอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง 
มอบความเร็วการเขียนและการอ่านข้อมูล
สูงสุด 85 MB/s ซึ่งเร็วกว่าระบบ NAS  
ทั่วๆ ไปถึงสามเท่า
ประสิทธิภาพของระบบ NAS ทั่วๆ ไปคือ 30 MB/s

ความร่วมมือกับผู้นำาของอุตสาหกรรม
WD Sentinel เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผสมผสานระหว่าง

ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์จากผู้นำาของอุตสาหกรรม

รายต่างๆ ผลิตภัณฑ์น้ีจะประกอบด้วยฮาร์ดไดร์ฟท่ีมี

ความเช่ือถือได้ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะ

สมและหน่วยประมวลผลดูอัลคอร์ Intel® Atom™ และ

ควบคุมโดยซอฟต์แวร์ Windows® Storage Server 

2008 R2 Essentials เพ่ือเป็นเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บ

ข้อมูลสำาหรับสำานักงานขนาดเล็กท่ีมีความเช่ือถือได้ 
ปลอดภัย และใช้งานได้ง่าย

เข้าใช้งานจากระยะไกลอย่างปลอดภัย
ด้วยระบบการเข้าถึงอย่างปลอดภัยจากระยะไกลแบบ

บิวต์อิน พนักงาน ลูกค้า หรือผู้บริการจะสามารถเข้า

ถึงไฟล์ใน WD Sentinel ได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองใดก็ได้ท่ีเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต 

จำาลองการจัดเก็บของ WD Sentinel โดย

ใช้ iSCSI Target
ในปัจจุบัน WD Sentinel DX4000 น้ันสนับสนุน 

iSCSI Target แล้ว แอดอินแผงหน้าปัดใหม่น้ันได้

รับการออกแบบให้สามารถจัดการการติดต้ัง การ

จัดการ และการใช้งานความสามารถการจัดเก็บ 

iSCSI ได้อย่างง่ายดาย เม่ือใช้ iSCSI Target UI ด้วย

แผงควบคุมการบริหารจัดการและระบบรักษาความ

ปลอดภัยแบบบิวต์อินของ WD Sentinel ในปัจจุบัน 

มืออาชีพด้าน IT และผู้ใช้ข้ันสูงจะสามารถจัดแบ่ง  

WD Sentinel สำาหรับการจัดเก็บไฟล์ NAS และ  

IP-SAN ได้ด้วยระบบ iSCSI Target จาก 

StarWind® ความสามารถน้ีช่วยให้ผู้ดูแลระบบ

สามารถสร้าง iSCSI targets ได้หลายรายการ

เพ่ือตอบสนองความต้องการในการใช้งานตามส่ิง

แวดล้อมด้าน IT ท่ีมีความหลากหลายของตนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

การสนับสนุน Mac OS® เต็มรูปแบบ
ในปัจจุบัน WD Sentinel น้ันสนับสนุนการใช้งานกับ 

Apple® Filing Protocol (AFP) ซ่ึงช่วยให้สามารถ

ใช้งานร่วมกับเคร่ืองไคลเอนต์ Mac OS ได้อย่างเต็ม

รูปแบบ ในตอนน้ีคุณสามารถใช้ Bonjour® เพ่ือเช่ือม

ต่อกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น คอมพิวเตอร์

และเคร่ืองพิมพ์ กับเครือข่ายของคุณหรือคุณ

สามารถสำารองข้อมูลในเคร่ือง Mac โดยใช้ยูทิลิต้ีการ

สำารองข้อมูล Time Machine® ขอบ Apple ได้อย่าง

ง่ายดาย โดยใช้ AFP คุณจะสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้

อย่างรวดเร็วย่ิงข้ึนโดยผ่านทาง Ethernet และจัดการ

เซิร์ฟเวอร์ WD Sentinel ของคุณโดยใช้แผงหน้าปัด

การบริหารจัดการสำาหรับ Mac

มีเดียเซิร์ฟเวอร์ DLNA แบบบิวต์อิน
มีเดียเซิร์ฟเวอร์ DLNA แบบบิวต์อินช่วยให้คุณ 

สามารถสตรีมไลบรารีมีเดียท่ีแบ่งปันและสัญญาณ

ดิจิตอลในเครือข่ายภายในสำานักงานของคุณหรือทาง

อินเตอร์เน็ตได้

การสนับสนุนลูกค้า
เม่ือคุณต้องการความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ  
จากผู้เช่ียวชาญ เราพร้อมจะดูแลคุณ! บริการ  

WD Guardian™ น้ันเป็นบริการสนับสนุนทางเทคนิค

ท่ียืดหยุ่น ประหยัด และไม่ยุ่งยาก และมีแผนขยาย

การรับประกันซ่ึงประกอบด้วยผลประโยชน์ต่างๆ 
มากมายด้วย

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลท่ี www.WDGuardian.com

 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำาเพาะของผลิตภัณฑ์ 

Western Digital, WD และโลโก้ WD เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Western Digital Technologies, Inc. ในสหรัฐฯ และในประเทศอ่ืนๆ; WD Sentinel เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Western Digital Technologies, Inc. ในสหรัฐฯ และประเทศอ่ืนๆ เคร่ืองหมายอ่ืนใดท่ีอาจได้กล่าว
ถึงไว้ในท่ีน้ีเป็นของบริษัทท่ีเป็นเจ้าของน้ันๆ รูปภาพท่ีปรากฏอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ผลิตภัณฑ์บางชนิดน้ันอาจไม่มีจำาหน่ายในทุกภูมิภาคท่ัวโลก ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท้ังหมดน้ันสามารถเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เง่ือนไข
การรับประกันข้ึนอยู่กับประเทศท่ีคุณซ้ือผลิตภัณฑ์น้ัน โปรดเย่ียมชมเว็บไซต์ของเราท่ี http://support.wdc.com/warranty สำาหรับรายละเอียดของข้อตกลงและเง่ือนไขของการรับประกันของเราและรายช่ือประเทศในภูมิภาคต่างๆ

© 2013 Western Digital Technologies, Inc. สงวนลิขสิทธ์ิ

ตามท่ีใช้สำาหรับพ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล หน่ึงเทราไบต์ (TB) = หน่ึงล้านล้านไบต์์ ความจุท่ีใช้งานได้ท้ังหมดอาจแตกต่างกันข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ตามการใช้สำาหรับอัตราการถ่ายโอนหรืออินเตอร์เฟซ เมกกะไบต์ต่อวินาที (MB/s) = หน่ึงล้านไบต์ต่อวินาที และกิกะ
บิตต่อวินาที (Gb/s) = หน่ึงพันล้านบิตต่อวินาที
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WD Sentinel DX4000
เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล

ความจุและรุ่น ขนาด สามารถใช้งานได้กับ OS ไคลเอนต์ การรับประกันแบบจำากัดเงื่อนไข

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

สูง: 
หนา:
กว้าง:

8.10 นิ้ว (206 มม.)
8.80 นิ้ว (224 มม.)
6.30 นิ้ว (160 มม.)

Windows XP พร้อมด้วย service pack 3 
เวอร์ชั่น 32 บิทเท่านั้น

Windows Vista® พร้อมด้วย service pack 
2 แบบ 32 บิทหรือ 64 บิททุกรุ่น

Windows 7 แบบ 32 บิทหรือ 64 บิททุกรุ่น

Mac OS® X Mountain Lion, 
Mac OS® X Leopard,  
Mac OS® Snow Leopard และ  
Mac OS® X Lion* 
สนับสนุนการสำารองข้อมูลด้วย Time 
Machine สำาหรับไคลเอนต์แบบ Mac OS

สนับสนุนการแบ่งปันไฟล์สำาหรับ Linux®   
และ Unix®

*อาจต้องมีการอัพเดตระบบของคุณด้วยอัพเดต 
MS และอัพเดต WD ล่าสุด

3 ปี ทั่วโลก
 

อินเตอร์เฟซ น้ำาหนัก สิ่งต่างๆ ในบรรจุภัณฑ์
กิกะบิทอีเธอร์เน็ต (2 พอร์ท)
USB 3.0 (2 พอร์ท)

RAID

ระบบ 2 ไดร์ฟ ตั้งค่าล่วงหน้าเป็น RAID 1

ระบบ 4 ไดร์ฟ ตั้งค่าล่วงหน้ามาเป็น RAID 5

4 และ 6 TB 10.76 ปอนด์ (4.88 กก.)
8 และ 12 TB 13.40 ปอนด์ (6.08 กก.)
16 TB 13.51 ปอนด์ (6.13 กก.)
EMEA 16 TB 14.51 ปอนด์ (6.58 กก.)

ข้อมูลจำาเพาะในการใช้งาน

อุณหภูมิในการทำางาน 5°C ถึง 35°C

อุณหภูมิเมื่อไม่ทำางาน -20°C ถึง 65°C

เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสำาหรับสำานักงาน
ขนาดเล็ก

สายอีเธอร์เน็ต RJ45
อะแด็ปเตอร์ AC พร้อมสายไฟ
อะแดปเตอร์ AC ตัวที่สองพร้อมด้วยสาย
ไฟ (สำาหรับรุ่น 16 TB)
คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ


