
WD Sentinel™ DX4000
Διακομιστής αποθήκευσης για  
μικρά γραφεία
Σχεδιασμένος ειδικά για περιβάλλοντα μικρών 
επιχειρήσεων, ο WD Sentinel είναι ένας διακομιστής 
αποθήκευσης για μικρά γραφεία, ο οποίος μπορεί 
να ρυθμιστεί εύκολα. Παρέχει ένα ασφαλές κεντρικό 
σημείο αποθήκευσης, ολοκληρωμένη προστασία 
για τα δεδομένα σας και πρόσβαση σε αυτά για τους 
εργαζομένους, τους πελάτες και τους προμηθευτές 
σας ενόσω βρίσκονται στο γραφείο ή εργάζονται από 
απόσταση από οπουδήποτε αλλού μέσω σύνδεσης 
στο διαδίκτυο.
Διαθέτοντας υλικό και λογισμικό από τις κορυφαίες 
εταιρείες του κλάδου, το σύστημα WD Sentinel 
αποτελεί μια υψηλής απόδοσης, αξιόπιστη, οικονομική 
και εύχρηστη λύση για το δίκτυο μικρών γραφείων. 

Χαρακτηριστικά και οφέλη προϊόντος

Χαμηλό κόστος κτήσης
Περιλαμβάνει το λογισμικό που χρειάζεστε για την προστασία 
έως και 25 υπολογιστών-πελάτη στο δίκτυό σας. Δεν 
χρειάζεται να αγοράσετε επιπλέον άδειες λογισμικού λήψης 
αντιγράφου ασφαλείας για κάθε πρόσθετο υπολογιστή.

Μια ολοκληρωμένη λύση από τους τεχνολογικά 
κορυφαίους συνεργάτες του κλάδου
 • Μονάδες σκληρού δίσκου, βελτιστοποιημένες ως προς 
την αξιοπιστία, την ποιότητα και την απόδοση.
 • Επεξεργαστής διπλού πυρήνα Intel® Atom™ D525.
 • Λογισμικό Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials.

Απλή ρύθμιση διακομιστή 
Ανεξάρτητα από το αν είστε ή όχι ειδικός σε θέματα IT,  
η απλή διαδικασία ρύθμισης με χρήση οδηγών σάς 
επιτρέπει να ενσωματώσετε τον διακομιστή WD Sentinel στο 
δίκτυο του γραφείου σας με την άνεση ενός επαγγελματία.

Λογισμικό Connector
Το λογισμικό Connector που περιλαμβάνεται επιτρέπει την 
απρόσκοπτη σύνδεση των υπολογιστών του δικτύου σας 
στον διακομιστή WD Sentinel.

Κεντρική μονάδα αποθήκευσης και διαχείριση αρχείων
Η ασφαλής κεντρική μονάδα αποθήκευσης επιτρέπει τη 
γρήγορη αποθήκευση και ανάκτηση των αρχείων από 
όλους στην επιχείρησή σας.

Αυτοματοποιημένη λήψη αντιγράφου ασφαλείας, 
καθοδηγούμενη από τον διακομιστή
Το σύστημα WD Sentinel λαμβάνει αυτόματα αντίγραφο 
ασφαλείας και αποθηκεύει ένα πλήρες είδωλο από έως και 
25 υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στον διακομιστή.

Επαναφορά σε επίπεδο αρχείων/φακέλων ή ολική 
επαναφορά τύπου bare metal
Η επαναφορά δεδομένων από τον διακομιστή είναι εξίσου 
εύκολη. Μπορείτε να επαναφέρετε απλώς μεμονωμένα 
αρχεία και φακέλους ή ολόκληρο υπολογιστή από 
αντίγραφα ασφαλείας με βάση το είδωλο που είναι 
αποθηκευμένο στο σύστημα WD Sentinel.

Λογική διαγραφή πολλαπλών αντιγράφων του ίδιου 
περιεχομένου στους δίσκους
Ο διακομιστής WD Sentinel διαθέτει εκλεπτυσμένη 
τεχνολογία λογικής διαγραφής πολλαπλών αντιγράφων 
του ίδιου περιεχομένου στους δίσκους, η οποία προσφέρει 
αποτελεσματική λήψη αντιγράφων ασφαλείας μέσω του 
δικτύου.

Ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση
Συνδεθείτε εύκολα στον διακομιστή WD Sentinel πρακτικά 
από οπουδήποτε, με μια εξατομικευμένη διαδικτυακή 
διεύθυνση για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στα  
δεδομένα σας. Ο διακομιστής WD Sentinel ενεργεί, επίσης,  
και ως πύλη που παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση στην 
επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών που παρακολουθεί.

Πίνακας εργαλείων διαχείρισης με πολλές δυνατότητες
Η διασύνδεση του πίνακα εργαλείων διαχείρισης σάς 
καθοδηγεί γρήγορα μέσω οδηγών σε συνηθισμένες 
εργασίες διαχείρισης διαδικασίες, όπως είναι η διαχείριση 
χρηστών, η εκχώρηση αδειών φακέλων και ο ορισμός 
χρονοδιαγράμματος λήψεων αντιγράφου ασφαλείας.

Σύνδεση στο Active Directory
Η δυνατότητα σύνδεσης στο Active Directory επιτρέπει την 
απρόσκοπτη ενσωμάτωση του διακομιστή WD Sentinel 
στις υπάρχουσες υποδομές και δίκτυα που διαθέτετε.

Διακομιστής πολυμέσων DLNA®

Με τον ενσωματωμένο διακομιστή πολυμέσων DLNA 
οι εργαζόμενοί σας μπορούν να προσπελάσουν κάθε 
κοινόχρηστη βιβλιοθήκη πολυμέσων του διακομιστή  
WD Sentinel στο δίκτυο, αντί να διατηρούν αντίγραφα  
των αρχείων πολυμέσων στους μεμονωμένους 
υπολογιστές τους.

Οθόνη LCD
 Η οθόνη LCD που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος 
της συσκευής, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την 
κατάσταση του συστήματος και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις 
για κρίσιμα προβλήματα.

Κοινή χρήση αρχείων σε όλες τις πλατφόρμες
Ο διακομιστής WD Sentinel υποστηρίζει τα τυπικά 
πρωτόκολλα του κλάδου, όπως είναι τα CIFS/SMB, AFP, 
NFS, WebDAV και FTP, επιτρέποντας την κοινή χρήση 
αρχείων μεταξύ διαφόρων υπολογιστών-πελάτη με 
Windows και μη.

Αυτόματη μετεγκατάσταση και επέκταση 
χωρητικότητας RAID
Προσθέστε μια μονάδα σε ένα κενό φατνίο μονάδας και 
ο διακομιστής WD Sentinel μετεγκαθίσταται απρόσκοπτα 
στο κατάλληλο επίπεδο RAID, ενώ επεκτείνει αυτόματα 
τη χωρητικότητα αποθήκευσης του διακομιστή, χωρίς την 
παρέμβαση του χρήστη.

Κορυφαία απόδοση 
Με τις δύο συνδέσεις Gigabit Ethernet, ο διακομιστής  
WD Sentinel παρέχει ταχύτητες ανάγνωσης άνω των  
85 MB/s μέσω της διασύνδεσης Gigabit Ethernet.

Σχεδιασμένος με γνώμονα την υψηλή διαθεσιμότητα, 
την αξιοπιστία και τη λειτουργία όλο το 24ωρο,  
7 ημέρες την εβδομάδα
 • Κάθε διακομιστής WD Sentinel είναι 

προδιαμορφωμένος με τις αξιόπιστες και ανθεκτικές 
μονάδες δίσκου της WD κατηγορίας για χρήση σε 
διακομιστές. 

 • Τα επίπεδα RAID 1 ή 5 παρέχουν ένα πρόσθετο 
επίπεδο προστασίας στα δεδομένα σας. 

 • Η αυτόματη και καθοδηγούμενη από τον διακομιστή 
λήψη και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας 
διασφαλίζει ότι τα δεδομένα του υπολογιστή ή του 
δικτύου σας παραμένουν πάντοτε προστατευμένα. 

 • Οι δύο θύρες Gigabit Ethernet προσφέρουν εφεδρεία 
και υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας. 

 • Το προαιρετικό διπλό τροφοδοτικό διασφαλίζει τον 
αυξημένο χρόνο λειτουργίας.

Εικονική μονάδα αποθήκευσης με χρήση του  
iSCSI Target
Διαχειριστείτε εύκολα την ανάπτυξη, τη ρύθμιση και 
τη διαχείριση του iSCSI Target, χρησιμοποιώντας την 
εξαιρετικά εύχρηστη δυνατότητα iSCSI Target του 
συστήματος WD Sentinel, με τη δύναμη της StarWind®.

Υπηρεσίες WD Guardian™ Services
Η Western Digital προσφέρει βασικές υπηρεσίες 
υποστήριξης πελάτη και εγγύησης σε όλους τους κατόχους 
συστημάτων WD Sentinel. Οι υπηρεσίες WD Guardian 
Services παρέχουν πρόσθετες επιλογές υποστήριξης 
και εγγύησης για πελάτες μικρές επιχειρήσεις. Μάθετε 
περισσότερα στη διεύθυνση www.wdguardian.com.
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*Ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσετε το σύστημά σας με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις της MS και της WD.

Διασύνδεση 2 θύρες Gigabit Ethernet (10/100/1000) υψηλής απόδοσης
2 θύρες USB 3.0

CPU Επεξεργαστής διπλού πυρήνα Intel® Atom D525 1,80 GHz

Μνήμη 2 GB, SODIMM DDR3-800

Λειτουργικό σύστημα διακομιστή Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

Υποστηριζόμενα λειτουργικά 
συστήματα-πελάτες

Windows XP με service pack 3, μόνο οι εκδόσεις των 32 bit
Windows Vista® με service pack 2, όλες οι πλατφόρμες των 32 και 64 bit
Windows 7, όλες οι πλατφόρμες των 32 και 64 bit
Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, Mac OS Snow Leopard και Mac OS X Lion*
Υποστηρίζει τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας με την εφαρμογή Time Machine® για υπολογιστές-πελάτη με Mac OS
Υποστήριξη κοινής χρήσης αρχείων για Linux® και Unix®

Πρωτόκολλα δικτύου CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV, Bonjour
Πρωτόκολλα κοινής χρήσης αρχείων CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV, FTP

Φατνία μονάδων 4 φατνία μονάδας σκληρού δίσκου των 3,5 ιντσών, δυνατότητα άμεσης σύνδεσης (Hot swap), σχεδιασμός 
χωρίς συρτάρι

Εσωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου Δύο ή τέσσερις μονάδες σκληρού δίσκου SATA 3,5 ιντσών της WD με επαναφορά σφαλμάτων 
περιορισμένου χρόνου, ειδικά για RAID (TLER)
Αποτελώντας πρωτοπορία της WD, αυτό το χαρακτηριστικό αποτρέπει τα σφάλματα της μονάδας δίσκου που 
προκαλούνται από τις παρατεταμένες διαδικασίες επαναφοράς σφαλμάτων των μονάδων σκληρού δίσκου 
που αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στις μονάδες δίσκου των επιτραπέζιων υπολογιστών.
Αξιοπιστία όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα 
Με 1,2 εκατομμύρια ώρες MTBF (δοκιμασμένες σε κύκλο εργασίας με επιβάρυνση 100%), οι μονάδες αυτές 
έχουν τον υψηλότερο βαθμό αξιοπιστίας για μονάδες δίσκου υψηλής χωρητικότητας.
Βελτιωμένη ανοχή σε περιστροφικές δονήσεις 
Βελτιστοποιημένη μηχανική μονάδας, χαρακτηρισμός συστήματος και απαράμιλλες επιδόσεις απόδοσης 
επικύρωσης διαδικασιών σε περιβάλλοντα με υψηλούς κραδασμούς. 
Εγκεκριμένα μοντέλα δίσκου 
Για μια λίστα με συμβατές μονάδες σκληρού δίσκου για το σύστημα WD Sentinel DX4000, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση support.wdc.com και ανατρέξτε στον αρ. 9443 στη γνωσιακή βάση δεδομένων.

Υποστήριξη RAID RAID 1 (SKU 2 μονάδων σκληρού δίσκου) και RAID 5 (SKU 4 μονάδων σκληρού δίσκου)
Αυτόματη μετεγκατάσταση και επέκταση χωρητικότητας RAID

Λήψη και επαναφορά αντιγράφων 
ασφαλείας

Λήψη και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας μέσω διακομιστή από έως και 25 υπολογιστές, με τεχνολογία 
λογικής διαγραφής πολλαπλών αντιγράφων του ίδιου περιεχομένου στους δίσκους 
Ολική επαναφορά τύπου bare metal και επαναφορά σε επίπεδο αρχείων/φακέλων

Επαλήθευση ταυτότητας δικτύου Σύνδεση στο Active Directory
Οθόνη LCD 2 γραμμές των 16 χαρακτήρων για μηνύματα κατάστασης και ειδοποιήσεις

Διακόπτες Κουμπί τροφοδοσίας
Κουμπιά για την κύλιση σε μηνύματα στην οθόνη LCD

Ενδείξεις LED 1 ένδειξη LED τροφοδοσίας 
4 ενδείξεις LED φατνίου μονάδας δίσκου

Τροφοδοσία 2 θύρες εξωτερικής τροφοδοσίας
Χρήση εφεδρικού συστήματος

Τροφοδοσία Τάση εισόδου: 100 V έως 240 V AC 
Συχνότητα εισόδου: 50 έως 60 Hz 
Τάση εξόδου: 19 V DC, έως 6,32 A

Θερμοκρασία Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35 °C (41 έως 95 °F) 
Θερμοκρασία μη λειτουργίας: -20 έως 65 °C (-4 έως 149 °F)

Διαθέσιμες χωρητικότητες 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)

Διαστάσεις Ύψος: 8,10 ίντσες (206 mm)
Βάθος: 6,3 ίντσες (160 mm) 
Πλάτος: 8,8 ίντσες (224 mm)

Βάρος 4 TB και 6 TB: 10,76 λίβρες (4,88 κιλά) 
8 TB, 12 TB και 16 TB: 14,0 λίβρες (6,35 κιλά)

Τεχνικές προδιαγραφές


