
WD Sentinel™ DX4000
Serwer magazynujący dla małych firm
WD Sentinel DX4000 to łatwy w konfiguracji serwer 
magazynujący przeznaczony do środowisk małych firm. 
Serwer stanowi centralny, bezpieczny magazyn danych 
w firmie i oferuje pełną ochronę danych oraz zdalny 
dostęp do plików przez Internet z dowolnej lokalizacji 
dla pracowników, klientów i dostawców.

Z połączenia sprzętu i oprogramowania wiodących 
producentów powstał niezawodny, ekonomiczny  
i łatwy w zarządzaniu, sieciowy serwer magazynujący  
dla małych firm. 

Funkcje i zalety produktu

Niski koszt eksploatacji
Dołączone do zestawu oprogramowanie pozwala 
chronić do 25 komputerów klienckich w sieci.  
Nie ma potrzeby kupowania dodatkowych licencji 
na oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych 
każdego komputera z osobna.

Kompleksowe rozwiązanie oparte na wiodących  
w branży technologiach

 •   Dyski twarde zoptymalizowane pod kątem 
niezawodności, jakości i wydajności.

 •  Dwurdzeniowy procesor Intel® Atom™ D525.
 •  Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials.

Prosta konfiguracja serwera 
Procedura instalowania serwera WD Sentinel  
i podłączania do sieci firmowej jest niezwykle prosta  
i nie wymaga żadnych umiejętności technicznych.

Oprogramowanie połączeniowe
Dostarczone z urządzeniem oprogramowanie 
umożliwia łatwe łączenie komputerów w sieci  
z serwerem WD Sentinel.

Centralny magazyn danych
Zabezpieczony centralny magazyn danych umożliwia 
wszystkim osobom w firmie szybkie odczytywanie  
i zapisywanie plików.

Automatyczny serwer kopii zapasowych
WD Sentinel automatycznie tworzy i zapisuje pełne 
kopie zapasowe do 25 komputerów podłączonych 
do serwera.

Przywracanie plików i folderów lub przywracanie 
pełne („bare metal”)
Przywracanie danych z kopii zapasowych na serwerze 
jest równie łatwe jak ich tworzenie. Z zapisanego na  
serwerze WD Sentinel obrazu kopii zapasowej można  
przywrócić pojedyncze pliki i foldery albo cały komputer.

Deduplikacja na poziomie bloków
Serwer WD Sentinel oferuje cenną funkcję 
deduplikacji, która zapobiega powielaniu zbędnych 
danych i zwiększa wydajność tworzenia kopii 
zapasowych komputerów za pośrednictwem sieci.

Bezpieczny dostęp zdalny
Z dowolnego komputera posiadającego adres  
IP można łatwo nawiązać bezpieczne połączenie  
z serwerem WD Sentinel, aby korzystać z zapisanych 
na serwerze danych. Serwer WD Sentinel może także 
służyć jako portal zdalnego dostępu do pulpitu 
monitorowanych komputerów.

Pulpit administratora z licznymi funkcjami
Pulpit administratora udostępnia łatwe w użyciu 
kreatory, ułatwiające wykonywanie typowych zadań, 
takich jak zarządzanie użytkownikami, przypisywanie 
uprawnień do folderów oraz tworzenie harmonogramu 
kopii zapasowych.

Współpraca z usługą Active Directory
Współpraca z usługą Active Directory umożliwia 
proste podłączenie serwera WD Sentinel do 
istniejącej infrastruktury i sieci.

Serwer multimediów DLNA®
Dzięki wbudowanemu serwerowi multimediów DLNA 
pracownicy mogą korzystać z bibliotek multimediów 
na serwerze WD Sentinel w sieci, zamiast kopiować 
pliki na osobiste komputery.

Wyświetlacz LCD
Z przodu urządzenia znajduje się wyświetlacz LCD, 
umożliwiający monitorowanie stanu systemu  
i istotnych alertów.

Udostępnianie plików na różnych platformach
Serwer WD Sentinel obsługuje branżowe standardy 
takie jak CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV i FTP, co pozwala 
udostępniać pliki komputerom klienckim z systemem 
Windows i z innymi systemami operacyjnymi.

Automatyczna migracja RAID i rozszerzanie 
pojemności
Aby zainstalować dysk, wystarczy umieścić go  
w pustej wnęce. Serwer WD Sentinel płynnie 
wykona migrację do odpowiedniego poziomu RAID 
i automatycznie rozszerzy dostępną pojemność 
magazynu danych bez żadnej interwencji użytkownika.

Rewelacyjna wydajność 
Dwa porty Gigabit Ethernet umożliwiają odczytywanie 
danych z serwera WD Sentinel z szybkością ponad 
85 MB/s przez interfejs Gigabit Ethernet.

Wysoka dostępność i niezawodność w pracy 
ciągłej 24/7

 • W każdym serwerze WD Sentinel są fabrycznie 
zainstalowane, niezawodne i trwałe dyski twarde 
WD klasy serwerowej. 

 • Macierz RAID poziomu 1 lub 5 zapewnia 
dodatkową ochronę danych. 

 • Nieustanna ochrona danych na komputerze  
i w sieci dzięki automatycznemu tworzeniu kopii 
zapasowych i przywracaniu plików. 

 • Dwa porty Gigabit Ethernet zapewniają 
nadmiarowość i wysoką dostępność. 

 • Opcjonalny, dodatkowy zasilacz pozwala uniknąć 
przestojów.

Wirtualny magazyn danych przy użyciu funkcji 
iSCSI Target
Łatwe wdrażanie, konfigurowanie i administrowanie 
lokalizacji docelowych iSCSI za pomocą wyjątkowo 
łatwej w obsłudze funkcji iSCSI Target serwera  
WD Sentinel, opracowanej przez firmę StarWind®.

Usługi WD Guardian™
Firma Western Digital oferuje standardową pomoc 
techniczną i serwis gwarancyjny dla wszystkich 
posiadaczy urządzeń WD Sentinel. Usługi WD Guardian 
udostępniają rozszerzone opcje pomocy technicznej 
i serwisu gwarancyjnego, przeznaczone specjalnie 
dla małych firm. Więcej informacji zamieściliśmy na 
stronie internetowej www.wdguardian.com.
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Interfejs 2 porty Gigabit Ethernet o dużej wydajności (10/100/1000)
2 porty USB 3.0

CPU Dwurdzeniowy procesor Intel® Atom D525 1,80 GHz

Pamięć 2 gigabajty SODIMM DDR3-800

System operacyjny serwera Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

Obsługiwane klienckie systemy 
operacyjne

Windows XP z dodatkiem SP 3, tylko wersje 32-bitowe
Windows Vista® z dodatkiem Service Pack 2, wszystkie platformy 32- i 64-bitowe
Windows 7, wszystkie platformy 32- i 64-bitowe
Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, Mac OS Snow Leopard i Mac OS X Lion*
Obsługa tworzenia kopii zapasowych w programie Time Machine® na komputerach klienckich z systemem Mac OS
Udostępnianie plików w systemach operacyjnych Linux® i Unix®

Protokoły sieciowe CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV, Bonjour

Protokoły udostępniania plików CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV, FTP

Wnęki na dyski 4 wnęki na dyski twarde 3,5 cala z możliwością wymiany podczas pracy („hot swap”), konstrukcja bez szuflad

Wewnętrzne dyski twarde Dwa lub cztery dyski twarde WD SATA 3,5 cala z obsługą macierzy RAID i technologii TLER 
To rozwiązanie, opracowane przez firmę WD, zapobiega wykluczaniu dysków z macierzy RAID jako uszkodzonych, co niekiedy 
ma miejsce na skutek wydłużonego czasu korekcji błędów, typowego dla dysków stosowanych w komputerach biurowych.
Niezawodność w pracy ciągłej 24x7 
Średni okres międzyawaryjny (MTBF) wynoszący 1,2 miliona godzin to obecnie najwyższy wskaźnik bezawaryjnej pracy  
w segmencie dysków o dużej pojemności (testowanie przy obciążeniu 100%).
Zwiększona odporność na wibracje rotacyjne
Zoptymalizowanie mechaniki dysków, charakterystyki systemu i procedur sprawdzania poprawności procesów przyniosło 
w efekcie niezrównaną wydajność w środowiskach o dużym natężeniu wibracji. 
Zatwierdzone modele dysków 
Pełną listę dysków twardych zgodnych z serwerem WD Sentinel DX4000 zawiera artykuł nr 9443 w Bazie wiedzy na stronie 
internetowej support.wdc.com.

Obsługa macierzy RAID RAID 1 (systemy z 2 dyskami) i RAID 5 (systemy z 4 dyskami)
Automatyczna migracja RAID i rozszerzanie pojemności

Tworzenie kopii zapasowych  
i przywracanie danych

Przechowywane na serwerze kopie zapasowe do 25 komputerów z deduplikacją na poziomie bloków 
Przywracanie pełne („bare metal”) oraz przywracanie plików i folderów

Uwierzytelnianie w sieci Współpraca z usługą Active Directory

Wyświetlacz LCD 2 wiersze po 16 znaków; informacje o stanie urządzenia i alerty

Przełączniki Przycisk zasilania
Przyciski przewijania komunikatów na wyświetlaczu LCD

Wskaźniki diodowe 1 wskaźnik zasilania 
4 wskaźniki wnęk na dyski twarde

Zasilanie 2 złącza zasilania zewnętrznego
Przełączanie w razie awarii

Źródło zasilania Napięcie wejściowe: prąd przemienny 100 do 240 V
Częstotliwość wejściowa: 50 do 60 Hz
Napięcie wyjściowe: prąd przemienny 19 V, do 6,32 A

Temperatura Temperatura podczas pracy: 5 do 35°C (41 do 95°F)
Temperatura podczas przechowywania: -20 do 65°C (-4 do 149°F)

Dostępne pojemności 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)

Wymiary i masa Wysokość: 8,10" (206 mm)
Długość: 6,3" (160 mm) 
Szerokość: 8,8" (224 mm)

Masa 4 TB i 6 TB: 10,76 funta (4,88 kg) 
8 TB,12 TB i 16 TB: 14,0 funta (6,35 kg)

Dane techniczne

*Może wymagać zainstalowania najnowszych aktualizacji systemu publikowanych przez firmy Microsoft i WD.


