
WD Sentinel™ DX4000
Küçük Ofis Depolama Sunucusu
Özellikle küçük işletme ortamları için tasarlanmış olan 
WD Sentinel DX4000, kurulumu kolay bir küçük ofis 
depolama sunucusudur. Ofisten ya da bir internet 
bağlantısı yoluyla uzaktan çalışan çalışanlarınız, 
müşterileriniz veya tedarikçileriniz icin güvenli merkezi 
depolama, tam veri koruması ve veri erişimi sağlar.

Endüstri liderlerinin donanım ve yazılımını içeren 
WD Sentinel, küçük ofis ağı için yüksek performanslı, 
güvenilir, maliyet etkin ve yönetimi kolay bir depolama 
çözümü sunar. 

Ürün Özellikleri ve Avantajları

Düşük alım maliyeti
Ağınızdaki 25 istemci bilgisayara kadar koruma 
sağlayan yazılımı içerir. Her ilave bilgisayar için ilave 
yedekleme yazılımı lisansları satın almanız gerekmez.

Sektör lideri teknoloji ortaklarından eksiksiz çözüm
 •   Güvenilirlik, kalite ve performans için optimize 
edilmiş sabit sürücüler.

 •  Çift Çekirdekli Intel® Atom™ D525 işlemci.
 •  Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials yazılımı.

Basit sunucu kurulumu 
Bir IT uzmanı olup olmamanız fark etmez, kolay 
sihirbaz tabanlı kurulum işlemi, WD Sentinel 
sunucusunu bir profesyonel gibi ofis ağınıza entegre 
etmenizi sağlar.

Connector yazılımı
Birlikte verilen Connector yazılımı, ağınızdaki 
bilgisayarları WD Sentinel'inize sorunsuz şekilde 
bağlamanızı sağlar.

Merkezi depolama ve dosya yönetimi
Güvenli merkezi depolama, işletmenizdeki herkes için 
hızlı dosya depolama ve geri alma imkanı verir.

Otomatik, sunucu tabanlı yedekleme
WD Sentinel sunucuya bağlı olan 25 adete kadar 
bilgisayarın tam imajını otomatik olarak yedekler  
ve kaydeder.

Dosya-klasör düzeyinde ya da tam geri yükleme
Sunucudan verilerin geri yüklenmesi çok kolaydır. 
WD Sentinel'inizde saklı olan imaj tabanlı 
yedeklemelerinizden kolayca belli dosya ve klasörleri 
ya da tüm bilgisayarı geri yükleyebilirsiniz.

Blok seviyesinde tekilleştirme
WD Sentinel, ağ üzerinden etkin istemci bilgisayar 
yedeklemesi sağlayan, mükemmel bir blok düzeyinde 
tekilleştirme teknolojisine sahiptir.

Güvenli uzaktan erişim
WD Sentinel'inize güvenli uzaktan veri erişimi için 
kişiselleştirilmiş Internet adresi ile hemen hemen 
her yerden kolayca bağlanın. WD Sentinel, izlemekte 
olduğu bilgisayarlara uzaktan masaüstü erişimi 
sağlayan bir portal olarak da iş görür.

Özellik zengini yönetim panosu
Yönetim Panosu arayüzü, hızlı şekilde kullanıcı 
yönetimi, klasör izinlerini atama ve bir yedekleme 
planını ayarlama gibi ortak sihirbaz tabanlı yönetim 
görevleri içinde dolaşmanızı sağlar.

Active Directory birleştirme
Active Directory birleştirme özelliği, WD Sentinel'in 
mevcut altyapınıza ve ağlarınıza sorunsuz şekilde 
entegre olmasını sağlar.

DLNA® medya sunucusu
Dahili DLNA medya sunucusu ile, çalışanlarınız 
kendi kişisel bilgisayarlarında kopyalarını tutmak 
yerine ağ üzerindeki WD Sentinel'in paylaşılan ortam 
kitaplığına erişebilirler.

LCD ekran paneli
Cihazın ön tarafındaki LCD ekran paneli, sistem 
durumunu ve kritik uyarıları takip etmenizi sağlar.

Platformlar arası dosya paylaşımı
WD Sentinel, CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV ve FTP 
gibi endüstri standardı protokolleri destekler ve 
çeşitli Windows ve Windows dışı istemciler arasında 
dosya erişimi sağlar.

Otomatik RAID geçişi ve kapasite genişlemesi
Boş bir sürücü yuvasına bir sürücü taktığınızda,  
WD Sentinel sorunsuz olarak uygun RAID düzeyine 
geçiş yapar ve otomatik olarak sunucunun depolama 
kapasitesini herhangi bir kullanıcı müdahalesi 
olmadan genişletir.

Yüksek performans 
Çift Gigabit Ethernet bağlantısı ile WD Sentinel, 
Gigabit Ethernet arayüzü üzerinden 85 MB/s'e kadar 
okuma hızları sunar.

Yüksek kullanılabilirlik, güvenilirlik ve  
7/24 çalışma için tasarlanmıştır

 • Her WD Sentinel, WD’nin güvenilir ve 
sağlam sunucu sınıfı sürücüleri ile önceden 
yapılandırılmıştır. 

 • RAID seviyeleri 1 ya da 5, ilave bir veri koruma 
katmanı sunar. 

 • Otomatik sunucu tabanlı yedekleme ve geri 
yükleme bilgisayarınız ya da ağınızdaki verilerin 
daima korunmasını sağlar. 

 • Çift Gigabit Ethernet bağlantısı, yedeklenebilme 
ve yüksek kullanılabilirlik sunar. 

 • İsteğe bağlı güç kaynağı daha yüksek çalışma 
süresi sağlar.

iSCSI Target ile sanal depolama
Son derece kullanıcı dostu StarWind® destekli  
WD Sentinel iSCSI Target özelliğini kullanarak iSCSI 
Target’inizin gelişimini, kurulumunu ve yönetimini 
ele alın.

WD Guardian™ Servisleri
Western Digital, tüm WD Sentinel sahipleri için 
standart müşteri desteği ve garantisi sunar.  
WD Guardian Servisleri, küçük işletme sahibi müşteriler 
için ilave destek ve garanti seçenekleri sunar.  
www.wdguardian.com adresinden ek bilgiler alın.
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*Sisteminizi en yeni MS ve WD güncellemeleri ile güncellemeniz gerekebilir.

Arayüz 2 yüksek performanslı (10/100/1000) Gigabit Ethernet Bağlantı noktası
2 USB 3.0 bağlantı noktası

CPU Çift Çekirdekli Intel® Atom D525 1,80 GHz işlemci

Bellek 2 gigabayt SODIMM DDR3-800

Sunucu işletim sistemi Windows Storage Server 2008 R2 Essentials

Desteklenen istemci işletim 
sistemleri

Service pack 3 destekli Windows XP, sadece 32-bit sürümler
Service pack 2 destekli Windows Vista®, tüm 32 bit ve 64 bit platformlar
Windows 7, tüm 32 bit ve 64 bit platformlar
Mac OS® X Mountain Lion, Mac OS X Leopard, Mac OS Snow Leopard ve Mac OS X Lion* 
Mac OS müşterileri için Time Machine® yedeklemesini destekler
Linux® ve Unix® için dosya paylaşım desteği

Ağ protokolleri CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV, Bonjour

Dosya paylaşım protokolleri CIFS/SMB, AFP, NFS, WebDAV, FTP

Sürücü yuvaları 4 x 3,5 inç sabit sürücü yuvası, Çalışırken çıkarma özellikli, Tablasız tasarım

Dahili sabit sürücüler RAID-spesifik zaman-sınırlamalı hata kurtarmalı (TLER) iki ya da dört adet 3,5 inç SATA sabit sürücüleri 
WD tarafından ilk kez tanıtılan bu özellik, masaüstü sürücülerde yaygın görülen uzatılmış sabit sürücü hata giderme 
işlemlerinin neden olduğu sürücü hatalarını önler.
7x24 güvenilirlik 
1,2 milyon saatlik MTBF (%100 görev çevriminde test edilmiş) ile bu sürücüler, yüksek kapasiteli bir sürücüde bulunabilecek 
en yüksek güvenilirlik derecesine sahiptir.
Geliştirilmiş döner titreşim toleransı 
Optimize edilmiş sürücü mekaniği, sistem karakterizasyonu ve işlem doğrulama özelliği, yüksek titreşimli ortamlarda 
benzersiz performans sağlar. 
Onaylanmış sürücü modelleri 
WD Sentinel DX4000’in Uyumlu Sabit Sürücüleri Listesi için support.wdc.com internet adresini ziyaret edin ya da 9443 
numaralı Bilgi Tabanına başvurun.

RAID desteği RAID 1 (2 sabit sürücü SKU'su) ve RAID 5 (4 sabit sürücü SKU'su)
Otomatik RAID geçişi ve kapasite genişlemesi

Yedekle ve geri yükle Blok düzeyinde tekilleştirmeli 25 bilgisayara kadar sunucu tabanlı yedekleme 
Tam geri yükleme ve dosya/klasör düzeyinde geri yükleme

Ağ kimlik doğrulaması Active Directory katılımı

LCD panel Durum ve uyarılar için 2 satırlı 16 karakter

Düğmeler Güç düğmesi
LCD'deki mesajlara göz atmaya yarayan düğmeler

LED'ler 1 güç LED'i 
4 sürücü yuvası LED'i

Güç 2 harici güç bağlantı noktası
Yedekleme arızası

Güç kaynağı Giriş voltajı: 100 V ila 240 V AC 
Giriş frekansı: 50 ila 60 Hz 
Çıkış voltajı: 19 V DC, 6,32 A'ya kadar

Sıcaklık Çalışma sıcaklığı: 5 ila 35 °C (41 ila 95 °F)
Çalışma dışı sıcaklık: -20 ila 65 °C (-4 ila 149 °F)

Mevcut kapasiteler 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)

Fiziksel boyutlar Yükseklik: 8,10 inç (206 mm)
Derinlik: 6,3 inç (160 mm)
Genişlik: 8,8 inç (224 mm)

Ağırlık 4 TB ve 6 TB: 10,76 lb (4,88 kg)
8 TB, 12 TB ve 16 TB: 14,0 lb (6,35 kg)

Teknik Özellikler


