
Ομάδα καλαθοσφαίρισης 
σκοράρει με περισσότερο 
χρόνο για να κερδίσει αγώνες 

Το προσωπικό προπόνησης της ομάδας καλαθοσφαίρισης ανδρών του 
πανεπιστημίου Santa Clara (SCU) ήθελε να αφιερώνει λιγότερο χρόνο στη 
διαχείριση των βίντεο και περισσότερο χρόνο στην καθοδήγηση. Το πανεπιστήμιο 
SCU είναι ένα ιδιωτικό ιησουιτικό πανεπιστήμιο με 8.000 φοιτητές στη Silicon 
Valley της Καλιφόρνια. Στο πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης κατηγορίας I στο NCAA 
οι αγώνες κερδίζονται με τη σκληρή εργασία, την εξαιρετική καθοδήγηση και την 
επιμελημένη ανάλυση της απόδοσης των παικτών. 

Το προσωπικό προπόνησης καταγράφει όλους τους αγώνες και τα φιλικά ματς 
που δίνει η ομάδα, καθώς και όσο το δυνατόν περισσότερους από τους αγώνες 
των αντίπαλων ομάδων. Ο Adam Bauman, συντονιστής των βίντεο για την 
ομάδα, αφιέρωνε τόσο πολύ χρόνο στη διαχείριση των βίντεο ώστε αναγκαζόταν 
να περικόψει τον χρόνο που χρειαζόταν για την παρακολούθηση των βίντεο 
προκειμένου να αξιολογήσει την αντίπαλη ομάδα, δηλαδή το πιο διασκεδαστικό 
τμήμα της εργασίας του.

Η ομάδα αποθήκευε τα βίντεο των αγώνων της σε φορητές μονάδες σκληρού 
δίσκου και λάμβανε αντίγραφο ασφαλείας τους σε δίσκους DVD. Το μεγέθους 
ντουλάπας γραφείο του Bauman ήταν γεμάτο από ψηλές στοίβες με δίσκους 
DVD που περιείχαν βίντεο από αγώνες από το 2006. Όταν η ομάδα ταξίδευε,  
ο Bauman έφερνε πολλές μονάδες σκληρού δίσκου που περιείχαν τις εγγραφές 
από κάθε αγώνα που έδιναν κατά τη διάρκεια της σεζόν, καθώς και διερευνητικά 
βίντεο με μελλοντικές αντίπαλες ομάδες. 

Πριν από κάθε αγώνα εκτός έδρας, ο Bauman αφιέρωνε ώρες για να σκεφτεί 
σχετικά με όλα τα βίντεο που θα μπορούσε να χρειαστεί η ομάδα. Μετά από κάθε 
αγώνα, αφιέρωνε πολλές ώρες για να κάνει εγγραφή και να ταχυδρομεί δίσκους 
DVD με το βίντεο του αγώνα σε προπονητές, μέλη της ομάδας και άλλες ομάδες. 

Ο διακομιστής αποθήκευσης της Western Digital® για μικρά γραφεία 
βοηθάει το πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης του πανεπιστημίου 
Santa Clara να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση των βίντεο και να 
αξιοποιήσει τον εξοικονομούμενο χρόνο για πολύτιμη καθοδήγηση.

« Με το σύστημα  
WD Sentinel στην 
ομάδα μας, είναι 
σαν να έχουμε έναν 
προσωπικό βοηθό 
που διαθέτει 
πάντοτε ό,τι 
χρειαζόμαστε.»

  Adam Bauman, Συντονιστής 
βίντεο, Πρόγραμμα 
καλαθοσφαίρισης, 
Πανεπιστήμιο Santa Clara
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Ασφαλής κοινή χρήση βίντεο
Το φθινόπωρο του 2011, το πρόγραμμα 
καλαθοσφαίρισης του πανεπιστημίου SCU πρόσθεσε 
στην ομάδα ένα ακόμη μέλος, το οποίο εργαζόταν 
στο παρασκήνιο και συνέβαλλε στην οργάνωση  
της αρχειοθήκης βίντεο του πανεπιστημίου: τον 
διακομιστή αποθήκευσης WD Sentinel DX4000 για 
μικρά γραφεία. Αυτός ο διακομιστής NAS δεν είναι 
μεγαλύτερος σε μέγεθος από μια μπάλα 
καλαθοσφαίρισης, μπορεί να αποθηκεύσει έως  
και 9 TB δεδομένων και παρέχει ασφαλή 
απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα από 
οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η ομάδα αποθηκεύει πλέον όλα τα βίντεο των 
αγώνων στο σύστημα WD Sentinel και παρέχει 
πρόσβαση σε όποιον είναι απαραίτητο. «Το σύστημα 
WD Sentinel μάς έδωσε τη δυνατότητα να 
τοποθετήσουμε όλα τα αρχεία βίντεο που διαθέτουμε 
και να τα καταστήσουμε διαθέσιμα στο προσωπικό 
μας από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου», αναφέρει 
ο Bauman. «Με το σύστημα WD Sentinel στην 
ομάδα μας, είναι σαν να έχουμε έναν προσωπικό 
βοηθό που διαθέτει πάντοτε ό,τι χρειαζόμαστε.»

Περισσότερος χρόνος για καθοδήγηση
Ο Bauman διαθέτει πλέον πολλές επιπλέον ώρες 
κάθε εβδομάδα που αφιέρωνε έως τώρα στη 
διαχείριση βίντεο και τις οποίες μπορεί πλέον να 
διαθέσει στην καθοδήγηση. «Αντί να κάνω 
αντιγραφή και επικόλληση αρχείων βίντεο, μπορώ 
πλέον να αφιερώνω χρόνο σε σημαντικά θέματα:  
να παρακολουθώ τις αντίπαλες ομάδες και να 
προσδιορίζω τον τρόπο που πρέπει να αγωνιστούμε 
εναντίον τους», αναφέρει. Δεν χρειάζεται πλέον να 
μεταφέρει μαζί του μια βαλίτσα γεμάτη με μονάδες 
σκληρού δίσκου, ούτε πρέπει να αφιερώνει ώρες 
πριν από κάθε αγώνα για να προσδιορίσει ό,τι θα 
μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο. 

Γρήγορος και πολυτάλαντος
Χάρη στον επεξεργαστή Intel® Atom™ στην καρδιά  
του συστήματος WD Sentinel, ακόμη και τα τεράστιας 
χωρητικότητας αρχεία βίντεο μεταφέρονται με 
αστραπιαία ταχύτητα. Επιπλέον, το σύστημα  
WD Sentinel εκτελεί διπλή εργασία, αφού λαμβάνει 
αντίγραφο ασφαλείας κάθε βράδυ από τους  
12 υπολογιστές του τμήματος καλαθοσφαίρισης  
του πανεπιστημίου SCU. «Η δυνατότητα αυτόματης 
λήψης αντιγράφου ασφαλείας σε καθημερινή βάση 
από όλους τους υπολογιστές του γραφείου μας είναι 
κάτι εξαιρετικά σημαντικό», αναφέρει ο Bauman. «Με 
τόσα πολλά κακόβουλα προγράμματα λογισμικού που 
κυκλοφορούν και που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 
σφάλματα στους υπολογιστές μας, το σύστημα  
WD Sentinel διασφαλίζει την ησυχία μας. Λαμβάνει 
αντίγραφο ασφαλείας από τα συστήματά μας κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, ενόσω εμείς είμαστε στο σπίτι και 
κοιμόμαστε. Έτσι, εάν κάτι πάει στραβά, θα έχουμε 
τη δυνατότητα να ανακτήσουμε μεμονωμένα αρχεία 
ή ολόκληρο υπολογιστή.» 

Επειδή το σύστημα WD Sentinel διαθέτει 9 TB χώρου 
αποθήκευσης, η ομάδα μεταφέρει σε αυτό όχι μόνο 
τα βίντεο, αλλά και όλα τα αρχεία του τμήματος, όπου 
περιλαμβάνονται τα σχέδια πρακτικής, τα διερευνητικά 
βίντεο, τα έγγραφα προσχώρησης, τα ακαδημαϊκά 
αρχεία των παικτών, τα προγράμματα και άλλα πολλά. 
Σε κάθε μέλος του προσωπικού καλαθοσφαίρισης 
παραχωρείται πρόσβαση, όλο το 24ωρο επί 7 ημέρες 
την εβδομάδα, στα αρχεία που χρειάζεται και για τα 
οποία έχει εξουσιοδότηση προβολής, αντί να 
αποστέλλουμε ο ένας στον άλλο μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου συνημμένα αρχεία μεγάλου μεγέθους. 

Εξοικονόμηση περισσότερων από  
3.000 δολαρίων Η.Π.Α. ($) μέσα σε έξι σεζόν
Χρησιμοποιώντας το σύστημα WD Sentinel, το 
πρόγραμμα καλαθοσφαίρισης του πανεπιστημίου 
SCU εξοικονομεί περίπου 400 δολάρια ανά σεζόν 
από τους δίσκους DVD και 150 δολάρια από 
μονάδες σκληρού δίσκου. Αυτό σημαίνει σχεδόν  
550 δολάρια ανά έτος. «Το σύστημα WD Sentinel 
που διαθέτουμε μπορεί να αποθηκεύσει αρχεία 
βίντεο για έως και έξι σεζόν, οπότε για τα έξι χρόνια 
κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θα χρειαστεί να 
αγοράσουμε δίσκους DVD και μονάδες σκληρού 
δίσκου, η εξοικονόμηση είναι 3.300 δολάρια», 
αναφέρει ο Bauman. Σε αυτόν τον υπολογισμό δεν 
περιλαμβάνεται ο χρόνος και το αντίστοιχο κόστος 
εργασίας, ούτε και ο χώρος που εξοικονομείται σε 
αυτό το μικρό γραφείο. 

«Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάνουν περικοπές στα 
έξοδα και το σύστημα WD παρέχει έναν αποτελεσματικό 
τρόπο για τη μείωση των εξόδων χωρίς ανάλογες 
περικοπές σε δυνατότητες. Στην πραγματικότητα, με 
αυτόν τον προσωπικό βοηθό που εργάζεται όλο το 
24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα, αποκτήσαμε νέες 
σημαντικές δυνατότητες», καταλήγει ο Bauman.
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