
Γραφείο εκπαίδευσης κάνει 
την έξυπνη κίνηση για τα 
αντίγραφα ασφαλείας 

Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Κομητείας Napa (NCOE) παρέχει χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες (προϋπολογισμούς, μισθοδοσία, υπολογισμό σύνταξης και έλεγχο 
παροχών) στα πέντε διαμερίσματα δημόσιων σχολείων στην κομητεία Napa της 
Καλιφόρνια. Στα διαμερίσματα αυτά περιλαμβάνονται 50 σχολεία και 7 σταθμοί 
προσχολικής αγωγής. Το NCOE παρέχει υποστήριξη για περίπου 250 μέλη του 
προσωπικού και περισσότερους από 3.700 σπουδαστές. Το προσωπικό IT που 
αποτελείται από μόλις 5 άτομα, υποστηρίζει σχεδόν 900 δικτυωμένες συσκευές, 
όπου συμπεριλαμβάνονται 714 υπολογιστές των σπουδαστών και του προσωπικού, 
71 διακομιστές και δεκάδες εκτυπωτές, δρομολογητές και μεταγωγείς – όλα αυτά με 
έναν πολύ λιτό προϋπολογισμό.

«Στον χώρο της εκπαίδευσης ποτέ δεν έχουμε αρκετά λεφτά, οπότε πρέπει να 
εργαστούμε πιο έξυπνα και όχι μόνο πιο σκληρά», αναφέρει ο Brian Dake, Διευθυντής 
Τεχνολογίας Πληροφορικής του Γραφείου Εκπαίδευσης της Κομητείας Napa.

Στην περίπτωση των αντιγράφων ασφαλείας, «πιο έξυπνα» σήμαινε ότι έπρεπε  
να βρεθεί ένας πιο οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να γίνεται λήψη αντιγράφου 
ασφαλείας από τις θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάτι που είναι βασικό για να 
υπάρχει συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Οι 25 πιο σημαντικοί χρήστες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οργανισμού – το εκτελεστικό προσωπικό – 
χρησιμοποιούσαν τόσο μεγάλο μέρος του χώρου αποθήκευσης της βάσης δεδομένων 
αλληλογραφίας (50%) που το γραφείο της κομητείας δεν είχε στη διάθεσή του 
επαρκή χωρητικότητα υποδομών για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τις 
υπόλοιπες 225 θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό αποτελούσε ενδεχόμενο 
πρόβλημα στην περίπτωση που παρουσιαζόταν κάποιο αίτημα για την επαναφορά 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Κομητείας Napa λαμβάνει αντίγραφο 
ασφαλείας από όλες τις θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 
τον διακομιστή αποθήκευσης για μικρά γραφεία WD Sentinel της 
Western Digital®, μειώνει το κόστος αποθήκευσης και επιταχύνει 
την υποστήριξη των υπολογιστών με την απομακρυσμένη 
πρόσβαση μέσω του ιστού.

« Το σύστημα  
WD Sentinel™ μάς 
παρέχει άφθονο χώρο 
για την αποθήκευση 
χιλιάδων ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων, με κόστος 
που κυμαίνεται σε πολύ 
λογικά πλαίσια. Επίσης, 
εξοικονομεί δυνητικά 
εκατομμύρια δολάρια 
στο Γραφείο 
Εκπαίδευσης της 
Κομητείας Napa σε 
υποθέσεις νομικής 
ευθύνης, αφού μας 
επιτρέπει να 
διατηρούμε αντίγραφα 
ασφαλείας από το 
100% των θυρίδων 
ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μας.»

  Brian Dake, Διευθυντής 

Τεχνολογίας Πληροφορικής, 

Γραφείο Εκπαίδευσης της 
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Αντίγραφα ασφαλείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σε ποσοστό 100%, μείωση νομικής ευθύνης
Τον Οκτώβριο του 2011, το NCOE απέκτησε τον 
διακομιστή αποθήκευσης WD Sentinel DX4000 για μικρά 
γραφεία, ο οποίος παρείχε 5,6 TB σε έναν κεντρικό χώρο 
αποθήκευσης και ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση 
στα αρχεία. Ο Dake είχε τη μονάδα έτοιμη για λειτουργία 
και χρήση μέσα σε λίγα λεπτά. «Διαπίστωσα ότι  
η εγκατάσταση, η συντήρηση και η χρήση του συστήματος 
WD Sentinel ήταν πολύ πιο εύκολη σε σύγκριση άλλα 
συστήματα λήψης αντιγράφου ασφαλείας σταθμού 
εργασίας», αναφέρει. 

Το NCOE τώρα χρησιμοποιεί το σύστημα WD Sentinel 
για να λαμβάνει αντίγραφο ασφαλείας από όλα τα 
δεδομένα και τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για τους 
κρίσιμης σημασίας υπολογιστές του εκτελεστικού 
προσωπικού. Επιπλέον, χάρη στο μεγάλο μέγεθος της 
διαθέσιμης κοινόχρηστης χωρητικότητας δικτύου,  
το προσωπικό IT είναι πλέον σε θέση να λαμβάνει 
αντίγραφο ασφαλείας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
των υπόλοιπων 225 εργαζομένων. «Το σύστημα  
WD Sentinel μάς παρέχει άφθονο χώρο για την 
αποθήκευση χιλιάδων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με 
κόστος που κυμαίνεται σε πολύ λογικά πλαίσια», 
αναφέρει ο Dake. «Επίσης, εξοικονομεί δυνητικά 
εκατομμύρια δολάρια στο Γραφείο Εκπαίδευσης της 
Κομητείας Napa σε υποθέσεις νομικής ευθύνης, αφού 
μας επιτρέπει να διατηρούμε αντίγραφα ασφαλείας από 
το 100% των θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.»

Ταχύτερη υποστήριξη με την απομακρυσμένη 
πρόσβαση μέσω του ιστού
Το προσωπικό του Dake είναι εξίσου ενθουσιασμένο με 
τις δυνατότητες απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω του 
ιστού που διαθέτει το σύστημα WD Sentinel. Πολλές 
από τις σχολικές εγκαταστάσεις που υποστηρίζονται από 
το προσωπικό IT διαθέτουν το δικό τους δίκτυο και το 
NCOE δεν μπορεί να αποκτήσει εύκολα πρόσβαση σε 
αυτά τα δίκτυα. Όταν οι τεχνικοί IT του NCOE ταξίδευαν 
σε ένα σχολείο για να επιδιορθώσουν έναν υπολογιστή, 
το πρόβλημα ήταν συχνά διαφορετικό από αυτό που 
είχε αναφέρει ο χρήστης και απαιτούσε πολλά ταξίδια 
επιστροφής στα γραφεία για τη λήψη των κατάλληλων 
εξαρτημάτων ή λογισμικού.

Χάρη στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση υπολογιστή  
και διακομιστή, το σύστημα WD Sentinel παρέχει  
στους τεχνικούς IT ασφαλή, άμεση ή απομακρυσμένη 
πρόσβαση σε έναν υπολογιστή του δικτύου. Αυτό 
επιτρέπει στους τεχνικούς να προσδιορίσουν τη βασική 
αιτία των οποιωνδήποτε προβλημάτων προτού 
επισκεφθούν τον χώρο, οπότε γνωρίζουν επακριβώς το 
λογισμικό ή τον εξοπλισμό που πρέπει να έχουν μαζί 
τους κατά την επίσκεψη για την παροχή υποστήριξης. 
Κατ' αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται η επίλυση 
προβλημάτων, επιτρέπεται στο προσωπικό IT να 
αντιμετωπίζει προβλήματα μετά το πέρας του ωραρίου 
από το σπίτι αντί να οδηγεί έως το γραφείο και 
εξοικονομεί έως και 16 ώρες την εβδομάδα σε χρόνο 
μετακίνησης. «Εκτός από αυτά τα οφέλη, διαπιστώσαμε 

στην πράξη αύξηση της αποδοτικότητας επειδή μπορούμε 
να υποστηρίξουμε σταθμούς εργασίας σε πολλές 
περιοχές ταυτόχρονα, καθώς και αύξηση του χρόνου 
λειτουργίας για τους χρήστες αφού οι υπολογιστές τους 
επισκευάζονται πιο γρήγορα», αναφέρει ο Dake.

Η εργασία με πιο έξυπνο τρόπο εξοικονομεί 
χρήματα
Προτού το NCOE ανακαλύψει το σύστημα WD Sentinel, 
εξέταζε το ενδεχόμενο να αγοράσει ένα άλλο σύστημα 
SAN (δίκτυο περιοχών αποθήκευσης), με κόστος  
8.000 δολάρια Αμερικής ($). «Το σύστημα WD Sentinel 
είναι πολύ πιο οικονομικό. Επιπλέον, παρέχει 
περισσότερες λειτουργίες σε σχέση με τις απλές 
μονάδες αποθήκευσης, όπως για παράδειγμα την 
απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω του ιστού σε 
συνδεδεμένους υπολογιστές και στα δεδομένα τους. 
Αυτό εξοικονομεί ακόμη περισσότερα χρήματα», 
αναφέρει ο Dake. «Επιδιώκουμε να τοποθετήσουμε 
πρόσθετους διακομιστές WD Sentinel σε ορισμένες 
σχολικές εγκαταστάσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα 
έχουμε άμεση πρόσβαση στους υπολογιστές αυτών 
των εγκαταστάσεων, αποκτώντας τη δυνατότητα να 
διαχειριστούμε περισσότερους με χαμηλότερο κόστος.» 

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας με αστραπιαία 
ταχύτητα
Ο συνδυασμός του επεξεργαστή Intel® Atom™ και της 
τεχνολογίας λογικής διαγραφής πολλαπλών αντιγραφών 
του ίδιου περιεχομένου στους δίσκους, την οποία διαθέτει 
το σύστημα WD Sentinel, συνεπάγεται εξαιρετικά 
σύντομους χρόνους λήψης αντιγράφων ασφαλείας και 
επαναδημιουργίας ειδώλου υπολογιστή. «Η τεχνολογία 
λογικής διαγραφής πολλαπλών αντιγραφών του ίδιου 
περιεχομένου στους δίσκους, την οποία διαθέτει το 
σύστημα WD Sentinel, επιταχύνει πραγματικά τη λήψη 
αντιγράφων ασφαλείας και ελαττώνει τον όγκο αποθήκευσης 
που πρέπει να αγοράσουμε», λέει ο Dake. 

Το NCOE είναι ενθουσιασμένο με τις δυνατότητες που 
παρέχονται από τα χαρακτηριστικά πολυμέσων του 
συστήματος WD Sentinel. Ο Dake εξερευνεί τους 
τρόπους υλοποίησης αναπαραγωγής φωτογραφιών, 
μουσικής και βίντεο με συνεχή ροή σε μελλοντικά έργα 
για το NCOE και το προσωπικό του.
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