
Δικηγορική εταιρεία αποκαθιστά 
τους υπολογιστές της σε δύο 
ώρες αντί για δύο ημέρες 

Κρύος ιδρώτας
Οι υπολογιστές δεν εμφανίζουν συχνά προβλήματα στην Dibble & Miller, αλλά όταν το 
κάνουν διατρέχει κρύος ιδρώτας τον Dave Nickason. Ο Nickason είναι Νομικός Διαχειριστής 
σε αυτήν την εταιρεία με έδρα το Rochester της Νέας Υόρκης, στην οποία απασχολούνται 
25 εργαζόμενοι. Είναι, επίσης, το άτομο της εταιρείας που παρέχει de facto την υποστήριξη 
IT. Στο παρελθόν, η εταιρεία εκτελούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας λήψη αντιγράφων 
ασφαλείας από τους τρεις διακομιστές της, οι οποίοι περιέχουν κρίσιμης σημασίας 
δεδομένα για τους χρήστες, αλλά δεν λάμβανε αντίγραφο ασφαλείας των προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων των εν λόγω υπολογιστών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές,  
οι κωδικοί πρόσβασης και άλλα εγκατεστημένα προγράμματα λογισμικού. Όταν κάποιο 
μηχάνημα εμφάνιζε πρόβλημα, ο Nickason χρειαζόταν δύο ημέρες για να 
επανεγκαταστήσει το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές.

«Κάποια στιγμή νωρίτερα φέτος, είχαμε δύο υπολογιστές με πρόβλημα», αναφέρει  
ο Nickason. «Ο ένας από αυτούς ανήκε στον ιδιοκτήτη της εταιρείας και το πρόβλημα 
ανέκυψε μόλις λίγες ώρες προτού αναχωρήσει για ένα ταξίδι. Ήταν απολύτως κρίσιμης 
σημασίας το μηχάνημα να είναι έτοιμο για χρήση και λειτουργία. Ευτυχώς, χρησιμοποιούσα 
ήδη λογισμικό προστασίας δεδομένων για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας ολόκληρου 
του υπολογιστή μαζί με τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και εφαρμογές, αλλά αυτές οι 
δύο εμπειρίες με φόβισαν πραγματικά και με ώθησαν να σκεφτώ σοβαρά σχετικά με  
τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τους υπολογιστές-πελάτη. Δεν χάνονται δεδομένα 
στην περίπτωση που ένας από τους υπολογιστές μας παρουσιάσει πρόβλημα,  
αλλά απαιτείται σημαντικός χρόνος για την επαναφορά των προσαρμοσμένων 
ρυθμίσεων χρήστη και ο χρόνος κοστίζει αρκετά για έναν δικηγόρο.» 

Η Dibble & Miller χρησιμοποιεί τον διακομιστή αποθήκευσης 
WD Sentinel™ για μικρά γραφεία, για τη λήψη αντιγράφων 
ασφαλείας από τους υπολογιστές και για την περικοπή του 
χρόνου επαναφοράς ενός υπολογιστή από δύο ημέρες σε 
δύο ώρες. Η εταιρεία διαθέτει πλέον ένα σύστημα λήψης 
αντιγράφων ασφαλείας κατηγορίας χρήσης σε εταιρικά 
περιβάλλοντα, σε τιμή για μικρές επιχειρήσεις.

« Δεν έχουμε πολλές 
βλάβες υπολογιστή, 
αλλά σε μια μικρή 
επιχείρηση χωρίς 
προσωπικό IT 
πλήρους 
απασχόλησης, κάθε 
τέτοιο πρόβλημα είναι 
καταστροφικό.  
Με το σύστημα  
WD Sentinel, 
μπορούμε να 
επαναφέρουμε έναν 
υπολογιστή σε δύο 
ώρες αντί για δύο 
ημέρες.»

  Dave Nickason, Νομικός 
Διαχειριστής, Dibble & Miller
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Λήψη αντιγράφων ασφαλείας επιπέδου 
μεγάλης επιχείρησης, για μικρές επιχειρήσεις
Το φθινόπωρο του 2011, η Dibble & Miller άρχισε να 
χρησιμοποιεί για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας από τους 
υπολογιστές-πελάτη τον διακομιστή αποθήκευσης  
WD Sentinel DX4000 για μικρά γραφεία, στην καρδιά του 
οποίου βρίσκεται ο επεξεργαστής Intel® Atom™.  
Ο Nickason ρύθμισε το σύστημα σε λιγότερο από μία ώρα 
και ξεκίνησε τη διαδικασία αποθήκευσης δεδομένων και τον 
προγραμματισμό των λήψεων αντιγράφου ασφαλείας από 
τους υπολογιστές της εταιρείας. 

«Οι περισσότερες συσκευές αποθήκευσης για μικρές 
επιχειρήσεις σταματούν περίπου στα 2 TB, τα οποία είναι 
αρκετά για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τους 
υπολογιστές-πελάτη, αλλά δεν επαρκούν αν θέλετε να  
τα χρησιμοποιήσετε για άλλα πράγματα», αναφέρει  
ο Nickason. «Το μοντέλο WD Sentinel που επιλέξαμε 
περιλάμβανε δύο μονάδες δίσκου και τέσσερα φατνία 
μονάδων δίσκου στο σύνολο, οπότε υπάρχει άφθονος 
χώρος για επέκταση. Καθόσον μπορεί να αποθηκεύσει έως 
και 9 TB δεδομένων, σκέφτομαι να λαμβάνω αντίγραφο 
ασφαλείας του διακομιστή μας και των δεδομένων των 
υπολογιστών επίσης στο σύστημα WD Sentinel. Επιπλέον, 
έχω μεταφέρει ήδη μεγάλο αριθμό αρχείων από τον 
υπολογιστή μου και από διάφορες άλλες μονάδες στο 
σύστημα WD Sentinel αφού υπάρχει τόσος ελεύθερος 
χώρος.»

Το σύστημα WD Sentinel παρέχεται με μονάδες κατηγορίας 
χρήσης σε εταιρικά περιβάλλοντα και με προστασία με 
προδιαμορφωμένο RAID, χαρακτηριστικό που παρέχει 
υψηλότερο βαθμό προστασίας και εφεδρείας των δεδομένων 
σε σύγκριση με τα συστήματα αποθήκευσης χωρίς RAID. 
Αυτό είναι πολύτιμο για την Dibble & Miller επειδή οι 
εργαζόμενοι της εταιρείας εργάζονται σχεδόν όλο το 24ωρο, 
από το σπίτι ή από το γραφείο. «Εάν μια μονάδα που δεν 
ανήκει σε συστοιχία RAID εμφανίσει πρόβλημα, πρέπει να  
το αντιμετωπίσω αμέσως», αναφέρει ο Nickason.  
«Η ενσωματωμένη προστασία μέσω RAID που διαθέτει το 
σύστημα WD Sentinel μού δίνει την ευελιξία να ασχοληθώ με 
το πρόβλημα του συστήματος αύριο και όχι αμέσως μόλις το 
πρόβλημα εμφανιστεί. Παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο 
αξιοπιστίας για εμάς.»

Επαναφορά υπολογιστή σε δύο ώρες
Τώρα που οι υπολογιστές της εταιρείας προστατεύονται  
από το σύστημα WD Sentinel, εάν ένας υπολογιστής 
παρουσιάσει βλάβη, ο Nickason μπορεί να τον επαναφέρει 
πολύ πιο γρήγορα. Δοκίμασε μια πλήρη επαναφορά  
σε έναν υπολογιστή που είχε 500 GB δεδομένων 
αποθηκευμένων σε μια σύνθετη δομή φακέλων και χάρη 
στην ταχύτητα του επεξεργαστή Intel που βρίσκεται  
στο εσωτερικό το συστήματος, ολόκληρη η διαδικασία 
επαναφοράς ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από δύο ώρες. 
«Δεν έχουμε πολλές βλάβες υπολογιστή, αλλά σε μια μικρή 
επιχείρηση χωρίς προσωπικό IT πλήρους απασχόλησης, 
κάθε τέτοιο πρόβλημα είναι καταστροφικό», αναφέρει  
ο Nickason. «Με το σύστημα WD Sentinel, μπορούμε να 
επαναφέρουμε έναν υπολογιστή σε δύο ώρες αντί για δύο 
ημέρες. Και φυσικά, ένας υπολογιστής δεν εμφανίζει ποτέ 
πρόβλημα όταν κάθομαι στο γραφείο μου χωρίς να έχω 
τίποτε να κάνω. Εμφανίζεται όταν βρίσκομαι εκτός πόλης  
ή σε ένα αεροπλάνο έτοιμος για αναχώρηση, οπότε το όλο 
θέμα είναι τρομακτικά επείγον. Για εμάς, το σύστημα  
WD Sentinel είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που μας 
επιτρέπει να ησυχάσουμε.»

Μικρό μέγεθος και τιμή
Το σύστημα WD Sentinel προσφέρει δυνατότητες κατηγορίας 
χρήσης σε εταιρικά περιβάλλοντα και χωρητικότητα 
αποθήκευσης σε μέγεθος και τιμή ειδικά για μικρές 
επιχειρήσεις. «Έχω τοποθετήσει το σύστημα WD Sentinel 
επάνω σε ένα ερμάριο αρχειοθέτησης και καταλαμβάνει 
ελάχιστο χώρο», αναφέρει ο Nickason. «Είναι μια 
καλοσχεδιασμένη συσκευή επαγγελματικής ποιότητας με 
μονάδες δίσκου κατηγορίας χρήσης σε εταιρικά περιβάλλοντα. 
Λαμβάνω αντίγραφο ασφαλείας από υπολογιστές με 
Windows® XP, Windows Vista® και Windows 7 στο σύστημα 
WD Sentinel και έως τώρα δεν αντιμετώπισα το παραμικρό 
πρόβλημα.»

Ο Nickason υπολογίζει ότι η ρύθμιση ενός συστήματος 
λήψης αντιγράφου ασφαλείας των υπολογιστών μέσω 
λογισμικού θα κόστιζε σχεδόν 3.000 δολάρια Αμερικής ($)  
για τους 25 υπολογιστές της εταιρείας. «Δεν είναι μόνο ότι  
η τιμή του συστήματος WD Sentinel είναι πιο οικονομική, 
αλλά είναι ότι επιπλέον χρειάζεται και πολύ λιγότερο χρόνο 
διαχείρισης», αναφέρει. «Δεν χρειάζεται να αγοράσω,  
να εγκαταστήσω, να παραμετροποιήσω και να παρακολουθώ 
25 ξεχωριστά προγράμματα λήψης αντιγράφου ασφαλείας. 
Το σύστημα WD Sentinel περιλαμβάνει το απαραίτητο 
λογισμικό για τη λήψη αντιγράφου ασφαλείας από τους 
υπολογιστές και με ενημερώνει άμεσα στην περίπτωση που 
κάτι δεν λειτουργήσει με τον αναμενόμενο τρόπο, όπως για 
παράδειγμα στην περίπτωση αποτυχίας της λήψης 
αντιγράφου ασφαλείας από έναν υπολογιστή.»

Ο Nickason προσθέτει ότι είναι εξίσου εντυπωσιασμένος 
από τη δυνατότητα λογικής διαγραφής πολλαπλών 
αντιγραφών του ίδιου περιεχομένου στους δίσκους, την 
οποία διαθέτει το σύστημα WD Sentinel. «Μετά την πρώτη 
λήψη αντιγράφου ασφαλείας, έλεγξα και επανέλεγξα το 
μέγεθος των αρχείων και των τριών φορητών υπολογιστών-
πελάτη προκειμένου να βεβαιωθώ ότι όλα τα αρχεία 
βρίσκονταν πράγματι εκεί», αναφέρει. «Ήταν απίστευτο 
πόσο μικρό ήταν το μέγεθος του αρχείου του αντιγράφου 
ασφαλείας. Η αποτελεσματική συμπίεση, λόγω της 
δυνατότητας λογικής διαγραφής πολλαπλών αντιγραφών 
του ίδιου περιεχομένου στους δίσκους, την οποία διαθέτει 
το σύστημα WD Sentinel, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να 
αγοράσουμε πολύ μεγάλο χώρο αποθήκευσης.»
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