
Drużyna koszykówki zyskuje 
czas potrzebny, by zwyciężać 

Trenerzy męskiej drużyny koszykówki na uniwersytecie Santa Clara (SCU) 
chcieli spędzać mniej czasu na przetwarzaniu nagrań wideo, a więcej 
poświęcić na szkolenie swoich podopiecznych. SCU to prywatny uniwersytet 
jezuicki w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej. Na zajęcia uczęszcza tu  
8 tysięcy studentów. Uniwersytecka drużyna koszykarzy, grająca  
w najwyższej lidze NCAA (Division I) zwycięża dzięki ciężkiej pracy, 
zaangażowaniu trenerów i wnikliwej analizie gry każdego zawodnika. 

Trenerzy nagrywają wszystkie rozegrane mecze i ćwiczenia, a w miarę 
możliwości również gry drużyn rywali. Adam Bauman, koordynator wideo, 
poświęcał coraz więcej czasu na zarządzanie nagraniami, a coraz mniej na 
uważne oglądanie rozgrywek, chociaż to właśnie stanowi najciekawszą część 
jego pracy.

Trenerzy przechowywali nagrania na przenośnych dyskach twardych, a ich 
kopie zapasowe na płytach DVD. Stosy płyt DVD z nagraniami rejestrowanymi 
od 2006 roku wypełniały po brzegi maleńkie biuro Baumana. Kiedy drużyna 
wyjeżdżała na mecze gościnne, Bauman zabierał ze sobą kilka dysków 
twardych z nagraniami wszystkich spotkań rozegranych w sezonie i rozgrywek 
potencjalnych oponentów. 

Samo wybranie odpowiednich nagrań przed meczem zabierało Baumanowi 
kilka godzin.  A po każdym meczu spędzał kolejne godziny nagrywając  
i wysyłając płyty DVD trenerom, zawodnikom i innym drużynom. 

Serwer magazynujący dla małych firm marki Western Digital® 
usprawnia korzystanie z nagrań wideo w drużynie koszykówki 
uniwersytetu Santa Clara i pozwala odzyskać cenny czas na 
trening zawodników.

„ WD Sentinel jest jak 
osobisty asystent, 
który zawsze ma to, 
czego akurat 
potrzebujesz.“

  Adam Bauman, koordynator 
produkcji wideo w programie 
koszykówki uniwersytetu 
Santa Clara
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Bezpieczne udostępnianie wideo
Jesienią 2011 roku drużyna koszykarska SCU zyskała 
nowego członka, który zza kulis pomaga organizować 
archiwum nagrań wideo: serwer magazynujący dla 
małych firm WD Sentinel DX4000. Serwer ten to 
dysk sieciowy, nie większy od piłki do koszykówki, 
który pomieści do 9 terabajtów (TB) danych  
i umożliwia bezpieczny zdalny dostęp do 
zapisanych na nim plików z każdego komputera 
podłączonego do Internetu.  

Obecnie wszystkie nagrania rozgrywek są 
przechowywane na serwerze WD Sentinel  
i udostępniane każdemu, kto chce je obejrzeć. 
„Dzięki serwerowi WD Sentinel zgromadziliśmy 
wszystkie pliki wideo w jednym miejscu, a każdy 
trener i zawodnik może je oglądać z dowolnego 
zakątka świata” — mówi Bauman. „WD Sentinel jest 
jak osobisty asystent, który zawsze ma to, czego 
akurat potrzebujesz.”

Więcej czasu na treningi
Bauman ma teraz kilka wolnych godzin  
w tygodniu, które może poświęcić na treningi 
zawodników, a nie na uciążliwe zarządzanie 
nagraniami. „Zamiast kopiować i wklejać pliki wideo, 
mogę się skupić na tym, co jest naprawdę ważne: na 
obserwacji gry naszych rywali i wynajdowaniu 
sposobów pokonania ich.“ Nie zabiera już w drogę 
skrzynki pełnej dysków twardych i nie usiłuje 
zgadywać, które nagrania najbardziej przydadzą się 
zawodnikom przed występem. 

Szybki i utalentowany
Za sprawą procesora Intel® Atom™ serwer  
WD Sentinel przesyła nawet największe pliki wideo 
błyskawicznie. A to nie wszystko. Każdej nocy  
WD Sentinel tworzy także kopie zapasowe  
12 komputerów kadry trenerskiej w SCU. 
„Automatyczne kopie zapasowe wszystkich 
komputerów w biurze to fantastyczna rzecz” — 
mówi Bauman. „Przy ciągłym zagrożeniu, że wirusy 
czy inne szkodliwe programy uszkodzą nasze 
komputery WD Sentinel daje nam poczucie 
bezpieczeństwa. Wykonuje kopie zapasowe nocą, 
kiedy spokojnie śpimy w swoich domach. Dziś  
w razie jakiegokolwiek problemu możemy przywrócić 
brakujący plik albo całą zawartość komputera.” 

Ponieważ serwer WD Sentinel oferuje 8 TB miejsca 
na pliki, drużyna zapisuje na nim nie tylko nagrania 
wideo, ale również wszystkie wydziałowe 
dokumenty, takie jak plany treningów, wyniki 
obserwacji innych zespołów, rejestr i dokumentację 
akademicką zawodników czy harmonogramy 
rozgrywek. Wkrótce każdy członek kadry otrzyma 
całodobowy dostęp do potrzebnych plików, do 
przeglądania których ma uprawnienia. Pozwoli to 
wyeliminować przesyłanie dużych załączników 
pocztą elektroniczną. 

Oszczędności: 3000 dolarów w ciągu sześciu 
sezonów
Korzystając z serwera WD Sentinel, drużyna 
koszykówki SCU oszczędza w każdym sezonie około 
400 dolarów na płytach DVD, które nie są już 
potrzebne, i dalsze 150 dolarów na dyskach 
twardych, których także nie musi już kupować.  
W sumie oznacza to oszczędność około 550 dolarów 
rocznie. „Nasz WD Sentinel pomieści nagrania wideo 
z sześciu sezonów rozgrywek, więc przez najbliższe 
sześć lat nie będziemy kupować nowych płyt DVD 
ani dysków twardych. Łącznie oszczędzimy  
3300 dolarów“ — mówi Bauman. A warto także 
wziąć pod uwagę czas, koszty pracy i oszczędność 
miejsca w jego niewielkim biurze. 

„W czasach, gdy każda placówka oświatowa stara 
się redukować koszty, WD Sentinel pozwolił nam 
zaoszczędzić wymierne kwoty bez utraty 
funkcjonalności. Wręcz przeciwnie: zyskaliśmy 
dzięki niemu całkiem nowe możliwości“ — 
konkluduje Bauman.
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