
Inteligentne kopie zapasowe 
w wydziale oświaty 

Wydział Oświaty Napa County (Napa County Office of Education, NCOE) 
zapewnia obsługę finansową (przygotowanie budżetu, wypłaty zarobków, konta 
emerytalne i analizę wniosków grantowych) szkołom publicznym w pięciu 
dzielnicach Napa County w stanie Kalifornia. Region ten obejmuje 50 szkół  
i 7 przedszkoli. Z usług NCOE korzysta kadra niemal 250 nauczycieli oraz ponad 
3700 uczniów. Skromny budżet i zaledwie pięcioosobowy personel IT 
wystarczają, aby zapewnić wsparcie dla niemal 900 urządzeń sieciowych, w tym 
714 komputerów kadry i uczniów, 71 serwerów oraz kilkudziesięciu drukarek, 
routerów i przełączników.

„W placówkach oświatowych zawsze brakuje pieniędzy, dlatego musimy 
pracować nie tylko ciężej, ale przede wszystkim mądrzej” — mówi  
Brian Dake, dyrektor działu IT Wydziału Oświaty Napa County.

W przypadku kopii zapasowych „mądrzej” oznaczało znalezienie tańszego 
sposobu na wymagane przez prawo archiwizowanie poczty elektronicznej. 
Aż 50% miejsca w bazie danych zajmowało archiwum poczty  
25 najważniejszych użytkowników w organizacji — personelu 
kierowniczego. Wskutek tego istniejąca infrastruktura nie pozwalała na 
tworzenie kopii zapasowych poczty elektronicznej pozostałych  
225 użytkowników. Groziło to poważnymi problemami, gdyby zaszła 
konieczność odtworzenia archiwalnych wiadomości e-mail.

Zainstalowany w Wydziale Oświaty Napa County serwer 
magazynujący WD Sentinel firmy Western Digital® pozwala 
przechowywać kopie zapasowe poczty elektronicznej, zmniejsza 
koszty magazynowania danych i umożliwia szybszą, zdalną 
obsługę techniczną komputerów PC.

„ WD Sentinel™ to dla nas 
ekonomiczny sposób na 
przechowywanie 
ogromnego archiwum 
poczty elektronicznej. 
Ponieważ zapisujemy na 
nim kopie zapasowe 
wszystkich naszych 
skrzynek pocztowych,  
chroni cały Wydział 
Oświaty Napa Country 
przed potencjalnymi 
kosztami sądowymi, 
które mogłyby sięgać 
milionów dolarów.”

  Brian Dake, Dyrektor działu IT, 
Wydział Oświaty Napa County
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Kopia zapasowa 100 procent poczty e-mail —  
mniejsze ryzyko skutków prawnych 
W październiku 2011 w NCOE zainstalowano 
serwer magazynujący dla małych firm WD Sentinel 
DX4000. Serwer zapewnia pojemność 5,6 terabajta  
i umożliwia bezpieczny zdalny dostęp do 
zapisanych na nim plików. Podłączenie  
i uruchomienie serwera zajęło Brianowi Dake'owi 
zaledwie kilka minut. „Serwer WD Sentinel 
znacznie łatwiej zainstalować i obsługiwać niż inne 
systemy archiwizacji stacji roboczych” — mówi. 

NCOE używa serwera WD Sentinel do tworzenia 
kopii zapasowych wszystkich danych i ustawień 
konfiguracyjnych newralgicznych komputerów  
PC kadry kierowniczej. Ponadto, dzięki olbrzymiej 
ilości wolnego miejsca, personel IT może teraz 
przechowywać na serwerze kopie zapasowe poczty 
elektronicznej pozostałych 225 pracowników. Mówi 
Dake: „WD Sentinel to dla nas ekonomiczny sposób 
na przechowywanie ogromnego archiwum poczty 
e-mail. Ponieważ zapisujemy na nim kopie zapasowe 
wszystkich naszych skrzynek pocztowych, chroni cały 
nasz Wydział Oświaty Napa Country przed 
potencjalnymi kosztami sądowymi, które mogłyby 
sięgać milionów dolarów.”

Szybsze wsparcie techniczne dzięki zdalnemu 
dostępowi
Personel Briana Dake'a docenia także możliwość 
zdalnej obsługi serwera WD Sentinel. Wiele szkół 
pozostających w gestii wydziału dysponuje 
własnymi sieciami, do których NCOE nie ma łatwego 
dostępu. Często kiedy szkoła zgłasza awarię 
komputera, technicy NCOE dopiero na miejscu 
przekonują się, że przyczyna problemu jest inna niż 
zgłoszona przez użytkownika. Muszą wtedy wrócić 
do biura i ponownie dotrzeć do szkoły, aby 
zainstalować odpowiednie części zamienne lub 
oprogramowanie.

Serwer WD Sentinel integruje się płynnie z innymi 
serwerami i stacjami roboczymi, umożliwiając 
personelowi IT bezpieczny, bezpośredni lub zdalny 
dostęp do komputerów PC w sieci. Technicy szybko 
diagnozują problemy i awarie, a zanim udadzą się 
na miejsce wiedzą, jaki sprzęt i oprogramowanie 
będą potrzebne do przeprowadzenia naprawy. 
Przyspiesza to usuwanie awarii i umożliwia 
technikom rozwiązywanie problemów poza 
godzinami pracy z domu. Tygodniowo oszczędzają 
w ten sposób do 16 godzin, które przedtem 

spędzali w drodze. Brian Dake dodaje: „Na tym nie 
koniec zalet tego rozwiązania. Pracujemy teraz 
sprawniej, ponieważ serwisujemy stacje robocze  
w różnych lokalizacjach jednocześnie. Dzięki temu 
przestoje i naprawy trwają krócej, a użytkownicy 
mogą dłużej korzystać z komputerów.”

Inteligentna oszczędność
Przed zakupem serwera WD Sentinel NCOE rozważał 
kupno innego sieciowego magazynu danych (SAN) 
w cenie około 8 tysięcy dolarów. „WD Sentinel jest 
o wiele tańszy, a przy tym oprócz samego miejsca 
na dysku oferuje zaawansowane funkcje, takie jak 
zdalny dostęp do komputerów i danych. Dzięki 
temu oszczędność jest większa niż wynikałoby to  
z samej różnicy cen” — konkluduje Dake. „Obecnie 
rozważamy zainstalowanie serwera WD Sentinel  
w niektórych szkołach. Uzyskalibyśmy w ten 
sposób bezpośredni dostęp do komputerów PC  
w tych placówkach, a zarządzanie nimi byłoby 
jeszcze łatwiejsze.” 

Błyskawiczne kopie zapasowe
Zastosowane w serwerze WD Sentinel połączenie 
procesora Intel® Atom™ z technologią deduplikacji 
(eliminowania zbędnych danych na poziomie 
bloków dysku) pozwoliło zacznie przyspieszyć 
proces tworzenia kopii zapasowych i przywracania 
ich na komputerach. Mówi Dake:  „Dzięki deduplikacji 
WD Sentinel rzeczywiście tworzy kopie zapasowe 
szybciej, a my wydajemy mniej pieniędzy na kupno 
dodatkowych dysków.” 

Multimedialne funkcje serwera WD Sentinel otwierają 
zupełnie nowe możliwości dla personelu NCOE. 
Dake rozważa wykorzystanie strumieniowego 
przesyłania zdjęć, muzyki i wideo w przyszłych 
projektach realizowanych przez Wydział Oświaty.
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