
Kancelaria prawna przywraca 
komputery w dwie godziny 
zamiast w dwa dni 

Poważny problem
W firmie Dibble & Miller awarie komputerów należą do rzadkości, ale kiedy już się 
zdarzają, Dave Nickason ma duży problem. W tej kancelarii prawnej, mieszczącej 
się w Rochester w stanie Nowy Jork i zatrudniającej 25 osób, Nickason jest 
administratorem działu prawnego, ale do jego obowiązków należy także 
obsługa techniczna firmowych komputerów. Wcześniej w firmie co noc 
wykonywano kopie zapasowe trzech biurowych serwerów zawierających 
najcenniejsze dane użytkowników. Procedura nie obejmowała jednak konfiguracji 
komputerów i oprogramowania, haseł użytkowników, ani zainstalowanych 
aplikacji. W przypadku awarii komputera Nickason musiał poświęcić aż dwa 
dni na zainstalowanie systemu operacyjnego i wszystkich aplikacji od nowa.

„Na początku roku mieliśmy w firmie awarię dwóch komputerów” — mówi 
Nickason. „Jeden z nich należał do właściciela firmy. Awaria przytrafiła się 
dosłownie na dwie godziny przed służbowym wyjazdem. Naprawienie  
tego komputera było niezwykle pilne. Na szczęście używałem już wtedy 
oprogramowania do ochrony danych, więc dysponowałem kopią zapasową 
całego komputera, łącznie z aplikacjami i konfiguracją. Jednak po tych  
dwóch zdarzeniach uznałem, że najwyższy czas zastanowić się poważnie nad 
mechanizmem tworzenia kopii zapasowych. Awarie naszych komputerów nie 
powodują utraty danych, ale przywrócenie danych i ustawień wymaga czasu, 
a czas prawników kosztuje.” 

W Dibble & Miller serwer magazynujący dla małych firm  
WD Sentinel™ przechowuje kopie zapasowe i pozwolił skrócić 
czas przywracania biurowych komputerów z dwóch dni do 
dwóch godzin. To jedna z zalet kopii zapasowych klasy enterprise 
w cenie dla małych firm.

„ Poważne awarie 
komputerów należą  
u nas do rzadkości,  
ale w małej firmie bez 
personelu IT każda 
awaria jest poważna. 
Dzięki WD Sentinel 
przywrócenie 
komputera zajmuje 
nam dwie godziny 
zamiast dwóch dni.”

  Dave Nickason, administrator 
działu prawnego, Dibble & Miller
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Kopie zapasowe klasy enterprise dla małych firm
Jesienią 2011 roku w Dibble & Miller zaczęto korzystać 
z serwera magazynującego dla małych firm  
WD Sentinel DX4000 z procesorem Intel® Atom™ do 
tworzenia kopii zapasowych komputerów 
klienckich. Nickason zainstalował urządzenie  
w niecałą godzinę i szybko przystąpił do 
zapisywania danych i planowania harmonogramu 
kopii zapasowych biurowych komputerów. 

„Pojemność dysków dla małych firm zwykle nie 
przekracza 2 terabajtów (TB). To może wystarczyć 
na kopie zapasowe komputerów, ale wtedy nie ma 
już miejsca na nic innego” — mówi Nickason. 
„Wybraliśmy model serwera WD Sentinel z dwoma 
dyskami i czterema wnękami, dzięki czemu w każdej 
chwili możemy łatwo zwiększyć jego pojemność. 
Ponieważ możemy zapisać na nim do 9 terabajtów 
danych, rozważam tworzenie na nim także kopii 
zapasowych naszego serwera i danych z komputerów 
PC. Na WD Sentinel jest tyle miejsca, że tymczasem 
przeniosłem już na niego mnóstwo plików z mojego 
osobistego komputera i z wielu innych dysków.”

Serwer WD Sentinel jest dostarczany z dyskami 
twardymi klasy enterprise skonfigurowanymi 
fabrycznie w trybie RAID, zapewniającym ochronę  
i nadmiarowość danych. To cenna zaleta dla Dibble & 
Miller, ponieważ personel firmy pracuje niemal całą 
dobę, nie tylko w biurze, ale także w domu.  
„W przypadku awarii dysku bez systemu RAID muszę 
reagować natychmiast” — mówi Nickason.  
„WD Sentinel z wbudowaną konfiguracją RAID 
pozwala mi na więcej elastyczności. Nie muszę 
usuwać awarii natychmiast, mogę to zrobić 
następnego dnia. Zyskaliśmy w ten sposób większą 
niezawodność.”

Przywracanie komputerów w dwie godziny
Przywracanie danych po awarii trwa teraz znacznie 
krócej, odkąd WD Sentinel chroni firmowe komputery. 
Nickason wykonał test: pełne przywracanie 
komputera, którego dysk twardy zawierał 
500 gigabajtów danych w skomplikowanej strukturze 
folderów. Za sprawą szybkiego procesora Intel cała 
procedura trwała krócej niż dwie godziny. „Poważne 
awarie komputerów należą u nas do rzadkości, ale  
w małej firmie bez personelu IT każda awaria jest 
poważna” — mówi Nickason. „Dzięki WD Sentinel 
przywrócenie komputera zajmuje nam dwie godziny 
zamiast dwóch dni. Nie muszę dodawać, że awarie 
pecetów nie zdarzają się wtedy, gdy siedzę za 
biurkiem i nie mam nic do roboty. Awarie zawsze 
trafiają się gdy akurat jestem poza miastem albo 
właśnie wsiadam do samolotu... W takich sytuacjach 
powstaje chaos trudny do ogarnięcia. Dla nas  
WD Sentinel to polisa ubezpieczeniowa. Daje nam 
poczucie bezpieczeństwa.”

Małe rozmiary, niska cena
WD Sentinel oferuje pojemność i możliwości  
typowe dla urządzeń klasy enterprise w niewielkiej 
obudowie i w bardzo atrakcyjnej cenie. Mówi 
Nickason: „Ustawiłem WD Sentinel na szafie na 
dokumenty. W ogóle nie zajmuje miejsca.  
Ma solidną konstrukcję, wysoką jakość wykonania  
i dyski klasy enterprise. Tworzę na serwerze  
WD Sentinel kopie zapasowe komputerów  
z systemami Windows® XP, Windows Vista®  
i Windows 7. Ani razu nie miałem z nim problemów.”

Nickason szacuje, że tworzenie kopii zapasowych  
25 biurowych komputerów przy użyciu 
oprogramowania kosztowałoby firmę prawie  
3000 dolarów. „WD Sentinel nie tylko jest tańszy, ale 
jego obsługa zajmuje znacznie mniej czasu” — 
dodaje. „Nie muszę kupować, instalować, 
konfigurować i nadzorować 25 osobnych programów 
do tworzenia kopii zapasowych. WD Sentinel ma do 
tego celu własne oprogramowanie i powiadamia 
mnie, gdy tylko coś nie działa prawidłowo, na 
przykład gdy nie może utworzyć kopii zapasowej 
jednego z komputerów.”

Nickason chwali także funkcję deduplikacji 
(eliminowania zbędnych danych na poziomie 
bloków dysku) serwera WD Sentinel. „Po utworzeniu 
pierwszej kopii zapasowej dwa razy sprawdzałem 
wielkość plików na trzech różnych laptopach, żeby 
się upewnić, że wszystkie pliki zostały skopiowane. 
Kopia zapasowa tych komputerów była zaskakująco 
mała. Wydajna kompresja uzyskana dzięki 
deduplikacji oznacza, że nie musimy już kupować 
tak wielu nowych dysków.”
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