
หน่วยงานด้านการศึกษาใช้วิธี
การสำารองข้อมลูอนัชาญฉลาด 

กระทรวงศึกษาธิการนาป้าคันทรี่ (The Napa County Office of Education หรือ 
NCOE) ให้บริการทางการเงิน (กำาหนดงบประมาณ การจ่ายเงินเดิน การตรวจ
สอบการอนุญาตและตรวจสอบบัญชีการเกษียณอาย)ุ ให้แก่เขตการศึกษาของ
รัฐบาลห้าเขตในนาป้าคันทรี่ แคลิฟอร์เนีย ในเขตการศึกษาเหล่านี้จะมี
โรงเรียน 50 แห่งและสถานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน 7 แห่ง NCOE 
ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เกือบ 250 คนและนักเรียนกว่า 3,700 คน เจ้าหน้าที่ 
IT ของหน่วยงานแห่งนี้มีเพียงห้าคน ทำาหน้าที่สนับสนุนอุปกรณ์เครือข่ายเกือบ 
900 ตัว รวมถึง เครื่อง PC ของนักเรียนและเจ้าหน้าที่ 714 เครื่อง เซิร์ฟเวอร์ 
71 ตัวและเครื่องพิมพ์ เราเตอร์ และสวิตช์อีกหลายสิบตัว – ทั้งหมดนี้ด้วยงบ
ประมาณที่น้อยมาก

"ในวงการศึกษา เราไม่เคยมีเงินทุนเพียงพอ ดังนั้น นอกจากจะต้องทำางาน
หนักขึ้นแล้ว เราจะต้องทำางานอย่างชาญฉลาดขึ้นด้วย" ไบรอัน เดค (Brian 
Dake) ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการนาป้า
คันทรี่

ในด้านการสำารองข้อมูล "ฉลาดขึ้น" หมายถึงการหาวิธีการที่คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการสำารองข้อมูลกล่องจดหมายอีเมล ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ
ที่สุดในการปฏิบัติตามข้อกำาหนดตามกฎหมาย ผู้ใช้อีเมลที่มีความสำาคัญที่สุด 
25 รายขององค์กร – เจ้าหน้าที่บริหาร – นั้นใช้พื้นที่จัดเก็บของฐานข้อมูลเป็น
จำานวนมาก (ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต)์ ดังนั้นสำานักงานของเราจึงมีความ
สามารถของระบบพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะสำารองข้อมูลจากกล่องจดหมายของ
อีเมลผู้ใช้รายอื่นๆ อีก 225 รายได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในกรณีที่ต้องมี
การทำาซ้ำาข้อความอีเมลขึ้นใหม่ได้

กระทรวงศึกษาธิการนาป้าซิตี้สำารองข้อมูลกล่องจดหมายอีเมล
ทั้งหมดด้วยเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสำาหรับสำานักงานขนาดเล็ก  
WD Sentinel จาก Western Digital® เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ข้อมูลและเพิ่มความเร็วในการสนับสนุน PC ด้วยการเข้าถึงจากระยะ
ไกลผ่านทางเว็บ

" WD Sentinel™ มีพื้นที่
มากมายสำาหรับเราเพื่อ
จัดเก็บอีเมล์จำานวน
มหาศาลในราคาที่ 
สมเหตุสมผลมากๆ  
ไบรอัน เดคกล่าว 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยัง
สามารถช่วยให้
กระทรวงศึกษาธิการ 
นาป้าคันทรี่ประหยัดเงิน
ค่าปรับได้เป็นจำานวน
หลายล้านดอลล่าร์
เนื่องจากสามารถ
สำารองข้อมูลกล่อง
จดหมายอีเมลของเรา
ได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต"์

  ไบรอัน เดค ผู้อำานวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวง
ศึกษาธิการนาป้าคันทรี่
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การสำารองข้อมูลอีเมล 100 เปอร์เซ็นต์ ลดความ
เสี่ยงต่อการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได ้
ในเดือนตุลาคมป ี2011 NCOE ได้จัดซื้อเซิร์ฟเวอร์
จัดเก็บข้อมูลสำาหรับสำานักงานขนาดเล็ก  
WD Sentinel DX4000 Small Office ซึ่งมีความจุพื้นที่
จัดเก็บกลาง 5.6 เทราไบต์และระบบการเข้าถึงไฟล์
จากระยะไกล เดคติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวและใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็ว "ผมพบว่า WD Sentinel นั้นติดตั้ง 
บำารุงรักษา และใช้งานได้ง่ายกว่าระบบการสำารอง
ข้อมูลแบบเวิร์คสเตชั่นมาก" เขากล่าว 

ในปัจจุบัน NCOE ใช้ WD Sentinel เพื่อสำารองข้อมูล
และการตั้งค่าต่างๆ ทั้งหมดสำาหรับเครื่อง PC ของผู้
บริหารรายสำาคัญขององค์กร นอกจากนี้ ด้วยจำานวน
พื้นที่จัดเก็บร่วมอันมหาศาล เจ้าหน้าที ่IT จึงสามารถ
สำารองข้อมูลอีเมลของพนักงานอีก 225 คนได ้ 
"WD Sentinel มีพื้นที่มากมายสำาหรับเราเพื่อจัดเก็บ
อีเมลจำานวนมหาศาลในราคาที่สมเหตุสมผลมากๆ" 
เดคกล่าว "ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถช่วยให้
กระทรวงศึกษาธิการนาป้าคันทรี่ประหยัดเงินค่าปรับ
ได้เป็นจำานวนหลายล้านดอลล่าร์เนื่องจากสามารถ
สำารองข้อมูลกล่องจดหมายอีเมลของเราได้เต็ม  
100 เปอร์เซ็นต"์

การสนับสนุนอย่างรวดเร็วด้วยการเข้าถึงระยะ
ไกลผ่านเว็บไซต์
เจ้าหน้าที่ของเดฟต่างก็ตื่นเต้นกับระบบการเข้าถึง
ระยะไกลผ่านทางเว็บไซต์ของ WD Sentinel ด้วย 
เว็บไซต์ของโรงเรียนมากมายที่ใช้บริการสนับสนุน
ของเจ้าหน้าที่ IT จะมีเครือข่ายของตัวเอง และ 
NCOE ก็ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายเหล่านั้นได้อย่าง
ง่ายดาย เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค IT ของ NCOE 
เดินทางไปยังโรงเรียนแห่งต่างๆ เพื่อซ่อมเครื่อง  
PC ที่เสีย ปัญหาที่พบมักจะแตกต่างกับที่ผู้ใช้รายงาน 
ทำาให้ต้องเดินทางกลับมาที่สำานักงานอีกครั้งเพื่อมา
เอาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาไปด้วย

ด้วยการทำางานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาระหว่าง 
PC และเซิร์ฟเวอร ์WD Sentinel จึงช่วยให้ผู้
เชี่ยวชาญทางเทคนิค IT สามารถเข้าถึง PC ในเครือ
ข่ายได้โดยตรงหรือจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัย 
ซึ่งช่วยให้นักเทคนิคสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหาได้ก่อนที่จะไปยังสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อจัด
เตรียมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม วิธี
การนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการแก้ไขปัญหาและ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ IT สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
หลังเวลาทำาการได้จากที่บ้านโดยไม่ต้องขับรถมาที่
สำานักงานและช่วยลดเวลาการเดินทางได้ถึง  
16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อีกด้วย "นอกเหนือจากผล
ประโยชน์เหล่านี้แล้ว เรายังมีประสิทธิภาพการ
ทำางานที่เพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากเราสามารถสนับสนุน

เวิร์คสเตชั่นในสถานที่ปฏิบัติงานหลายๆ แห่งได้
พร้อมกัน และสามารถเพิ่มเวลาที่ผู้ใช้สามารถใช้
งานได้ด้วยเนื่องจากเราสามารถซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น" เดคกล่าว

ทำางานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อประหยัดค่าใช้
จ่าย
ก่อนท่ี NCOE จะค้นพบ WD Sentinel หน่วยงานดัง
กล่าวกำาลังพิจารณาท่ีจะซ้ือ SAN (เครือข่ายพ้ืนท่ีจัด
เก็บข้อมูล) ชนิดอ่ืนด้วยราคา 8,000 เหรียญ "WD 
Sentinel น้ันมีราคาถูกกว่ามาก และยังมีคุณสมบัติ
การใช้งานท่ีนอกเหนือจากการจัดเก็บข้อมูล เช่น การ
เข้าถึงข้อมูลจากระยะไกลผ่านทางเว็บเพ่ือเช่ือมต่อ
กับคอมพิวเตอร์และข้อมูลต่างๆ อีกด้วย และส่ิงดัง
กล่าวก็ช่วยให้เราประหยัดเงินได้มากข้ึน" เดคกล่าว 
"เรากำาลังจะจัดหาเซิร์ฟเวอร์ WD Sentinel เพ่ิมสำาหรับ
โรงเรียนของเราบางแห่ง ซ่ึงจะช่วยให้เราสามารถเข้า
ถึง PC ท่ีไซต์ดังกล่าวและช่วยให้เราสามารถจัดการ
ส่ิงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน" 

การสำารองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยการทำางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของ

หน่วยประมวลผล Intel® Atom™ และเทคโนโลยีการ
ขจัดความซ้ำาซ้อนของข้อมูลระดับบล็อคของ  
WD Sentinel ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงสามารถใช้เวลา
ในการสำารองและจัดเก็บข้อมูลจาก PC ได้อย่าง
รวดเร็ว "เทคโนโลยีขจัดความซ้ำาซ้อนของข้อมูลของ 
WD Sentinel สามารถเพิ่มความเร็วในการสำารอง
ข้อมูลและลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลที่เราต้องซื้อ" 
เดคกล่าว 

NCOE นั้นตื่นเต้นกับโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ความสามารถด้านมัลติมีเดียของ WD Sentinel มาก 
Dake กำาลังหาวิธีการที่จะใช้การสตรีมรูปภาพ เพลง 
และวิดีโอเข้ากับโครงการใหม่ๆ ของ NCOE และ
เจ้าหน้าที่
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