
บริษัทกฎหมายกู้คืน PC ใน
สองชั่วโมงและ สองวัน 

สิ่งที่น่ากลัว
ที่ Dibble & Miller เครื่อง PC นั้นไม่ค่อยจะเสียบ่อยนัก แต่เมื่อมันเสียเดฟ  
นิกคาสัน (Dave Nickason) จะกลัวมาก นิกคาสันเป็นฝ่ายธุรการด้านกฎหมาย
ของ Rochester ซึ่งเป็นบริษัทด้านกฎหมายในนิวยอร์คโดยมีพนักงาน 25 คน 
และเขายังเป็นฝ่ายสนับสนุนด้าน IT ของบริษัทด้วย บริษัทแห่งนี้เพิ่งจะใช้เวลา
ทั้งคืนเพื่อสำารองข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์สามตัวซึ่งมีข้อมูลผู้ใช้ที่มีความสำาคัญ 
แต่ไม่ได้สำารองข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ ในเครื่อง PC เหล่านั้น รวมถึง แอพพลิ
เคชั่นรหัสผ่าน และโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ติดตั้งไว้ด้วย เมื่อเครื่อง
ทำางานผิดพลาด นิกคาสันต้องใช้เวลาสองวันเพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการและ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ ใหม่

"ก่อนหน้านี้ในปีนี้ เรามีเครื่อง PC เสียสองตัว" นิกคาสันกล่าว "เครื่องหนึ่ง
เป็นของเจ้าของบริษัทและเครื่องก็เสียก่อนที่เขาจะไปเที่ยวเพียงไม่กี่ชั่วโมง 
เป็นเรื่องที่สำาคัญที่สุดที่เราจะต้องซ่อมเครื่องให้สามารถกลับมาใช้ได้ โชคดีที่
ผมได้ใช้ซอฟต์แวร์การปกป้องข้อมูลเพื่อสำารองข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของเขาพร้อมด้วยการตั้งค่าและแอพพลิเคชั่นต่างๆ แต่เรื่องดัง
กล่าวก็ทำาให้ผมหวาดกลัวมากและทำาให้ผมเริ่มคิดเกี่ยวกับการสำารองข้อมูล
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้า แม้จะไม่มีข้อมูลสูญหายเมื่อ PC เสีย แต่เวลาที่
เราต้องใช้เพื่อกู้คืนการตั้งค่าของผู้ใช้นั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญมากและค่าเวลาของ
ทนายนั้นก็แพงมากด้วย" 

Dibble & Miller ใช้เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสำาหรับสำานักงานขนาด
เล็ก WD Sentinel™ เพื่อสำารองข้อมูลใน PC และลดเวลาการกู้คืน 
PC จากสองวันเป็นสองชั่วโมง บริษัทแห่งน้ีจึงมีระบบการสำารอง
ข้อมูลระดับองค์กรด้วยราคาระดับธุรกิจขนาดเล็ก

" เราไม่ค่อยเจอ PC  
ที่เสียบ่อยนัก แต่ใน
ธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มี
เจ้าหน้าที่ IT แบบเต็ม
เวลา การเสียของระบบ
แต่ละคร้ังน้ันหมายถึง
หายนะ ด้วย  
WD Sentinel  
เราสามารถกู้คืน PC  
ได้ในสองชั่วโมงแทนที่
จะเป็นสองวัน"

  เดฟ นิกคาสัน ฝ่ายธุรการด้าน
กฎหมาย Dibble & Miller

กรณีศึกษา: กฎหมาย



การสำารองข้อมูลระดับองค์กรสำาหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ในฤดูใบไม้ร่วงป ี2011 Dibble & Miller ได้เริ่มใช้
เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลสำาหรับสำานักงานขนาดเล็ก 
WD Sentinel DX4000 ซึ่งใช้หน่วยประมวลผล Intel® 
Atom™ เพื่อสำารองข้อมูลใน PC ลูกค้า นิกคาสันใช้
เวลาติดตั้งไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงและเริ่มกระบวนการใน
การจัดเก็บข้อมูลและกำาหนดเวลาการสำารองข้อมูล
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว 

"อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำาหรับธุรกจิขนาดเล็กส่วน
ใหญ่จะมีความจุสูงสุดประมาณ 2 เทราไบต ์(TB) ซึ่ง
เพียงพอสำาหรับการสำารองข้อมูลลูกค้า แต่ไม่เพียง
พอที่จะใช้งานในด้านอื่นๆ" นิกคาสันกล่าว  
"WD Sentinel รุ่นที่เราเลือกมีไดร์ฟสองตัวและช่อง
เสียบไดร์ฟสี่ช่อง เราจึงสามารถขยายความจุได้
มากมาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดเก็บข้อมูล
ได้ถึง 9 TB ผมจึงคิดที่จะสำารองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และ 
PC ของเราไว้ใน WD Sentinel ด้วย นอกจากนี้ ผมยัง
ได้ย้ายไฟล์จำานวนมากจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ผมและไดร์ฟอื่นๆ ไปยัง WD Sentinel เนื่องจากเรา
ยังมีพื้นที่เหลืออีกมาก"

WD Sentinel มาพร้อมกับไดร์ฟระดับองค์กรพร้อม
ด้วยเทคโนโลยีการปกป้อง RAID ที่จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปกป้องข้อมูลและส่วนซ้ำาที่เหนือ
กว่าระบบที่ไม่มีเทคโนโลย ีRAID ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่า
มากสำาหรับ Dibble & Miller เนื่องจากพนักงานของ
บริษัทจะทำางานเกือบตลอดเวลาทั้งที่บ้านและที่
สำานักงาน "หากไดร์ฟที่ไม่มีเทคโนโลยี RAID เสีย 
ผมจะต้องไปแก้ปัญหาในทันที" นิกคาสันกล่าว 
"เทคโนโลยี RAID ที่มีมาพร้อมกับ WD Sentinel ช่วย
ให้ผมสามารถจัดการกับระบบที่ขัดข้องได้ในวันรุ่ง
ขึ้นแทนที่จะต้องจัดการในทันท ีและเป็นการเพิ่ม
ระดับความเชื่อถือได้ของข้อมูลสำาหรับเรา"

กู้คืน PC ภายในสองชั่วโมง
ในตอนนี้เครื่อง PC ของบริษัทนั้นได้รับการปกป้อง
โดย WD Sentinel หาก PC เสีย Nickason จะสามารถ
กูคืนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เขาได้ทดลองกู้คืนข้อมูล
ทั้งหมดใน PC ที่มีข้อมูล 500 กิกะไบต์ในโครงสร้าง
โฟลเดอร์ที่ซับซ้อน และด้วยความเร็วของหน่วย
ประมวลผลจาก Intel กระบวนการกู้คืนข้อมูลทั้งหมด
นั้นเสร็จสิ้นภายในสองชั่วโมง "เราไม่ค่อยเจอ PC ที่
เสียบ่อยนัก แต่ในธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีเจ้าหน้าที่  
IT แบบเต็มเวลา การเสียของระบบแต่ละครั้งนั้น
หมายถึงหายนะ" นิกคาสันกล่าว "ด้วย WD Sentinel 
เราสามารถกู้คืน PC ได้ในสองชั่วโมงแทนที่จะเป็น
สองวัน และแน่นอน เครื่อง PC ไม่เคยเสียเวลาที่ผม
นั่งว่างๆ อยู่ที่โต๊ะ แต่มักจะเสียเมื่อผมอยู่นอกเมือง
หรืออยู่บนเครื่องบินเตรียมออกเดินทาง จึงเป็นเรื่อง
ที่ยุ่งมากๆ สำาหรับเรา WD Sentinel เป็นเหมือนการ
ทำาประกันภัยว่าเราจะไม่ต้องพบกับความยุ่งยาก"

ราคาและขนาดที่เล็กกะทัดรัด
WD Sentinel มีประสิทธิภาพระดับองค์กรและความจุ
ที่เหมาะสมกับธุรกิจขนาดเล็กทั้งรูปแบบและราคา 
"ผมใส ่WD Sentinel เข้ากับด้านบนของชั้นแล้วมันก็
ใส่ได้พอดีเลย" นิกคาสันกล่าว "ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับ
การออกแบบมาเป็นอย่างดี มีคุณภาพระดับธุรกิจ
พร้อมด้วยไดร์ฟระดับองค์กร ผมทำาการสำารอง
ข้อมูลในเครื่อง PC แบบ Windows® XP, Windows 
Vista® และ Windows 7 ด้วย WD Sentinel และไม่เคย
มีปัญหาใดๆ"

นิกคาสันคำานวณว่าจะต้องใช้เงินประมาณ 3000 
เหรียญเพื่อติดตั้งระบบการสำารองข้อมูลใน PC  
ด้วยซอฟต์แวร์ให้แก่เครื่อง PC ของบริษัท 25 เครื่อง  
"ไม่เพียงแต่ราคาของ WD Sentinel จะประหยัดกว่า
เท่านั้น แต่ยังใช้เวลาในการจัดการน้อยกว่าด้วย" 
เขากล่าว "ผมไม่ต้องซื้อ ติดตั้ง กำาหนดค่า และตรวจ
สอบโปรแกรมการสำารองข้อมูล 25 เครื่อง  
WD Sentinel นั้นมีซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการสำารอง
ข้อมูลเครื่อง PC และเตือนให้ผมทราบอย่างมี
ประสิทธิภาพหากมีสิ่งใดผิดปกต ิเช่น ความผิดพลาด
ในการสำารองข้อมูล PC"

นิกคาสันเสริมว่าเขายังชื่นชอบระบบการขจัดความ
ซ้ำาซ้อนข้อมูลระดับบล็อคของ WD Sentinel อีกด้วย 
"หลังจากการสำารองข้อมูลครั้งแรก ผมตรวจสอบ
ขนาดไฟล์ของเครื่องแล็บท็อปลูกค้าสามเครื่องและ
ตรวจสอบซ้ำาอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ทั้งหมดนั้น
ครบถ้วน" เขากล่าว "เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เนื่อง
ไฟล์มีขนาดเล็กมาก การบีบอัดข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการขจัดข้อมูลซ้ำา
ของ WD Sentinel ช่วยให้เราไม่ต้องซื้อพื้นที่การจัด
เก็บข้อมูลเป็นจำานวนมาก"
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