
Basketbol Takımının Oyunları 
Kazanabilmek İçin Daha Fazla 
Zamana İhtiyacı Var 

Santa Clara Üniversitesi (SCU) erkek basketbol takımı antrenörleri, maç 
videolarını izlemeye daha az, antrenörlüğe ise daha fazla zaman ayırmak 
istiyorlardı. SCU, Kaliforniya'nın Silicon Valley bölgesinde bulunan  
8000 öğrenciye sahip özel bir Jesuit üniversitedir. Üniversiteye bağlı  
NCAA Lig I basketbol takımı sıkı çalışma, müthiş bir antrenörlük desteği  
ve oyuncu performansının dikkatli analiziyle maçları kazanıyor. 

Antrenör kadrosu, kendi maç ve antrenmanlarını ve mümkün olduğu kadar da 
rakiplerin maçlarını kaydediyor. Takımın video koordinatörü Adam Bauman, 
videoların yönetimi için o kadar çok zaman harcıyordu ki maçı değerlendirmek 
adına videoyu izlemek için ihtiyacı olan zamandan kısmak zorunda kalıyordu, ki 
bu da işin zevkli kısmıydı.

Takım, maç videolarını taşınabilir sabit sürücülere kaydedip DVD'lere 
yedekliyordu. Bauman'ın küçük ofisi 2006'dan bu yana çekilen bütün maç 
videolarını içeren DVD'ler ile dolup taşmıştı. Takım seyahat ederken, 
Bauman hem o sezonda oynanmış bütün oyun kayıtlarını içeren birden  
fazla sabit sürücüyü hem de ileride karşılaşacakları rakiplerin görüntülerini 
beraberinde getiriyordu. 

Bauman, bütün deplasman maçları öncesinde takımın ihtiyacı olabilecek 
video görüntüleri hakkında düşünerek saatler harcıyordu. Her maç sonrasında 
maç görüntülerinin DVD'lerini hazırlayıp antrenörlere, takım üyelerine ve diğer 
takımlara göndermek için saatlerce uğraşıyordu. 

Western Digital®'in küçük ofis depolama sunucusu, Santa Clara 
Üniversitesi'ne basketbol maçı video yönetimi ve antrenörlük 
zamanını faydalı değerlendirme konusunda yardımcı oluyor.

" Takımımızda  
WD Sentinel'in 
olması, ihtiyacımız 
olan her şeyi yerine 
getirebilecek bir 
kişisel asistana sahip 
olmak gibi bir şey."

  Adam Bauman, Video 
Koordinatörü, Basketbol 
Programı, Santa Clara 
Üniversitesi
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Güvenli Video Paylaşımı
2011 yılının sonbaharında SCU basketbol programı, 
video arşivinin düzenlenmesine yardımcı olacak ve 
sahne arkasında çalışacak bir takım üyesi aldı: bir 
WD Sentinel DX4000 küçük ofis depolama 
sunucusu. Bu ağa bağlı depolama sunucusunun 
boyutu ancak bir basketbol topu kadardır;  
9 terabayta (TB) kadar veri depolar ve İnternet 
bağlantısına sahip herhangi bir bilgisayardan bu 
verilere uzaktan güvenli erişim sağlar.

Takım artık bütün maç videolarını WD Sentinel'e 
kaydediyor ve ihtiyaç duyan herkese erişim 
sağlanıyor. Bauman ürüne ilişkin düşüncelerini  
"WD Sentinel bütün video dosyalarımızı bir araya 
getirmemizi ve ekibimizin bu dosyalara dünyanın 
herhangi bir noktasından erişebilmesini sağladı" 
şeklinde dile getirdi. "Takımımızda WD Sentinel'in 
olması, ihtiyacımız olan her şeyi yerine getirebilecek 
bir kişisel asistana sahip olmak gibi bir şey."

Antrenörlüğe Daha Fazla Zaman
Bauman'ın artık her hafta, önceden video 
yönetimine harcadığı ve şimdi antrenörlük yaparak 
geçireceği fazladan bir kaç saati var. "Video 
dosyalarını kopyalamak ve yapıştırmak yerine 
zamanımı daha önemli şeyler yaparak geçirebilirim: 
mesela rakiplerimizi izleyebilir ve onlara karşı oyun 
stratejisi geliştirebilirim." Bauman, artık seyahatlerde 
ne taşınabilir disklerle dolu bir çanta taşıyor, ne de 
her oyun öncesi ihtiyaç duyabileceği her şeyi tahmin 
etmeye çalışarak vakit harcıyor. 

Hızlı ve Çok Yetenekli
WD Sentinel içerisinde yer alan Intel® Atom™ işlemci 
sayesinde devasa video dosyaları bile ışık hızında 
aktarılıyor. WD Sentinel, ayrıca SCU basketbol 
departmanının 12 bilgisayarını her gece yedekleme 
görevini de üstleniyor. Bauman memnuniyetini 
"Ofisteki bütün bilgisayarları her gün otomatik 
olarak yedekleyebiliyor olmak harika bir şey" 
şeklinde ifade etti ve ekledi: "PC'lerimizin çökmesine  
neden olabilecek çok sayıda kötü amaçlı yazılım 
olmasına rağmen, WD Sentinel içimizi rahatlatmayı 
başarıyor; biz evde uyurken sistemlerimizi 
yedekliyor. Artık yanlış giden bir şeyler 
olduğunda, tek dosyaları veya bütün bir 
bilgisayarı kurtarma yetkinliğine sahibiz." 

WD Sentinel 9 TB depolama alanına sahip olduğu 
için takım yalnızca video dosyalarını değil; 
antrenman planları, araştırma kayıtları, iş başvurusu 
belgeleri, oyuncuların akademik kayıtları, 
programlar dahil bütün departman dosyalarını ve 
daha fazlasını buraya aktarıyor. Basketbol 
departmanındaki herkes, devasa dosyaları mail 
yoluyla gönderip almak yerine, ihtiyaç duyduğu ve 
görme yetkisi olduğu belgeye 7/24 erişme hakkına 
sahip olacak. 

Altı Sezonda 3.000 Dolar'ın üzerinde tasarruf
SCU basketbol programı WD Sentinel'i kullanarak 
sezonda DVD'lerden 400 Dolar ve sabit disklerden 
150 Dolar, yani yıllık yaklaşık 550 Dolar tasarruf 
ediyor. Bauman, "WD Sentinel'imiz altı sezonluk video 
kaydını tutabiliyor, yani bu 6 yılda DVD ya da sabit 
disk satın almak zorunda kalmayacağız – bu da  
3.300 Dolar tutarında bir tasarruf anlamına geliyor." 
ifadesinde bulundu. Zaman ve buna bağlı işgücü 
maliyetlerinin yanında küçük ofisinde açılan boş 
alandan bahsetmeye bile gerek yok. 

"Bütün eğitim kurumları masrafları kısma yoluna 
gidiyor. WD Sentinel de bize sahip olduğumuz 
becerilerden vazgeçmeden masrafları 
azaltabilmemiz için etkili bir yöntem sundu; aslına 
bakarsanız 7/24 hizmetimizde olan önemli bir kişisel 
asistan kazanmış olduk" diye sözlerini bitirdi.
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