
Hukuk Bürosu PC'leri İki Gün 
Yerine İki Saatte geri yüklüyor 

Endişe

Dibble & Miller'daki PC'ler çok sık arıza yapmaz, fakat yaptıklarında Dave 

Nickason ciddi bir şekilde endişelenir. Nickason, 25 çalışanı olan Rochester,  

New York merkezli bu hukuk bürosunda yöneticidir ve ayrıca şirketin bilfiil BT 

destek personelidir. Şirket daha önce kritik kullanıcı verilerini içeren üç 

sunucusunun her gece yedeklemesini yapmaktaydı, fakat uygulamalar, şifreler 

ve diğer kurulu yazılımlar dahil olmak bu PC'lerdeki kişiselleştirilmiş ayarlar 

yedeklenememekteydi. Bir makine çöktüğünde, işletim sistemini ve 

uygulamaları tekrar kurmak Nickason'un iki gününü almaktaydı.

Nickason, "Daha bu yılın başında iki PC'miz çökmüştü" dedi. "Bunlardan biri 

şirket sahibine aitti ve arıza, o yolculuğa çıkmadan hemen önce meydana 

gelmişti. O makineyi sürekli çalışır durumda tutmak kesinlikle çok kritikti. 

Neyse ki, özel ayarları ve uygulamaları ile birlikte tüm bilgisayarını yedeklemek 

için veri koruma yazılımı kullanmaktaydım, ancak yine de bu iki deneyim bana 

gerçekten korkutucu anlar yaşattı ve beni kullanıcı bilgisayarları yedeklemesi 

hakkında daha ciddi şekilde düşünmeye sevk etti. PC'lerimizden biri 

çöktüğünde hiçbir veri kaybolmaz, fakat kişiselleşmiş kullanıcı ayarlarını geri 

yüklemek için gereken süre gerçekten uzundur ve avukatın zamanı pahalıdır." 

Dibble & Miller, PC'leri yedeklemek için WD Sentinel™ küçük ofis 
depolama sunucusu kullanmakta ve PC geri yükleme zamanını 
iki günden iki saate indirmektedir. Şirket artık küçük-işletme 
fiyatında kurumsal sınıf yedeklemeye sahiptir.

" Çok fazla bilgisayar 
sorunuyla karşılaştığımız 
söylenemez ancak  
tam zamanlı BT 
elemanlarına sahip 
olmayan ufak bir 
şirkette her sorun facia 
haline gelebilir.  
WD Sentinel sayesinde 
bir PC'yi iki gün yerine 
iki saatte geri 
yükleyebiliyoruz."

  Dave Nickason, Yönetici,  
Dibble & Miller
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Küçük İşletmeler için Kurumsal Sınıf Yedekleme
2011 Sonbaharında, Dibble & Miller, kullanıcı PC'lerinin 
yedeklemesi için Intel® Atom™ işlemci tarafından 
desteklenen WD Sentinel DX4000 küçük ofis 
depolama sunucusunu kullanmaya başladı. 
Nickason bunu bir saatten az bir sürede kurdu ve 
hızlıca şirketin bilgisayarları için veri depolama ve 
yedeklemeleri programlama işlemine başladı. 

Nickason şunları söylemektedir: "Çoğu küçük 
işletme depolama cihazı yaklaşık 2 terabaytta (TB) 
dolmaktadır ve bu miktar kullanıcı yedeklemesi için 
yeterliyken başka şeyler için kullanmak istediğinizde 
yetersiz kalmaktadır". "Seçtiğimiz WD Sentinel 
modeli iki sürücü ve toplam dört sürücü yuvası 
içeriyor, bu nedenle genişletmek için çok fazla 
yerimiz var. 9 TB'A kadar veri depolayabildiğinden, 
sunucumuzla birlikte PC verilerimizi de WD Sentinel'e 
yedeklemeyi düşünüyorum. Ayrıca çoktan, 
bilgisayarımdan ve birçok diğer sürücüden çok 
sayıda dosyayı WD Sentinel’e taşıdım, çünkü 
üzerinde çok fazla boş alan mevcut."

WD Sentinel, RAID bulunmayan depolama 
çözümlerine göre daha yüksek veri koruması ve 
yedekleme sağlayan, önceden yapılandırılmış RAID 
korumalı kurumsal sınıf sürücülerle birlikte gelir. 
Dibble&Miller icin bu çok değerlidir, çünkü şirket 
çalışanları günün hemen hemen her saatinde evden 
ya da ofisten çalışmaktadırlar. "RAID olmayan bir 
sürücü çökerse, bununla hemen ilgilenmem gerekir" 
diyor Nickason. "WD Sentinel’in dahili RAID koruması 
bugünden ziyade yarın olabilecek bir sistem 
çöküşüne müdahale edebilme esnekliği sunmaktadır. 
Bu bize, ekstra bir güvenilirlik düzeyi sağlar."

İki saatlik PC Geri Yüklemeleri
Artık şirket PC'leri WD Sentinel ile korunduğu için 
şayet bir PC arıza verirse, Nickason çok daha hızlı bir 
şekilde geri yükleme yapabiliyor. Karmaşık bir klasör 
yapısındaki 500 gigabayt veriye sahip bir PC'de 
komple bir geri yükleme testi yaptı ve içerisindeki 
Intel işlemcinin hızı sayesinde tüm geri yükleme 
işleminin iki saatten az bir sürede tamamlandığını 
gördü. Nickason sözlerine, "Çok fazla bilgisayar 
sorunuyla karşılaştığımız söylenemez ancak tam 
zamanlı BT elemanlarına sahip olmayan ufak bir 
şirkette her sorun facia haline gelebilir" şeklinde 
devam etti. "WD Sentinel sayesinde, bir PC'yi iki gün 
yerine iki saatte geri yükleyebiliyoruz. Elbette bir PC 
elimde yapacak bir iş yokken masamda oturduğum 
sırada çökmez; şehir dışında olduğumda ya da 
uçağım kalkmak üzereyken çöker, ve hummalı bir 
telaş başlar. Bizim için, WD Sentinel ciddi bir 
rahatlama sağlayan bir sigorta poliçesidir."

Kompakt Boyut ve Fiyat
WD Sentinel, küçük işletme form faktöründe ve 
fiyatında kurumsal sınıf özellikleri ve depolama 
kapasitesi sunuyor. Nickason sözlerine şöyle devam 
ediyor: "WD Sentinel'i bir dosya dolabının üstüne 
koydum; gerçekten hiç yer işgal etmiyor. "Bu, kurumsal 
sınıf sürücülere sahip sağlam, ticari kalitede bir cihaz. 
Windows® XP, Windows Vista®, ve Windows 7-tabanlı 
PC'leri WD Sentinel'e yedekliyorum ve tek bir sorun 
yaşamadım."

Nickason, şirketin 25 adet PC'si için yazılım tabanlı 
bir PC yedekleme çözümü oluşturmanın yaklaşık 
$3.000 tutacağını hesaplamış. "WD Sentinel'in fiyatı 
hem ekonomik, hem de bu cihaz çok daha az 
yönetim süresi gerektiriyor". "25 ayrı yedekleme 
programını satın almam, kurmam, yapılandırmam ve 
izlemem gerekmiyor; WD Sentinel, PC'leri 
yedekleyecek ve yedeklemede bir sorun olduğunda 
proaktif olarak beni uyaracak yazılımlara sahip."

Nickason ayrıca, WD Sentinel'in blok seviyesinde 
veri tekilleştirme özelliğinden etkilendiğini 
belirtmektedir. "İlk yedeklememizin ardından, tüm 
dosyaların gerçekten burada olduğundan emin 
olmak için üç kullanıcı dizüstü bilgisayarının dosya 
boyutunu yeniden ve yeniden kontrol ettim." dedi. 
"Yedekleme dosyasının bu kadar küçük olması beni 
şaşırttı. WD Sentinel’in veri tekilleştirme özelliği ile 
sağladığı etkin sıkıştırma, çok fazla depolama satın 
almak zorunda olmadığımız anlamına geliyor."
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