
Wprowadzenie
W ciągu zaledwie kilku lat interfejs Serial Attached SCSI (SAS) spowodował 
ogromne zmiany na rynku korporacyjnych pamięci masowych. Bazując 
na wyjątkowej niezawodności i sprawnym zestawie poleceń swojego 
poprzednika, interfejsu Parallel SCSI - interfejs SAS podwyższył standardy 
pamięci masowych dzięki niespotykanemu dotąd połączeniu wydajności 
(szybkość transferu 3 Gb/s), skalowalności (tysiące urządzeń w jednej 
domenie) i elastyczności (zgodność z interfejsem SATA).

Systemy SAS 3 Gb/s zostały wprowadzone na rynek w trzecim kwartale 
2005 roku, a w roku 2007 były już sprzedawane w ogromnych ilościach. 
Interfejs SAS zajął miejsce interfejsu Parallel SCSI jako bezpośrednio 
podłączanego interfejsu SCSI we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. 
Była to jedna z najszybszych zmian interfejsu w historii rynku.

Tak szybkie przejście było możliwe dzięki ścisłej współpracy organizacji 
SCSI Trade Association (STA) i Komitetu T10. Organizacja STA zajmuje 
się określaniem wymogów rynkowych dla interfejsu SCSI i stymulowa-
niem dyskusji umożliwiających osiągnięcie konsensusu w kwestii funkcji  
i korzyści ustalonych w ramach harmonogramu wprowadzania interfejsu 
SCSI. Rolą Komitetu T10 jest opracowywanie specyfikacji technicznej 
standardu w celu umożliwienia wdrożenia wspomnianych funkcji w produk-
tach komercyjnych.

Komitet T10 opracował nowe warunki normatywne interfejsu SAS-2 
(ulepszenia protokołu i warstwy fizycznej interfejsu SAS pozwalającego 
na przesyłanie sygnału SCSI za pośrednictwem łączy szeregowych 
z prędkością do 6 Gb/s), a organizacja STA nadała nowemu standardowi 
branżowemu nazwę „SAS 6 Gb/s” (patrz Rysunek 1).
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Niedawna publikacja danych technicznych standardu  
SAS-2 wymusiła ponowne opracowanie reguł dotyczą-
cych korporacyjnych pamięci masowych z uwzględ-
nieniem głównego interfejsu dla centrów danych —  
Fibre Channel (FC).

Według organizacji STA, „Interfejs SAS 6 Gb/s posiada 
więcej udoskonaleń w porównaniu z interfejsem SAS 
3 Gb/s. Zapewnia on większą przepustowość dla 
każdego połączenia, rozszerza skalowalność oraz 
wprowadza usprawnione funkcje. Model użytkowania 
interfejsu SAS 3 Gb/s zostanie zachowany w interfejsie 
SAS 6 Gb/s. Zostanie także utrzymana zgodność  
z interfejsami SAS/SATA 1,5 Gb/s oraz 3 Gb/s. Interfejs 
SAS 6 Gb/s jest wyposażony w więcej ulepszeń  
w porównaniu z interfejsem pierwszej generacji SAS 
3 Gb/s, gwarantując spełnienie oczekiwań użytkowni-
ków korporacyjnych pamięci masowych dotyczących 
technologii SAS.”

Podczas gdy szybkość transferu na poziomie 6 Gb/s 
(co stanowi podwojoną wartość prędkości zapewnianej 
przez interfejs poprzedniej generacji) stanowi najbardziej 
oczywistą zaletę standardu SAS-2, zaawansowany 
pakiet dodatkowych funkcji pozwala mu konkurować  
z interfejsem FC w wielu środowiskach korporacyjnych 
pamięci masowych, przy znacząco niższych kosztach. 
Ponadto, interfejs SAS 6 Gb/s jest zgodny z wcześniej-
szymi modelami dysków SAS i SATA.

Do głównych cech interfejsu SAS 6 Gb/s należą 
znormalizowane strefowanie ekspanderów, a także ich 

autowykrywanie, zapewniające bardziej efektywną  
i bezpieczną skalowalność podczas wdrażania 
ogromnej i stale rosnącej liczby dysków w wysokiej 
klasy macierzach używanych w przedsiębiorstwach. 
Dzięki większej przepustowości, maksymalnej długości 
kabli oraz integralności sygnału, interfejs SAS 6 Gb/s 
stanowi niedrogą alternatywę dla interfejsu FC w wielu 
zastosowaniach sieciowych pamięci masowych.

Większa pojemność, niższe koszty
Konieczność zaspokojenia niepohamowanego zapo-
trzebowania na pamięć masową i większą przepusto-
wość stanowi ogromne wyzwanie dla producentów 
pamięci masowych, od których jednocześnie oczekuje 
się obniżania kosztów w każdej dziedzinie. Interfejs FC 
był przez długi czas czołowym interfejsem wykorzy-
stywanym w różnorodnych architekturach sieciowych 
pamięci masowych stosowanych w korporacyjnych 
centrach danych:

• sieciach SAN (Storage Area Network)
• środowiskach sieciowych NAS  

(Network Attached Storage)
• macierzach JBOD/RAID
Oczywiście, interfejs FC znany jest z wyjątkowej 
przepustowości i skalowalności, lecz po znacznie 
wyższej cenie. Oprócz wysokich kosztów związanych  
z zakupem samej infrastruktury, w przypadku roz-
wiązań opartych na interfejsie Fibre Channel należy 
także liczyć się z koniecznością przeprowadzenia 
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Rysunek 1. Harmonogram wprowadzania Interfejsu SAS
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skomplikowanych procedur wdrożenia i zarządzania 
wymagających specjalistycznej (i kosztownej) wiedzy,  
której brakuje wielu pracownikom działów IT. W związku 
z tym wykorzystanie interfejsu FC ogranicza się zazwy-
czaj do przedsiębiorstw, których potrzeby (i możliwości 
finansowe) uzasadniają taki zakup.

Urządzenia zapewniające szybkość transferu danych 
na poziomie 6 Gb/s pozwalają na uzyskanie większej  
wydajności, elastyczności oraz oszczędności w tradycyj-
nych zastosowaniach dysków bezpośrednio podłącza-
nych, takich jak np. wewnętrzne serwerowe pamięci  
masowe. Co ważniejsze, rozwiązania pamięci masowych  
z interfejsem SAS 6 Gb/s stanowią teraz ekonomiczną 
i łatwą w zarządzaniu alternatywę dla interfejsu FC 
w środowiskach sieciowych pamięci masowych. Aby 
było to możliwe, konieczne okazało się wprowadzenie 
kilku istotnych ulepszeń do standardu SAS opracowa-
nego przez Komitet T101.

Najważniejsze ulepszenia omówiono szczegółowo 
w następujących sekcjach:

Znormalizowane strefowanie ekspanderów 
Znormalizowane strefowanie ekspanderów gwarantuje 
bezproblemowe skalowanie w  powszechnie używanej  
infrastrukturze. Podczas gdy specyfikacja SAS-1 teore-
tycznie zapewniała nadzwyczajną adresowalność (do 
128 ekspanderów, każdy obsługujący do 128 urządzeń 
SAS), w praktyce nawet kilkaset urządzeń lub podsys-

temów pamięci masowych wymagało zastosowania 
schematu strefowania w celu przypisania domen 
pamięci masowych używanych z wieloma hostami.

Ta funkcja, określana jako strefowanie expanderów, nie 
została oficjalnie zdefiniowana w standardzie SAS-1. 
Strefowanie można zaimplementować na wiele spo-
sobów. Dostawcy oferują charakterystyczne dla siebie 
i często niekompatybilne rozwiązania powodujące 
niezgodność strefowania, co z kolei może doprowadzić 
do braku dostępu do pamięci masowych i/lub wymusić 
na klientach korzystanie z rozwiązań tylko jednej firmy. 
Aby nie dopuścić do takiej sytuacji specyfikacja SAS-2 
wprowadza znormalizowane strefowanie ekspanderów, 
które jest obligatoryjną funkcją we wszystkich eks-
panderach SAS 6 Gb/s. Ponadto ekspandery mogą 
obecnie obsługiwać aż do 256 urządzeń.

Ekspandery SAS 6 Gb/s obsługują również bezpieczne 
strefy, podobne do stref SAN interfejsu Fibre Channel. 
Korzystając z technologii odmowy usługi (denial of  
service) oraz kontroli dostępu do urządzenia wg strefy, 
sieciowe pamięci masowe można pogrupować w taki 
sposób, aby kilka hostów mogło komunikować się 
z ekspanderem widząc jedynie określony podzbiór 
urządzeń pamięci masowej. Pozwala to uzyskać 
wysoki poziom bezpieczeństwa danych oraz ułatwić 
zarządzanie pamięciami masowymi w środowiskach 
sieciowych pamięci masowych, złożonych z wielu 
dysków typowych dla korporacyjnych centrów danych.
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Rysunek 2. Cechy i zalety interfejsu SAS 6 Gb/s

Interfejs 6 SAS Gb/s: wydajność, elastyczność oraz wysoka  
jakość w środowiskach pamięci masowych oferowanych  

po przystępnej cenie i łatwych w zarządzaniu
Cecha Korzyść

Szybkość transferu na poziomie 6 Gb/s Wydajność klasy korporacyjnej dzięki dwukrotnie większej przepustowości  
w porównaniu z dzisiejszymi środowiskami SAS/SATA.

Znormalizowane strefowanie ekspanderów Zapewnia bezproblemowe skalowanie w powszechnie używanej infrastrukturze.

Autowykrywanie ekspanderów Zapewnia bezproblemowe skalowanie w powszechnie używanej infrastrukturze.

Kabel o długości 10 m Zwiększa opcje podłączeniowe o 66% dzięki możliwości rozbudowy sieciowych 
pamięci masowych poza obszar jednej szafy.

Większa integralność sygnału dzięki 
funkcji SSC

Możliwość zainstalowania dysków z interfejsem SAS 6 Gb/s blisko siebie bez 
negatywnego wpływu na integralność danych

Oszczędne ułatwienie Uproszczone opcje podłączeniowe dzięki normalizacji złącz mini SAS.

Ochrona inwestycji Zgodność ze starszymi dyskami SAS/SATA oraz oprogramowaniem/
oprogramowaniem pośredniczącym SCSI.

Skuteczniejsze zarządzanie Wykorzystuje już istniejącą ekspertyzę w technologii SCSI

 1  Komitet T10 (www.t10.org/) jest częścią Międzynarodowego Komitetu ds. Standardów Technologii Informacyjnych (INCITS). Komitet jest akredytowany i działa 
na zasadach zatwierdzonych przez Amerykański Instytut Normalizacyjny (ANSI). Powyższe zasady opracowano w celu zapewnienia, że nieobowiązkowe 
standardy będą tworzone w wyniku konsensusu pomiędzy organizacjami branżowymi, takimi jak np. SCSI Trade Association (SCSITA, www.scsita.org).
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Autowykrywanie ekspanderów 
Autowykrywanie ekspanderów pozwala uprościć zarzą-
dzanie podwajając jednocześnie skalowalność pamięci 
masowych. W ramach standardu SAS-1 podłączanie 
urządzeń do ekspanderów odbywało się po stronie 
hosta. Proces ten był stosunkowo skuteczny w przy-
padku niewielkiej liczby urządzeń SAS w puli pamięci 
masowej. Jednak w środowiskach sieciowych pamięci 
masowych, w których zazwyczaj wykorzystywane są 
ogromne ilości dysków, proces wykrywania oparty na 
hostach powodował zwiększenie ruchu sieciowego 
pomiędzy hostami i ekspanderami, co pociągało za 
sobą wydłużenie czasu potrzebnego do inicjalizacji 
systemów.

Standard SAS-2 pozwala rozwiązać ten problem 
przenosząc proces wykrywania urządzeń SAS z hosta 
do ekspandera. Automatyczne i równoległe wykrywanie 
urządzeń przez ekspandery SAS 6 Gb/s pozwala szyb-
ciej udostępniać duże systemy dysków SAS, a także 
ułatwia zarządzanie nimi. Technologia autowykrywania 
ekspanderów odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu 
bezproblemowej skalowalności w miarę wzrostu zapo-
trzebowania na sieciową pamięć masową (i zwiększenia 
liczby urządzeń).

SAS 6 Gb/s: interfejs zoptymalizowany pod 
kątem przedsiębiorstw 
Chociaż wyjątkowe możliwości interfejsu SAS 6 Gb/s  
w środowiskach sieciowych pamięci masowych wynikają 
ewidentnie z zastosowania znormalizowanego strefo-
wania ekspanderów oraz technologii autowykrywania 
ekspanderów, nie są to jedyne aspekty standardu SAS-2  
zapewniające wysoką skuteczność interfejsu SAS 6 Gb/s  
w korporacyjnych macierzach pamięci masowych. Inter-
fejs SAS 6 Gb/s jest wyposażony w różnorodne funkcje 
kluczowe dla przedsiębiorstw, w tym:

Szybkość transferu na poziomie 6 Gb/s 
Szybkość transferu wynosząca maksymalnie 6 Gb/s 
pozwala uzyskać wyjątkową wydajność klasy korpo-
racyjnej dzięki dwukrotnie większej przepustowości,  
w porównaniu z dzisiejszymi środowiskami SAS/SATA. 
Wyższa przepustowość jest cechą pożądaną w przy-
padku każdego rozwiązania pamięci masowej, jednak 
jest ona szczególnie istotna w korporacyjnych centrach  
danych, gdzie duża liczba inicjatorów wymaga wielo-
krotnego dostępu do dysków. Podwojenie szybkości 
transferu danych, w porównaniu z poprzednim inter-
fejsem SAS 3 Gb/s, pozwala sprostać wymaganiom 
środowisk sieciowych pamięci masowych charaktery-
zujących się dużym ruchem sieciowym.

Interfejs SAS 6 Gb/s nie tylko zapewnia wysoką wydaj-
ność, co pozwala mu konkurować cenowo z interfejsem 
FC, ale także oferuje lepszy stosunek wydajności do 
ceny niż drogie dyski SSD (solid state drives).

Kabel o długości maksymalnej 10 m 
Maksymalna długość kabla wynosząca 10 m pozwala 
zwiększyć możliwości podłączeniowe o 66%, dzięki 
możliwości rozbudowy sieciowych pamięci masowych 
poza obszar jednej szafy. Interfejs SAS 6 Gb/s zapew-
nia 100% zwiększenie szybkości transferu danych, 
jednocześnie umożliwiając wykorzystanie dłuższych 
kabli podłączeniowych (do 10 m, czyli o 4 m więcej niż 
w przypadku interfejsu SAS 3 Gb/s). Aby możliwe było 
zwiększenie przepustowości i maksymalnej długości 
kabla, konieczne było wykorzystanie technologii DFE 
(decision feedback equalization).

Technologia DFE pozwala zneutralizować efekt osła-
bienia sygnału będący skutkiem zwiększenia długo-
ści kabla poprzez deemfazę składowych o niższej 
częstotliwości w nadajniku i selektywne wzmocnienie 
składowych o wyższej częstotliwości w odbiorniku. 
Pozwala to na wykorzystanie kabla o długości 10 m 
bez utraty integralności sygnału, zachowując przy 
tym zgodność z istniejącymi kablami o długości 6 m.

66% wzrost maksymalnej długości kabla jest szcze-
gólnie opłacalny w centrach danych, zapewniając 
o wiele większą elastyczność w kwestii wdrażania 
i instalacji systemów pamięci masowych na dużą 
skalę. To przedłużenie kabla oferuje elastyczność 
podczas rozbudowy sieciowych pamięci masowych 
poza obszar jednej szafy,  jednocześnie zapewniając 
integralność danych.

Funkcja Spread Spectrum Clocking (SSC) 
Interfejs SAS 6 Gb/s zapewnia dwukrotnie większą 
szybkość transferu danych niż interfejs 3 Gb/s. Może 
to powodować zmniejszenie efektywności ekranowania 
szafy ze względu na zwiększenie częstotliwości 
sygnału.

Aby temu zapobiec, w interfejsie SAS 6 Gb/s zastoso-
wano funkcję SSC - niskoczęstotliwościową modulację 
(30–33 KHz) częstotliwości danych. Dzięki redukcji 
wartości szczytowych i rozłożeniu składowych  
w szerszym zakresie częstotliwości, funkcja SSC 
pomaga zredukować występowanie zakłóceń  
elektromagnetycznych.

Uproszczone możliwości podłączeniowe 
Dzięki znormalizowaniu złączy mini SAS uzyskano 
uproszczone możliwości podłączeniowe i podstawę 
do tworzenia ekonomicznych rozwiązań opartych 
na interfejsie SAS. Aby uprościć okablowanie oraz 
usprawnić integrację, w interfejsie SAS 6 Gb/s wyelimi-
nowano kosztowne złącze typu InfiniBand (SFF-8470, 
Rysunek 3), wykorzystywane w interfejsie SAS 3 Gb/s. 
Zarówno do podłączeń wewnętrznych (SFF-8087),  
jaki i zewnętrznych (SFF-8088, Rysunek 4), używane 
jest wyłącznie złącze mini SAS.
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Znormalizowanie złączy mini SAS jest szczególnie 
przydatne w centrach danych, w których złącza te są 
coraz częściej stosowane w przypadku 2,5-calowych 
dysków twardych o niewielkich rozmiarach.

Ochrona inwestycji dzięki zgodności 
wstecznej
Biorąc pod uwagę liczne nowinki techniczne, w jakie 
jest wyposażony nowy standard SAS-2, fakt że inter-
fejs SAS 6 Gb/s zachowuje pełną zgodność z dyskami 
SAS/SATA 1,5 Gb/s i 3 Gb/s może budzić zaskoczenie. 
Aby zapewnić bezproblemowe możliwości współpracy 
między urządzeniami, zachowano również zgodność 
z istniejącym oprogramowaniem i oprogramowaniem 
pośrednim SCSI.

Taka zgodność jest kluczem gwarancji pomyślnego 
przejścia do interfejsu SAS 6 Gb/s z wykorzystaniem 
aktualnie stosowanej w przedsiębiorstwie infrastruktury 
SAS i podtrzymywaniem jej wysokiej wartości.

Podsumowanie
Wraz z rosnącą presją na obniżanie kosztów funkcjo-
nowania centrum danych przy jednoczesnym popycie 
na pojemność i szybkość pamięci masowych, wysoka 
cena i złożoność rozwiązań wykorzystujących interfejs  
Fibre Channel stanowi coraz większy problem. Wprowa-
dzenie na rynek interfejsu SAS 6 Gb/s z jego zwielokrot-
nioną wydajnością i skalowalnościa stanowi ekonomiczną 
alternatywę dla interfejsu FC. Jest to o wiele prostsze  
i tańsze rozwiązanie, zarówno w momencie zakupu,  
instalacji, jak i w utrzymaniu, pozwalające zachować 
ciągłość działania firmy.

Rysunek 3. Drogie złącza typu InfiniBand używane przez interfejs 
SAS 3 Gb/s

Rysunek 4. Kompaktowe i niedrogie złącza mini SAS używane 
przez interfejs SAS 6 Gb/s
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