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Seri Bağlı SCSI (SAS) sadece birkaç kısa yıl içinde kurumsal depolama 
sahnesini tamamen değiştirmiştir. Paralel SCSI selefinin çok sağlam 
güvenilirliğine ve sağlam komut setine dayanan SAS, şimdiye kadar 
görülmemiş bir performans (3 GB/sn transfer hızı), ölçeklenebilirlik 
(bir etki alanında binlerce cihaz) ve esneklik (SATA ile uyumluluk) kombi-
nasyonuyla depolamanın çıtasını yükseltti.

2005 yılının 3. çeyreğinde 3 GB/sn SAS sistemleri piyasaya girmiş ve 
2007 yılında hacimli miktarlarda satılmaya başlanmıştır. SAS, tercih 
edilen doğrudan bağlı SCSI arabirimi olarak bütün işletmede paralel 
SCSI'nin yerini almıştır; gerçekten de bu, piyasa tarihindeki en hızlı 
arabirim geçişlerinden birisi olmuştur.

Bu hızlı geçiş, SCSI Trade Association (STA) ile T10 Komitesi arasındaki 
yakın çalışma ilişkisine dayanır. STA, SCSI’nin pazarlama ihtiyaçlarını 
tanımlamaya ve SCSI yol haritasında bulunan özellik ve avantajlar  
üzerinde bir konsensüse varmak için uygun ortamı sağlamaya odakla
nırken, T10 Komitesinin rolü, bu özellik ve avantajların ticari ürünlere 
uygulanmasını mümkün kılmak için standart özellikler geliştirmektir.

T10 Komitesi yeni SAS2 teknik özelliğini (SCSI'i seri bağlantılar 
üzerinden maksimum 6 GB/sn ile taşımak için SAS iletişim kuralı ve 
fiziksel arabirim geliştirmeleri) geliştirmiş ve STA da bu yeni endüstri 
standardına "6 GB/sn SAS" pazarlama adını vermiştir (bakın Şekil 1).
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Bu yeni SAS2 standart özelliğinin kısa bir süre önce 
tanıtılmasıyla birlikte SAS bir kez daha kurumsal 
depolamanın kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor 
ve bu sefer gözlerini veri merkezinin üstün arabirimi 
olan Fiber Kanala (FC) dikiyor.

STA'ya göre "6 GB/sn SAS, 3 GB/sn SAS'a göre 
birçok geliştirmeye sahip. Bağlantı başına daha 
fazla bant genişliği, daha büyük ölçeklenebilirliği 
ve gelişmiş özellikleri vardır. 3 GB/sn SAS kullanım 
modelleri, 6 GB/sn SAS'ta korunacak ve 1,5 GB/sn  
ve 3 GB/sn SAS/SATA uyumluluğu da saklı kalacaktır. 
Birinci nesil 3 GB/sn SAS'ların ötesinde hedeflenen ve 
kurumsal depolama kullanıcılarına, SAS teknolojisinin 
ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini garanti 
eden başka birçok geliştirme daha vardır."

Yüksek (önceki neslinkinin iki katındaki) 6 GB/sn 
transfer hızı, SAS2 özelliğinin en açık özniteliğiyken, 
ek geliştirmelerin kapsamlı bir takımı, 6 GB/sn SAS'ın 
çok daha düşük bir masrafla çeşitli kurumsal depolama 
ortamlarında Fiber Kanal çözümlerine rakip olmasını 
sağlar. Ayrıca 6 GB/sn SAS, bunu yaparken önceki 
SAS ve SATA sabit diskleriyle olan uyumluluğunu 
da koruyor.

Temel 6 GB/sn SAS özelliklerinin arasında standart-
laştırılmış genişletici bölgesi ve genişleticinin kendi-
liğinden keşfi olup, ileri düzey kurumsal dizelerde 
gitgide daha sık görülen çok sayıda disk kurulurken 

bunlar daha güvenli ve verimli bir ölçeklenebilirlik 
sunar. Daha hızlı geçişte, daha uzun maksimum kablo 
uzunluklarında ve daha büyük sinyal bütünlüğünde 
bir faktör olan 6 GB/sn SAS'ın birçok ağ depolama 
uygulamasında Fiber Kanala zorlu, uygun maliyette 
bir rakip olduğu açıktır.

Daha Fazla Depolama, Daha Az Masraf

İşletmenin daha yüksek depolama kapasitesi ve daha 
hızlı geçiş için sürekli artan ihtiyacını karşılamak, 
aynı anda mümkün olduğunca masrafları düşürme-
leri de beklenen günümüzün depolama uzmanları 
için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Fiber Kanal uzun 
zamandır kurumsal veri merkezlerinde kullanılan 
birçok ağ depolama mimarisi türü için tercih edilen 
arabirim olmuştur:

• SAN (depolama alanı ağı);

• NAS (ağa bağlı depolama);

• JBOD/RAID (sadece birkaç disk / bağımsız  
disklerin artık dizesi).

Fiber Kanal tabii ki inanılmaz derecedeki kapasitesiyle 
ölçeklenebilirliği çok yüksek maliyete birleştirmesiyle 
de tanınıyor. Altyapının kendisi için gereken kapsamlı 
yatırımın dışında Fiber Kanal çözümleri de, çoğu BT  
departmanında bulunamayan özelleştirilmiş (ve pahalı) 
uzmanlık gerektiren karmaşık kurulum ve yönetim  
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Şekil 1. SAS Yol Haritası
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prosedürleri gerektirir. Dolayısıyla Fiber Kanal genellikle 
kullanımını haklı çıkaracak ihtiyaçları (ve derin cepleri) 
olan işletmelerle sınırlı kalmıştır.

6 GB/sn transfer hızındaki cihazlar, dahili sunucu 
depo laması gibi geleneksel doğrudan bağlı uygu-
lamalarda daha yüksek bir performans, esneklik ve 
değer sunar. Ancak çok daha da önemlisi, 6 GB/sn 
SAS depolama çözümleri artık ağ depolama ortamla-
rında Fiber Kanala karşılanabilir, yönetmesi kolay bir 
alternatif sunuyor. Bu kapasiteye ulaşmak için, T10 
Komitesi1 tarafından SAS standardı için geliştirilmiş 
birden fazla temel geliştirme gerekir.

Bu yeni temel geliştirmelerin ayrıntıları aşağıdaki 
bölümlerde verilmiştir:

Standartlaştırılmış Genişletici Bölgesi 

Standartlaştırılmış genişletici bölgesi, sorunsuz 
ölçeklenebilirlikle ortak altyapı sunar. SAS1 özelli
ğinin teorik olarak kapsamlı bir erişilebilirlik (her biri 
maksimum 128 SAS cihazını destekleyen maksimum 
128 genişletici) sağlamasına rağmen, pratikte birkaç 
yüz depolama cihazı veya alt sistem bile birden fazla  
ana bilgisayarda kullanıldığında depolama etki alan-
ları atamak için bazı bölge şeması tiplerine ihtiyaç 
duymuştur.

Genişletici bölgesi adıyla bilinen bu kapasite, SAS1  
standardında resmi olarak tanımlanmamıştır. Böylece 
bu tür bölgeler, satıcıya özel ve çoğu zaman birbiriyle 
uyumsuz çeşitli yollarda uygulanabilir ve bunlar, erişi
lemeyecek depolamaya neden olabilecek ve / veya 
müşterileri tek satıcılı çözümlerle sınırlayabilecek 
bölge uyumsuzluklarına neden olabilir. Bu tür uyum-
suzlukları ortadan kaldırmak için standartlaştırılmış 
genişletici bölgesi, SAS2 özelliğinin bir parçası ve 
tüm 6 GB/sn SAS genişleticilerinin gerekli bir özelli-
ğidir. Ayrıca genişleticiler artık maksimum 256 cihazı 
destekleyebilir.

Ayrıca 6 GB/sn SAS genişleticiler, fiber kanal SAN 
bölgeleri gibi güvenli bölgeleri de destekliyor. Hizmet 
reddi ve bölgeye göre cihaz erişim kontrolü teknolojileri 
kullanıldığında, ağa bağlı depolama, birden fazla ana 
bilgisayar genişleticiye konuşabilecek, ancak depolama  
cihazlarının sadece belirtilen bir alt kümesini göre
bilecek şekilde gruplandırılabilir. Bu, daha yüksek 
veri güvenliği sunuyor ve depolamanın işletme veri 
merkezleri için tipik olan çok diskli ağ depolama  
ortamlarında daha kolay yönetilmesini sağlıyor.
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Şekil 2. 6 GB/sn SAS'ın Özellikleri ve Avantajları

6 GB/sn SAS: Karşılanabilir ve yönetimi kolay depolama  
ortamlarında performans, esneklik ve değer

Özellik / İşlev Avantaj

6 GB/sn transfer hızı Günümüzün SAS/SATA ortamlarının 2x hızında işletme sınıfı performansını destekler

Standartlaştırılmış genişletici bölgesi Sorunsuz ölçeklenebilirlikle ortak altyapı sunar

Genişleticinin kendiliğinden keşfi Sorunsuz ölçeklenebilirlikle ortak altyapı sunar

10 m kablo uzunluğu Bağlanırlığı yüzde 66 artırarak, tek rafın ötesinde ağa bağlı depolama genişletmesini 
destekler

SSC ile daha büyük sinyal bütünlüğü Veri bütünlüğünü riske atmadan, birbirine çok yakın bir şekilde takılı 6 GB/sn SAS 
diskleri destekler

Uygun maliyete basitleştirme Mini SAS konektörlerindeki standartlaştırmayla basitleştirilmiş bağlanırlık

Yatırım koruması Önceki SAS/SATA sabit diskleri ve SCSI yazılımları / ara yazılımları ile  
uyumluluğunu korur

Yönetim verimlilikleri Varolan BT SCSI uzmanlığını kullanır

 1  T10 Komitesi (www.t10.org/), Uluslararası Bilgi Teknolojisi Standartları Komitesinin (INCITS) bir parçasıdır ve Amerika Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) 
tarafından akredite olmuş olup, onun onayladığı kurallara tabi olarak faaliyet gösterir. Bu kurallar, SCSI Trade Association (SCSI Ticaret Birliği = SCSITA, 
www.scsita.org) gibi endüstri gruplarının konsensüsü ile gönüllü standartların geliştirilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.
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Genişleticinin Kendiliğinden Keşfi 

Genişleticinin kendiliğinden keşfi idareyi kolaylaştırırken,  
depolama ölçeklenebilirliğini iki katına çıkarır. SAS1 
standardına göre genişleticilere cihaz bağlama, ana 
bilgisayara dayalı bir prosesti. Depolama havuzundaki 
SAS disklerinin sayısı nispeten küçük olduğu sürece 
bu keşif şeması makul ölçüde verimliydi. Ancak genel-
likle çok sayıda diskin kullanıldığı ağ depolama ortam-
larında ana bilgisayara dayalı keşif, ana bilgisayarlarla 
genişleticiler arasındaki SAS mesajlaşma trafiğinin 
artmasına neden olmuş ve sistemleri başlatmak için 
daha fazla zaman gerekmiştir.

SAS2 standardı bu sorunu, SAS keşif işlemini ana 
bilgisayardan genişleticiye kaydırarak çözer. 6 GB/sn  
SAS genişleticilerinin, cihaz keşfini otomatik ve 
paralel olarak kendilerinin yapmasını sağlamak, 
büyük SAS diskleri sistemlerini sağlamayı hem daha 
hızlı kılar, hem de daha kolay yönetilmelerini sağlar. 
Bu genişleticinin kendiliğinden keşfi teknolojisi, ağ 
depolama ihtiyaçları (ve depolama cihazı miktarları) 
engellenemeyecek şekilde arttıkça sorunsuz ölçekle-
nebilirliği sağlamada kilit rol oynuyor.

6 GB/sn SAS: İşletme için iyileştirilmiştir 

6 GB/sn SAS'ın ağ depolama ortamlarındaki inanılmaz 
kapasitelerin, standartlaştırılmış genişletici bölgesi 
ile genişleticinin kendiliğinden keşfi teknolojilerinden 
elde edildiği çok açık olmakla birlikte bunlar, 6 GB/sn 
SAS'ın kurumsal depolama dizelerinde bu kadar etkili 
olmasını sağlayan, SAS2 standardının tek özellikleri 
değildir. Gerçekten de 6 GB/sn SAS, aşağıdakiler 
de dahil, çok sayıda işletme merkezli özellik içerir:

6 GB/sn Transfer Hızı 

6 GB/sn transfer hızı, günümüzün SAS veya SATA  
ortamlarının 2x hızında sağlam işletme sınıfı perfor
mansını destekler. Daha yüksek kapasite, tüm 
depolama çözümlerinde her zaman arzu edilecek bir 
özelliktir, ancak disklere birden fazla başlatıcı tarafın-
dan art arda erişilebilen kurumsal veri merkezlerinde 
özellikle çok önemlidir. 3 GB/sn SAS selefinin transfer 
hızının iki katına sahip olan 6 GB/sn SAS, yüksek 
trafik oranlarına sahip ağ depolama ortamlarının 
ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli hızı sunar.

Rekabetçi ve Fiber Kanal depolama çözümlerinden  
çok daha az pahalı olan bir performans sunan 
6 GB/sn SAS, ayrıca pahalı katı hal disklerinden 
(SSD'lerden) çok daha cazip bir performans / dolar 
değer teklifi sunar.

10 Metrelik Maksimum Kablo Uzunluğu 

10 metrelik maksimum kablo uzunluğu, bağlanırlığı 
yüzde 66 artırarak, tek rafın ötesinde ağa bağlı 
depolama genişletmesini destekler. 6 GB/sn SAS, 
transfer hızında inanılmaz derece yüzde 100'lük bir 
hızlanma sunarak, aynı zamanda daha uzun (3 GB/sn 
SAS tarafından desteklenen 6 metrelik kablolara göre 
bir artış teşkil eden maksimum 10 metrelik) bağlantı 
kablolarının kullanımını da destekler. Geçişteki ve 
maksimum kablo uzunluğundaki bu geliştirmeyi 
elde etmek için, karar geri bildirim eşitlemesi (DFE) 
teknolojisinin kullanılması gerekti.

DFE, daha düşük frekans bileşenlerini vericide zayıf-
latarak ve daha yüksek frekans bileşenlerini de alıcı 
tarafta seçmeli olarak artırarak, daha uzun kablolardan 
kaynaklanan sinyal zayıflama etkilerinin gücünü kırıyor. 
Bu durum, 10 metrelik kabloların, sinyal bütünlüğünde 
hiçbir kayıp yaşanmadan kullanılmasını sağlıyor ve 
aynı zamanda mevcut 6 metrelik kablolarla olan uyum-
luluk da korunuyor.

Maksimum kablo uzunluğundaki bu yüzde 66'lık artış, 
geniş ölçekli depolama sistemi montaj ve kurulumunda  
daha fazla esneklik sağlayarak, özellikle veri merke-
zinde önemli avantajlar sunuyor. Bu kablo uzantısı, 
10 metrelik bir kablo kullanarak ağa bağlı depolamanızı 
tek rafın sınırlarının ötesine genişletme esnekliği  
sunuyor ve bu sırada verilerin bütünlüğü de korunuyor.

Yayılmış Spektrum Ayarlama 

6 GB/sn SAS, 3 GB/sn SAS'ın veri hızını ikiye katlar; 
bu, sinyallerin daha kısa olan dalga uzunluklarından 
dolayı kabin korumasının veriminde kayba neden 
olabilir.

6 GB/sn SAS, frekanstaki bu değişimle başa çıkmak 
için, veri frekansının yavaş frekanslı (30–33 Khz) bir 
modülasyonu olan yayılmış spektrum ayarlama (SSC) 
kullanır. SSC, tepe değerlerini düşürerek ve yayılan 
emisyonları daha geniş bir frekans aralığına yayarak, 
EMI ile ilgili sorunların azaltılmasına yardımcı olur.

Basitleştirilmiş Bağlanırlık 

Basitleştirilmiş bağlanırlık, uygun maliyetteki SAS 
çözümleri için mini SAS konektörlerini standartlaştırıyor. 
6 GB/sn SAS, kablaj seçeneklerini basitleştirmek 
ve entegrasyonu kolaylaştırmak için, 3 GB/sn SAS 
tarafından kullanılan pahalı InfiniBand stili (SFF8470, 
Şekil 3) konektörü ortadan kaldırıyor ve hem dahili 
(SFF8087) hem de harici (SFF8088, Şekil 4) bağla-
nırlık için sadece mini SAS konektörüne dayanıyor.
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Mini SAS konektörlerinde standartlaşmak, özellikle 
bu konektörlerin küçük form faktöründeki (SFF) 
2,5 inçlik sabit diskleri kullanmaları sayesinde sürekli 
yaygınlaştığı veri merkezi için uygundur.

Geri Uyumlulukla Yatırımı Koruma

Yeni SAS2 özelliğinin içerdiği çok sayıdaki teknik 
gelişmeye bakıldığında, 6 GB/sn SAS'ın tam 1,5 GB/sn  
ve 3 GB/sn SAS/SATA uyumluluğunu koruduğuna 
şaşırmamak gerekir. Sorunsuz birlikte çalışmayı sağla-
mak için, varolan SCSI yazılımları ve ara yazılımlarla 
uyumluluk da korunmuştur.

Bu uyumluluklar, işletmenin yüklü olan SAS depolama 
çözümleri tabanının 6 GB/sn SAS'a geçiş hızlandı-
ğında değerini korumaya devam etmesini sağlamanın 
temelini oluşturur.

Sonuç

Veri merkezlerinde daha yüksek depolama kapasitesi 
ve hızına olan bitmeyen ihtiyaçla birlikte, buradaki 
harcamaları kesme konusundaki baskının artmasıyla, 
fiber kanallı çözümlerin yüksek maliyet ve karmaşıklığı 
gitgide daha sorunlu hale geliyor. 6 GB/sn SAS'ların 
piyasaya sürülmesi, fiber kanala rakip olacak düzeyde  
bir performans ve ölçeklenebilirlik sunan zorlu, uygun 
maliyette bir alternatif sağlar. 6 GB/sn SAS, iş sürdü-
rülebilirliği için satın alma, kurma ve korumaya çok 
daha basit ve ekonomik açıdan çok daha sağlam bir 
alternatif sunar.

Şekil 3. 3 GB/sn SAS tarafından kullanılan pahalı InfiniBand stili konektör

Şekil 4. 6 GB/sn SAS tarafından kullanılan kompakt, uygun 
maliyette, mini SAS konektörler
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