
Diskinizde ISE İşlemini 
Gerçekleştirme

Seagate Instant Secure 
Erase (ISE) ile 
Seagate Instant Secure Erase, sabit disklerdeki verileri, diski anında fabrika 
ayarlarına sıfırlayarak ve şifreleme anahtarını değiştirerek ve böylece diskte kalan 
tüm verilerin kriptografik olarak silinmesini sağlayarak korur. Bu, gerektiğinde 
diskteki tüm verilerin kalıcı olarak ve anında okunmaz hale geleceği anlamına gelir.

ISE işlevini gerçekleştirmek için FIPS doğrulaması olan veya olmayan bir 
Kendiliğinden Şifrelemeli Diskiniz (SED), ya da bir Seagate ISE diskiniz olması 
gerekir. Sadece ISE olan diskler size güvenli bir şekilde fabrika ayarlarına sıfırlama 
imkanı verir. SED’ler, depolama güvenliğinizin mülkiyet ve yönetimini parolalar, 
parmak izleri veya diğer yöntemlerle üstlenmenizi ve ISE işlevselliği bulunan 
diskleri anında kriptografik olarak silmenizi sağlar. ISE diskleri size diskleri fabrika 
ayarlarına sıfırlama imkanı verir ve bu, diskteki tüm verileri kriptografik olarak da 
siler ve kurtarılamaz hale getirir.

Seagate Secure™  
Depolama Çözümleri

Kendiliğinden Şifrelemeli 
Disk (SED)

BT veya kullanıcı, diskteki verilerin mülkiyetini  
alabilir ve güvenliğini yönetebilir. Disk, kullanıcı 

yönetimi olmadan da çalışabilir, ancak bu tavsiye 
edilmez. Tüm SED diskler, ISE’yi kullanarak  

verileri kriptografik olarak silebilir.

FIPS 140-2  
Doğrulamalı SED

SED ile aynı özellikleri sunar, ayrıca diskin  
kriptografik modülü Ulusal Standart ve Teknoloji 

Enstitüsü (NIST) tarafından doğrulanmıştır. 
http://csrc.nist.gov/

Seagate Instant Secure 
Erase Disk (ISE)

BT veya kullanıcı, diskin güvenliğinin mülkiyetini 
alamaz. Sadece kriptografik silme uygulayabilir  

veya fabrika ayarlarına sıfırlayabilirler.

Teknoloji Belgesi



Diskinizi ISE İşleminden Geçirmek için Gerekenler
• FIPS Doğrulamalı bir Seagate Kendiliğinden Şifrelemeli  

Disk ya da bir Seagate ISE diski;

• Windows XP, Vista veya Windows 7 yüklü bir bilgisayar; 

• Şu adreste bulabileceğiniz bir Windows için SeaTools™ 
kopyası (sürüm 1.2.0.6 veya üstü): http://www.seagate.com/
support/downloads/seatools;

1. İndir sekmesini tıklatın. 
2. Araçlar altında Windows için SeaTools kutusundan  

"Bir işletim sistemi seç" seçeneğini tıklatın ve açılan 
menüden işletim sisteminizi seçin. 

3. İndir düğmesini tıklatın.

• Dizüstü bilgisayarlar için SATA-USB kablosu veya bir 
masaüstü ortamında ana kartınıza bağlanmayı tercih 
ederseniz dahili bir SATA-SATA konektörü.

Bir ISE İşlemi Gerçekleştirme
1. Silmek istediğiniz diski sisteminizden sökün ve bir SATA-

USB kablosunu kullanarak bir bilgisayara takın. Not: 
SeaTools, önyükleme diskinizde bir ISE gerçekleştirmenize 
izin vermez.

2. Yükleyiciyi çift tıklatarak Windows için SeaTools uygula-
masını yükleyin. Uyarıları izleyin. Sisteminizde henüz  
kurulu değilse, Microsoft .NET 4.0 kurmanız istenebilir.  
Bu indirmeyi Microsoft’un web sitesinde bulabilirsiniz.  
SeaTools yükleyici size kurulum işleminde rehberlik etmeye 
devam edecektir.  

Uygulamalar menüsünde sıralanmış olan SeaTools uygula-
masını seçin. Yüklenirken, bilgisayarınızda değişiklik yapma 
özelliğini kabul edin ve lisans sözleşmesini de kabul edin. 

SeaTools uygulaması ve ön koşulları hakkında daha ayrıntılı 
bilgiler için SeaTools sitesine (http://www.seagate.com/ 
support/downloads/seatools/) ve İndir sekmesine  
bakabilirsiniz.

3. SED veya ISE diskini seri numarasından seçin. UYARI:  
Diskteki tüm verileri tamamen okunmaz hale getiriyor-
sunuz, o yüzden doğru diski seçtiğinizden emin olun.  
SeaTools, varsayılan olarak birincil diski veya önyükleme 
diskini silmenize izin vermez.

4.  Basic Tests (Temel Testler) sekmesini seçin ve aşağıya, 
Advanced Tests (Gelişmiş Testler) bölümüne gidin. Bu, F8 
tuşuna basarak isteğinizi onaylamanızı isteyen bir uyarı 
kutusu açılmasını sağlar. UYARI: Advanced Tests (Gelişmiş 
Testler), diskinizdeki tüm verileri silebilecek işlevlerdir. 
Seagate Technology LLC, kayıp kullanıcı verilerinden 
sorumlu değildir. Doğru diski seçtiğinizden eminseniz,  
F8 tuşuna basın.

5.  Advanced Tests (Gelişmiş Testler) menüsünü seçin, ardından 
SED ve ISE diskler için SED Crypto Erase (Kriptografik 
Silme) seçeneğini seçin. Bu seçeneği görmüyorsanız, 
SED’iniz olduğunu doğrulayın. Not: Bir SED veya ISE diskiniz 
yoksa, Full Erase (SATA) (Tam Sil (SATA)) seçeneğini 
seçebilirsiniz ve SeaTools bu durumda verileri silmek için 
bütün diske sıfır yazma işlemini uygular. Diskin boyutuna 
bağlı olarak bu işlem, birkaç saat sürebilir.

Diskinizde ISE İşlemini Gerçekleştirme
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6.  SED Crypto Erase (SED Kriptografik Silme) iletişim kutusu 
görüntülenir. Disk etiketinin üstünde bulunan 32 karakterlik 
PSID numarasını girin. Numarayı kendiniz yazabilir veya 
uygun klavye şimi bulunan bir 2D tarayıcısını kullanarak 
girebilirsiniz.

7. Crypto Erase'i (Kriptografik Silme) başlatmak için F8 tuşuna 
basın. İletişim kutusu kaybolur.  
 
Numara yanlış girildiğinde bir BAŞARISIZ (FAIL)  
durumu alırsınız. 

Aksi takdirde, yaklaşık bir dakika içinde diskin durum listesi  
SED Crypto Erase - Pass (SED Kriptografik Silme - Geç) 
olarak değişir.

Disk artık fabrika ayarlarına sıfırlanmıştır ve üzerinde bulunan 
tüm veriler kalıcı olarak okunmaz hale gelmiştir. Disk, güvenli 
bir şekilde kullanım dışına çıkarabilir, yeniden kullanılabilir veya 
garantili onarım ya da kiralama süresinin bitimi için iade edilebilir.

www.seagate.com

PSID etiketi ve onunla eşleşen  
2D barkodu, disk etiketinin  
başında bulunur.

İpucu: Bir barkod okuyucunuz 
yoksa, bir akıllı telefon barkod 
uygulaması indirebilirsiniz.


