
Giriş 
Sabit diskler emekliye ayrılıp, korunan veri merkezinden çıkarılarak başka kişilerin 
eline geçtiğinde, bu disklerde saklanan veriler ciddi bir risk altına girer. Bütün bunlara 
rağmen, BT departmanları aşağıda belirtilen çeşitli nedenlerle rutin olarak sürücüleri 
çıkarmak veya elden bırakmak zorundadır:

•	 Disklerin başka depolama görevleri için kullanılması; 

•	 Disklerin garanti, onarım veya süresi dolan kira anlaşmaları sebebiyle  
geri götürülmesi.

Sürücüler en sonunda yer aldıkları veri merkezinden çıkartıldıklarında, neredeyse 
tüm sabit disk sürücüler kendi sahiplerinin kontrolü dışında kalır; Seagate günlük 
olarak veri merkezlerinden 50.000 sürücünün emekliye ayrıldığını tahmin etmektedir. 
Kurumsal ve kişisel veriler, bu disklerde kalır ve bunlar, veri merkezini içerdikleri 
veriler hala okunabilir durumdayken terk eder. Bir RAID dizinindeki birçok diskten 
geçmiş veriler bile, veri hırsızlığına karşı korumasızdır; çünkü günümüzün yüksek 
kapasiteli dizinlerindeki tipik bir disk birimi bile, yüzlerce isim ve sosyal güvenlik 
numarası gibi en hassas verileri potansiyel olarak açıklayacak kadar geniştir.
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Disk Kontrolündeki Zorluklar ve Elden Çıkarma Maliyetleri
Kurumsal şirketler, veri ihlallerini ve bunları izleyecek veri gizliliği kanunlarınca 
öngörülen müşteri bildirimlerini önlemek amacıyla, emekliye ayrılan disklerdeki 
verilerin diskler şirket binasından ayrılmadan önce silinerek yanlış kişilerin eline 
geçmesini engellemek için binlerce yol denemişlerdir. Verileri okunmaz hale 
getirmek için tasarlanan mevcut emekliye ayırma  uygulamaları, genellikle büyük 
ölçüde  insan müdahalesini gerektirerek hem teknik hem de insana özgü hataların 
oluşmasına zemin hazırlar.

Günümüzde diskleri emekliye ayırma uygulamalarının dezavantajları, hem çok 
sayıdadır hem de oldukça kapsamlıdır:

• Disk verilerinin üzerine yazma pahalı bir işlemdir ve değerli sistem kaynaklarının 
günlerce bloke olmasına sebep olur. Disk tarafından herhangi bir tamamlanma 
bildirimi verilmez ve üzerine yazma işlemi, yeniden tahsis edilen sektörleri 
kapsamadığı için, ilgili verileri korumasız bırakır;

• Bir sürücünün manyetik alanını etkisizleştirme veya fiziksel olarak yok etme 
maliyetli bir işlemdir. Manyetikliği giderme gücünün disk tipine göre optimize 
edildiğinden emin olmak zordur; dolayısıyla, disk üzerinde okunabilir durumda 
veriler kalabilir. Diski fiziksel olarak yok etmekse ise, çevreye zarar verir; iki 
uygulama da, diskin garanti veya süresi dolan kira anlaşmaları sonucu geri 
döndürülmesini mümkün kılmaz; 

• Bazı kurumsal şirketler, diskleri güvenli bir şekilde emekliye ayırmanın tek 
yolunun, onları kontrol altında tutarak, süresiz olarak depolarda saklamak olduğu 
sonucuna varmıştır. Ancak bu yöntem de tam olarak güvenli değildir; çünkü, 
insanların bulunduğu bir ortamda yüksek miktarda disk bulunması, kaçınılmaz 
olarak kimi disklerin kaybolmasına veya çalınmasına yol açar;

• Bazı şirketler ise, profesyonel emekliye ayırma hizmetleri kullanmayı seçer; 
ancak bu, hizmeti sağlama ve tutmanın maliyeti ve dahili raporlar ile denetim 
maliyetleri gibi gereklilikleri de beraberinde getiren, yüksek maliyetli bir seçenektir. 
Bir diskin söz konusu hizmete aktarılmasının diskteki verileri riske atması da,  
bu yöntemin bir başka sorunlu özelliğidir. Kaybedilen sadece bir disk, şirkete 
veri ihlalinin tazminatı olarak milyonlarca dolara mal olabilir.

Performans, ölçeklendirilebilirlik ve karmaşıklık gibi güçlükler, BT departmanlarının 
şifreleme kullanımını öngören güvenlik politikalarına karşı çıkmasına yol açmıştır. 
Bununla birlikte, şifreleme, bir şirketin kendi verileri üzerindeki şifreleri her zaman 
kaldırabilmesini sağlayan bir işlem olan anahtar yönetimine alışık olmayanlar 
tarafından riskli görülmektedir. Kendiliğinden Şifrelemeli Diskler (SED'ler), bu 
sorunları büyük ölçüde gidererek, disklerin kullanımdan kaldırılması sırasındaki 
şifreleme işlemini hem kolay hem de uygun maliyetli bir hale getirmiştir.

Seagate Instant Secure Erase, Sürücünün Kullanım Dışına 
çıkartılması işlemini daha güvenli, hızlı ve kolay hale getirmektedir. 
SED'ler sürücünün kendisinde güvenli bir şekilde depolanan bir veri şifreleme anahtarı 
kullanarak sürücünün içine girer ve tüm kullanıcı verilerini şifreler. Bu nedenle, bir SED 
üzerinde depolanan tüm veriler varsayılan olarak şifrelenir. Sürücü emekliye ayırmanın 
veya başka bir amaçla kullanılmak üzere değiştirmenin vakti geldiğinde, sürücünün  
sahibi sürücüye Seagate Instant Secure Erase (ISE) işlemi gerçekleştirmek için bir 
komut gönderir. Seagate ISE, veri şifreleme anahtarını değiştirmek için SED'nin şifreli 
silme kapasitesini kullanmaktadır.1  Şifreli silme, Şekil 1'de gösterildiği gibi, SED'nin  

içindeki şifreleme anahtarını güvenli bir şekilde değiştirir. 
Veriyi şifrelemek için başlangıçta kullanılan anahtar  
değiştirildiğinde, o anahtar ile şifrelenmiş tüm şifrelenmiş  
veriler okunamaz hale gelir ve bir daha asla kurtarı
lamaz. Bu yolla, Seagate ISE sürücüyü emekliye ayırma, 
yeniden kullanıma sokma veya satmak için hazır hale 
getirerek cihaz üzerinde depolanan verileri hızlı, güvenli 
ve etkin bir şekilde yok eder.  SED'ler, kullanılan konuş
landırma yaklaşımına bakılmaksızın, BT Departmanını 
hem sürücü kontrolüyle ilgili sorunlardan hem de elden  
çıkarma maliyetlerinden kurtararak BT Departmanının 
işletim maliyetlerini azaltır. Seagate SED sürücüleri 
BT etkinliğine engel olmadan veri gizlilik uyumluluğu 
sağlamak için güvenli liman temin etmeye yardım  
ederek resmi düzeyde veri güvenliği kullanmaktadır.  
Ayrıca, SED'ler aşağıdaki özellikleri sayesinde kulla
nımdan kaldırma işlemini kolaylaştırır ve geri dönüş veya 
başka amaçla kullanım için donanım değerini korur:

• Üzerine yazma veya diski yok etme ihtiyacını 
ortadan kaldırır;

• Garanti ve süresi dolan kira dönüşlerini  
güvenceye alır;

• Sürücülerin başka bir amaçla yeniden kullanıma 
sokulmasına veya güvenli bir şekilde satılmasına 
imkan sağlar.

Şekil 1. Seagate Instant Secure Erase İşlemi
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1  Seagate şifreli silme kullanarak veri bozulmasının standardizasyonunu tamamlamak için birden fazla endüstri liderleri ve devlet 
kurumları ile ortak çalışma içerisine girmiştir; bu ise ISO/IEC WD 27040 çerçevesindeki ISO (Standardizasyon için Uluslararası 
Organizasyon) kapsamında yapılmaktadır. 

Diske Yazıyor
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Veri Şifreleme Anahtarını Değiştirin 
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Diskteki VerilerVeri Şifreleme
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Yeni Veri Şifreleme
Anahtarı

Kullanıcı Verileri

Diskteki VerilerDiskten Veri
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Farklı Güvenlik İhtiyaçları için Farklı Seagate Çözümleri
Tüm Seagate şirket SED'leri, Seagate ISE işlevlerini sağlamaktadır. Bunun nasıl 
başarıldığı, sürücü kullanıma sokulduğunda hangi güvenlik seviyesinin uygulandığına 
göre değişir. Her bir seviyenin önceki seviyelerin koruma yeterliliklerini içerir.

• Beklemede olan veri ve emniyet belirteçli koruma (FIPS 1402 Seviye 2)

• Beklemede olan veri koruma 

• Sadece başka amaçla yeniden kullanıma sokulma koruması (Seagate ISE)

Bu başlangıç yapılandırmalarının her biri için ilgili silme yöntemleri Tablo 1'de ayrıntılı 
olarak gösterilmektedir. Kapsamlı SCSI veya ATA komut ve kodlama uzmanlığına 
sahip olan Seagate müşterilerimiz için, TCG Depolama, T10 ve T13 komut setleri 
ve özellikleri ile Seagate SED'ler kullanmak için özel bir çözüm geliştirmek de 
mümkündür. Daha fazla bilgi için lütfen Seagate satış temsilciniz ile irtibata geçin.

FIPS 140-2
SERTİFİKALI

TCG İLE UYUMLU
GÜVENLİK

TCG Host Kontrol Birimi ve 
Anahtar Yönetim Sistemi gerektirir

SEAGATE INSTANT SECURE ERASE
Hızlı ve Basit Veri Şifreleme Anahtarını Silme 

Kripto Silme ve Ayıklama Özellikleri

GÜVENLİK VAKFI

MÜŞTERİ 
İHTİYAÇLARI

SEAGATE SECURE™   

             ÇÖZÜMLER

Seagate Kendiliğinden 
Şifrelemeli Diskler

Kolay Bertaraf 
ve Yeni Amaca 
Göre Hazırlama

Bekleyen Verileri 
Koruma

Devlet Seviyesinde 
Güvenlik

Seagate Kendiliğinden 
Şifrelemeli FIPS Diskler

Seagate Kendi Kendini Şifreleyen  
Sürücüler Instant Secure Erase işlemini  
nasıl gerçekleştirmektedir
Seagate SED'ler sürücünün arabirimi komut setine 
ve yapılandırmasına bağlı olarak bir Seagate ISE'yi 
yürütmek için bir ya da birden fazla yolu destekler. 
Örneğin, SATA arabirimli bir cihaz SAS arabirimini 
destekleyen bir cihazdan farklı silme özelliklerine 
sahip olabilir. Ayrıca, SED tarafından desteklenen 
TCG Depolama güvenlik protokolü yoluyla ek güvenlik 
ve silme özellikleri de mevcuttur. Her durumda ana 
bilgisayar kontrol birimi desteklenen bir komut yoluyla 
Seagate ISE için destek vermek zorundadır. 

1. Emniyet belirteci koruması olsun ya da olmasın 
beklemede olan veri koruması ile yapılandırılmış 
sürücüler, TCK şirket protokolleri kullanılarak 
etkinleştirilebilir.

TCG Depolama spesifikasyon protokolü kullanarak 
yönetilen bir cihaz bant seviyesi Seagate ISE'yi 
destekler. Sürücü kullanımdayken kullanıcı 
verilerinin korunmasının yanı sıra, bant seviye 
Seagate ISE, sürücü üzerinde yer alan diğer veri  
bantlarını etkilemeksizin cihaz üzerinden depo
lanmış verilerin tamamının veya parçalarının siline
bilmesine izin verir. Bu veri silme yöntemi, üçüncü 
taraf yazılım gerektiren her bir bant üzerindeki 
TCG Depolama güvenlik protokolü (Silme yöntemi) 
kullanılarak gerçekleştirilir. 

TCG Depolama spesifikasyon protokolü kullanılarak  
yönetilen bir cihaz, aynı zamanda, güvenlik proto
kolünün RevertSP yöntemi çalıştırılarak bir kerede 
silinebilir. Bu tür güvenli silme işlemi, etiket üzerine 
yazılı olan 32 karakterli PSID'yi (Fiziksel Güvenlik  
Kimliği) okumak için cihazın fiili sahipliğini gerektirir 
ve dürücüyü güvenli bir şekilde orijinal fabrika 
ayarlarına geri döndürür.

2. Kolay elden çıkarma ve yeniden kullanıma sokma 
korumalı olarak yapılandırılan sürücüler, ATA 
güvenlik komutları kullanılarak etkinleştirilir.

 ATA komut setini uygulayan bir Seagate SED, ATA 
Güvenli Silmeye Hazırlığı ve Güvenli Silme Birimi 
komutlarını çalıştırarak silinir. Bu, Seagate ISE'nin 
benzersiz bir Seagate uygulamasıdır.

Şekil 2  Tüm Güvenlik Uygulama Seviyeleri için Seagate Secure™ Çözümleri
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Tablo 1. Seagate Instant Secure Erase Seçenekleri

İlk Yapılandırma Emniyet belirteçli korumalı veya korumasız beklemede  
olan veri koruması

Sadece farklı amaca göre 
hazırlama koruması Güvenlik etkinleştirilmedi

Silme Yöntemi
TCG Güvenlik İletişim Kuralı  
Sil

TCG Güvenlik İletişim  Kuralı  
RevertSP

ATA Güvenlik  
Güvenli Silmeye Hazırlama ve 
Güvenli Silme Ünitesi komutları

Temizle Temizle  
Özelliği Seti/Komutu

Desteklenen 
Yapılandırma 

TCG Depolamalı Seagate 
SED'leri

TCG Depolamalı Seagate 
SED'leri Seagate SATA SED'leri Desteklenen Seagate SATA 

ve SAS SED'leri

Silme Kapsamı Bant seviyesi şifreli silme Bütün disk şifreli olarak silinir Bütün disk şifreli olarak silinir Bütün disk şifreli olarak silinir

Yan Etki Bandın kilidini açar ve bant 
parolasını sıfırlar

SED, fabrika varsayılan durumuna 
geri döner

Diskin kilidini açar ve ATA 
güvenliğini devre dışı bırakır

Kazara silinmeleri önlemek 
için herhangi bir başlangıç 
güvenliği yoktur.

Erişim Kontrolü

Ana bilgisayar tarafından 
yönetilen veya cihazın gerekli 
varsayılan parolasını kullanarak 
yetkilendirme

Sürücü etiketi üzerinde yazılı 
olan gerekli parolayı kullanarak 
yetkilendirme.

Ana bilgisayar tarafından 
yönetilen gerekli parola 
(parolaları) kullanarak 
yetkilendirme

Tasarım ile yetkilendirilmemiş 
(sürücü kilitlenirse, 
çalıştırılmadan önce sürücü 
kilidinin operatör tarafından 
açılması zorunludur)

Avantajları

Bekleyen Verileri Koruma

FIPS 1402 Seviye 2 doğrulama

TCG Depolama 
spesifikasyonlarına bağlı olan  
Tam özellikli Güvenlik Yönetim 
arabirimi

Bekleyen Verileri Koruma

FIPS 1402 Seviye 2 doğrulama

TCG Depolama 
spesifikasyonlarına bağlı olan 
tam özellikli Güvenlik Yönetim 
arabirimi

ATA sürücüseviye güvenliği

Standart ATA Güvenlik 
Komutlarını kullanır

Hiçbir ek yönetim işlemi 
olmadan güvenli silme  
sağlar (örneğin; parola 
yönetimi gerekmez)

Yorumlar TCG uyumlu donanım veya 
yazılım gerektirir

Sürücü güvenlik kodunu okumak 
için SEWD'in fiziksel sahipliğini 
gerektirir 

Standart ATA Güvenlik 
Komutlarını kullanır

Komutun korumasız 
doğasından ötürü hatalı veya 
kötü amaçlı veri silme olasılığı

Tablo 1, bir SED üzerine bir Seagate ISE konuşlandırmaya yönelik farklı yöntemlere genel bir bakış sunmaktaktar.  
Aşağıdaki tablodaki notlara bakın.

Notlar

1. Çoğu durumda, daha yüksek güvenlikli yapılandırmalarda bir sürücüyü güvenli bir şekilde silme yöntemi, daha düşük güvenlik ayarlarında kullanıldığında da 
çalışacaktır; örneğin, RevertSp protokolü, sürücünün TCG komut setini (güvenlik desteği sürücü modeline göre çeşitlilik arz edebilir) de desteklediği düşünülerek ATA 
modunda yapılandırılmış bir sürücü üzerinde çalışacaktır.

2. Bekleyen veri koruması ifadesi, bir SED'nin, çalışan bir bilgisayar ortamındayken veri arabirimini yetkisiz erişime karşı kilitleyecek şekilde yapılandırılmış olan bir 
diskteki verileri tehlikeye atmaya karşı çok güçlü bir koruma sunma özelliğine işaret eder.

3. Federal Bilgi İşleme Standardı (FIPS) Yayını 1402, şifreli modülleri akredite etmek için kullanılan bir ABD Resmi Bilgisayar Güvenlik Standardıdır. Adı Şifreli  
Modüllerin Güvenlik Koşulları'dır (FIPS PUB 140-2) ve Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından verilir. Bu standart, Hassas, ancak Sınıflandırılmamış 
ve Korunmuş sınıf verilerini koruyan bir güvenlik sisteminde kullanılan şifreli bir modülün sağlayacağı güvenlik koşullarını belirtir. Seagate FIPS sürücüleri Seviye 2 
(emniyet belirteçli) olarak onaylanmıştır; daha fazla bilgi için: www.seagate.com/docs/pdf/whitepaper/mb605_fips_140_2_faq.pdf 
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Bir Seagate SED üzerinde Seagate Instant Secure Erase işlemi  
nasıl gerçekleştirilir
SED'in türüne ve cihazı güvenli bir şekilde silmek için belirlenen seçeneğe bağlı 
olarak, gerçek veri silme işlemi farklı yollarla gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki 
çözümler mevcuttur:

• Windows için Seagate SeaTools™ yazılımı: hem dahili hem de harici bağlı 
depolama cihazlarını tespit etmek üzere bilgisayarlar için ücretsiz araç. SeaTools 
yazılımı Seagate ISE'yi destekler. SeaTools yazılımı, SeaTools  Tanılama 
Yazılımı altında Destek ve İndirmeler sekmesinde yer alan www.seagate.com 
adresinde bulunur;

• Üçüncü taraf, kullanıma hazır çözümler: LSI ve Intel'den RAID Kontrol Birimleri 
veya IBM (Tivoli Key Lifecycle Manager), Wave, Winmagic vb. gibi tam anahtar 
yönetim çözümü kullanın; 

• Özel/gömülü çözüm: (kurum içi) Seagate ISE'yi desteklemek için sistem veya  
ana bilgisayar uygulaması içine entegre olarak geliştirilmiş özellik. Daha fazla 
bilgi için lütfen Seagate satış temsilciniz ile irtibata geçin.

Referanslar
TCG Depolama Özellikleri— 
www.trustedcomputinggroup.org/developers/storage/specifications

ATA Özellikleri— 
www.t13.org/

SCSI Özellikleri— 
www.t10.org/

Seagate SeaTools Yazılımı— 
http://www.seagate.com/tr/tr/support/downloads/seatools/

Seagate Instant Secure Erase 
Dağıtım Seçenekleri


