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Przewodnik  
po wyborze funkcji 
zabezpieczeń

Wykorzystując dyski Seagate Secure™ użytkownicy bezpiecznie zarządzają danymi 
przechowywanymi w swoich systemach bez pogarszania wydajności, a w razie 
konieczności mogą bezpiecznie usunąć wszystkie swoje dane w ciągu kilku sekund.

Dzięki technologii szyfrowania TCG zarówno w komputerach osobistych  
jak i środowiskach korporacyjnych, Seagate umożliwia użytkownikom zarządzanie 
ich bezpieczeństwem poprzez obsługę trzech konfiguracji: ISE, SED i SED + FIPS.

• Funkcja Seagate Instant Secure Erase (ISE) jest dostępna na kilku dyskach 
Seagate klasy korporacyjnej i pozwala użytkownikom na kryptograficzne 
usuwanie wszystkich danych poprzez zmianę klucza szyfrującego, umożliwiając 
łatwą i bezpieczną utylizację lub zmianę przeznaczenia dysków. Kryptograficzne 
wymazywanie dysku można przeprowadzić na dwa sposoby: 1) przy użyciu 
poleceń ISE ATA lub 2) wykorzystując numer PSID (Physical Secure ID) 
znajdujący się na wszystkich dyskach Seagate Secure. Obie funkcje przywracają 
dysk do ustawień fabrycznych i umożliwiają bezpieczne usunięcie lub ponowne 
wykorzystanie dysku w czasie poniżej 4 sekund.

• Dyski samoszyfrujące (SED) zapewniają użytkownikom możliwość zarządzania 
bezpieczeństwem zarówno na poziomie indywidualnym, jak i korporacyjnym 
oraz mogą być skalowane do użytku w centrum danych. Przy korzystaniu 
z oprogramowania firm zewnętrznych nie ma możliwości złamania haseł, ponieważ 
są i pozostaną zaszyfrowane do czasu wprowadzenia prawidłowego hasła. 
Dane można również usuwać za pomocą funkcji ISE lub PSID.



Przewodnik po wyborze funkcji zabezpieczeń

Funkcje Laptop Thin HDD Dysk twardy Enterprise  
Value HDD/Terascale Enterprise Capacity 2.5 HDD Enterprise Capacity 3.5 HDD

Rodzaj dysku Dysk twardy HDD Dysk twardy HDD Dysk twardy HDD Dysk twardy HDD

Rozmiar (w calach) 2,5 3,5 2,5 3,5

Funkcja Seagate® Instant Secure Erase • • •

Dysk samoszyfrujący (SED)* • • •

FIPS SED1 • • •

Zastosowania główne

komputery osobiste, laptopy  
i zewnętrzna pamięć masowa 

niedrogie, energooszczędne 
rozwiązania pamięci masowej  
dla nieuporządkowanych danych  
w chmurach

• maksymalne zwiększenie 
wydajności w serwerach  
i serwerach kasetowych 

• budowanie urządzeń bezpośredniej 
pamięci masowej (DAS), sieci 
pamięci masowej (SAN)  
i sieciowych pamięci masowej 
(Enterprise NAS) o dużej gęstości 

• przechowywanie treści 
multimedialnych i scentralizowanych 
danych nadzoru 

• obsługa pamięci masowej bazującej 
na chmurze (cloud computing) 

przechowywanie ogromnych 
ilości nieuporządkowanych danych 
przy minimalnym zużyciu energii, 
zapewniające niezawodną, 
bezpieczną i spójną wydajność 
pamięci masowej w każdym rodzaju 
obudowy i pamięci masowej

Typowy rodzaj danych

komputery przenośne, pliki, bazy 
danych, aplikacje

• serwery pamięci masowej  
w chmurze 

• macierze pamięci masowej  
w chmurze 

• archiwizacja pamięci masowej  
w chmurze 

• urządzenia bezpośrednio 
podłączanych pamięci masowych 
(DAS) 

• urządzenia sieciowych pamięci 
masowych (NAS) 

• centra danych o ograniczonej 
przestrzeni

• aplikacje biznesowe wymagające 
dużej pojemności 

• SAN, NAS i DAS 
• serwery o maksymalnej pojemności 

oraz serwery Blade 
• przechowywanie treści 

multimedialnych 
• kopie zapasowe i przywracanie 

danych w klasie korporacyjnej – 
pamięci masowe typu D2D i taśmy 
wirtualne 

• przetwarzanie w chmurze 

• pamięć masowa RAID o dużej 
pojemności 

• średniej klasy zewnętrzne macierze 
pamięci masowej do klasy 
korporacyjnej (SAN, NAS, DAS) 

• pamięć masowa w chmurze 
• kopie zapasowe i przywracanie 

danych w środowiskach 
korporacyjnych – pamięci masowe 
typu D2D i taśmy wirtualne 

• scentralizowane systemy 
monitoringu 

Środowiska
urządzenia przenośne, laptopy 
zapewniające wygodne korzystanie 
w trakcie podróży

systemy wielodyskowe w MŚP, 
centra danych w chmurze i klasy 
korporacyjnej

centra danych ze sterowaną 
temperaturą i wilgotnością i systemy 
wielodyskowe

centra danych ze sterowaną 
temperaturą i wilgotnością i systemy 
wielodyskowe

Godziny pracy 8x5 – włączony zależnie od potrzeb 24x7 – zawsze włączony 24x7 – zawsze włączony 24x7 – zawsze włączony

Interfejs SATA SATA SATASAS SATA, SAS

Cykle pracy Niski Średni Wysoki Wysoki

Wspomaganie odporności na drgania 
wywołane ruchem obrotowym (RV) NIE TAK TAK TAK

Pojemność2 od 250 GB do 500 GB od 1 TB do 4 TB od 250 GB do 1 TB od 1 TB do 4 TB

1 Zobacz Certyfikat FIPS 05-2 poziomu 2 pod adresem http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05. 
2  W przypadku oznaczania pojemności dysków, jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów, a jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”)  

jest równy jednemu bilionowi bajtów.

• Seagate oferuje jedyne na świecie dyski z funkcją  
SED + FIPS, które zapewniają najwyższy możliwy poziom 
bezpieczeństwa i jest jedynym producentem posiadającym 
standard FIPS 140-2 (ang. Federal Information Processing 
Standard - Federalny Standard Przetwarzania Informacji), 
opracowany przez rząd Stanów Zjednoczonych i opisujący 
wymagania w zakresie szyfrowania i bezpieczeństwa wobec 
produktów informatycznych do przetwarzania danych 
istotnych, ale niezastrzeżonych. Dyski z funkcją SED + FIPS 
zawierają wszystkie funkcje konfiguracji Seagate SED i ISE 
oraz zabezpieczającą przed manipulowaniem etykietę FIPS, 

która pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy dysk został 
fizycznie naruszony. Konfiguracje FIPS są zatwierdzone dla 
rządów Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Seagate pozwala użytkownikom chronić dane na urządzeniach, 
które mogą zostać utracone lub skradzione i zapewnia 
użytkownikom możliwość zarządzania szybkim i bezpiecznym 
usuwaniem i unieszkodliwianiem swoich danych.
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1 Zobacz Certyfikat FIPS 05-2 poziomu 2 pod adresem http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05. 
2  W przypadku oznaczania pojemności dysków, jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów, a jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”).  

jest równy jednemu bilionowi bajtów.

Funkcje Enterprise Performance 10K HDD Enterprise Performance 15K HDD Cheetah® 15K 1200 SSD

Rodzaj dysku Dysk twardy HDD Dysk twardy HDD Dysk twardy HDD Dysk SSD

Rozmiar (w calach) 2,5 2,5 3,5 2,5

Funkcja Seagate® Instant Secure Erase •

Dysk samoszyfrujący (SED)* • • • •

FIPS SED1 • • • •

Główne zastosowania

• budowanie serwerów i zewnętrznych 
macierzy pamięci masowych  
o kluczowym znaczeniu 

• wyposażanie centrów danych  
o ograniczonej ilości energii i miejsca

• zachowanie zgodności z protokołami 
IT opartymi na bezpieczeństwie 

• wdrażanie zielonych inicjatywy IT 
• przejście z systemów opartych 

na dyskach 3,5-calowych na 
technologie następnej generacji

• tworzenie serwerów kasetowych, 
szafowych lub wieżowych do 
obsługi aplikacji transakcyjnych 

• dostarczanie rozwiązań dla  
centrów danych o ograniczonej 
mocy i przestrzeni  

• przejście z dotychczasowych 
systemów stosujących rozmiar 
3,5 cala do bardziej efektywnych 
2,5-calowych rozwiązań 

przetwarzanie procesów biznesowych 
i transakcji w 3,5-calowych 
zewnętrznych platformach pamięci 
masowej SAN, NAS i DAS

• aplikacje klasy korporacyjnej 
odznaczające się dużym 
zapotrzebowaniem na operacje 
IOPS, np. obliczenia wysokiej 
wydajności, przetwarzanie 
transakcji online i analiza danych

• aplikacje klasy korporacyjnej, które 
wymagają wysokiego poziomu 
dostępności i integralności danych 
oraz awaryjnej nadmiarowości 
interfejsu 

• zewnętrzne rozwiązania pamięci 
masowej i serwery klasy 
korporacyjnej 

Typowy rodzaj danych

• serwery i zewnętrzne macierze 
pamięci masowych o krytycznym 
znaczeniu 

• centra danych o ograniczonej  
ilości energii i miejsca 

• redukcja kosztów ekologicznych 
działalności informatycznej oraz 
wycofania dysków z eksploatacji 

• przedsięwzięcia wymagające 
zachowania zgodności lub 
bezpieczeństwa danych 

• przejście z systemów dysków 
3,5-calowych do technologii kolejnej 
generacji 

• wysokowydajne serwery klasy 
korporacyjnej warstwy 1 

• serwery montowane w szafach 
i obudowach typu wieża oraz 
serwery Blade obsługujące 
aplikacje oparte o transakcje 

• centra danych o ograniczonej ilości 
energii i miejsca 

• inicjatywy w zakresie zgodności  
i bezpieczeństwa danych 

• przetwarzanie biznesowe  
i transakcji

• sieci pamięci masowej (SAN) oraz 
sieciowa pamięć masowa (NAS)

• wiadomości e-mail, wspomaganie 
decyzji, Internet, działalność 
e-commerce

wymagające aplikacje klasy 
korporacyjnej o złożonych 
środowiskach o dużej liczbie zapisów 

Środowiska
centra danych ze sterowaną 
temperaturą i wilgotnością i systemy 
wielodyskowe

centra danych ze sterowaną 
temperaturą i wilgotnością i systemy 
wielodyskowe

centra danych ze sterowaną 
temperaturą i wilgotnością i systemy 
wielodyskowe

centra danych ze sterowaną 
temperaturą i wilgotnością i systemy 
wielodyskowe

Godziny pracy 24x7 – zawsze włączony 24x7 – zawsze włączony 24x7 – zawsze włączony 24x7 – zawsze włączony

Interfejs SAS SAS SAS SAS

Cykle pracy Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki

Wspomaganie odporności na drgania 
wywołane ruchem obrotowym (RV) TAK TAK TAK —

Pojemność2 od 300 GB do 1200 GB od 146 GB do 600 GB od 300 GB do 600 GB od 200 GB do 800 GB

Przewodnik po wyborze funkcji zabezpieczeń


