
Seagate Diskleri Arasında 
Güvenlik Seçeneklerini 
Karşılaştırma 

Pazarlama Bülteni

Güvenlik  
Seçimi Kılavuzu

Kullanıcılar Seagate Secure™ disklerinden yararlanarak sistemlerinde depolanan 
verileri, performansta herhangi bir düşüş yaşamadan güvenle yönetebilir ve 
gerektiğinde verilerin tümünü birkaç saniye içinde güvenle silebilirler.

Seagate, hem kişisel bilgiişlem, hem de işletme ortamları için TCG şifrelemesiyle 
üç yapılandırma türünü (ISE, SED ve SED + FIPS) destekleyerek kullanıcıların 
güvenliklerini yönetebilmelerini sağlar.

• Bazı Seagate işletme disklerine, disklerin kolay ve güvenli biçimde atılmasına ya 
da disklerin yeni amaçlara göre hazırlanmasına yardımcı olan ve kullanıcıların 
şifreleme anahtarını değiştirerek verilerinin tümünü kriptoyla silmelerini sağlayan 
Seagate Instant Secure Erase (ISE) özelliği de eklenmiştir. Diski kriptolu olarak 
silme iki şekilde gerçekleştirilebilir: 1) ISE ATA komutlarını kullanarak veya 2) tüm 
Seagate Secure disklerde bulunan PSID (Fiziksel Güvenlik Kimliği) numarasından 
yararlanarak. Her iki özellik de diski fabrika ayarlarına sıfırlar ve 4 saniyeden 
kısa bir süre içinde güvenli biçimde atılabilecek veya yeniden kullanılabilecek 
duruma getirir.

• Kendiliğinden Şifrelemeli Diskler (SED) kullanıcılara diski hem kişisel, hem de 
işletme düzeyinde yönetebilme yeteneği sağladığı gibi, disklerin veri merkezinde 
kullanılabilmesi için de hazırlanmasını olanaklı kılar. Şifrelendikleri ve doğru 
parola girilene kadar şifreli kaldıkları için üçüncü taraf yazılımlarının yardımıyla 
parolaların kırılması mümkün değildir. Diskler ISE veya PSID özellikleri 
kullanılarak da silinebilir.



Özellikler Laptop Thin HDD Enterprise Value HDD/Terascale Enterprise Capacity 2,5 HDD Enterprise Capacity 3,5 HDD 

Disk Tipi HDD HDD HDD HDD

Form Faktörü (inç) 2,5 3,5 2,5 3,5

Seagate® Instant Secure Erase • • •

Kendiliğinden Şifrelemeli Disk (SED) • • •

FIPS SED1 • • •

Temel Uygulamalar

Kişisel bilgiişlem, dizüstü bilgiişlem 
ve harici depolama 

Bulutlardaki yapılandırılmamış 
veriler için düşük masraflı, düşük güç 
kullanan toplu depolama çözümleri 
oluşturma

• Sunucularda ve blade 
sunucularında kapasiteyi en üst 
düzeye çıkartma 

• Yüksek yoğunluklu doğrudan bağlı 
depolama (DAS), depolama alan 
ağları (SAN) ve ağa bağlı depolama 
(İşletme NAS) kurma 

• Zengin medya içeriğini ve 
merkezileştirilmiş gözetim verilerini 
depolama 

• Bulut bilgiişlem depolama 
ihtiyaçlarına hizmet verme 

Tüm kasa ve depolama ortamlarında 
güvenilir, güvenli ve istikrarlı 
depolama performansı için büyük 
miktarlarda yapılandırılmamış veriyi 
minimum güç tüketimiyle depolama

Tipik Veri Türü

Taşınabilir bilgiişlem, dosyalar,  
veri tabanları, uygulamalar

• Bulut depolama sunucuları 
• Bulut depolama dizeleri 
• Bulut yedekleme depolaması 
• Doğrudan bağlı harici depolama 

aygıtları (DAS) 
• Ağa bağlı depolama aygıtları (NAS) 

• Alanı sınırlı veri merkezleri
• Depolama ihtiyacı yüksek iş 

uygulamaları 
• SAN, NAS ve DAS 
• Maksimum kapasitede sunucular  

ve blade sunucuları 
• Zengin medya içeriği depolaması 
• İşletme yedeklemesi ve geri 

yükleme—D2D ve sanal bant  
• Bulut bilgiişlem 

• Yüksek kapasiteli RAID depolama 
• Genel kullanıma uygun  

kurumsal harici depolama  
dizeleri (SAN, NAS, DAS) 

• Bulut toplu veri depolaması 
• İşletme yedekleme ve geri yükleme 

D2D, sanal bant  
• Merkezi gözetim 

Ortamlar Hareket halinde olmanın kolaylığını 
sunan taşınabilir, dizüstü bilgisayar

SME, bulut ve işletme sınıfı veri 
merkezlerinde çok diskli sistemler

Sıcaklık ve nem kontrollü veri 
merkezleri ve çok diskli sistemler

Sıcaklık ve nem kontrollü veri 
merkezleri ve çok diskli sistemler

Çalışma Süreleri 5x8 – Gerektiğinde açılır 7x24 - Her zaman açık 7x24 - Her zaman açık 7x24 - Her zaman açık

Arabirim SATA SATA SATA, SAS SATA, SAS

Çalışma İş Döngüsü Düşük Orta Yüksek Yüksek

Dönüş Titreşimi (RV) Desteği H E E E

Kapasiteler2 250 GB - 500 GB 1 TB - 4 TB 250 GB - 1 TB 1 TB - 4 TB

1 FIPS 140-2 Level 2 Sertifikayı şu adreste görebilirsiniz: http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 
2 Disk kapasiteleri için kullanılan bir gigabayt veya GB, bir milyar bayta, bir terabayt veya TB ise bir trilyon bayta eşittir.

• ABD hükümetinin, hassas ancak gizlilik derecesi olmayan 
(SBU) BT ürünleri kullanımı için karşılanması gerekli şifreleme 
ve ilgili güvenlik koşullarının tanımlandığı standardı olan 
FIPS (Federal Bilgi İşleme Standardı) 140-2 doğrulamasına 
sahip tek disk üreticisi Seagate,  mümkün olan en yüksek 
düzeyde güvenlik sağlayan SED + FIPS diskleri sunabilen 
yegane üreticidir. SED + FIPS diskleri, Seagate SED ve ISE 
yapılandırmalarıyla birlikte diskle fiziksel olarak oynandığının 
kolaylıkla fark edilebilmesini sağlayan oynamaya karşı 
korumalı FIPS etiketlerini de içerir. FIPS yapılandırmaları 
ABD ve Kanada hükümetleri için onaylanmıştır.

Seagate, kullanıcıların cihazlardaki kaybolabilecek veya 
çalınabilecek verileri koruyabilmelerini ve verilerini hızlı  
ve güvenli biçimde yönetip atabilmelerini sağlar. 

Güvenlik Seçimi Kılavuzu
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1 FIPS 140-2 Level 2 Sertifikayı şu adreste görebilirsiniz: http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 
2 Disk kapasiteleri için kullanılan bir gigabayt veya GB, bir milyar bayta, bir terabayt veya TB ise bir trilyon bayta eşittir.

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

Disk Tipi HDD HDD HDD SSD

Form Faktörü (inç) 2,5 2,5 3,5 2,5

Seagate® Instant Secure Erase •

Kendiliğinden Şifrelemeli Disk (SED) • • • •

FIPS SED1 • • • •

Temel Uygulamalar

• Kritik görev sunucuları ve harici 
depolama dizeleri oluşturma 

• Güç ve alanı sınırlı olan  
veri merkezlerini donatma 

• Güvenliğe dayalı BT  
koşullarına uyma 

• Çevreci BT inisiyatiflerini 
destekleme 

• 3,5 inç disk sistemlerinden bir 
sonraki nesil teknolojisine geçiş

• İşlem bazlı uygulamaları 
barındırmak için blade, raf veya 
kule sunucular oluşturma 

• Güç ve alanı sınırlı olan veri 
merkezleri için çözümler sağlama  

• Eski 3,5 inç sistemlerinden daha 
verimli 2,5 inç çözümlerine geçiş 

Harici 3,5 inç SAN, NAS ve DAS 
depolama platformlarında kurum 
işlerinin ve diğer işlemlerin işlenmesi

• IOPS ihtiyacı yüksek işletme 
uygulamaları, örneğin yüksek 
performanslı bilgi işlem, çevrimiçi 
işlem işlemesi ve yoğun veri 
analizleri

• Yüksek veri kullanılabilirliği 
ve bütünlüğü ve arabirim yük 
aktarma artıklığı gerektiren işletme 
uygulamaları 

• İşletmeyle ilgili harici depolama 
çözümleri ve sunucuları 

Tipik Veri Türü

• Kritik görev sunucuları ve harici 
depolama dizeleri 

• Güç ve yeri sınırlandırılmış  
veri merkezleri 

• Çevreci BT ve diski ıskartaya 
çıkarma maliyetini düşürme 
inisiyatifleri 

• Uygunluk veya veri güvenliği 
inisiyatifleri 

• 3,5 inç disk sistemlerinden sonraki 
nesil teknolojisine göç 

• Yüksek performanslı Katman  
1 işletme sunucuları 

• İşlem bazlı uygulamalar barındıran 
blade, raf ve kule sunucuları 

• Güç ve yeri sınırlandırılmış  
veri merkezleri 

• Uygunluk ve veri güvenliği 
inisiyatifleri 

• İş ve alışveriş işlemleri;
• Depolama alanı ağları (SAN)  

ve ağa bağlı depolama (NAS)
• E-posta, karar desteği, internet  

ve e-ticaret

Karmaşık, yazma yoğunluklu 
ve karışık iş yükleriyle çok şey 
gerektiren işletme uygulamaları; 

Ortamlar
Sıcaklık ve nem kontrollü veri 
merkezleri ve çok diskli sistemler

Sıcaklık ve nem kontrollü veri 
merkezleri ve çok diskli sistemler

Sıcaklık ve nem kontrollü veri 
merkezleri ve çok diskli sistemler

Sıcaklık ve nem kontrollü veri 
merkezleri ve çok diskli sistemler

Çalışma Süreleri 7x24 - Her zaman açık 7x24 - Her zaman açık 7x24 - Her zaman açık 7x24 - Her zaman açık

Arabirim SAS SAS SAS SAS

Çalışma İş Döngüsü Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek

Dönüş Titreşimi (RV) Desteği E E E —

Kapasiteler2 300 GB - 1200 GB 146 GB - 600 GB 300 GB - 600 GB 200 GB - 800 GB

Güvenlik Seçimi Kılavuzu


