
Savvio® 15K.2
İşletme depolama sistemleri için en yüksek 
performanslı, en çevreci disk

Veri Dosyası 

2.5 inç form faktörü • 15K devir / dakika •  
146 GB ve 73 GB • 6 GB/sn Seri Bağlı SCSI

Önemli Avantajları

• 3,5 inç 15K disklere göre sistem seviyesi performansında % 115 iyileşme;
• Seagate® PowerTrim™ teknolojisi, gücü karşılaştırılabilir 3,5 inçlik 15K disklere 

göre maksimum % 70 oranında dinamik bir biçimde azaltır;
• IOPS/W, karşılaştırılabilir 3,5 inç Katman 1 disklerden 2,5 kat daha iyidir.
• 3,5 inçlik disklerden % 70 daha küçük boyut, genel sistem soğutma 

maliyetlerini düşürür;
• Alanda kanıtlanmış güvenilirliğe sahip ikinci nesil 2,5 inç 15K devir / dakika 

kurumsal disk;
• 6 GB/sn aktarma hızlarını ve SAS 2.0 özellik setini destekler;
• TCG uyumlu Kendiliğinden Şifrelemeli Disk (SED) seçeneği, BT için diskin 

kullanımdan çıkarılma masraflarını düşürürken, aynı zamanda verileri güvenli  
bir şekilde korur ve uygulayabileceğiniz en kolay ve en düşük masraflı 
güvenlik önlemlerinden biridir1;

• FIPS Kendiliğinden Şifrelemeli Disk seçeneği SED’in bütün olanaklarını 
beraberinde getirir ve ABD, Kanada ve İngiltere federal veri şifreleme uygunluk 
koşullarını karşılayabilmek için NIST onaylıdır1, 2;

• Seagate Birleştirilmiş Depolama mimari stratejisi, sınıfındaki en iyi teknolojileri 
(SAS, küçük form faktörü ve SED güvenliği1) birleştirerek, TCO’yu azaltıp, 
ROI’yi hızlandıran ve iş verimlerini güçlendiren güçlü, ancak basit harici 
depolama ve dahili sunucu depolama çözümleri sunar.

En Uygun Uygulamalar

• Yüksek performanslı kurumsal sunucular ve depolama dizeleri;
• Sınırlı güç ve/veya sınırlı alan veri merkezleri;
• Disk kontrolünüzden çıktığında devlet seviyesinde,  

bekleyen veri güvenliği)1;
• Disk ömrünün sona ermesiyle ilgili masrafları  

azaltma ve disk ömrünü uzatma stratejileri1.
1  TCG uyumlu bir ana bilgisayar veya kontrol birimi desteği gerektirir 

Tüm ülkelerde kullanımda değildir
2  FIPS 140-2 Seviye 2 Belgesini http://csrc.nist.gov/groups 

/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm adresinde bulabilirsiniz.
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Yenilikçi Piyasayı Destekleyici

Seagate® Savvio® 15K.2 disk, en yüksek performans ve Katman 1 kritik görev 
depolama çözümleri hızı ile daha zorlu çözümler oluşturarak, OEM’lerin ve 
sistem tasarımcılarının gelirlerini artırmalarını sağlar. Disk, düşük güç (yeşil) 
çözümler sağlar ve 2,5 inç form faktörü de alan kısıtlanması olan BT ortamları 
için tasarım sağlar.

Daha Güçlü Çözümleri Destekler

Diskin 6 GB/sn SAS uygulaması ölçeklenebilirliği geliştirir, bu da üst düzey 
ağ depolama çözümleri için çok uygun olmasını sağlar. SAS 2.0 özellik 
seti, daha güçlü depolama çözümlerini desteklemek için, yüksek sinyal 
bütünlüğüyle daha geniş mesafeler üzerinden iletişim kurabilen daha 
sağlam topolojileri destekler.

Ulusal Güvenlik için Yeterince Güçlü1

Savvio 15K.2 diski SED ve FIPS SED modellerinde mevcuttur; her ikisi 
de disklerin üzerine yazma veya onları fiziksel olarak imha etme ihtiyacını 
ortadan kaldırır, disklerin garanti veya biten kira süresi amaçları için güvenli 
bir şekilde iade edilmesini sağlar ve organizasyonların diskleri güvenli bir 
şekilde başka bir amaca hazırlamasına veya satmasına izin verir. Eklenmiş 
fiziksel güvenlik ve daha sıkı mevzuata uygunluk ihtiyaçları için, hassas 
ama sınıflandırılmamış veya korunmuş (A veya B) sınıf verilerde FIPS SED 
modeli FIPS 140-2 Validated™’ı kullanın.

Seagate Secure™ modelleri, OEMlere ve sistem kuruculara, rekabet 
avantajı kazanma, çözümleri farklılaştırma (güçlü veri güvenliği ile), yeni, 
müşterilere satış yapma (güçlü veri güvenliği gerektiren) ve marka değerini 
koruma (ve müşteri güveni) açısından yardımcı olur.

Birleştirilmiş Depolama Mimarisi

SFF diskleri, ortak bir SAS arabirimi ve SED güvenlik1 kapasiteleri kullanarak, 
Seagate Birleştirilmiş Depolama mimarisi, veri merkezlerinde kullanılmak 
üzere güçlü ancak basit depolama çözümleri için türünün en iyisi temelleri  
sunar. Dahası, Birleştirilmiş Depolama mimarisi üstün çok diskli sunucular  
ve OEMler ve diğer sistem kurucular için maliyetleri ve tasarım karışıklıklarını 
azaltan depolama çözümleri sağlar, daha büyük kuruluş ve KOBİ'lere düşük 
maliyetli çok diskli sunucular ve depolama sağlayarak yatırım kazancını 
geliştirirken toplam yatırım maliyetini düşürür ve depolama karmaşıklığını 
azaltır ve BT müdürlerine huzur verir.
1 TCG uyumlu bir ana bilgisayar veya kontrol birimi desteği gerektirir Tüm ülkelerde kullanımda değildir
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Teknik Özellikler 146 GB1 73 GB1

Model Numarası ST9146852SS
ST9146752SS2

ST9146652SS3

ST973452SS 
ST973352SS2

ST973252SS3

Kapasite
512 KB/Sektör (GB) olarak formatlanmıştır 146,8 73,4
Harici Transfer Hızı (MB/sn)
   3 GB/sn Seri Bağlı SCSI
   6 GB/sn Seri Bağlı SCSI

300
600

300
600

Performans
Dönüş Hızı (devir / dakika) 15K 15K
Ortalama Gecikme (ms) 2,0 2,0
Arama Süresi 
   Ortalama Okuma / Yazma (msn)

 
2,9/3,3

 
2,9/3,3

Sürdürülebilir Aktarma Oranı,  
Dıştan İç Çapa Doğru (MB/sn)

 
160 ile 122 arasında

 
160 ile 122 arasında

Önbellek, Çok bölümlü (MB) 16 16
Yapılandırma / Güvenilirlik
Diskler 2 1
Başlıklar 4 2
Okunan Her Bit Başına Onarılamayan Okuma Hataları 1016 başına 1 sektör 1016 başına 1 sektör
Yıllık Arıza Oranı (AFR) % 0,55 % 0,55
Güç Yönetimi
Tipik Çal. (amp) +12 V / +5 V 0,40/0,43 0,34/0,42
Güç Boşta (W) 4,1 3,7
Çevresel
Çalışma Sıcaklığı (°C) 5 ile 55 arasında 5 ile 55 arasında
Çalışmaz Durumda Sıcaklık (°C) -40 ile 70 arasında -40 ile 70 arasında
Darbe, Çalışırken, 2 ms (G) 60 60
Darbe, Çalışmıyor: 2 ms (G) 300 300
Boştayken Akustik (bel—ses gücü) 3,3 3,3
Titreşim, Çalışıyor: <400 Hz (G) 0,5 0,5
Titreşim, Çalışmıyor: <500 Hz (G) 2,4 2,4
Şifreleme
Kendiliğinden Şifrelemeli Disk seçeneği2 Evet Evet
FIPS Kendiliğinden Şifrelemeli Disk seçeneği3 Evet Evet
Fiziksel
Yükseklik (inç / mm) 0,583/14,8 0,583/14,8
Genişlik (inç / mm) 2,76/70 2,76/70
Derinlik (inç / mm) 3,957/100,5 3,957/100,5
Ağırlık (lb / g) 0,44/0,201 0,43/0,195

1  Sabit disk kapasitelerinde kullanılan bir gigabayt veya GB, bir milyar bayta, bir terabayt veya TB ise bir trilyon bayta eşittir. 
disk kapasitesi

2  Kendiliğinden Şifrelemeli Disk modeli. TCG uyumlu bir ana bilgisayar ve ya kontrol birimi desteği gerektirir. Tüm ülkelerde 
kullanımda değildir

3  FIPS Kendiliğinden Şifrelemeli Disk modeli TCG ile uyumlu bir ana bilgisayar veya kontrol birimi desteği gerektirir. Tüm ülkelerde 
kullanımda değildir


