Toshiba'nın Yeni Kuşak Enterprise Performance HDD Sabit Disk Sürücüsü
Piyasada
Toshiba’nın en yeni enterprise performance 10.500 RPM HDD sabit disk sürücüsü
hem 12,0 Gbit/s SAS hem 512n sektör uzunluğu destekliyor
Düsseldorf, Almanya, 20 Ekim 2015 - Toshiba Electronics Europe, görev açısından kritik
sunucular ve yüksek performanslı, yüksek mevcudiyetli depolama sistemleri için tasarlanmış
olan en yeni enterprise performance sabit disk sürücü (HDD) dizisi AL14SE serisini piyasaya
sürüyor. Toshiba’nın en yeni 10.500 RPM HDD sabit disk sürücüsü olan AL14SE yeni kuşak
ana kontrolörler ve ana bus adaptörleri ile uyumlu olacak şekilde saniyede 12,0 gigabit
(Gbit/s)[1] SAS ve 512n sektör uzunluğunu destekliyor.
AL14SE, dört tepsili yeni tasarımı sayesinde bir önceki AL13SE modellerine kıyasla yüzde
33 oranında daha fazla depolama kapasitesi sunar. Entegre edilen güncellenmiş 128MB veri
tamponu daha iyi performans sağlar. AL14SE sabit disk sürücü ailesi 12,0 Gbit/s çift portlu
SAS desteği ve standart 300GB, 450GB, 600GB, 900GB ve 1200GB[2] kapasitelerinde 512n
sektör modelleri sunar.

Bu yeni kuşak HDD, isteğe bağlı RAID yeniden inşa yardımı ve isteğe bağlı kendi kendine
şifreleme özellikleri gibi katma değerli özelliklerin OEM kişiselleştirmesini destekleyecek
şekilde tasarlanmıştır. Standart 12,0 Gbit/s SAS özelliği legacy ana kontrolörler için 6,0
Gbit/s SAS otomatik anlaşma sunarak legacy donanım platformları ve ana kontrolörler içinde
uyumluluk olmasını sağlar.
Depolama aygıtlarının 512n sektör desteklemesini gerektiren uygulamalar ve misafir sistem
arakatman ortamları için, yeni Toshiba modelleri bu sektör uzunluğuyla birlikte daha iyi 12,0
Gbit/s SAS performansı ve daha büyük 128MB veri tamponu sunar. Sunucu ve depolama
sistemleri ve uygulamaları için ideal olan AL14SE, sanallaştırılmış depolama ortamlarında
depolama kapasitesi ile performans arasında bir denge sağlar.
Toshiba Electronics Europe, Depolama Ürünleri Bölümü Başkan Yardımcısı Martin Larsson
şöyle diyor: “AL14SE HDD sürücüler, yüksek performans için daha kısa bekleme süresi ile
depolama kapasitesinde düşük maliyet arasında bir denge gerektiren uygulamalar için özel
olarak tasarlanmıştır. OEM ortaklarımız, Toshiba’nın sanallaştırılmış depolama ortamları ile
optimal entegrasyon için 512n sektör uzunluklarını destekleme yeteneğini ve güvenlik ile
performansı kendi ihtiyaçlarına uyarlama imkanı veren katma değerli özellikler sunma
becerisini çok yararlı buluyor."
Toshiba AL14SE 512n sektör HDD sabit disk sürücünün numuneleri şu anda hazırdır.
Toshiba’nın sektörde lider SSD, HDD ve SSHD ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için:
www.toshiba.semicon-storage.com.
Notlar:
[1] Okuma ve yazma hızı, ana aygıta, okuma ve yazma koşullarına ve dosya boyuna bağlı olarak
değişebilir.
[2] Kapasitenin tanımı: Toshiba bir megabiti (MB) 1.000.000 bit, bir gigabiti (GB) 1.000.000.000 bit ve
bir terabiti (TB) 1.000.000.000.000 bit olarak tanımlar. Ancak bilgisayar işletim sistemleri, depolama
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kapasitesini belirtirken 1GB = 2 = 1.073.741.824 bit tanımını kullanır ve dolayısıyla daha düşük
depolama kapasitesi gösterir. Mevcut depolama kapasitesi (çeşitli medya dosyaları örnekleri dahil),
dosya boyuna, formatlamaya, ayarlara, Microsoft İşletim Sistemi ve/veya önceden yüklenmiş yazılım
uygulamaları gibi yazılım ve işletim sistemine, medya içeriğine bağlı olarak değişir. Gerçek
formatlanmış kapasite farklı olabilir.
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