
WERSJA 5.1
Arkusz danych

Podstawowy dysk klasy korporacyjnej dla aplikacji przetwarzających
duże ilości danych

Charakteryzujący się pojemnością 1 TB lub 2 TB1, 3,5-calowy dysk klasy
korporacyjnej z wiodącą w branży technologią konwencjonalnego zapisu
magnetycznego (CMR) dziewiątej generacji
Niezawodny dostęp do nieustrukturyzowanych danych w zastosowaniach
obejmujących pamięć masową dużych zbiorów danych
Interfejs SATA 6 Gb/s w standardowym formacie (512 native) umożliwiający łatwą
integrację z replikowanymi oraz wielodyskowymi macierzami RAID w serwerach
pamięci masowej i systemach
Najnowocześniejsza pamięć podręczna i algorytm umożliwiający naprawę błędów w
locie dla dokładnego przechowywania danych
Wiodąca w branży konstrukcja ograniczająca drgania wskutek ruchu obrotowego
pomaga zapewnić niezmienną wydajność w zagęszczonych systemach
wielodyskowych
Zaprojektowany pod kątem realizacji obciążeń w trybie całodobowym przy 550 TB
rocznie – 10 razy więcej niż dyski do komputerów stacjonarnych
Dostępna na żądanie funkcja PowerChoice™ umożliwiająca obniżenie zużycia
energii, gdy dysk nie jest użytkowany
Oprogramowanie diagnostyczne Seagate SeaTools™ z funkcją autotestowania dysku,
zapewniające eliminację niepotrzebnych przestojów i minimalizację całkowitego
kosztu posiadania

Najodpowiedniejsze zastosowania

Aplikacje typu hyperscale/chmurowe centra przetwarzania danych z replikowanymi
pamięciami masowymi
Skalowalne centra przetwarzania danych oraz analityka dużych zbiorów danych
Starsze aplikacje średniej klasy wymagające bloków 512n
Pamięć masowa RAID o dużej pojemności i gęstości
Średniej klasy zewnętrzne macierze pamięci masowej do klasy korporacyjnej (SAN,
NAS, DAS)
Rozproszone systemy plików, w tym Hadoop i Ceph
Kopie zapasowe i przywracanie danych w środowiskach korporacyjnych – pamięci
masowe typu D2D i taśmy wirtualne
Scentralizowane systemy monitoringu

1 Firma Seagate zaleca potwierdzenie konfiguracji wraz z producentem kontrolera HBA/RAID w celu
zapewnienia pełnej funkcjonalności pojemności.
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Parametry 512n SATA
Pojemność 2 TB 1 TB
Model bazowy ST2000NM0008 ST1000NM0008
Szczególne właściwości
SuperParity Tak Tak
Niska zawartość halogenów Tak Tak
Technologia PowerChoice™ Tak Tak
Technologia RAID Rebuild™ Tak Tak
Bezpieczeństwo oprogramowania firmware SD&D Tak Tak
Pamięć podręczna 128 MB 128 MB
Niezawodność/spójność danych
Wibracje, w stanie spoczynku: 10 Hz do 500 Hz
(Grms)

5 5

Współczynnik MTBF 2 000 000 h 2 000 000 h
Wskaźnik niezawodności pracy @ w cyklu 24/7 (AFR) 0,44% 0,44%
Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity,
maksymalnie

1 sektor na 10E15 1 sektor na 10E15

Liczba godzin w stanie zasilania 8 760 8 760
Liczba bajtów na sektor 512 512
Ograniczona gwarancja (lata) 5 5
Wydajność
Prędkość obrotowa (obr./min) 7200 7200
Szybkość interfejsu (Gb/s) 6, 3, 1,5 6, 3, 1,5
Maksymalna zrównoważona szybkość transferu 194 MB/s 194 MB/s
Średnia latencja (ms) 4,16 4,16
Porty interfejsu Pojedynczy Pojedynczy
Drgania przy częstotliwości 1500 Hz (rad/s²) 12,5 12,5
Zużycie energii
W stanie spoczynku, średnio (W) 4,7 W 4,7 W
Typowo podczas pracy (W) 7 W 7 W
Wymagania dotyczące napięcia z zasilacza +12 V i +5 V +12 V i +5 V
Środowisko
Temperatura podczas pracy (°C) 5°C – 60°C 5°C – 60°C
Odporność na wstrząsy podczas pracy, 2 ms
(odczyt/zapis) (G)

70/40 G 70/40 G

Odporność na wstrząsy, w stanie spoczynku 1 ms/2
ms (G)

200/300 200/300

Fizyczne

Wysokość (mm/cale)1 26,1 mm/1,028 cale 26,1 mm/1,028 cale

Szerokość (mm/cale, maks.)1 101,6 mm/4 cale 101,6 mm/4 cale

Głębokość (mm/cale, maks.)1 147 mm/5,787 cale 147 mm/5,787 cale

Waga (g/funty) 550 g/1,212 funty 550 g/1,212 funty
Liczba jednostek w kartonie 20 20
Kartonów na paletę/kartonów na warstwę 40/8 40/8

1 Wymiary obudowy są zgodne z Normą dotyczącą niewielkich wymiarów (Small Form Factor Standard) (SFF-8201), której treść jest dostępna na stronie www.sffcommittee.org. Wymiary złącza, patrz SFF-8223. 
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