
Wymiana na tę samą pojemność – najgorszy scenariusz
Jeśli w swojej szafie rack wypełnionej dyskami 10TB wymieniasz je na nowe dyski, 
ale o tej samej pojemności 10TB, nie będziesz przygotowany na narastający 
przyrost danych w przyszłości, bez zwiekszenia pojemności pojedyńczego dysku i 
optymalizacji gęstości pamięci masowej.

Konsolidacja pojemności dla obniżenia TCO
Dyski 22 TB maksymalizują gęstość przechowywania danych

Oszczędność energii

Użycie jednego dysku w tej samej szafie rack zamiast dwóch mniejszych powoduje istotne oszczędności 
w energii zużytej do zasilania jak i chłodzenia. Tylko jeden dysk twardy może pobrać mniej energii, aż do 
64% co przekłada się na 450kWh oszczędności na przestrzeni 5 lat (SATA zasilanie - 50% odczyt / 50% 
zapis przy 40 IOPS'ach, przy IDLE_0).

Kluczowe kwestie obniżania kosztów

Więcej miejsca w szafie

Każdy element rack to koszty wdrożenia, konfiguracji i operacyjne. Podwojenie gęstości pamięci masowej 
pozwala zmiejszyć zapotrzebowanie na miejsce w szafie lub podwoić efektywną pamięć masową przy 
tych samych kosztach operacyjnych.
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Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z naszym doradcą oraz  zespołem ekspertów technicznych, aby sprawdzić najlepsze
rozwiązanie dla Ciebie.

Każdy nadchodzący cykl wymiany dysków twardych, to idealny moment na przeanalizowanie
gęstości pamięci masowej, aby mieć pewność, że inwestycja będzie optymalna w długim terminie,
zbieżnym z 5 letnim okresem gwarancji. Przyjrzyjmy się kluczowym scenariuszom z jakimi
mozemy się spotkać podczas wymiany:

Zwiększenie pojemności – szybki niski zwrot z inwestycji (ROI)
Jeżeli planujesz w przybliżeniu 50% wzrost pojemności pamięci 
masowej zamieniając dyski o pojemności 10TB, dyskami o 
pojemności 16TB, osiągniesz cel, jednakże bez optymalizacji
gęstości i oszczędności zużycia energii.

Optymalizacja gęstości - długoterminowa redukcja TCO
Dla maksymalizacji inwestycji w pamięć masową, w analizie potrzeb Dla maksymalizacji inwestycji w pamięć masową, w analizie potrzeb 
należy wyjść poza samą tylko pojemnośc pojedyńczego dysku. 
Wymiana dysków o pojemności 10TB, na dyski o pojemności 22TB, 
spowoduje ponad 2-krotne zwiększenie gęstości pamięci masowej w 
tej samej szafie rack. Daje to oszczędność miejsca w szafie o 50% 
jak również obniża zapotrzebowanie na energię do 64% na 
przestrzeni 5 lat (450kWh).


