
A seleção do disco rígido de 7.200 RPM certo é feita corretamente quando 
a baseada em uso de aplicação, requisitos de tecnologia e consideraçõesde 
design do disco. As informações aqui contidas são complementares às de 
Comparação das especificações de discos de 7.200 RPM (MB578) para ajudar 
os seus clientes a selecionar o disco mais eficiente para seu ambiente.

Boletim de marketing

Uma comparação dos discos de 7.200 RPM  
da Seagate®

Guia de seleção de disco

 Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Otimização de uso
Armazenamento externo  

pessoal e de PC
Arrays de armazenamento externo  

e servidor corporativo de 2,5 polegadas
Arrays de armazenamento externo  

e servidor corporativo de 3,5 polegadas
Aplicações de videovigilância

Tipo de dados típico
Computação desktop, arquivos, bancos  
de dados, aplicativos

Arquivos, bancos de dados, aplicativos, 
vigilância centralizada e armazenamento 
na nuvem

Arquivos, bancos de dados, aplicativos, 
vigilância centralizada e armazenamento 
na nuvem

Videovigilância digital e metadados 
associados

Principais aplicações
Computadores pessoais e armazenamento 
externo pessoal, estações de trabalho  
e servidores pessoais de baixo custo1,3

Servidores corporativos, servidores blade  
e sistemas de armazenamento JBOD/RAID2,4

Servidores corporativos e sistemas  
de armazenamento JBOD/RAID2,4

Gravadores de videovigilância digital

Ambiente típico Casa e escritório 
Central de dados de TI e empresas  
de pequeno a médio porte

Central de dados de TI e empresas  
de pequeno a médio porte

Ampla gama de aplicações domésticas  
a industriais ou comerciais

Ambientes
Área exclusiva na mesa do escritório  
ou de casa

Centrais de dados e sistemas com vários 
discos com controle de temperatura  
e umidade

Centrais de dados e sistemas com vários 
discos com controle de temperatura  
e umidade

Internos

Perfil de uso/horas de operação Ligado conforme necessário, 8x5 Sempre ligado, 24x7 Sempre ligado, 24x7 Sempre ligado, 24x7

Capacidade por unidade de disco 250 GB a 3 TB   250 GB a 1 TB 500 GB a 3 TB 1 TB a 3 TB

Propostas de valor

•  Desenvolvido especialmente para 
armazenamento externo pessoal  
e computadores desktop

•  O melhor desempenho de sua categoria 
com taxas de transferência sustentada  
de dados de até 210 MB/s

•  Instalação e implantação simples com 
a tecnologia SmartAlign™ para setores 
de 4K e tecnologia DiscWizard™ gratuita 
para utilização fácil de soluções de 3 TB

•  Desenvolvido especialmente para  
JBOD/RAID com vários discos em 
armazenamento externo e servidores  
de 2,5 polegadas

•  Oferece a maior capacidade e confiabi
lidade e é otimizado/testado para  
armazenamento e servidores corporativos 
de 2,5 polegadas

•  A opção com o menor consumo  
de energia para ambientes nearline/
camada 2 corporativos de funciona
mento ininterrupto

•  Desenvolvido especialmente para 
JBOD/RAID com vários discos em 
armazenamento externo e servidores  
de 3,5 polegadas

•  Fornece a maior capacidade  
e confiabilidade para discos rígidos  
de 3,5 polegadas

•  O melhor valor de $/GB de sua  
categoria para ambientes nearline/
camada 2 corporativos de funciona
mento ininterrupto

•  Desenvolvido especialmente para 
gravação de videovigilância 24 horas

•  Aceita transmissões simultâneas de  
vídeo de várias câmeras de vigilância

•  Otimizado para vigilância, conserva 
energia, reduz o aquecimento e amplia  
a vida útil do sistema



Uso de aplicações Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Desempenho de PC de uso geral •

PC doméstico  
(jogos, multimídia, home theater)

•

Armazenamento externo pessoal  
(USB, FireWire, eSATA)

•

Estações de trabalho •

Servidores desktop básicos de baixo custo1 •

Servidores corporativos básicos de baixo custo2 • •

Armazenamento RAID/JBOD desktop3 •

Armazenamento externo 
(JBOD/RAID, DAS, SAN, NAS, VTLA)4 • •

Servidor para empresas de  
pequeno e médio porte (SMB)

• •

Gravador de videovigilância digital  (SDVR)5 •

Gravador de videovigilância digital em rede 
(SNVR)5 •

Vigilância centralizada • •

Tecnologias

Interface SATA (6 Gb/s) • • • •

Interface SATA (3 Gb/s)  • • • 

Interface SAS (6 Gb/s) • • • •

Interface SAS (3 Gb/s) • •

Confiabilidade

Horas de operação típica 5x8 24x7 24x7 24x7

Tempo médio entre falhas (MTBF) 1,4 milhão de horas 1,2 milhão de horas 1 milhão de horas

Ciclo de operação Baixo Alto Alto Alto 

Verificação offline • • •

Gerenciamento de carga de trabalho • •

Leitura em repouso após gravação (IRAW) • •

Download de firmware rápido e seguro (QNR) • •

IOECC/IOEDC completo para aumentar  
a integridade de dados6 • •

Relatório de erros aprimorado6 • •

Porta de E/S dupla full duplex6 • •

Informações de proteção • •

Desempenho

Native Command Queuing (fila de comando nativo) •  • • •

Firmware de transmissão de vídeo •  • •

Suporte a comando de vídeo ATA-7 • 

Vibração rotacional (RV) aprimora a precisão  
de dados e acessibilidade em ambientes  
com vários discos

• •

Porta dupla para garantir failover e recuperação 
de dados em ambientes de armazenamento 
compartilhados6

• •

Suporte a vários hosts (16 hosts)6 • •

Dois canais de dados simultâneos6 • •

Suporte a RAID 0, 1 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10 0, 1, 3, 4, 5, 6, 10

Tolerância a RV • •
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Comandos Barracuda® Constellation® Constellation ES   SV35 Series™ 

Transporte de comandos inteligentes (SCT) • •

Energia

Teto máximo de giro do disco • • • •

Opções de economia de energia sob demanda 
PowerChoice™ • • 

Economia de energia com a tecnologia PowerTrim™ • • •

Otimizado para videovigilância •

Ferramentas de desenvolvimento

Recurso de injeção de erros • •

Páginas de modos ajustáveis6 • •

Recurso RAID Rebuild™ • •

Download de microcódigos em uma etapa • •

Teste de compatibilidade com  
parceiros de infraestrutura de desktop

•

Teste de compatibilidade com parceiros  
de infraestrutura corporativa

• •

Segurança

Opção de discos com criptografia automática (SED)  • •

Opção de discos com criptografia automática (SED 
com certificação FIPS)

•  •

Seagate Instant Secure Erase •  •

Acústica

Tecnologia de motor SoftSonic™ • •

Formato

Fator forma de 3.5 polegadas • • •

Fator forma de 2,5 polegadas •
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1 O servidor desktop de baixo custo é designado como servidor pessoal com um disco.

2 O servidor corporativo de baixo custo é designado como servidor corporativo com vários discos.

3 Desktop RAID 0+1/JBOD com menos de dois discos

4 RAID/JBOD (geralmente com dois ou mais discos)

5 Disco Constellation ES ou Constellation recomendado para SDVR e SNVR com implementações de RAID.

6 Somente discos Constellation ES e Constellation SAS
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