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Panduan Pemilihan 
Hard Disk NAS

Perbandingan  
Hard Disk NAS Seagate
Ada tiga faktor penting yang harus dipertimbangkan ketika memilih hard disk  
yang tepat untuk berbagai aplikasi NAS: jumlah hard disk dalam aplikasi, 
keandalan hard disk dibandingkan beban kerja yang diantisipasi dan fitur-fitur 
keamanan yang tersedia. Seagate menawarkan hard disk untuk mendukung NAS, 
dari jajaran NAS rumah kecil hingga perusahaan besar: Seagate® NAS HDD, 
Constellation® CS HDD, dan Constellation ES.3 HDD. 

Aplikasi Desktop/SOHO NAS NAS SMB SMB/SME/Surveillance NAS

Ruang Hard Disk 1 hingga 5 6 hingga 8 9+

Pilih Hard Disk Seagate® Ini NAS HDD Constellation® CS HDD   Constellation ES.3 HDD

Untuk informasi mengenai perbedaan antara HDD NAS dengan desktop, 
baca NAS vs. Desktop: Mengevaluasi HDD untuk Aplikasi NAS (MB633).

Penting untuk mengetahui jumlah hard disk yang akan digunakan dalam 
jajaran NAS untuk membantu memastikan bahwa hard disk dapat menangani 
level getaran dan masih menghadirkan kinerja yang diharapkan. Ada tiga 
cara untuk mengukurnya. Pertama, pertimbangkan cara hard disk meredam 
getaran. Fitur-fitur seperti keseimbangan bidang ganda mengurangi getaran 
hard disk yang dapat diperkuat di lingkungan multihard disk, sehingga 
mengorbankan keandalan. Kedua, sensor getaran rotasional (RV) dapat 
membantu mengurangi dampak getaran sistem. Saat peningkatan getaran 
terdeteksi, hard disk menyebarkannya ke seluruh sasis hard disk. Dengan 
demikian, turbulensi berkurang, sehingga meningkatkan kinerja dan 
keandalan. Sensor RV direkomendasikan untuk sistem dengan lebih dari 
lima hard disk. Terakhir, motor dengan tutup atas terpasang (TCA) dapat 
menghadirkan kinerja yang lebih tinggi di lingkungan perusahaan dengan 
meningkatkan toleransi pada getaran rotasional kabinet serta getaran linier.
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Beban kerja hard disk juga memengaruhi kinerja dan 
keandalan. Misalnya, hard disk yang membaca dan menulis 
data 24×7 dengan merekam acara TV atau merelai data 
melalui awan atau layanan serupa memiliki metrik keandalan 
yang berbeda dibandingkan hard disk di komputer pribadi. 
Selain itu, pertimbangkan kasus penggunaan hard disk. 
Merekam acara TV adalah beban kerja yang lebih berurutan 
atau dapat diprediksi bagi hard disk, karena video direkam 
lalu diputar kembali berdasarkan permintaan. Beban kerja 
acak mungkin terlihat seperti toko ritel online, seperti eBay, 
di mana data ditulis ke dan dibaca secara acak dari hard disk 
saat orang-orang memposting item untuk dijual, melakukan 
pembelian, atau menjelajahi inventaris. Kegiatan ini tidak 
dapat diprediksi dan lebih memaksa hard disk. Terakhir, 
antarmuka hard disk dapat memengaruhi keandalan. Hard 
disk kelas perusahaan menawarkan antarmuka SAS, yang 
memungkinkan kinerja hard disk yang lebih baik dan integritas 
data yang lebih tinggi karena memiliki alur data jalur ganda. 

Semua implikasi lingkungan ini dipertimbangkan ketika hard 
disk dirancang dan diukur sesuai dengan beban kerjanya.

Fitur-fitur keamanan, seperti Seagate Instant Secure Erase 
(ISE) dan Self-Encrypting Drive (SED), dapat memberikan 
keamanan dan kinerja yang lebih baik pada lingkungan 
NAS dengan persyaratan enkripsi. ISE memungkinkan 
penggantian hard disk yang cepat dengan menghapus kunci 
enkripsi yang disimpan di hard disk secara permanen. Hard 
disk SED menggunakan fitur-fitur ISE sehingga pengguna 
dapat menambahkan lapisan keamanan tambahan, seperti 
perlindungan kata sandi, untuk keamanan data yang tidak aktif. 

Semuanya menjadi pertimbangan penting saat memilih 
hard disk yang tepat untuk aplikasi NAS Anda. Dengan 
mengetahui jumlah hard disk dan memahami kebutuhan 
tujuan beban kerja dan keamanan, Anda dapat memilih 
hard disk yang tepat untuk lingkungan NAS apa pun.
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Hard Disk Seagate untuk Aplikasi NAS

Seagate® NAS HDD Seagate Constellation® CS HDD Seagate Constellation ES.3 HDD

Ideal untuk
1 hingga 5 ruang hard disk, 24×7, NAS 
bisnis kecil atau rumah, cadangan, media, 
pencetakan atau server Web

6 hingga 8 ruang hard disk, 24×7, 
NAS perusahaan kecil hingga sedang, 
penyimpanan data massal, penyimpanan 
cadangan, penyimpanan media yang kaya

9+ ruang hard disk, 24×7, data massal 
perusahaan, NAS terpusat, cadangan/
pemulihan, pengeditan video

Kapasitas (TB)1 4, 3, 2 3, 2, 1 4, 3, 2, 1

Antarmuka (6 Gb/s) SATA SATA SATA, SAS 

Kinerja (Laju Data Terus-Menerus Rata-rata − OD) hingga 140 MB/s hingga 160 MB/s 175 MB/s

Daya Operasi (W)2 serendah 4,8 serendah 6,1 serendah 7,6

Akustik Operasi (maks, bel) 2,5 2,5 3,0

Fitur Toleransi Getaran Keseimbangan Bidang Ganda Sensor RV Sensor RV dan Motor TCA

Instant Secure Erase (ISE) Tidak Ya Ya

Self-Encrypting Drive (SED) Tidak Tidak Ya

SED FIPS 140-23 Tidak Tidak Ya

Garansi Terbatas (tahun) 3 3 5

1 Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu gigabyte, atau GB, sama dengan satu miliar byte dan satu terabyte, atau TB, sama dengan satu triliun byte.
2 Daya operasi diukur dalam lingkungan yang dituju hard disk. Spesifikasi tidak diukur di lingkungan yang sama untuk perbandingan secara langsung.
3  FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 adalah standar akreditasi pemerintah AS untuk produk-produk TI yang memenuhi kriteria tertentu untuk keamanan data.  

Mungkin tidak tersedia dalam semua model atau negara. Mungkin memerlukan host yang kompatibel dengan TCG atau dukungan alat kontrol.


