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NAS vs. Desktop 
Mengevaluasi HDD untuk 
Aplikasi NAS  
Ketika memilih hard disk yang tepat untuk aplikasi apa pun, ada banyak 
faktor yang harus diperhatikan, antara lain kegunaan hard disk, aplikasi yang 
akan dijalankan oleh hard disk, persyaratan lingkungan untuk hard disk, dan 
level kapasitas, kinerja, keandalan, atau kecepatan yang akan dibutuhkan. 
Dengan semakin banyaknya streaming data ke rumah-rumah dan usaha 
kecil dibandingkan sebelumnya, terdapat kebutuhan yang lebih besar untuk 
jajaran penyimpanan NAS terpusat yang sederhana, tapi kebutuhan akan hard 
disk dalam sistem ini juga tinggi. Perkenalkan Seagate® NAS HDD, hard disk 
Seagate pertama yang dibuat khusus untuk jajaran 1- hingga 8-ruang NAS dan 
sistem RAID desktop.  

Biasanya, solusi NAS yang kecil menggunakan hard disk desktop, tapi solusi ini 
membutuhkan lebih dari HDD desktop biasa yang bisa diandalkan. Kebutuhan 
tersebut meliputi kontrol pemulihan kesalahan NAS, getaran hard disk, dan 
fitur manajemen daya yang canggih, yang semuanya diatasi dengan teknologi 
Seagate NASWorks™. Dengan memilih Seagate NAS HDD dengan NASWorks, 
Anda dapat mengharapkan kinerja yang lebih andal dari sistem 1- hingga 
8-ruang NAS.

Kontrol Pemulihan Kesalahan NAS

Seagate NASWorks membantu memastikan hard disk tetap aktif di lingkungan 
RAID. Misalnya, di lingkungan desktop biasa, jika hard disk harus menyusun 
kembali data, perlu waktu 20 detik atau lebih. Di aplikasi NAS biasa, jika hard 
disk membutuhkan waktu lebih lama dari tujuh detik untuk memulihkan data, 
RAID menganggap hard disk keluar dari jajaran dan akan memulai tugas 
menyusun kembali seluruh hard disk yang cukup memakan waktu. Dengan 
NASWorks, bagaimanapun juga, hard disk akan berhenti mencoba memulihkan 
data dalam tujuh detik. Sebaliknya, hard disk akan memberi tahu RAID bahwa 
hard disk memerlukan bantuan untuk menyusun kembali bagian tertentu dari 
data. RAID dapat membantu memperbaiki data tersebut dari pencadangan, 
sehingga tidak diperlukan penyusunan kembali hard disk secara penuh.  



NAS vs. Desktop

Keseimbangan Bidang Ganda

Hard disk desktop konvensional menghasilkan level getaran 
yang kecil karena platter magnetiknya yang berputar.  
Untuk sistem laptop dan desktop, getaran dari satu hard disk 
tidak terlalu berpengaruh terhadap sistem. Namun, jika hard 
disk desktop yang sama terintegrasi ke dalam lingkungan  
multi-hard disk seperti kotak NAS, pengaruhnya terhadap 
sistem makin besar sehingga dapat menyebabkan penurunan 
kinerja. Untuk aplikasi multi-hard disk, NASWorks membantu 
meredam getaran hard disk dengan keseimbangan bidang 
ganda. Dengan lebih menyeimbangkan motor hard disk, 
getaran hard disk dapat diminimalkan, sehingga membuat 
hard disk lebih andal di lingkungan 1- hingga 8-ruang.  
(Untuk lingkungan yang lebih besar, hard disk kelas 
perusahaan Seagate menawarkan fitur tambahan agar  
efek getaran makin kecil, sehingga lebih meningkatkan 
keandalan hard disk.) 

Manajemen Daya yang Canggih

Terakhir, hard disk desktop dibuat untuk dijalankan di profil 
yang agak sejajar dengan hari kerja Anda sendiri. Artinya, 
hard disk ini diharapkan dapat dijalankan sekali-sekali 
selama beberapa jam pada suatu waktu, tetapi tidak 24×7. 
Lingkungan NAS menuntut lebih dan mengharapkan akses 
yang siap ke data. Oleh karena itu, NASWorks memberikan 
profil operasi 24×7 dan mode manajemen daya yang canggih 
untuk membantu hard disk masuk ke mode tidur atau siaga 
yang sesuai; fitur ini memaksimalkan penghematan daya, 
meminimalkan waktu-ke-data, serta meningkatkan keandalan 
dan kinerja secara keseluruhan. 

Untuk menghindari frustrasi serta meningkatkan kinerja dan 
keandalan dalam aplikasi multi-hard disk, pilih hard disk yang 
mendukung fitur-fitur ini. Anda dapat melihat peningkatan 
kinerja dan kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan 
dalam solusi NAS Anda dengan Seagate NAS HDD yang 
didukung oleh NASWorks.
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