
 تحسين األداء والموثوقية 
 في تطبيقات المراقبة 

والفيديو
أفضل محركات األقراص الثابتة لتطبيقات المراقبة والفيديو

يعتمد اختيار محرك األقراص الثابتة ألي تطبيق معين على عدد من االعتبارات المهمة، بما في ذلك نوع حجم 
العمل، والمطالب البيئية، ومتطلبات السعة، واحتياجات األداء ومخاوف الموثوقية. وتحتل هذه االعتبارات أهمية 

خاصة بالنسبة لتطبيقات المراقبة والفيديو لضمان األداء العالي ومتانة النظام. 

مع استمرار المستهلكين في حفظ كميات كبيرة من محتوى الفيديو الرقمي من األفالم، والبرامج التلفزيونية 
وغيرها من الوسائط، يزداد الطلب على المزيد من التخزين في تطبيقات مراكز الوسائط ومسجالت الفيديو 

الرقمي DVR. كما تشهد بيانات الفيديو من تكوينات أنظمة المراقبة نمًوا سريًعا. تحتاج كاميرات المراقبة في 
العالم - حتى في إعدادات الدقة ومعدالت اإلطار العادية - إلى سعة تخزين تتجاوز 18.4 مليار غيغابايت لفترة 

تسجيل قدرها أسبوعين فقط!

في حين أن بعض جهات دمج األنظمة قد تميل إلى نشر محركات أقراص ثابتة مكتبية مناسبة لذوي الميزانيات 
المحدودة في تطبيقات المراقبة والفيديو لديها، إال أن الخيار األذكى هو اختيار حل تخزين متخصص تم تصميمه 

بما يالئم المطالب الفريدة لهذه التكوينات. يمكن أن يسهم استخدام محركات األقراص الثابتة للمراقبة أو الفيديو من 
®Seagate في تحسين التكاليف بنسبة تصل إلى 30% من خالل تحسين الموثوقية واألداء الكلي بمجرد تشغيل 

األنظمة - وبالتالي تجنب نفقات خدمة العمالء بسبب أعطال محركات األقراص أو تلفها.
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أحجام عمل الكتابة الكثيفة
في حين تتطلب أحجام عمل بيانات أجهزة الكمبيوتر الشخصية حلول تخزين تركز 

على قدرات القراءة، وعمليات نقل البيانات العشوائية والكتل الصغيرة، إال أنه يجب 
 تصميم حلول تخزين الفيديو للكتابة وكتل البيانات المتتالية والضخمة. في الواقع، 

يمكن أن تمثل مهمة الكتابة نسبة تصل إلى 95% من تشغيل محرك األقراص الثابتة 
في أحد تطبيقات المراقبة. وعالوة على ذلك، فإن طبيعة التشغيل الدائم لغالبية بيئات 

المراقبة والفيديو تكّثف من مطالب أحجام عمل الكتابة الكثيفة هذه.

 تدعم محركات األقراص الثابتة للمراقبة والفيديو من Seagate البرامج الثابتة 
لدفق الفيديو التي تم إنشاؤها وتصميمها ألداء الكتابة. مع وظيفة الكتابة المحّسنة هذه، 

يضمن خط محركات األقراص المحّسنة للفيديو من Seagate أداًء من الدرجة األولى 
ومتانة أفضل لمحرك األقراص لمسجالت الفيديو الرقمي، وتطبيقات مراكز الوسائط 

أو أمان الفيديو.

موثوقية على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع 
تتمثل أحد أهم جوانب محركات األقراص المحّسنة للفيديو من Seagate في قدرتها 

على مواجهة مطالب التشغيل الدائم. ال تتضمن محركات األقراص الثابتة المكتبية 
 الميزات الخاصة بالتطبيقات والتي تلزم للتعامل مع هذه البيئات. وعلى النقيض، 
فقد تم إنشاء محركات األقراص الثابتة للمراقبة والفيديو من Seagate لتسجيل 

 البيانات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع من قنوات أو تدفقات فيديو متعددة. 
في حين أنه يمكن محاكاة حجم العمل المتزايد هذا على محرك أقراص مكتبي، 

سيتعطل الجهاز في نهاية المطاف في ظل التشغيل المستمر على مدار الساعة طوال 
أيام األسبوع، مما يسبب خلالً في كل من األداء )عدد التدفقات المدعومة( والموثوقية. 
توفر محركات األقراص المحّسنة للفيديو مزايا موثوقية تتجاوز بكثير مزايا محركات 

األقراص المكتبية التي تم تصميمها لتشغيل أحجام عمل أخف - ربما ثمان ساعات فقط 
في اليوم على مدى خمسة أيام في األسبوع. 

وباإلضافة إلى ذلك، يوفر خط محركات األقراص الثابتة للمراقبة والفيديو من 
Seagate خصائص استهالك منخفض للطاقة، ال تساعد فقط في الحفاظ على الطاقة 

بل تضمن أيًضا درجات حرارة تشغيل منخفضة وموثوقية محّسنة للنظام مع العمل 
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. كما توفر محركات األقراص الثابتة للمراقبة 

 والفيديو من Seagate معدل فشل سنوي رائد على مستوى الصناعة عند قياسه 
في البيئات الخاصة بمحركات األقراص، مما يضمن تخزيًنا يمكن االعتماد عليه 

لمحتوى الفيديو الشخصي والمهم. وهذا يعني أن مسجالت الفيديو الرقمي أو أنظمة 
المراقبة لديك تكون ذات تكلفة أقل بمجرد نشرها للتشغيل، حيث تتطلب صيانة أو 

إصالحات أقل.

تقنية تخزين رائدة
فيما يتعلق بقدرتها على التعامل مع أحجام عمل الكتابة الكثيفة والتشغيل على مدار 

الساعة طوال أيام األسبوع، تتضمن محركات األقراص الثابتة للمراقبة والفيديو 
من Seagate ميزة تخزين رائدة على مستوى الصناعة لمسجالت الفيديو الرقمي 

وتطبيقات أمان الفيديو الحالية. 

مثل العديد من محركات األقراص المكتبية الموجودة في السوق، توفر محركات 
األقراص الثابتة للمراقبة والفيديو من Seagate سعات كبيرة تصل إلى 4 تيرابايت 

للتخزين الموثوق للبيانات. وبخالف محركات األقراص المكتبية منخفضة التكلفة، 
تجمع محركات األقراص الثابتة للمراقبة والفيديو هذه بين السعة العالية وتقنية المعالج 
الثنائي القوية وإدارة ذاكرة التخزين المؤقت للكتابة المحّسنة للفيديو. يلبي هذا المزيج 

من الميزات احتياجات التخزين لتدفقات الفيديو المتعددة ذات الجودة العالية والتي تعتبر 
شائعة في بيئات المراقبة ومسجالت الفيديو الرقمي DVR. باإلضافة إلى ذلك، فإنه 

يتيح االحتفاظ بأرشيفات الفيديو المهمة على المدى الطويل، وهي حاجة أساسية للعديد 
من تكوينات أمان الفيديو.

من خالل مزج نقاط السعة العالية بالقدرة الفريدة على مواجهة المطالب الشديدة لبيئات 
الفيديو، تقوم محركات األقراص الثابتة للمراقبة والفيديو من Seagate بزيادة األداء 

المستند إلى تكلفة وحدة الغيغابايت، مما يوفر لمنشئي األنظمة وجهات دمج النظام أكبر 
قيمة مقابل المال!

خاتمة
تتطلب أحجام العمل الكبيرة لتطبيقات المراقبة والفيديو محركات أقراص ثابتة تتمتع 

بميزات متخصصة لتحسين األداء والموثوقية والسعة. بما أن محركات األقراص الثابتة 
للمراقبة والفيديو من Seagate مصممة الستيعاب أحجام عمل الكتابة الكثيفة ومطالب 

 التشغيل الدائم والكميات الكبيرة من محتوى الفيديو من تدفقات كاميرات متعددة، 
فإنها توفر لجهات دمج النظام والمستخدمين النهائيين مزايا كبيرة على المدى الطويل 

تتجاوز خيارات محركات األقراص المكتبية منخفضة التكلفة. ومن خالل تقليل تكاليف 
الخدمة لألنظمة التي يتم نشرها، تسهم محركات األقراص المصممة خصيًصا هذه في 

تحقيق المزيد من االدخار في التكلفة بمرور الوقت.

Seagate Technology LLC   10200 South De Anza Boulevard, Cupertino, California 95014, United States, +1 408 658 1000 األمريكتان   
Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.   7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 6485 3888 آسيا/المحيط الهادئ   

Seagate Technology SAS   16–18, rue du Dôme, 92100 Boulogne-Billancourt, France, +33 1 41 86 10 00 أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا   

© Seagate Technology LLC 2014. كافة الحقوق محفوظة. تمت الطباعة بالواليات المتحدة األمريكية. تعد Seagate وSeagate Technology وشعار Wave عالمات تجارية مسجلة لشركة Seagate Technology LLC في الواليات المتحدة األمريكية و/أو 
دول أخرى. جميع العالمات التجارية أو العالمات التجارية المسجلة األخرى ملك ألصحابها المعنيين. عند اإلشارة إلى سعة محرك األقراص، فإن واحد غيغابايت يساوي مليار بايت، في حين يساوي واحد تيرابايت ألف مليار بايت. قد يستخدم نظام تشغيل الكمبيوتر 
الخاص بك معياراً مختلفاً للقياس ولذا فقد ُيظهر سعة تخزينية أقل. باإلضافة إلى ذلك، ُتستخدم بعض السعات التخزينية المسرودة للتهيئة ولوظائف أخرى وبذلك لن تتوفر لتخزين البيانات. تم ذكر أمثلة االستخدام الكمي للتطبيقات المختلفة ألغراض التوضيح. وتختلف 

الكميات الفعلية وفًقا لعوامل عدة بما في ذلك حجم الملف وتنسيق الملف والميزات وبرنامج التطبيق. تحتفظ شركة Seagate بحقها في تغيير عروض المنتجات أو مواصفاتها دون إشعار. MB645.1-1403AR، مارس 2014

www.seagate.com

محركات األقراص الثابتة المكتبية مقابل 
محركات األقراص الثابتة للفيديو


