
Meningkatkan Kinerja dan 
Keandalan dalam Aplikasi Video 
dan Pengawasan

HDD Terbaik untuk Aplikasi Video dan Pengawasan

Memilih hard disk untuk aplikasi tertentu memerlukan sejumlah pertimbangan 
penting, termasuk jenis beban kerja, permintaan lingkungan, kebutuhan kapasitas, 
kebutuhan kinerja, dan masalah keandalan. Untuk aplikasi video dan pengawasan, 
pertimbangan ini sangat penting untuk memastikan kinerja dan daya tahan sistem 
yang tinggi. 

Karena konsumen terus menyimpan banyak sekali konten video digital dari film, 
acara TV dan media lain, maka permintaan untuk penyimpanan yang lebih besar 
di DVR dan aplikasi pusat media meluas. Data video dari konfigurasi pengawasan 
juga meningkat dengan cepat. Bahkan pada pengaturan resolusi umum dan laju 
bingkai, kamera pengawas di dunia memerlukan lebih dari 18,4 miliar gigabyte 
(GB) penyimpanan untuk periode rekaman hanya dua minggu!

Sementara beberapa integrator sistem mungkin tergoda untuk menggunakan 
hard disk desktop yang ramah anggaran dalam aplikasi video dan pengawasan, 
pilihan yang lebih pintar adalah memilih penyimpanan khusus yang dirancang 
untuk permintaan yang unik dari konfigurasi ini. Memanfaatkan HDD video 
atau pengawasan Seagate® dapat meningkatkan biaya sebesar 30% dengan 
meningkatkan keseluruhan kinerja dan keandalan setelah sistem digunakan—
oleh karena itu, mengalihkan biaya pelayanan pelanggan karena kegagalan atau 
kerusakan hard disk.

Buletin Pemasaran

HDD Video vs. 
HDD Desktop



Beban Kerja Tulis yang Tinggi

Sementara beban kerja data PC memerlukan penyimpanan yang 
bias untuk kemampuan baca dan blok kecil, transfer data acak, 
penyimpanan video harus direkayasa untuk penulisan dan blok 
data besar berurutan. Bahkan, fungsi menulis dapat mewakili 
hingga 95% operasi hard disk pada aplikasi pengawasan.  
Selain itu, sifat sebagian besar lingkungan video dan pengawasan 
yang selalu aktif memperkuat permintaan beban kerja tulis yang 
tinggi tersebut.

HDD video dan pengawasan Seagate mendukung firmware 
streaming video yang dirancang dan dibangun untuk kinerja 
menulis. Dengan fungsi menulis yang lebih baik ini, rangkaian 
hard disk Seagate yang dioptimalkan video memastikan kinerja 
kelas satu dan daya tahan hard disk yang lebih baik untuk DVR, 
pusat media, aplikasi keamanan video.

Keandalan 24×7 

Salah satu aspek terpenting dari hard disk Seagate yang 
dioptimalkan video adalah kemampuannya untuk selalu 
memenuhi tuntutan operasional untuk selalu aktif. Hard disk 
desktop tidak dilengkapi fitur khusus aplikasi yang diperlukan 
untuk mengatasi lingkungan ini. Sebaliknya, HDD video dan 
pengawasan Seagate dibangun untuk merekam data 24×7 dari 
beberapa streaming atau saluran kamera. Meski beban kerja 
yang meningkat ini dapat disalin pada hard disk kelas desktop, 
perangkat ini akhirnya akan gagal dalam operasi konstan 24×7, 
sehingga mengorbankan kinerja (jumlah stream yang didukung) 
dan keandalan. Hard disk yang dioptimalkan video memberikan 
manfaat keandalan jauh di atas hard disk desktop, yang 
dirancang untuk menjalankan beban kerja yang lebih ringan—
mungkin hanya delapan jam sehari, lima hari seminggu. 

Selain itu, rangkaian HDD video dan pengawasan Seagate 
menawarkan profil daya kecil, yang tidak hanya membantu 
penghematan daya, tetapi juga memastikan suhu pengoperasian 
yang dingin dan keandalan sistem yang lebih baik selama 
mengerjakan profil 24×7. HDD video dan pengawasan Seagate 
juga menyediakan AFR terdepan di industri, seperti yang diukur 
pada lingkungannya masing-masing—sehingga memastikan 
penyimpanan yang dapat diandalkan untuk konten video pribadi 
dan penting. Ini berarti sistem DVR atau pengawas Anda tidak 
mahal setelah disebarkan di lapangan—hanya memerlukan 
sedikit perawatan atau perbaikan.

HDD Video vs. HDD Desktop

Teknologi Penyimpanan Terdepan

Sehubungan dengan kemampuannya untuk mengatasi 
beban kerja tulis yang tinggi dan operasi 24×7, HDD video 
dan pengawasan Seagate dilengkapi teknologi penyimpanan 
terkemuka industri untuk aplikasi DVR dan keamanan video 
saat ini. 

Seperti banyak hard disk desktop di pasaran, HDD video 
dan pengawasan Seagate memberikan poin kapasitas 
yang besar, mencapai hingga 4 TB penyimpanan data yang 
dapat diandalkan. Namun tidak seperti hard disk desktop 
murah, HDD video dan pengawasan ini menggabungkan 
kapasitas tinggi dengan teknologi prosesor ganda yang 
kuat dan manajemen cache tulis yang dioptimalkan video. 
Perpaduan fitur ini memenuhi kebutuhan penyimpanan 
beberapa streaming video berkualitas tinggi, yang umum 
di lingkungan DVR dan pengawasan. Selain itu, perpaduan 
ini memungkinkan penyimpanan jangka panjang arsip 
video penting—kebutuhan utama bagi banyak konfigurasi 
keamanan video.

Dengan penyatuan poin kapasitas yang tinggi dengan 
kemampuan yang unik untuk selalu memenuhi tuntutan yang 
kuat dari lingkungan video, HDD video dan pengawasan 
Seagate memaksimalkan kinerja biaya per gigabyte, sehingga 
sangat menghemat uang pembangun dan integrator sistem!

Kesimpulan

Beban kerja yang menuntut dari aplikasi video dan 
pengawasan memerlukan hard disk dengan fitur khusus 
untuk meningkatkan kinerja, keandalan, dan kapasitas. 
Dirancang untuk mengakomodasi beban kerja tulis yang 
tinggi, tuntutan untuk selalu aktif, dan konten video dalam 
jumlah yang cukup besar dari beberapa streaming kamera, 
HDD video dan pengawasan Seagate menawarkan sistem 
dan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi integrator 
dan pengguna akhir dibandingkan pilihan desktop yang 
murah. Dan dengan meminimalkan biaya servis untuk sistem 
yang digunakan, hard disk yang dibuat dengan tujuan khusus 
ini bisa lebih menghemat biaya dari waktu ke waktu.
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