
Poprawa wydajności 
i niezawodności w aplikacjach 
przeznaczonych do nadzoru 
i treści wideo
Najlepsze dyski twarde w aplikacjach przeznaczonych  
do nadzoru i treści wideo
Wybór dysku twardego dla danej aplikacji zależy od szeregu kluczowych czynników, takich 
jak rodzaj obciążenia, wymagania związane ze środowiskiem, wymagania technologiczne, 
potrzeby związane z niezawodnością i problemy z wydajnością. W przypadku aplikacji 
przeznaczonych do obsługi treści wideo i nadzoru, te czynniki mają szczególne znaczenie 
dla zapewnienia wysokiej wydajności i trwałości systemu. 

Ponieważ konsumenci nieustannie zapisują duże ilości cyfrowych treści wideo w postaci 
filmów, programów telewizyjnych i innych multimediów, zwiększa się zapotrzebowanie 
na większą ilość pamięci w rejestratorach DVR i centrach multimedialnych. Ilość danych 
wideo z konfiguracji przeznaczonych do rozwiązań nadzoru również szybko wzrasta. 
Nawet w przypadku typowych ustawień rozdzielczości i prędkości ramek obrazu, kamery 
wykorzystywane do nadzoru w ujęciu globalnym potrzebują ponad 18,4 mld gigabajtów 
(GB) pamięci w okresie rejestracji trwającym zaledwie dwa tygodnie!

O ile niektórych integratorów systemów może kusić wdrożenie niedrogich dysków twardych 
przeznaczonych do komputerów stacjonarnych w swoich aplikacjach do treści wideo 
i nadzoru, mądrzejszy jest wybór pamięci masowej specjalnie pod kątem określonych 
potrzeb tych konfiguracji. Dyski HDD firmy Seagate® przeznaczone do treści wideo lub 
nadzoru mogą zmniejszać koszty nawet o 30% dzięki poprawie ogólnej wydajności  
i niezawodności po wdrożeniu systemów, co pozwala unikać tym samym kosztów obsługi 
klientów z powodu awarii lub uszkodzenia napędu.

Biuletyn marketingowy

Dyski HDD do treści 
wideo i do komputerów 
stacjonarnych



Obciążenia spowodowane dużą liczbą 
operacji zapisu
Chociaż obciążenia komputerów PC wymagają pamięci zoptymalizo
wanej pod kątem odczytu i małych bloków danych oraz przypadkowych 
transmisji danych, pamięć masowa przeznaczona do treści wideo 
wymaga projektowania pod kątem zapisu i dużych sekwencyjnych 
bloków danych. W rzeczywistości, funkcja zapisu może stanowić do 
95% pracy dysku twardego w aplikacji przeznaczonej do nadzoru. 
Ponadto, stałe działanie większości systemów przeznaczonych do 
treści wideo i nadzoru zwiększa zapotrzebowanie ze strony takich 
obciążeń spowodowanych dużą liczbą operacji zapisu.

Dyski Seagate przeznaczone do treści wideo i nadzoru obsługują 
oprogramowanie do strumieniowej transmisji obrazu, projektowane 
i tworzone pod kątem zapewnienia wydajności zapisu. Dzięki 
zwiększonej funkcjonalności zapisu, gama dysków Seagate zopty
malizowanych pod kątem treści wideo zapewnia wydajność na 
najwyższym poziomie oraz lepszą trwałość napędu dla rejestratorów 
DVR, centrów multimedialnych lub aplikacji zabezpieczeń wideo.

Całodobowa niezawodność 
Jednym z najważniejszych aspektów dysków Seagate zoptymalizo
wanych pod kątem treści wideo jest ich wytrzymałość związana ze 
stałą pracą. Dyski twarde do komputerów stacjonarnych nie posiadają 
funkcji aplikacji niezbędnych do obsługi tych systemów. Dyski HDD 
firmy Seagate przeznaczone do obsługi treści wideo i nadzoru są  
projektowane tak, aby rejestrować dane z wielu strumieni lub kanałów 
kamer przez całą dobę. Choć taki wzrost obciążenia może być 
naśladowany w przypadku dysku przeznaczonego do komputera 
stacjonarnego, urządzenie w efekcie nie wytrzyma stałej, całodobowej 
pracy, co będzie skutkowało spadkiem wydajności (liczby obsługiwa
nych strumieni) i niezawodności. Dyski zoptymalizowane pod kątem 
treści wideo zapewniają niezawodność wykraczającą daleko poza 
niezawodność dysków do komputerów stacjonarnych, które to dyski 
są konstruowane pod kątem lżejszego obciążenia – być może 
zaledwie przez osiem godzin dziennie i pięć dni w tygodniu. 

Dodatkowo, dyski twarde firmy Seagate przeznaczone do obsługi 
treści wideo i nadzoru gwarantują niższe zapotrzebowanie na moc, 
dzięki czemu nie tylko zapewniają oszczędności energii, lecz również 
zapewniają niską temperaturę pracy i większą niezawodność 
systemu podczas pracy przez całą dobę. Dyski twarde firmy Seagate 
przeznaczone do obsługi treści wideo i nadzoru zapewniają również 
wiodący w branży współczynnik AFR, mierzony w odpowiednich syste
mach – zapewniając niezawodną pamięć dla osobistych i kluczowych 
treści wideo. Oznacza to, że systemy DVR i nadzoru są tańsze po ich 
wdrożeniu – wymagając mniej konserwacji lub napraw.

Dyski HDD do treści wideo  
i do komputerów stacjonarnych

Wiodąca technologia pamięci masowej
W związku z możliwością obsługi obciążeń związanych z realizacją 
dużej liczby operacji zapisu i całodobową pracą, dyski twarde 
Seagate przeznaczone do treści wideo i nadzoru oferują wiodącą 
w branży technologię pamięci masowej w dzisiejszych aplikacjach 
DVR i zabezpieczeń wideo. 

Podobnie jak wiele dysków twardych na rynku, dyski Seagate 
przeznaczone do treści wideo i nadzoru oferują nawet do 4 TB 
pojemności niezawodnej pamięci masowej. W przeciwieństwie 
do niedrogich dysków twardych przeznaczonych do komputerów 
stacjonarnych, dyski HDD przeznaczone do obsługi treści wideo 
i nadzoru łączą wysoką wydajność z zaawansowaną technologią 
podwójnego procesora oraz zoptymalizowanym pod kątem treści 
wideo zarządzaniem buforowaniem zapisu. To połączenie funkcji 
realizuje potrzeby w zakresie pamięci masowej wielu strumieni wideo 
w wysokiej jakości, które są powszechne w systemach DVR i nadzoru. 
Ponadto, umożliwia archiwizację ważnych treści wideo przez długi 
czas, która stanowi kluczową potrzebę wielu konfiguracji systemów 
zabezpieczeń wideo.

Dzięki połączeniu dużej pojemności z unikalną wytrzymałością  
w obliczu dynamicznych wymagań systemów wideo, dyski HHD 
firmy Seagate przeznaczone do obsługi treści wideo i nadzoru 
maksymalizują korzystny stosunek kosztów do pojemności, zapew
niając konstruktorom i integratorom systemów najkorzystniejszy  
zwrot z inwestycji!

Podsumowanie
Wymagające obciążenia aplikacji wideo i nadzoru potrzebują 
dysków twardych o wyspecjalizowanych funkcjach, które zwiększają 
wydajność, niezawodność i pojemność. Zaprojektowane pod kątem 
obciążeń związanych z realizacją dużej liczby operacji zapisu, stałej 
pracy i znacznych ilości treści wideo z wielu strumieni kamer, dyski 
twarde Seagate do obsługi treści wideo i nadzoru oferują integratorom 
systemów i użytkownikom końcowym istotne długoterminowe korzyści 
w porównaniu z niedrogimi produktami do komputerów stacjonarnych. 
Dzięki zminimalizowaniu kosztów obsługi wdrożonych systemów, 
te specjalnie zaprojektowane dyski przyczyniają się do uzyskiwania 
większych oszczędności w miarę upływu czasu.
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