
 مقارنة بين محركات األقراص الثابتة 
 من ®Seagate للمراقبة والتحليل 

عبر الفيديو
قد يأخذ األمان الخاص بك عدة أشكال - مثل تلقي إخطارات عند وصول األطفال من المدرسة إلى المنزل، 

ومراقبة شركتك خالل العطلة األسبوعية أو أيام اإلغالق في العطالت، ومراقبة أنشطة الزائرين في المدارس، 
ومراقبة تدفق وأنماط حركة الدخول والخروج في مستشفى إلعداد الفرق الطبية للتفاعل بشكل أسرع. هناك العديد 

من السيناريوهات واالحتماالت. ولكن أًيا كان المكان الذي تطبق فيه أنظمة األمان هذه، يعد التخزين ضرورًيا 
ألنه يتم التقاط البيانات وتحليلها على مدار 24 ساعة في اليوم خالل جميع أيام األسبوع. 

توفر Seagate وحدات التخزين لدعم مجموعة متنوعة من األنظمة؛ وسنركز هنا على محركات األقراص التي 
 DVR تدعم الفيديو والتحليل. تتضمن التطبيقات التي تدعمها محركات األقراص هذه مسجالت الفيديو الرقمي

للمراقبة، ومسجالت فيديو الشبكة، وأنظمة المراقبة المركزية أو السحابية لبيانات الفيديو وتحليل الفيديو.

نشرة التسويق
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خيارات محرك األقراص الثابتة

التخزين المركزي لتحليل الفيديو مسجالت فيديو الشبكةمسجالت الفيديو الرقمي DVR للمراقبة

مسجالت الفيديو الرقمي للمراقبة أو 
SDVR، هي أنظمة بسيطة تتيح توفير 
التكلفة والمساحة بشكل كبير عندما ال 
تكون السعة وإمكانية التوسعة هما أهم 
 األولويات. محرك أقراص واحد يدعم 

ما يصل إلى 18 كاميرا.

تدعم مسجالت فيديو الشبكة استخدام 
ما يصل إلى 32 كاميرا في نظام متعدد 

محركات األقراص لزيادة المساحة 
لتسجيالت الفيديو المتصلة بالشبكة.

تعتبر فرصة تحليل كميات ضخمة من 
بيانات الفيديو واستخدامها كبيرة للغاية. 

بإمكان المدن التنبؤ بتدفقات حركة المرور 
وتحسينها، ويمكن للمتاجر عرض البضائع 
بطرق أكثر جذًبا للعمالء مع دعم أكثر من 

100 كاميرا.
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الختيار محرك األقراص المناسب، ُخذ وقتك للتعرف على متطلبات نظامك. ما مدى تكرار عمل الكاميرات 
وقيامها بالتسجيل؟ ما طول المدة التي ترغب خاللها في االحتفاظ بالفيديو المسجل؟ أين ستقوم بتخزين 

البيانات ودفقها؟ ما عدد محركات األقراص التي يدعمها نظامك؟ ستساعدك هذه األسئلة في فهم أي محركات 
األقراص من Seagate سيدعم نظامك على أفضل وجه: Seagate Video 2.5 أو Video 3.5 أو 

  .Enterprise Capacity 3.5 أو محركات األقراص الثابتة Surveillance

 من المهم فهم حمل عمل نظام األمان أوالً بحيث يمكنك تحديد األداء الذي يتطلبه النظام من محرك األقراص. 
هل سيتم استخدام النظام لتحليل الفيديو السريع )استخدام ميزات مثل برامج التعرف على الوجه(، أو سيتم 

استخدامه بشكل أكثر بساطة في تسجيل المحتوى وتشغيله مرة أخرى فقط عندما تتطلب إحدى الحوادث 
 المراجعة؟ إذا كان األمر كذلك، فإن هذه العوامل مهمة لفهم مستوى األداء المتوقع من محرك األقراص. 

على سبيل المثال، تتميز أنظمة المراقبة عادة بميزات متقدمة في التحليل الذكي للفيديو وتسجيل الصور بدقة 
عالية. وإلدارة الكميات الضخمة من الفيديو وبيانات التعريف ذات الصلة في حل مراقبة ذكي، يتم استخدام 

قاعدة بيانات عالئقية أو نظام بيانات تقليدي مشابه. ومن الضروري للغاية أن تستخدم عمليات القراءة والكتابة 
لهذه األنظمة أعلى مستويات من األداء واكتشاف األخطاء والتصحيح للتأكد من عدم اإلخالل بسالمة البيانات.

فّكر بعد ذلك في المضاعفات التي ستكون لحمل العمل هذا على تصميم النظام. تتوقع معظم تطبيقات المراقبة 
 دعًما لمدة 24 ساعة في اليوم خالل جميع أيام األسبوع، ولكن كيف يؤثر ذلك على متطلبات التخزين. 

قد تحتاج التطبيقات التي تقوم بدفق الفيديو إلى موقع مركزي إلى سعات ومعدالت نقل أعلى الستيعاب نشاط 
الدفق والوصول عن ُبعد والنسخ المتماثل للبيانات. في الواقع، يعتبر التزايد المتواصل ألحجام الملفات في 

أنظمة مراقبة الفيديو هو السبب وراء الحاجة غير القابلة لإلشباع إلى سعة تخزين أكبر؛ فهذه البيانات يمكنها 
ملء حتى أكثر أنظمة التخزين سعة. ولكن أحياًنا تعتبر سعة محرك األقراص الهائلة جزًءا فقط من اإلجابة. 
حيث يتطلب نقل هذه الملفات الكبيرة بفعالية محركات أقراص ذات معدالت نقل فائقة، باإلضافة إلى ميزات 
تصحيح أخطاء قوية لضمان الحفاظ على سالمة البيانات أثناء النقل. تستفيد واجهة SATA من الطفرات في 

تقنية التكامل على مستوى واسع للغاية (VLSI) وأجهزة اإلرسال واالستقبال التسلسلية عالية السرعة، مما 
يمّكن محرك أقراص SATA من توفير مزيج غير مسبوق من األداء والمرونة وسالمة البيانات والموثوقية.

للتعرف على المزيد حول ميزات التشفير الخاصة 
بأمان البيانات المقدمة في محركات األقراص 

الثابتة من Seagate، راجع دليل اختيار األمان 
.)MB629(
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تتطلب تطبيقات الحكومات أو البيع بالتجزئة عادة تخزين البيانات لفترة زمنية معينة بخالف نظام األمان المنزلي 
التقليدي، والذي يتم حفظه عادة لمدة شهر تقريًبا. سيساعدك هذا في فهم متطلبات السعات والتدفق وتحمل 

االهتزاز المطلوبة لدعم أحد األنظمة.  

وهذه جميًعا اعتبارات مهمة عند اختيار محرك األقراص المناسب ألنظمة األمان الخاصة بك وستؤثر على 
موثوقية تصميم النظام وعائد االستثمار النهائي من ورائه. ومن خالل معرفة حمل عمل النظام، وعدد الكاميرات 
التي سيتم دعمها، ومتطلبات التخزين، ومحركات األقراص المطلوبة لكل نظام، يمكنك اختيار محرك األقراص 

المناسب لبيئة المراقبة الخاصة بك. 

Video 3.5 HDD/ 
Video 2.5 HDD

SV35 Series™ HDD محركات األقراص الثابتة
 Surveillance

Enterprise Capacity 
3.5 HDD

عامل التكوين/
السعة1

3.5 بوصة: 250، 
320، 500 غيغابايت، 
 1، 2، 3، 4 تيرابايت

2.5 بوصة: 250، 
320، 500 غيغابايت

 3.5 بوصة: 1، 2،
3 تيرابايت

 3.5 بوصة: 3 تيرابايت 
و4 تيرابايت

 3.5 بوصة: 500 غيغابايت،
1، 2، 3، 4 تيرابايت

منخفض التكلفة التطبيق
ومنخفض الدقة وسهل 

التثبيت واالستخدام 
للشركات الصغيرة 

والمتوسطة، أو 
تجار البيع بالتجزئة 

واالستخدام التجاري، 
أو التطبيقات المنزلية

تطبيقات المراقبة 
المركزية التي تستخدم 

 IP عادة كاميرات
للشركات متوسطة 
الحجم مثل البنوك 
أو الكازينوهات أو 

المطارات.

يلبي الحاجة إلى كاميرات 
عالية الدقة والكاميرات 
المتعددة ويضمن المتانة 

واألداء والتكلفة الميسورة 
في أنظمة المراقبة دائمة 

التشغيل.

تطبيقات التخزين الضخم أو 
مراكز البيانات أو الحكومات 

أو الشركات التي يتم فيها تقدير 
قيمة الفيديو عالي الدقة و/أو 

تحليل الفيديو

تخزين منخفض الطاقة المزايا
وهادئ وموثوق به 
للعمالء، أو ألنظمة 

المراقبة في الشركات 
الصغيرة ومتوسطة 

الحجم

أداء موثوق به في 
األنظمة متعددة 

 محركات األقراص 
مع جاهزية سريعة

تم مواءمته ألحجام العمل 
التي تتسم بدورات كتابة 
كثيفة والتي تتصف بها 

عادًة أنظمة تخزين المراقبة 
عبر الفيديو؛ وتدعم سعات 
التخزين العالية الكاميرات 
عالية الدقة واألنظمة ذات 
العدد الكبير من محركات 
األقراص للحصول على 

أداء محرك أقراص موثوق.

أداء عشوائي سريع وجاهزية 
سريعة في التطبيقات متعددة 

محركات األقراص

 ممتاز: دعم الخمولجيد: دعم الخمول 1، 2جيد: دعم الخمول 1، 2زمن الجاهزية
1 و2 و3

 Power Choice™ األفضل: تقنية
لتوفير زمن جاهزية مخصص 

وتوفير الطاقة

 الحد األقصى لمعدل األداء
 نقل البيانات الدائمة
180 ميغابت/ثانية

الحد األقصى لمعدل 
نقل البيانات الدائمة 

210 ميغابت/ثانية

 الحد األقصى لمعدل 
 نقل البيانات الدائمة
180 ميغابت/ثانية

الحد األقصى لمعدل نقل 
البيانات الدائمة 175 ميغابت/

ثانية

تحمل اهتزاز 
النظام

1 إلى 6 محركات 
أقراص

1 إلى 6 محركات 
أقراص

ما يصل إلى 16 محرك 
أقراص

أكثر من 10 محركات أقراص

ميزة ISE في تكوينات SED ———أمان البيانات
FIPS 2 أو

متوسط الوقت بين AFR/SATA %0.55الموثوقية
حاالت الفشل 1 مليون 

SATA/ساعة

متوسط الوقت بين حاالت 
SATA/الفشل 1 مليون ساعة

متوسط الوقت بين حاالت 
  ،SAS/الفشل 1.4 مليون ساعة

SATA

5 سنوات 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات ضمان محدود

1 عند اإلشارة إلى سعة محرك األقراص فإن واحد غيغابايت يساوي مليار بايت، في حين يساوي واحد تيرابايت ألف مليار بايت.

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05 على FIPS 140-2 Level 2 2 انظر شهادة
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