
Perbandingan HDD Seagate®  
untuk Pengawasan dan 
Analisis Video
Keamanan Anda bisa memiliki banyak bentuk—menerima pemberitahuan ketika 
anak-anak tiba di rumah dari sekolah, memantau bisnis Anda selama penutupan 
akhir pekan atau liburan, mengawasi aktivitas pengunjung di sekolah-sekolah, dan 
memantau arus dan pola lalu lintas rumah sakit untuk mempersiapkan tim medis 
agar dapat bereaksi lebih cepat. Ada banyak skenario dan kemungkinan. Tapi di 
mana pun Anda menerapkan sistem keamanan ini, penyimpanan sangatlah penting 
seiring dengan adanya data yang diambil dan dianalisis selama 24 jam sehari, 7 hari  
seminggu. 

Seagate menawarkan penyimpanan untuk mendukung berbagai sistem; di sini 
kita fokuskan pada hard disk yang mendukung video dan analisis. Aplikasi yang 
didukung hard disk ini termasuk DVR pengawasan (SDVR), perekam video jaringan 
(NVR), dan pengawasan terpusat atau awan untuk analisis data video.
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DVR Pengawasan (SDVR) Perekam Video Jaringan (NVR) Penyimpanan Terpusat untuk 
analisis video 

Perekam Video Digital Pengawasan, 
atau SDVR (Surveillance Digital Video 
Recorder), adalah sistem sederhana 
yang memungkinkan penghematan 
biaya dan ruang yang signifikan 
ketika kapasitas dan skalabilitas 
bukan menjadi prioritas utama. Hard 
disk tunggal, mendukung hingga 18 
kamera.

NVR mendukung penggunaan hingga 
32 kamera dalam sistem multi-hard 
disknya guna memaksimalkan 
ruangan untuk perekaman video 
yang berjaringan.

Kesempatan terbuka lebar untuk 
menganalisis dan memanfaatkan data 
video dalam jumlah besar. Kota-kota 
dapat memprediksi dan memperbaiki 
arus lalu-lintas dan toko-toko dapat 
menata barang dagangan secara 
lebih menarik dengan dukungan 100 
kamera lebih.

HDD Seagate® Video 2.5 dan Video 
3.5; Surveillance dan SV35 Series

Surveillance dan Enterprise
Capacity 3.5

Surveillance dan Enterprise
Capacity 3.5

    

Untuk memilih hard disk yang tepat, luangkanlah waktu untuk mempelajari 
kebutuhan sistem Anda. Seberapa sering kamera akan beroperasi dan merekam?  
Berapa lama rekaman kamera akan disimpan? Dimana Anda akan menyimpan 
dan menstreaming datanya? Berapa banyak hard disk yang didukung oleh 
sistem Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda memahami hard 
disk Seagate mana yang paling mendukung sistem Anda: HDD Seagate Video 2.5,  
Video 3.5, Surveillance, atau Enterprise Capacity 3.5. 

Anda harus memahami terlebih dulu beban kerja suatu sistem keamanan sehingga  
dapat menentukan kinerja hard disk yang diperlukan sistem. Apakah sistem 
tersebut akan digunakan untuk analisis video cepat (penggunaan fitur seperti 
program pengenalan wajah), atau sekedar digunakan untuk merekam konten 
dan memutarnya kembali hanya ketika ada kejadian yang perlu ditinjau? Jika 
demikian, maka faktor-faktor berikut ini sangat penting untuk memahami tingkat 
kinerja yang Anda butuhkan dari hard disk. Sebagai contoh, sistem pengawasan 
sering dilengkapi kecanggihan dalam analisis video cerdas dan perekam gambar 
berdefinisi tinggi. Untuk mengelola banyak sekali video dan metadata terkait 
dalam solusi pengawasan cerdas, biasanya digunakan basis data relasional atau 
sistem data konvensional sejenis. Proses baca dan tulis untuk sistem tersebut 
harus menggunakan tingkat kinerja dan deteksi serta koreksi kesalahan tertinggi 
agar keutuhan data tidak terganggu.

Berikutnya, pertimbangkan bagaimana implikasi beban kerja ini terhadap desain  
sistem Anda. Semua aplikasi pengawasan membutuhkan dukungan 24×7, tapi  
bagaimana pengaruhnya terhadap penyimpanan Anda. Aplikasi yang menstreaming  
video ke lokasi terpusat mungkin memerlukan kapasitas dan laju transfer yang  
lebih tinggi untuk menyesuaikan dengan aktivitas streaming, akses jarak jauh,  
dan replikasi datanya. Namun, ukuran file yang semakin besar dalam pengawasan  
video menjadi faktor utama yang selalu memerlukan kapasitas penyimpanan yang  
lebih lapang; data tersebut dapat dengan cepat memenuhi sistem penyimpanan 
berkapasitas paling besar sekalipun. Tapi kadang-kadang kapasitas hard disk 
hanyalah sebagian dari jawabannya. Mentransfer file-file besar secara efisien 
menuntut hard disk dengan laju transfer yang luar biasa, serta fitur koreksi 
kesalahan yang kuat sehingga keutuhan data tetap bisa dipertahankan selama 
pengiriman. Antarmuka SATA memanfaatkan terobosan dalam teknologi integrasi 
skala sangat besar (VLSI) dan transceiver seri berkecepatan tinggi, sehingga 
memungkinkan hard disk SATA menghadirkan perpaduan yang belum pernah 
terjadi sebelumnya antara kinerja, fleksibilitas, integritas data, dan keandalan.
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Untuk mempelajari lebih lanjut 

tentang fitur enkripsi keamanan data 

yang ditawarkan pada HDD Seagate, 

lihat Panduan Pemilihan Keamanan 

(MB629).

http://www.seagate.com/files/www-content/solutions-content/security-and-encryption/en-us/docs/security-selection-guide-mb629-2-1309us.pdf
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Aplikasi pemerintah atau ritel biasanya meminta agar data disimpan selama 
jangka waktu tertentu, sementara sistem keamanan rumah pada umumnya 
disimpan sekitar satu bulan. Fakta ini akan membantu Anda memahami 
kebutuhan kapasitas, persyaratan streaming, dan toleransi getaran seperti apa 
yang diperlukan untuk mendukung sistem.  

Semuanya menjadi pertimbangan yang penting ketika memilih hard disk yang 
tepat untuk sistem keamanan Anda dan akan memengaruhi keandalan serta 
pada akhirnya ROI desain sistem. Dengan mengetahui beban kerja sistem Anda, 
jumlah kamera yang akan didukung, persyaratan penyimpanan, dan hard disk 
yang dibutuhkan per sistem, Anda dapat memilih hard disk yang tepat untuk 
lingkungan pengawasan Anda. 

Video 3.5 HDD/
Video 2.5 HDD

SV35 Series™ HDD Surveillance HDD Enterprise Capacity 
3.5 HDD

Ukuran/
Kapasitas1

3,5 inci: 250, 320, 
500 GB, 1, 2, 3, 4 TB 
2,5 inci: 250, 320, 
500 GB

3,5 inci: 1, 2, 3 TB 3,5 inci: 3 TB dan 4 TB 3,5 inci: 500 GB, 1, 2, 
3, 4 TB

Aplikasi Biaya rendah,  
resolusi rendah, 
mudah untuk  
diinstal dan 
digunakan untuk 
UKM, penggunaan 
ritel dan komersial, 
atau aplikasi rumah

Aplikasi pemantauan  
terpusat yang biasanya  
menggunakan 
kamera IP untuk 
usaha menengah 
seperti bank, kasino, 
atau bandara

Memenuhi kebutuhan untuk 
kamera resolusi tinggi 
dan jumlah kamera, serta 
memastikan kinerja yang 
hemat biaya dan daya tahan 
dalam sistem pengawasan 
yang selalu nyala.

Penyimpanan massal, 
pusat data, aplikasi 
pemerintah atau 
perusahaan di mana 
video HD dan/atau 
analisis video sangat 
dihargai

Keunggulan Daya rendah, tenang, 
penyimpanan 
yang andal untuk 
pengawasan 
konsumen atau UKM

Kinerja yang andal 
dalam sistem multi-
hard disk dengan 
waktu mulai yang 
cepat

Disesuaikan untuk beban 
kerja dengan siklus tulis 
yang tinggi yang umum 
dalam sistem penyimpanan 
pengawasan video; 
kapasitas penyimpanan 
yang tinggi mendukung 
kamera resolusi tinggi 
dan sistem dengan jumlah 
hard disk yang tinggi untuk 
kinerja hard disk yang dapat 
diandalkan.

Kinerja acak dan 
waktu mulai yang 
cepat dalam aplikasi 
multi-hard disk

Waktu Mulai Baik: Dukungan 
Idle 1, 2

Baik: Dukungan 
Idle 1, 2

Luar Biasa: Dukungan Idle 
1, 2, dan 3

Terbaik: Teknologi 
PowerChoice™ untuk 
waktu mulai dan 
penghematan daya 
secara khusus

Kinerja Laju Data Terus 
Menerus Maks  
180 MB/s

Laju Data Terus 
Menerus Maks  
210 MB/s

Laju Data Terus Menerus 
Maks 180 MB/s

Laju Data Terus 
Menerus Maks  
175 MB/s

Toleransi 
Getaran Sistem

1 sampai 6 hard disk 1 sampai 6 hard disk hingga 16 hard disk 10+ hard disk

Keamanan Data — — — Fitur ISE dalam 
konfigurasi SED atau 
FIPS2

Keandalan AFR/SATA 0,55% MTBF/SATA 1 juta 
jam

MTBF/SATA 1 juta jam MTBF/SAS 1,4 juta 
jam, SATA

Garansi Terbatas 3 tahun 3 tahun 3 tahun 5 tahun

1 Jika mengacu pada kapasitas hard disk, satu gigabyte, atau GB, sama dengan satu miliar byte dan satu terabyte, atau TB, 
sama dengan satu triliun byte.

2 Lihat Sertifikat FIPS 140-2 Level 2 di http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05

http://
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05

