
Porównanie dysków Seagate® 
HDD przeznaczonych do 
nadzoru wizyjnego i analityki
Bezpieczeństwo w naszym życiu może przybierać różne formy: otrzymywania 
powiadomień o powrocie dzieci do domu ze szkoły, nadzoru firmy w weekend lub 
w trakcie wakacyjnego urlopu, monitorowania aktywności osób odwiedzających 
w szkołach i monitorowania ruchu w szpitalu oraz wzoru przygotowania zespołów 
medycznych umożliwiającego szybsze reagowanie. Scenariuszy i możliwości jest 
wiele. Jednak bez względu na to, gdzie te systemy bezpieczeństwa są wdrażane, 
zawsze istotna jest pamięć masowa, ponieważ dane są rejestrowane i analizowane 
całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Seagate oferuje pamięć masową obsługującą różne systemy; tutaj skupimy się  
na dyskach, które obsługują aplikacje wideo i analizy. Aplikacje obsługiwane przez 
te napędy obejmują m.in. cyfrowe rejestratory do nadzoru wizyjnego (SDVR), 
rejestratory sieciowe (NVR) oraz scentralizowane lub oparte o chmurę systemy 
nadzoru do analizy danych wideo.

Biuletyn marketingowy

 Informator dotyczący  
 wyboru dysku do zastosowań  
 związanych z bezpieczeństwem 
i nadzorem wizyjnym



Opcje dysków HDD

Cyfrowe rejestratory do nadzoru 
wizyjnego (SDVR) Sieciowe wideorejestratory (NVR) Scentralizowana pamięć masowa 

w analizie treści wideo 

Cyfrowe rejestratory do nadzoru 
wizyjnego (SDVR) to proste systemy 
zapewniające znaczne oszczędności 
kosztów i miejsca, kiedy pojemność 
i skalowalność nie są priorytetami. 
Jeden dysk, obsługujący do 18 kamer.

Rejestratory NVR obsługują  
do 32 kamer w systemie wielodyskowym,  
maksymalizując przestrzeń na 
nagrania wideo. 

Możliwości analizy i wykorzystywania 
dużych ilości danych wideo są ogromne. 
Miasta są w stanie przewidywać 
i poprawiać przepływ ruchu. Sklepy 
mogą rozkładać towar w atrakcyjniejszy 
sposób. Ponad 100 wejść kamery lub 
na podstawie usług.

Dyski HDD Seagate® Video 2.5 i 3.5  
i SV35 Series™

Dysk HDD SV35 Series i Seagate 
Enterprise Capacity 3.5

Dysk HDD SV35 Series i Seagate 
Enterprise Capacity 3.5

    

Wybierając odpowiedni dysk poświęć trochę czasu, aby poznać wymagania 
systemowe. Jak często kamery będą pracować i nagrywać? Jak długo należy 
przechowywać nagranie? Gdzie dane będą przechowywane i przesyłane strumie
niowo? Ile dysków obsługuje Twój system? Te pytania pomogą Ci zrozumieć, który 
dysk HDD firmy Seagate najlepiej obsłuży system: Seagate Video 2.5, Video 3.5, 
SV35 Series™ czy też Enterprise Capacity 3.5. 

Na początku należy dokładnie poznać obciążenie systemu bezpieczeństwa, aby 
móc określić wydajność, której system wymaga od dysku. Czy system będzie 
wykorzystywany do analizy treści wideo (korzystania z funkcji takich jak programy 
do rozpoznawania twarzy), czy będzie raczej wykorzystywany do nagrywania  
treści i odtwarzania ich tylko wtedy, gdy zdarzenie wymaga oceny? Jeśli tak jest,  
te czynniki są ważne w celu zrozumienia oczekiwanego poziomu wydajności dysku. 
Na przykład, systemy nadzoru wizyjnego często wyposażone są w zaawansowane 
funkcje do inteligentnej analizy treści wideo i nagrywania obrazu w wysokiej 
rozdzielczości. Aby zarządzać ogromną ilością treści wideo i powiązanymi 
metadanymi, w inteligentnym rozwiązaniu systemu nadzoru wizyjnego często 
stosuje się relacyjną bazę danych lub podobny tradycyjny system organizacji 
danych. Absolutnie krytyczne jest to, aby operacje odczytu i zapisu w takich 
systemach wykorzystywały najwyższy poziom wydajności, wykrywania błędów  
i korekcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa integralności danych.

Następnie należy rozważyć konsekwencje obciążenia wpływające na projekt 
systemu. Wszystkie aplikacje nadzoru wizyjnego wymagają całodobowego 
wsparcia, ale jak wiąże się to z wymaganiami pamięci masowej? Aplikacje, które 
strumieniują treści wideo do centralnej lokalizacji mogą wymagać większej 
pojemności i wydajności, aby pomieścić operacje strumieniowego przesyłania 
danych, uzyskiwania zdalnego dostępu do nich oraz ich replikacji. W rzeczywistości 
coraz większe rozmiary plików w nadzorze wizyjnym są przyczyną rosnącego 
zapotrzebowania na pojemność; takie dane mogą szybko wypełnić nawet 
najbardziej pojemny system przechowywania. Czasami jednak sama pojemność 
dysku stanowi tylko częściową odpowiedź. Efektywność transferu plików o wielkich 
rozmiarach wiąże się z wymaganiami bardzo dużej przepustowości, a także 
dostępności solidnych funkcji korekcji błędów, zapewniających zachowanie 
spójności danych podczas transmisji. W interfejsie SATA wykorzystano zalety 
najnowszej, przełomowej technologii integracji o bardzo dużej skali (Very Large 
Scale Integration) oraz szybkich szeregowych nadajnikówodbiorników, 

Aby dowiedzieć się więcej  
o funkcjach szyfrowania danych  
dla bezpieczeństwa, oferowanych  
w dyskach Seagate HDD, 
przeczytaj Informator dotyczący 
wyboru dysku do zastosowań 
związanych z bezpieczeństwem  
i ochroną (MB629).

Informator dotyczący wyboru dysku do zastosowań 
związanych z bezpieczeństwem i nadzorem wizyjnym
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umożliwiające osiągnięcie przez dyski SATA niespotykanej dotąd efektywnej 
kombinacji wydajności, elastyczności, spójności danych i niezawodności.

Aplikacje rządowe lub sklepowe wymagają zwykle przechowywania danych przez 
określony czas w porównaniu z typowym systemem zabezpieczenia domu, 
w którym dane są zwykle zapisywane na około miesiąc. To pomaga zrozumieć 
wymagania pod względem pojemności, strumieniowego przesyłania i odporności  
na drgania wywołane ruchem obrotowym do obsługi systemu.

Wszystkie te czynniki są istotne przy wyborze dysku odpowiedniego dla syste
mów bezpieczeństwa i będą mieć wpływ na niezawodność i zwrot z inwestycji 
konstrukcji systemu. Znając obciążenie swojego systemu, liczbę obsługiwanych 
kamer, wymagania w zakresie pamięci i dysków niezbędnych w systemie, można 
dokonać wyboru odpowiedniego dysku do systemu nadzoru wizyjnego.

Video 3.5 HDD/Video 
2.5 HDD

SV35 Series™ HDD Enterprise Capacity 3.5 
HDD

Rodzaj obudowy / 
Pojemność

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

3,5-calowa: 1, 2, 3 TB 3,5-calowa: 500 GB,  
1, 2, 3, 4 TB

Aplikacja Niskie koszty, niska rozdziel
czość, prosta instalacja 
i obsługa dla MiŚ, zastosowań 
w handlu detalicznym  
i komercyjnym lub zastosowań 
domowych

Centralne aplikacje 
monitorujące zazwyczaj 
stosujące kamery IP dla 
średnich firm, takich jak 
banki, kasyna lub lotniska

Aplikacje pamięci masowej, 
aplikacje centrum danych, 
zastosowania rządowe lub 
korporacyjne, w których 
liczy się analiza treści wideo 
i/lub wideo HD

Zalety Energooszczędność, cicha 
praca, niezawodna pamięć 
dla nadzoru wizyjnego dla 
konsumentów lub MiŚ

Niezawodna wydajność  
w systemach wielodyskowych 
z krótkim czasem do 
osiągnięcia stanu gotowości

Szybka losowa wydajność 
i krótki czas do osiągnięcia 
stanu gotowości w wielody
skowych aplikacjach

Czas do osiągnięcia  
stanu gotowości 

Dobry: obsługa stanu 
bezczynności 1, 2

Dobry: obsługa stanu 
bezczynności 1, 2

Najlepszy: Technologia 
PowerChoice™ z dostoso
waniem czasu do osią
gnięcia stanu gotowości 
i energooszczędność

Wydajność Średnia szybkość transmisji 
danych wynosząca 180 MB/s

Średnia szybkość transmisji 
danych wynosząca 210 MB/s

Średnia szybkość transmisji 
danych wynosząca 175 MB/s

Odporność na drgania 
wywołane ruchem 
obrotowym

1 do 6 dysków 1 do 6 dysków 10 i więcej dysków

Bezpieczeństwo danych — — Funkcja ISE w konfiguracjach 
SED lub FIPS

Niezawodność 0,55% AFR/SATA 1 mln godz. MTBF/SATA 1,4 mln godz. MTBF/SAS, 
SATA

Gwarancja 3 lata 3 lata 5 lat

1  W przypadku oznaczania pojemności dysków, jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy jednemu miliardowi bajtów,  
a jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”) jest równy jednemu bilionowi bajtów.

2 Zobacz Certyfikat FIPS 052 poziomu 2 pod adresem http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05.

Informator dotyczący wyboru dysku do zastosowań 
związanych z bezpieczeństwem i nadzorem wizyjnym


