
Uma comparação entre  
os HDDs da Seagate® para 
videovigilância e análise
A segurança pode assumir muitas formas: receber avisos quando as crianças 
chegam em casa da escola, monitorar a empresa durante um fim de semana  
ou feriado, supervisionar a atividade de visitantes em escolas, além de monitorar  
o tráfego em um hospital e padrões para preparar as equipes médicas para reagir 
mais rápido. Há muitas situações e possibilidades. Mas, onde quer que você 
implemente esses sistemas de segurança, o armazenamento é essencial, visto 
que dados são capturados e analisados 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

A Seagate oferece armazenamento para suportar uma variedade de sistemas. 
Aqui, focaremos os discos para vídeo e análise. As aplicações que esses discos 
suportam incluem DVRs de vigilância (SDVR), gravadores de vídeo em rede (NVR) 
e vigilância centralizada ou na nuvem para análise de dados de vídeo.
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Opções de HDD

DVRs de vigilância (SDVR) Gravadores de vídeo em rede 
(NVRs)

Armazenamento centralizado 
para análise de vídeo 

Os gravadores de videovigilância digital, 
ou SDVRs, são sistemas simples que 
geram economias de custo e espaço 
significativas, quando a capacidade  
e escalabilidade não são as principais 
prioridades. Um disco suporta até  
18 câmeras. 

NVRs suportam o uso de até  
32 câmeras em seu sistema de vários 
discos, a fim de maximizar o espaço 
para gravações de vídeo em rede.

É uma enorme oportunidade de analisar 
e aproveitar grandes quantidades  
de dados de vídeo. As cidades podem 
prever e melhorar o trânsito e as lojas 
podem exibir os produtos de formas 
mais atraentes com a ajuda de mais 
de 100 câmeras.

HDDs Seagate® Video 2.5 e Video 3.5, 
Surveillance e SV35 Series

Surveillance e Enterprise
Capacity 3.5

Surveillance e Enterprise
Capacity 3.5

    

Para escolher o disco certo, reserve um momento para avaliar os requisitos do seu 
sistema. Com que frequência as câmeras estarão funcionando e gravando? Você 
precisa guardar as imagens por quanto tempo? Onde você irá armazenar e transmitir 
os seus dados? Quantos discos o seu sistema aceita? Essas perguntas ajudarão 
você a entender quais discos da Seagate serão os ideais para o seu sistema: 
HDDs Seagate Video 2.5, Video 3.5, Surveillance ou Enterprise Capacity 3.5. 

É importante entender a carga de trabalho de um sistema de segurança primeiro, 
para você poder determinar o desempenho que o sistema requer do disco. O sistema 
será usado para análise rápida de vídeo (o uso de recursos como programas de 
reconhecimento facial) ou será usado mais simplesmente para gravar conteúdo 
e reproduzi-lo somente quando um incidente exigir a revisão? Esses fatores são 
importantes para que você entenda o nível de desempenho que você poderá esperar 
do disco. Por exemplo, sistemas de vigilância costumam incluir avanços em análise 
de vídeo inteligente e gravação de imagens em alta definição. A fim de gerenciar 
as grandes quantidades de vídeo e metadados relacionados em uma solução de 
vigilância inteligente, geralmente se usa um banco de dados relacional ou um sistema 
de dados tradicional semelhante. É fundamental que as leituras e gravações nesses 
sistemas empreguem os mais altos níveis de desempenho e de detecção e correção 
de erros para garantir que a integridade dos dados não seja comprometida.

Em seguida, considere quais implicações essa carga de trabalho terá no design do 
seu sistema. Todas as aplicações de vigilância esperam receber suporte 24/7, mas 
como isso afeta os seus requisitos de armazenamento? As aplicações que transmitem 
vídeo para um local central podem necessitar de capacidades e throughput mais 
altos para acomodar sua atividade de transmissão, acesso remoto e replicação de 
dados. Na realidade, os tamanhos de arquivo cada vez maiores na videovigilância 
estão por trás da insaciável fome por maior capacidade de armazenamento, pois 
essa quantidade de dados pode rapidamente preencher até mesmo o sistema de 
armazenamento mais abundante. Mas, às vezes, a capacidade do disco é apenas 
parte da resposta. A transferência eficiente desses arquivos volumosos exige discos 
com um throughput extraordinário, bem como recursos de correção de erros robustos 
para assegurar que a integridade de dados seja mantida durante a transmissão. 
A interface SATA tira vantagem de inovações na tecnologia VLSI (very large scale 
integration, integração em altíssima escala) e transceptores seriais de alta velocidade, 
possibilitando que os discos SATA forneçam uma combinação sem precedente  
de desempenho, flexibilidade, integridade de dados e confiabilidade.
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Para saber mais sobre os recursos  

de criptografia de segurança  

de dados oferecidos nos HDDs da 

Seagate, consulte o Guia de seleção 

para segurança (MB629).
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Geralmente, as aplicações governamentais ou de varejo exigem que os dados sejam 
armazenados por um determinado período de tempo, ao contrário de um sistema 
de segurança doméstica típico, cujos dados são salvos por cerca de um mês. 
Isso ajudará você a entender quais requisitos de capacidade, de transmissão  
e de tolerância à vibração serão necessários para suportar um sistema.  

Todas essas são considerações importantes durante a escolha do disco certo para 
seus sistemas de segurança e afetarão a confiabilidade e, por fim, o ROI do design 
do sistema. Ao se informar sobre a carga de trabalho do seu sistema, o número 
de câmeras que serão suportadas, os requisitos de armazenamento e os discos 
necessários por sistema, você pode escolher o disco ideal para o seu ambiente  
de vigilância.

Video 3.5 HDD/
Video 2.5 HDD

SV35 Series™ 
HDD

Surveillance HDD Enterprise Capacity 
3.5 HDD

Formato/
capacidade1

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

3,5 polegadas:  
1, 2, 3 TB

3,5 polegadas: 3 TB 
e 4 TB

3,5 polegadas: 500 GB,  
1, 2, 3, 4 TB

Aplicação Baixo custo, baixa 
resolução, simples 
de instalar e usar 
para SMB, varejo 
e uso comercial ou 
aplicações domésticas

Aplicações de 
monitoramento 
central, geralmente 
usando câmeras IP 
para empresas de 
médio porte, como 
bancos, cassinos 
ou aeroportos

Atende à necessidade de 
câmeras de alta resolução 
e contagens de câmera, 
e garante desempenho 
econômico e durabilidade 
em sistemas de vigilância 
sempre ligados.

Armazenamento 
em lote, central de 
dados, aplicações 
governamentais ou 
corporativas nas quais 
vídeo em HD e/ou 
análise de vídeo são 
valorizados

Vantagens Armazenamento de 
baixo consumo de 
energia, silencioso 
e confiável para 
vigilância de consumo 
ou SMB

Desempenho 
confiável em 
sistemas de vários 
discos com ativação 
rápida

Adaptado para cargas 
de trabalho de ciclo 
de gravação intensa, 
típicas de sistemas de 
armazenamento para 
videovigilância; as 
altas capacidades de 
armazenamento suportam 
câmeras de resolução 
mais alta e sistemas com 
alta contagem de discos 
para garantir desempenho 
de disco confiável.

Desempenho aleatório 
e ativação rápidos em 
aplicações de vários 
discos

Tempo de ativação Bom: suporte  
a Ocioso 1, 2

Bom: suporte  
a Ocioso 1, 2

Excelente: suporte  
a Ocioso 1, 2 e 3

Melhor: tecnologia 
PowerChoice™ para 
garantir ativação  
e economia de energia 
personalizadas

Desempenho Taxa de dados 
sustentada máx.  
de 180 MB/s

Taxa de dados 
sustentada máx.  
de 210 MB/s

Taxa de dados  
sustentada máx.  
de 180 MB/s

Taxa de dados 
sustentada máx.  
de 175 MB/s

Tolerância à 
vibração do sistema

De 1 a 6 discos De 1 a 6 discos Até 16 discos Mais de 10 discos

Segurança  
de dados

— — — Recurso ISE em 
configurações SED 
ou FIPS2

Confiabilidade AFR de 0,55%/SATA MTBF de 1 M  
de horas/SATA

MTBF de 1 M  
de horas/SATA

MTBF de 1,4 M  
de horas/SAS, SATA

Garantia limitada 3 anos 3 anos 3 anos 5 anos

1  Quando se referem à capacidade de disco, um gigabyte, ou GB, é igual a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB,  
é igual a um trilhão de bytes.

2 Consulte Certificação FIPS 140-2 Level 2 em http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html#05


