
Przewodnik po rozwiązaniach 
pamięci masowej do 
materiałów wideo i analityki



Według przewidywań ilość danych 
tworzonych każdego dnia przez nowe 
kamery do monitoringu wizyjnego na całym 
świecie osiągnie 340 000 petabajtów w 2021 
roku! Wielkość ta odpowiada:
6,8 mld
2891 godzinom
1863-krotna
Pamięci masowej – kluczowego komponentu monitoringu wideo – ma, zgodnie 
z oczekiwaniami, przybywać w tempie 18% rocznie, do poziomu 1,6 mld USD. Choć 
modernizacja i aktualizacja sprzętu to istotny element rosnących inwestycji w monitoring, 
innym ważnym czynnikiem są nowe funkcje wykraczające poza monitoring bezpieczeństwa. 
Satysfakcja klientów, wywiad biznesowy, analiza zachowań i rozpoznawanie twarzy to 
część nowych zastosowań monitoringu. Wyższa rozdzielczość kamer, większa liczba klatek 
i szeroki, dynamiczny zakres przy rejestracji panoramicznych filmów w jakości 4K również 
przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania.

Jako partner Seagate® posiadasz asortyment produktów w zakresie pamięci masowej do 
brzegu sieci, które są w stanie zaspokoić rosnące potrzeby klientów dotyczące rozwiązań wideo 
i analityki. Firma Seagate® zapewnia pełne portfolio rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
i monitoringu – w tym dyski SkyHawk™, Exos® Nytro®, systemy pamięci masowej Exos klasy 
korporacyjnej oraz produkty i usługi Lyve™. 

SkyHawk™ to dyski firmy Seagate zoptymalizowane pod kątem materiałów wideo, które 
przewyższają dyski do komputerów stacjonarnych pod każdym względem – począwszy 
od obsługi wielu strumieni wideo aż po wyższą odporność na drgania i stałą gotowość. 
Dyski SkyHawk AI to kolejny innowacyjny produkt do analityki wideo, oferujący wydajność 
i niezawodność do obsługi intensywnych obciążeń roboczych w systemach monitoringu 
wykorzystujących sztuczną inteligencję. W takich sytuacjach dane z systemu monitoringu 
są przechowywane i analizowane w chmurze przez dłuższe okresy czasu.

Petabajty filmów i metadane AI z tysięcy kamer są przechowywane, poddawane ciągłej analizie 
i archiwizowane w punktach odbioru. Dyski klasy korporacyjnej Seagate Exos obsługują większe 
obciążenia robocze i są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, takie jak FIPS oraz SED. 
Dyski SSD klasy korporacyjnej Nytro zostały zoptymalizowane pod kątem przetwarzania danych 
w chmurze i dostarczania ich użytkownikom w rekordowym czasie, co pozwala na obsługę 
głębokiego uczenia i szybsze dokonywanie analiz predykcyjnych. W efekcie instytuce, takie jak 
banki, mogą skuteczniej zabezpieczyć się przed włamaniami i nadużyciami, oferując jednocześnie 
lepszą obsługę klienta.

Pamięć masowa danych wideo ewoluuje w kierunku obsługi wielu scenariuszy, na przykład 
kamer HD rozmieszczonych w różnych lokalizacjach czy zaawansowanej analityki wykorzystującej 
AI do zbierania większej ilości danych z każdej klatki. Jednak bez względu na to, gdzie wdrażane 
są te systemy bezpieczeństwa, niezmiennie krytyczne znaczenie ma pamięć masowa, 
ponieważ dane są rejestrowane i analizowane przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Dyski twarde SkyHawk firmy Seagate, zoptymalizowane pod kątem materiałów wideo, 
obsługują ponad 40 systemów monitoringu pochodzących od naszych partnerów. Dyski twarde 
SkyHawk są stosowane w różnych rozwiązaniach, począwszy od magnetowidów cyfrowych 
DVR (SDVR) aż po rejestratory sieciowe (NVR) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, 
analityki danych na brzegu sieci, a nawet monitoringu scentralizowanego lub sieci pamięci 
masowej do analizy danych wideo.

W docelowej, scentralizowanej pamięci masowej dyski twarde Seagate Exos klasy 
korporacyjnej obsługują większe obciążenia robocze oraz funkcje zabezpieczeń, takie jak 
FIPS oraz SED, podczas gdy dyski SSD Nytro stanowią idealne rozwiązanie do prowadzenia 
szybkich procesów głębokiego uczenia oraz predykcyjnej analityki.

Aby wybrać właściwy dysk, najpierw ustal, jakie są wymagania systemowe Twojego klienta: 

• Jak często kamery będą pracować i nagrywać?

• Jak długo należy przechowywać nagranie?

• Gdzie dane będą przechowywane i przesyłane strumieniowo?

• Ile dysków obsługuje Twój system?

Te pytania pomogą wybrać dysk Seagate najlepiej pasujący do 
danego systemu – SkyHawk, SkyHawk AI, Exos czy Nytro.

standardowych dwuwarstwowych dysków Blu-ray z filmami fabularnymi

obecnych użytkowników platformy Netflix jednocześnie 
strumieniujących treści w ultra HD

ilość danych przechowywanych przez wszystkich 
użytkowników portalu Facebook™ w 2018 roku Jak wybrać właściwą pamięć 

masową do zastosowań związanych 
z monitoringiem wizyjnym

Przygotuj swoją pamięć masową do systemów wideo na wyzwania przyszłości – dyski 
Seagate obsługują stale aktywne zabezpieczenia, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. 
Od dedykowanych dysków Skyhawk do systemów monitoringu opartych na rejestratorach 
sieciowych (NVR) aż po dyski Exos i Nytro do serwerów klasy korporacyjnej – użytkownik zyskuje 
możliwość zarządzania danymi w dowolnym środowisku za pomocą bezpiecznych, skalowalnych 
i elastycznych rozwiązań, dostarczających syntezy informacji od brzegu sieci do chmury.

Rozwiązania Exos klasy korporacyjnej, które zbudowano i przetestowano przy użyciu 
najlepszego oprogramowania VMS do zastosowań na brzegu sieci, pozwalają zrobić lepszy 
użytek z pamięci masowej do systemów monitoringu. Systemy Seagate klasy korporacyjnej to 
inteligentna, skalowalna i scentralizowana platforma pamięci masowej danych, która pozwala 
na zachowanie trwałej wydajności i długookresowej ochrony danych.

Przetwarzanie danych na brzegu sieci 
oraz urządzenia pamięci masowej
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Dyski twarde: Dyski do komputerów 
stacjonarnych a dyski zoptymalizowane pod 
kątem systemów monitoringu wizyjnego
Systemy wideo NVR i NVR AI są tak dobre jak ich najsłabsza część. W dzisiejszych systemach 
monitoringu wizyjnego krytyczne znaczenie dla jakości materiałów wideo mają zarówno 
kamery, jak i stosowane w nich dyski. Ponieważ dyski do komputerów stacjonarnych często 
zawodziły w systemach monitoringu wizyjnego i z tego powodu cieszą się złą sławą, utrata 
lub uszkodzenie danych może być szkodliwe dla firmy Twojego klienta oraz dla Ciebie. Dyski 
do komputerów stacjonarnych są nie tylko bardziej zawodne w tych środowiskach, lecz również 
nie zapewniają wystarczającej wydajności do obsługi wielu kamer.

Dyski do komputerów stacjonarnych:
• są przeznaczone do odczytywania i zapisywania niewielkich bloków danych 

i obsługi losowych transferów nieprzekraczających 60 TB/rok;

• ich parametry techniczne umożliwiają około 8 godzin pracy dziennie przez 5 dni 
w tygodniu;

• nie zostały zaprojektowane z myślą o obsłudze dużej liczby kamer;

• nie obsługują przesyłania w trybie całodobowym, zapisu dużych sekwencyjnych 
bloków ani filmów w wysokiej rozdzielczości;

• nie są wyposażone w czujniki drgań ruchu obrotowego i nie mają funkcji obsługi 
macierzy RAID, które są wymagane w systemach wielodyskowych;

• nie są wyposażone w funkcje zarządzania energią i nie zostały zaprojektowane 
do pracy przy silnym nagrzaniu.

W przeciwieństwie do dysków stacjonarnych dyski zoptymalizowane pod kątem 
materiałów wideo, takie jak dysk SkyHawk firmy Seagate:

są przystosowane do pracy przez całą dobę i przez wszystkie dni w roku;

są dostosowane do monitoringu wideo i nagrywania przez 90% czasu, 
co pozwala przeznaczyć pozostałe 10% czasu na odtwarzanie danych oraz 
ich kontrolę; obsługują obciążenia robocze o współczynniku do 550 TB/rok 
dla 3,5-calowych dysków;

obsługują płynne przesyłanie materiałów wideo z wielu kamer bez utraty klatek;

zapewniają niezawodną wydajność w systemach wielodyskowych oraz odporność 
na drgania w środowiskach wielodyskowych;

są wyposażone w zaawansowane funkcje zarządzania energią;

mają wbudowane oprogramowanie SkyHawk Health Management, które aktywnie 
chroni pamięć masową systemu wideo za pomocą opcji prewencji, interwencji 
i odzyskiwania danych.

Dyski zoptymalizowane pod kątem materiałów wideo stanowią optymalne rozwiązanie dla 
systemów niezawodnej pamięci masowej do przechowywania zapisu z wielu kanałów wideo 
i wysokiej jakości filmów.
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Zastosowania 
konsumenckie / 
małe i średnie 

przedsiębiorstwa, 
zastosowania do 
domów i handlu 

detalicznego

Handel detaliczny, 
małe i średnie 

przedsiębiorstwa, 
bankowość, 

zastosowania 
komercyjne

Zastosowania 
profesjonalne – lotniska, 

instytucje rządowe, 
budownictwo, handel, banki

Zastosowania komercyjne – 
bezpieczeństwo w miastach, 

sztuczna inteligencja, 
wojskowość, ochrona granic

Dyski HDD SkyHawk 
i SkyHawk AI

Dysk HDD SkyHawk AI, 
dysk HDD Exos i dysk SSD 

Nytro SAS

Dysk Exos HDD:

Przetwarzanie danych na 
brzegu sieci oraz urządzenia 

pamięci masowej

Exos E 4U106Exos X 2U12,  
Exos X 5U84

Cyfrowe i sieciowe 
rejestratory wideo

Rejestrator 
DVR

Rozwiązania 
hybrydowe, 

NVR AI, 
urządzenia VMS

Rejestratory NVR klasy korporacyjnej, 
podsystemy pamięci masowej wykorzystujące 

urządzenia VMS

Systemy JBOD, 
archiwum pamięci 

masowej typu 
Cold Storage

Rozpoznawanie twarzy, 
sekwencyjne rejestrowanie 

wideo 24×7

Rozpoznawanie twarzy, analiza 
wzorców ruchu, operacje związane 

z uczeniem maszynowym

Mieszane 
obciążenia

Tworzenie kopii 
zapasowych 

materiałów wideo

Rozwiązania do przechowywania danych 
z monitoringu i systemów bezpieczeństwa
Odblokuj potencjał danych, stosując rozwiązania 
z brzegu sieci do chmury.  

Przetwarzanie 
danych i scentralizowana 

pamięć masowa

Kopie zapasowe 
danych
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1 Dotyczy 3,5-calowych dysków o pojemności do 16 TB
2 Oprogramowanie SkyHawk Health Management jest obecnie dostępne w dyskach SkyHawk oraz SkyHawk AI
3  Plan Rescue Data Recovery Services (usług odzyskiwania danych) jest dołączony na dwa lata i nie jest dostępny we 

wszystkich krajach. Prosimy o kontakt z przedstawicielem sprzedażowym firmy Seagate, aby dowiedzieć się więcej.

Obsługa większych obciążeń roboczych przy przesyłaniu strumieniowym 
Do 64 kamer w systemach wyposażonych w 16 lub więcej kieszeni dyskowych nagrywających 
do 550 TB/rok

Zwiększona niezawodność
Do 1,5 mln godzin średniego czasu bezawaryjnej pracy oraz oprogramowanie ImagePerfect™ 
i ImagePerfect AI zapewniają płynne przesyłanie wideo w trybie całodobowym, co zapobiega 
gubieniu klatek i danych AI

Ponad 10 tys.1 godzin treści w jakości hd 
Pojemność od 1 TB do 18 TB w 3,5-calowych dyskach

Lepsza odporność na drgania i wyższa wydajność
w systemach wielodyskowych, ponieważ dyski te zostały wyposażone w czujniki drgań 
wywołanych przez ruch obrotowy

Skyhawk Health Management 
Aktywnie zabezpiecza pamięć masową systemów monitoringu, koncentrując się na opcjach 
prewencji, interwencji oraz odzyskiwania danych2

Plan Rescue Data Recovery Services (usług odzyskiwania danych) 
w razie utraty danych lub wypadku losowego3

Do 5 lat ograniczonej gwarancji

Dyski SkyHawk i SkyHawk AI, zoptymalizowane 
pod kątem systemów monitoringu wizyjnego, 
są znane ze swojej niezawodności, wydajności 
i elastyczności. Siódma generacja naszych dysków 
twardych SkyHawk stanowi idealne rozwiązanie 
do dzisiejszych systemów analityki materiałów 
wideo z kamer NVR, które wymagają zwiększonej 
liczby kamer nagrywających w jakości HD. 
Oferowane dyski są niezastąpione w procesie 
budowania skalowalnych systemów monitoringu 
NVR i przynoszą więcej korzyści niż dyski do 
komputerów stacjonarnych, w tym:

Poszerz swoją ofertę sprzedaży, korzystając 
z dysków Seagate zoptymalizowanych pod 
kątem systemów monitoringu wideo.

• W przeciwieństwie do innych dysków twardych 
do systemów monitoringu dyski SkyHawk AI 
obsługują równocześnie 32 strumienie AI oraz 
64 strumienie wideo

• Dyski SkyHawk AI obsługują odczyt i zapis 
strumieni AI w stosunku 50/50 i mogą zmieniać skalę 
obciążeń roboczych AI, dopasowując działanie do 
środowiska użytkownika. Przesyłanie strumieniowe 
wideo zostało zoptymalizowane pod kątem środowisk 
monitoringu, w których wymagane są obciążenia 
robocze odczytu/zapisu w stosunku 10/90%

• Oprogramowanie układowe ImagePerfect AI obsługuje 
dane AI i chroni integralność zarejestrowanych treści 
wideo bez utraty klatek lub danych AI

• SkyHawk AI oferuje współczynnik obciążenia 
roboczego na poziomie 550 TB/rok, co stanowi 
wartość 3 razy większą w stosunku do standardowych 
dysków twardych do systemów monitoringu.

• Czujniki drgań wywołanych przez ruch obrotowy 
(RV) pozwalają utrzymać wysoką wydajność 
w wielokieszeniowych systemach NVR

• Do dysków SkyHawk i SkyHawk AI dołączono 
3-letni plan Rescue Data Recovery Services 
(usługi odzyskiwania danych), standardową 3-letnią 
gwarancję (SkyHawk) i 5-letnią ograniczoną 
gwarancję (SkyHawk AI)

SkyHawk AI: Dysk do analizy obrazu wideo 
z użyciem AI
Obecne wymagania stojące przed systemami do analityki wideo gwałtownie rosną wraz 
z rosnącym zapotrzebowaniem na lepszej jakości dane z każdej zarejestrowanej klatki. 
Firma Seagate produkuje dyski SkyHawk AI – pierwsze na świecie dyski twarde przeznaczone 
do monitoringu w połączeniu ze sztuczną inteligencją, które pozwalają na szybsze 
i skuteczniejsze podejmowanie decyzji. Innowacyjna konstrukcja dysków SkyHawk została 
zoptymalizowana pod kątem uczenia maszynowego oraz uczenia głębokiego. Te dwie funkcje 
stanowią zasadnicze elementy składające się na sztuczną inteligencję. Dyski SkyHawk 
zapewniają niezawodne możliwości w zakresie pamięci masowej, wysoką rozdzielczość 
zapisanych filmów oraz zaawansowane przesyłanie strumieniowe danych analitycznych.

Funkcje obejmują:
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Bezpieczeństwo i zindywidualizowana 
ochrona dzięki usługom Seagate Rescue 
Data Recovery Services (usługom 
odzyskiwania danych)
Plan usług odzyskiwania danych Rescue Data Recovery Services, dołączony do każdego 
dysku SkyHawk AI i dostępny jako opcja w dyskach SkyHawk oraz SkyHawk Lite, gwarantuje 
szybki i nieskomplikowany proces odzyskiwania danych w ciągu 15 dni w razie nieumyślnego 
usunięcia lub uszkodzenia danych. Dodatkowo Seagate zapewnia najwyższy w branży 
współczynnik skuteczności odzyskiwania danych! 

Policja w Changwu wysoko ocenia pomoc zespołu zajmującego się odzyskiwaniem danych 
w firmie Seagate przy rozwiązaniu sprawy kradzieży złota:

„Uważamy, że firma Seagate odegrała kluczową 
rolę, udzielając nam pomocy w rozwiązaniu 
sprawy i wniosła ogromny wkład w dochodzenie. 
Praca zespołowa, energia, współpraca 
międzywydziałowa oraz wybitne umiejętności 
zawodowe demonstrowane przez pracowników 
Seagate wywarły wielkie wrażenie na wszystkich 
policjantach biorących udział w dochodzeniu”.

– rzecznik policji w Changwu.

Prewencja. Interwencja. 
Odzyskiwanie danych.
SkyHawk Health Management (SHM) to wbudowane oprogramowanie zaprojektowane 
z myślą o prewencji, interwencjach i odzyskiwaniu danych. SHM pomaga zarządzać stanem 
dysku i zapewnia dostęp do usług odzyskiwania danych Rescue w razie jego uszkodzenia.

Aby wdrożyć tę funkcję, SHM analizuje wiele parametrów powiązanych ze stanem 
dysku i wykorzystuje autorskie parametry do określenia potencjalnego wpływu na dysk. 
Na podstawie tych danych oraz informacji na temat dodatkowych warunków operacyjnych, 
takich jak temperatura i wilgotność, SHM rekomenduje podjęcie działań prewencyjnych. 
Może proponować określone działania interwencyjne, kiedy zagrożony będzie stan dysku. 
Oprogramowanie SHM jest kompatybilne z następującymi produktami wybranych partnerów: 
Hikvision, Dahua, Tiandy oraz Uniview.

RAID RapidRebuild™ to najnowsza funkcja, która znacząco redukuje czas potrzebny do 
odbudowy woluminu. Funkcja ta odbudowuje tylko uszkodzone, rozłożone dane, a następnie 
kopiuje pozostałe, nieuszkodzone dane na zapasowy dysk twardy. Funkcja SHM jest 
także połączona z najlepszymi w branży usługami odzyskiwania danych Seagate Rescue, 
zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom korzystającym z dysków SkyHawk.

Prewencja
SHM monitoruje warunki operacyjne i zaleca działania prewencyjne, takie jak kontrola 
temperatury i drgań, aby ograniczyć degradację dysku.

Interwencja
SHM analizuje wiele wewnętrznych parametrów wydajności i określa stan dysku. Kiedy 
zostanie ustalone, że stan dysku uległ pogorszeniu, system NVR może zalecić utworzenie 
kopii zapasowej, aby zapewnić ciągłość dostępu do danych.

Odzyskiwanie danych
Dzięki dołączonej możliwości korzystania z najskuteczniejszych w branży usług Rescue 
Data Recovery Services (usług odzyskiwania danych) klienci mogą czuć się bezpiecznie, 
wiedząc, że mają dostęp do najlepszych ekspertów w zakresie odzyskiwania danych 
w bezpiecznym środowisku.
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Portfolio 
dysków 
Seagate

Bezpieczeństwo może przybierać wiele form. Choć dyski 
SkyHawk są przeznaczone do systemów monitoringu wideo, 
projektujemy również dyski do mniejszych konfiguracji, 
do systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz 
większych, korporacyjnych systemów monitoringu.

Systemy monitoringu
Zastosowania

Systemy rejestratorów NVR/
DVR na brzegu sieci

Systemy rejestratorów 
sieciowych (NVR) 
wykorzystujące AI

Scentralizowany  
back-end

Typowe zastosowania
Dom i biuro, budynki 

komercyjne, kampusy, 
fabryki, hotele 

Bankowość/finanse, 
sprzedaż detaliczna, miejskie 

systemy bezpieczeństwa 

Scentralizowane, końcowe 
przetwarzanie w chmurze

Kluczowe wymagania 
systemowe

Niezawodność
Skalowalność
Ochrona przed utratą danych

Niezawodność
Wydajność
Wykorzystanie AI

Niezawodność
Wydajność
Skalowalność

Seagate rekomenduje

SkyHawk
Dyski do ogólnie stosowanych 

systemów monitoringu, 
dostosowane do rejestracji 

przez całą dobę i intensywnego 
zapisu danych rejestrowanych 

w systemach monitoringu.

SkyHawk AI
Pierwsze na świecie 
dedykowane dyski 

do rozwiązań 
z zakresu monitoringu 
wykorzystujących AI.

Exos
Najlepszy na rynku dysk 

klasy korporacyjnej obsługuje 
petabajty danych z kamer 

i obciążenia robocze 
z zastosowaniem sztucznej 

inteligencji do przechowywania, 
analizowania i archiwizacji 

danych.

Wielokieszeniowe 
rejestratory NVR

Rejestratory NVR 
wykorzystujące AI

IP SAN / Serwerowe 
centrum danych

Wymiary 3,5 cala 3,5 cala 3,5 cala

Pojemność 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 8, 10, 12, 14, 16 od 1 do 18

Liczba kamer HD do 64 do 64 Bez ograniczeń

Systemy monitoringu 
wykorzystujące AI – 32 strumienie Nielimitowane strumienie AI

Czujniki RV Tak1 Tak Tak

Wydajność maks. 
trwały DTR, MB/s do 210 do 250 do 250

Niezawodność (średni 
czas bezawaryjnej pracy, 
liczba godzin)

1 mln 1,5 mln 2 mln

Obciążenie znamionowe, 
TB/rok 180 550 550

Wewnętrzne
odzyskiwanie danych 3 lata 3 lata Opcjonalnie

Bezpieczeństwo danych Nie Nie Tak

Ograniczona gwarancja 3 lata 5 lat 5 lat

Drive Health Management Tak Tak Nie

1 Pojemności od 4 TB



Lider rynkowy w zakresie pamięci 
masowej do analityki wideo
Dyski twarde SkyHawk powstały na bazie ponad 10 lat 
doświadczeń w dziedzinie zaawansowanych technologii.

Doświadczenie
Materiał zawarty w danych stanowi najcenniejszy produkt monitoringu  
wizyjnego, będący źródłem danych analitycznych i informacji typu business 
intelligence. Jedynie dysk twardy SkyHawk, łączący stałą gotowość 
i niezawodność z wbudowaną funkcją odzyskiwania danych, zapewnia 
ochronę danych i zabezpiecza cyfrowe aktywa.

Innowacje
Są to pierwsze na rynku dyski twarde zoptymalizowane pod kątem systemów 
monitoringu wykorzystujących AI. Nasza firma stale dostarcza nowych rozwiązań. 
Z każdym rokiem wprowadzamy innowacje, a nasze roczne inwestycje w badania 
i rozwój wynoszą ponad 1 mld USD.

Niezawodność
Stosowanie wydajnych i niezawodnych dysków ma kluczowe znaczenie. 
Oprogramowanie SHM dostarcza użytkownikom komunikaty dotyczące działań 
prewencyjnych, interwencji i odzyskiwania danych, zapewniając bezpieczeństwo 
użytkowania.

Skalowalność
Dyski Seagate SkyHawk jednocześnie obsługują do 64 kamer w jakości HD. 
Stosując dyski SkyHawk AI, użytkownicy korzystają z obsługi dodatkowych 32 
równoległych strumieni AI. Obsługa NVR pozwala projektować środowiska RAID 
z ponad 16 dyskami, zmieniać skalę i osiągnąć niezawodność i wydajność.

„Szukaliśmy produktów, których jakość byłaby 
porównywalna do jakości podzespołów instalowanych 
w serwerach, ponieważ chcieliśmy włączyć do naszej 
oferty zastosowania AV. Firma Seagate udowodniła, 
że jest liderem na rynku tego rodzaju technologii. 
Stwierdziliśmy, że urządzenia firmy Seagate mają 
odpowiednie specyfikacje techniczne dostosowane 
do naszych wymagań pod względem ceny, 
wydajności i pojemności pamięci masowej”.
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Aby utrzymać swoją konkurencyjną przewagę, firma Oncam Grandeye 
korzysta z produktów firmy Seagate:

Bryan Waters, 
Oncam Grandeye

Dysk SkyHawk zapewnia naszym klientom 
wydajność i niezawodność

12 13

„Dyski SkyHawk do systemów monitoringu obsługują 
ekstremalne obciążenia robocze, charakteryzują się 
niskim poborem energii, zapewniają długookresową 
niezawodność i są w stanie funkcjonować w trudnym 
otoczeniu, w zróżnicowanych zakresach temperatur. 
Jako takie stanowią idealne rozwiązanie do stosowania 
w wieży British Airways i360 zlokalizowanej na 
nadbrzeżu w Brighton”.

Christopher Dean,  
Brighton CCTV

„Po zmianie dysków na produkty firmy Seagate 
spadł nasz współczynnik błędów dysku i osiągnęliśmy 
doskonały poziom NFD (braku utraty klatek) 
podczas certyfikacji naszego rozwiązania za pomocą 
rozwiązania Xprotect VMS firmy Milestone System”.

Bing Wan,
Odporne systemyenabling forensic-grade surveillance

„Wszystkie sieciowe rejestratory wideo zbudowane 
przez Sentry Security Systems Inc. zostały wyposażone 
w dyski Seagate SkyHawk do systemów monitoringu 
ze względu na ich sprawdzoną niezawodność, 
lepszą wydajność i przepustowość nagrywania 
na naszych serwerach”.

Nick Keller,
Sentry Security Systems Inc. 
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Wydajne i ekonomiczne rozwiązanie 
do zarządzania materiałami wideo
Wymagające aplikacje VMS mogą z łatwością generować terabajty danych. 
W związku z tym użytkownicy potrzebują skalowalnego, scentralizowanego 
rozwiązania pamięci masowej, takiego jak sieć pamięci masowej (SAN) do 
zastosowań VMS, zamiast jednego rozwiązania z ograniczeniami, takiego jak NVR 
lub VMS. VMS to integralna część planu zabezpieczeń całej organizacji pełniąca 
rolę punktu agregacji wszystkich czujników i kamer IP, zarówno na miejscu, 
jak i w zewnętrznych lokalizacjach. 

Monitoring wideo we współczesnym świecie wykracza poza same zabezpieczenia, 
wymagając od systemów VMS responsywności i realizacji różnych zadań, takich 
jak pomoc przy generowaniu wyższego zwrotu z inwestycji. Nagrania wideo nie 
czekają już bezczynnie na powtórki, a liczba kamer IP może znacząco wzrosnąć. 
Analityka wideo oraz sztuczna inteligencja generują więcej danych, a dyski 
Seagate Exos X 5U84 wychodzą naprzeciw nowym wymaganiom, oferując 
większą pojemność i wyższą wydajność.

Seagate to czołowy ekspert w zakresie tworzenia ściśle zintegrowanych 
rozwiązań pamięci masowej, które oferują dużą pojemność w małej obudowie, 
szybki dostęp, łatwość zarządzania i efektywne kosztowo zabezpieczenia, 
przygotowane na kolejne etapy aktualizacji technologii. Platforma pamięci 
masowej Seagate Exos X jest wyposażona w unikalny kontroler IO, który obejmuje 
technologię Seagate ADAPT l(Autonomic Distributed Allocation Protection 
Technology). Ta technologia wykorzystuje koncepcję rozproszonej macierzy 
RAID i wdraża innowacyjną metodę, dzięki której platforma pamięci masowej 
dostarcza następujących korzyści.

Do 128 dysków 
Łatwa rozbudowa pamięci masowej i bezproblemowe stosowanie mieszanych 
dysków w pojedynczym woluminie pamięci masowej.

Różne konfiguracje RAID 
Możliwość wyboru pomiędzy wyższą wydajnością lub większą tolerancją na błędy 
w razie awarii dysku.

Do 95% szybsza odbudowa 
Dzięki technologii Rapid Rebuild odbudowa woluminu pamięci masowej jest 
szybsza niż w tradycyjnych macierzach RAID, w porównaniu z rozwiązaniem 
RAID 6.

Współpraca z różnymi typami dysków
Możliwość stosowania dysków SSD i HDD oraz tradycyjnych macierzy RAID 
pozwala dostosować rozwiązanie do Twoich potrzeb i budżetu.

W połączeniu z najwyższej klasy oprogramowaniem do odzyskiwania danych 
platforma pamięci masowej Seagate Exos X 5U84 SAN stanowi inteligentną opcję, 
która pozwala sprostać wyzwaniom związanym ze scentralizowaną pamięcią 
masową i zapewnić skalowalność, wysoką wydajność oraz ochronę danych na 
nadchodzące lata.
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Czas odbudowy ADAPT oraz wydajność 
w razie awarii

Charakterystyka RAID 6 
(8 + 2)

24 dyski 
ADAPT

84 dyski 
ADAPT

120 dysków 
ADAPT

Odbudowa, 
awaria 1 dysku 55,5 godziny 24 godziny 7 godzin 5,3 godziny

Tolerancja na błędy: 
po drugiej awarii dysku 55,5 godziny 9 godzin 1 godzina 25 minut

Wpływ na wydajność, 
awaria 1 dysku -41% -23% -8% -6%

Wpływ na wydajność, 
awaria 2 dysków -62% -37% -14% -10%

Charakterystyka i zalety 
Optymalizacja pod kątem przesyłania strumieniowego 
Duża przepustowość do obsługi większej liczby rejestratorów wideo oraz więcej klatek 
na sekundę bez poświęcania jakości materiałów.

ADAPT 
Technologia Rapid Rebuild odbudowuje woluminy pamięci masowej do poziomu 
95% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. ADAPT oferuje ponadto możliwość 
zarządzania za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika (GUI) dla 
scentralizowanego sterowania systemem, udostępnianie pamięci masowej oraz 
dostosowanie wydajności przez wybór pożądanych funkcji pamięci masowej Seagate.

Pierwsi na rynku 
Rozwiązanie zapewnia największą pojemność, zaspokajając stale rosnące 
zapotrzebowanie na pamięć masową do systemów nadzoru wizyjnego oraz dłuższy 
okres przechowywania materiałów filmowych i zdjęć bez utraty danych.

Szyfrowanie 
Zaszyfrowane dyski twarde z technologią Seagate Secure™ zabezpieczają dane 
nawet w przypadku zagubienia czy kradzieży.
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Wdrażanie wydajnego i skalowalnego 
rozwiązania, gotowego na wyzwania 
przyszłości i kosztowo efektywnego 
Wydział Global Trust and Security w Seagate z powodzeniem zaktualizował 
swoją globalną sieć monitoringu wideo VMS za pomocą oprogramowania Security 
Center Omnicast™ firmy Genetec w połączeniu z platformą pamięci masowej Seagate 
Exos X 5U84 SAN. Jest to inteligentne połączenie produktów do pamięci masowej 
danych, które pozwala na łatwe zarządzanie, szybki dostęp i maksymalizację 
czasu pracy. Rozwiązanie to pozwala zaspokoić potrzeby Seagate w zakresie 
scentralizowanej pamięci masowej, wielu jednoczesnych strumieni wideo, 
zoptymalizowanej ochrony danych i bezpieczeństwa, zapewniając skalowalność, 
wysoką wydajność i ochronę danych na nadchodzące lata.

Korzystając z rozwiązania do zarządzania wideo Genetec Security Center i platformy 
pamięci masowej Seagate Exos X 5U84 SAN, dział Global Trust & Security w Seagate 
uzyskał ujednoliconą platformę bezpieczeństwa z pojedynczym interfejsem do 
zarządzania monitoringiem wideo na całym świecie, który zapewnia wiedzę sytuacyjną, 
kontrolę dostępu i analizę informacji. Rozwiązanie to zapewnia firmie Seagate 
następujące korzyści: 

Wyznaczniki sukcesu

• scentralizowane zarządzanie z możliwością połączenia się ze wszystkimi globalnymi 
strumieniami systemów monitoringu wideo oraz urządzeniami Seagate; 

• zwiększona przepustowość, która pozwala na obsługę większej liczby kamer i większej 
liczby klatek bez obniżania jakości;

• możliwość odbudowy woluminów pamięci masowej o nawet 95% szybciej w stosunku 
do konwencjonalnych rozwiązań RAID; 

• rozszerzona i uproszczona możliwość zmiany skali;

• technologia gotowa na wyzwania przyszłości, która zapewnia oszczędności przy instalacji 
i wprowadzaniu aktualizacji; 

• lepsza ochrona danych przez zastosowanie szyfrowania danych w ruchu i spoczynku 
oraz zabezpieczeń sprzętowych, takich jak technologia Advanced Distributed Autonomic 
Protection Technology (ADAPT). 

„Doświadczenie firmy Genetec 
w dziedzinie zarządzania wideo 
w połączeniu z najlepszymi w swojej 
klasie rozwiązaniami pamięci masowej 
danych do zastosowań korporacyjnych 
to idealny zestaw do zarządzania 
systemem monitoringu umożliwiający 
naszemu zespołowi Global Trust and 
Security korzystanie z pełnego zestawu 
narzędzi, które są łatwo dostępne oraz 
łatwe w zarządzaniu i sterowaniu”.

Ken Claffey, starszy wiceprezes ds. 
korporacyjnych rozwiązań do obsługi 
danych w Seagate

Studium przypadku
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Usługa i funkcje
Prostota łączności Plug-and-Play 
Rozwiązanie jest gotowe do użytku z bezpośrednio podłączanymi urządzeniami 
lub urządzeniami podłączanymi do sieci. Dane można przenosić bez konieczności 
stosowania dodatkowych aplikacji.

Szybkość dostępu i przystępna cena 
Dane są szybko przesyłane za pomocą elastycznego i wydajnego modelu 
subskrypcji niezależnie od ograniczeń w przepustowości.

Bezpieczeństwo i wytrzymałość 
Wzmocniona obudowa chroni dane w czasie transportu, a 256-bitowe szyfrowanie 
sprzętowe AES pomaga zadbać o ich bezpieczeństwo.

Transfer danych bez konieczności użycia komputera 
Przenoszenie danych z brzegu sieci bez komputera. Wystarczy podłączyć 
źródło danych bezpośrednio do Mobile Shuttle i można rozpocząć transfer plików, 
korzystając z wyświetlacza e-ink.

Kamera noszona 
przy ciele

Drony

Telefon komórkowy

Nagrywanie 
przełuchań

Rozpoznawanie tablic 
rejestracyjnych

Transfer dużych ilości danychKomenda policji

Monitoring wideo dostępny jako 
usługa (VSAAS) w ramach pamięci 
masowej w chmurze
Rozwiązania Lyve Cloud od Seagate są skalowalne, modułowe i współpracują 
z rozwiązaniami różnych producentów, co zapewnia kompletną pamięć masową 
do hybrydowych i hostowanych systemów VSaaS. Rozwiązania te współpracują 
płynnie z systemami VMS, umożliwiając tworzenie kopii zapasowych w czasie 
rzeczywistym i długoterminowe przechowywanie danych.

Klienci poszukują alternatywnych opcji pamięci masowej dostępnej na żądanie 
ze względu na ustawiczny wzrost i zmiany w zapotrzebowaniu na dane z systemów 
monitoringu wideo. Pożądane rozwiązanie musi zapewnić trwałość danych, spójną 
wydajność, obsługę funkcji zabezpieczeń oraz możliwość zmiany skali w miarę potrzeb.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, producenci rozwiązań do monitoringu 
wykorzystują potencjał chmury. W celu wzmocnienia swojej pozycji firmy w coraz 
większym stopniu wdrażają rozwiązania bazujące na chmurze oraz usługi 
określane jako VSaaS.
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Stosując hybrydowe rozwiązania VSaaS, lokalne sieci wykorzystują chmurę do 
tworzenia kopii zapasowych i długoterminowego, skalowalnego przechowywania 
danych. Klienci mogą w ten sposób zmniejszyć obciążenie operacyjne związane 
z fizyczną pamięcią masową i ominąć koszty modernizacji. 

Korzystając z hostowanego rozwiązania VSaaS, lokalne kamery wideo przesyłają 
dane do chmury za pośrednictwem urządzenia pośredniczącego. Ta metoda 
pozwala usługodawcom zaoferować klientom kompleksowe rozwiązania do 
zarządzania danymi od punktu końcowego do chmury.

Aby zapewnić opłacalność biznesową zarówno hybrydowe, jak i hostowane 
rozwiązania VSaaS do systemów pamięci masowej muszą być wyposażone 
w prostą pamięć i gwarantować odzyskiwanie danych o znaczeniu krytycznym 
oraz analitykę.

Charakterystyka i zalety 
Dane w ruchu 
Lyve™ Mobile to pojemne rozwiązanie pamięci masowej na brzegu sieci, które 
pozwala przedsiębiorstwom gromadzić, przechowywać, przenosić i aktywować 
swoje dane wideo pod kątem analityki. Ten zintegrowany, modułowy pakiet 
rozwiązań jest skalowalny i nie podlega ograniczeniom producenckim, eliminując 
zależność od sieci i umożliwiając szybkie, bezpieczne i efektywne przenoszenie 
masowych zbiorów danych.
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VMS

Hostowany nadzór wizyjny jako usługa (VSaas)

Na miejscu

kamera/urządzenia 
Internetu rzeczy (IoT)

rejestrator NVR/DVR/
mikrocentrum danych

VMS

Hybrydowy nadzór wizyjny jako usługa (VSaas)

rejestrator NVR/DVR/
mikrocentrum danych

Na miejscu

kamera/urządzenia 
Internetu rzeczy (IoT) 

NTFS/Ext 
4 to Object 

Service 
(zgodne z S3)



Odkryj najnowsze rozwiązania do 
inteligentnej i bezpiecznej analityki wideo
Odwiedź zaktualizowane centrum rozwiązań do systemów monitoringu Seagate, 
aby dowiedzieć się więcej na temat naszych wiodących technologii, uzyskać 
dostęp do aktualnych zasobów oraz przetestować narzędzie sprawdzające 
kompatybilność systemu.

Informacje o naszych partnerach 
Przeczytaj o tym, jak nasi przodujący w swoich branżach partnerzy przekształcają 
technologię monitoringu na potrzeby jutra.

Technologia 
Odkryj najważniejsze technologie, które czynią dyski SkyHawk najlepszymi 
rozwiązaniami w branży.

Baza wiedzy 
Zwiększ poziom swojej wiedzy za pomocą narzędzi szkoleniowych, takich jak 
webinaria, dokumenty z analizami branżowymi i opracowania techniczne na temat 
poszczególnych produktów.

Portfolio i kompatybilność 
Wybierz dyski, które najlepiej sprawdzą się w pracy przy obsłudze określonych 
obciążeń roboczych.

SkyHawk Health Management 
Aktywnie zabezpiecza pamięć masową systemu monitoringu, korzystając z opcji 
prewencji, interwencji oraz odzyskiwania danych.

Kalkulator pamięci masowej 
Oblicz szacunkową ilość potrzebnej pamięci masowej na podstawie różnych 
parametrów (takich jak współczynnik klatek na sekundę, rozdzielczość 
i liczba kamer).

Dowiedz się więcej na stronie  
seagate.com/solutions/videoanalytics/
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Korzystaj z udogodnień dostępnych dla partnerów biorących udział 
w programie i zarejestruj się już dziś na stronie seagate.com/partners

Następnie zaakceptuj naszą 
standardową umowę2Wypełnij internetowy formularz1

Jako członek programu będziesz regularnie otrzymywać w naszych comiesięcznych 
biuletynach aktualne informacje dotyczące produktów i sytuacji w branży, uzyskasz 
dostęp do kompleksowego portalu z zasobami oraz możliwość kontaktu z naszym 
zespołem wsparcia.

Program oferuje bezpośredni dostęp do wymienionych poniżej cennych zasobów, 
które pomogą Ci uzupełniać na bieżąco wiedzę na temat nowych produktów 
i technologii:

•  zestawy marketingowe, przewodniki 
po produktach i karty sprzedaży;

•  szkolenia internetowe 
i materiały firmowe;

•  diagnostyka i aktualizacje 
oprogramowania układowego;

•  wsparcie oraz narzędzia 
umożliwiające śledzenie 
upoważnień do zwrotu produktów.

Zasoby i korzyści dla Partnerów 
Program Partnerski Seagate Insider oddaje do dyspozycji partnerów 
zajmujących się sprzedażą produktów unikatowe zasoby i korzyści, 
które otwierają nowe możliwości i dają szansę zwiększenia przychodów 
oraz rentowności.

Wsparcie i obsługa klienta
Produkty i usługi:  
seagate.com/about/contact-us/technical-support
 
Dostępne usługi obejmują:
• wsparcie przedsprzedażne i pomoc techniczną;
•  numery telefonów i godziny pracy obsługi Global Support Services
•  autoryzowane centra serwisowe firmy Seagate

Obsługa gwarancyjna: 
seagate.com/support/warranty- 
and-returns

Usługi odzyskiwania danych 
seagate.com/services-software/

Seagate OEM oraz dystrybucja 
Portal dla Partnerów:
seagate.com/direct-partners

Portal dla sprzedawców 
produktów Seagate:
seagate.com/partners

© 2021 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. Seagate, Seagate Technology i logo Spiral 
są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. ImagePerfect, 
SkyHawk, Exos oraz Nytro są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seagate Technology LLC lub jednej 
z jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe 
należą do odpowiednich właścicieli. Przy oznaczaniu pojemności dysków jeden gigabajt (oznaczany także jako „GB”) jest równy 
jednemu miliardowi bajtów, a jeden terabajt (oznaczany także jako „TB”) jednemu bilionowi bajtów. W systemie operacyjnym komputera 
mogą być stosowane różne standardy pomiarowe, a raportowana pojemność może być mniejsza. Ponadto część podanej pojemności 
jest używana do formatowania oraz w innych celach i może nie być dostępna do przechowywania danych. Ilościowe dane dotyczące 
używania w różnych zastosowaniach mają charakter przykładowy. Rzeczywiste ilości mogą różnić się w zależności od wielu czynników, 
takich jak rozmiar plików, ich format oraz używane funkcje i aplikacje. Rzeczywista szybkość transferu danych zależy od środowiska 
pracy i innych czynników. Firma Seagate zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez powiadomienia zmian w ofercie produktów lub 
w ich parametrach. SC689.2-2107PL, lipiec 2021
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