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ODS-D280U 
ODC-3300R

ODS-D380U 
ODC-5500R

ODS-L30M 
ODS-L60E หน่วยส่วนขยาย  

(ไดรฟ์และตลับออปติคัลดิสก์)

ODS-L100E หน่วยส่วนขยาย  

(เฉพาะตลับออปติคัลดิสก์)
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ทำางานได้กับทุกสภาพแวดล้อม

แม้ในยุคดิจิทัลจะมีสิ่งอ�านวยความสะดวกมากมาย แต่ก็น�ามาซึ่งปัญหาข้อมูล
ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ไปจนถึงโรง
พยาบาล หรือ พิพิธภัณฑ์ไปจนถึงภาคธุรกิจที่เน้น IoT ความจ�าเป็นในการ
จัดการข้อมูลระยะยาวให้มีประสิทธิภาพล้วนเป็นสิ่งที่ทุกๆองค์กรต่างให้ความ
ส�าคัญ และเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องขบคิดกัน

Sony Optical Disc Archive ถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหานี้หมดไป ด้วย
คุณสมบัติที่มีความรวดเร็วกว่าเทป และเถียรกว่า LTO หรือ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Sony ODA
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในทุกอุตสาหกรรม

‘หลักปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 3-2-1’ 
มาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล

ไฟล์คอมพิวเตอร์อาจมีการสูญหายไปด้วยเหตุผล
นานาประการ เช่น มีใครเผลอลบออกไป ถูกไวรัส
โจมตี ระบบหยุดท�างานทั้งระบบ หรือฮาร์ดดิสก์
ท�างานล้มเหลว วิธีการที่จะยืดอายุข้อมูลที่มีค่าของ
คุณได้ คือ การเลือกระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะ
สม

‘หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด 3-2-1’ หมายถึง คุณจ�าเป็น
ต้องมีส�าเนาข้อมูลอย่างน้อย 3 ฉบับ เก็บไว้ในสื่อ 
2 ประเภทที่แตกต่างกัน และมีส�าเนาส�ารอง 1 ฉบับ
เก็บไว้นอกสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกฎง่ายๆ ที่จะ
รับรองว่าข้อมูลส�าคัญๆจะปลอดภัยและคงอยู่ได้อีก
ยาวนาน

ความส�าคัญของการจัดการข้อมูล
เหนือกาลเวลา

ข้อมูลของคุณจะทนทานต่อสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปใน 30 ปีข้างหน้าได้หรือไม่

คุณรู้สึกว่าดึงข้อมูล
อย่างรวดเร็วได้อย่าง
ยากล�าบากใช่หรือไม่

การจัดการข้อมูลของ
คุณคุ้มกับเงินที่จ่ายไป
หรือไม่

คุณจะป้องกันไม่ให้
ใครมาก่อกวนข้อมูล
ของคุณได้อย่างไร

คุณมีความจุเพียงพอที่
จะจัดเก็บข้อมูลอันแสน
ส�าคัญของคุณหรือไม่4 5

2 3
1

คลังเก็บวิดีโอ 

การจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย

คลังเก็บข้อมูลในงาน R&D และ S&D

คลังเก็บข้อมูลในพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานระดับชาติ

ศูนย์ข้อมูล

การแพทย์

Sony Optical Disc Archive สื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์ที่ถือเป็นมาตรฐานใหม่ด้วยความเร็วที่มีเถียรภาพ และการเข้าถึงที่เชื่อถือได้ ด้วย
ความสามารถที่ปรับเปลี่ยนขนาดการจัดเก็บได้ง่ายและมีต้นทุนการเป็นเจ้าของต่�า Sony ODA จึงถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการจัดการและ
ป้องกันข้อมูลให้ปลอดภัยในทุกอุตสาหรกรรมและทุกยุคสมัย

สาเหตทุีท่�าใหข้อ้มลู
สญูหาย



DVD 16x

Based on general models

Blue-ray 12x

HDD 15K rpm
(Portable)

Data Transfer Speed

0 50 100 150 200 250 300

File Access Speed
25

30

27

100

10

*Using the ODC600RE cartridge based on internal testing

124

25 50 75 100 125 (Sec)

Mount

File Access
(MAX)

Eject
(MAX)

20 years10 years

Tape

3%~90%RH

0 year

Hard Disc

50 years 100 years

+100
years

Tape 30
years

5
years

-10~55  C

Optical Disc Archive
LTO (LTFS Format)

(MB/s)

อØ³หÀÙมÔ ¤ÇÒÁª×é¹

DVD 16x

Based on general models

Blue-ray 12x

HDD 15K rpm
(Portable)

Data Transfer Speed

0 50 100 150 200 250 300

File Access Speed
25

30

27

100

10

*Using the ODC600RE cartridge based on internal testing

124

25 50 75 100 125 (Sec)

Mount

File Access
(MAX)

Eject
(MAX)

20 »‚10 »‚

à·»

Humidity

3%~90 %RH

0 year

Hard Disc

50 years 100 years

+100
years

Tape 30
years

5
years

Temperature

-10~55  C

Optical Disc Archive
LTO (LTFS Format)

(MB/s)

+100 »‚

SSD

HDD

RAM

ทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า 
Sony Optical Disc Archive

Sony Optical Disc Archive ใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลบนดิสก์เก็บข้อมูลระบบใหม่ที่ไม่มีใครเคยใช้มาก่อน โดยใช้ดิสก์เก็บข้อมูลเปล่าจ�านวน
หลายจานภายในกล่องที่แข็งแรงทนทานและหน่วยดิสก์ไดรฟ์เฉพาะ ซึ่งมีซอฟต์แวร์ไดรฟ์เวอร์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถควบคุมดิสก์เก็บข้อมูลแต่ละ
จานแยกกันได้ จึงสามารถอ่าน/เขียนข้อมูลได้อย่างลื่นไหลตราบนานเท่านาน

แกร่งกว่า 
เก็บข้อมูลได้อย่างยาวนาน
•  ใช้ออปติคัลดิสก์รุ่นใหม่ที่มีความจุสูง เรียกว่า ‘Archival Disc’

•  ดิสก์เก็บข้อมูลเปล่าหลายจานจัดเก็บรวมกันภายในกล่องที่แข็งแรงคงทน

•  ใช้ได้นานกว่า 100 ปีด้วยการทดสอบในสภาวะเร่งตามมาตรฐาน ISO

•  ไม่มีข้อก�าหนดในการจัดเก็บพิเศษ

ปลอดภัยกว่า 
ทนทานแม้เกิดภัยพิบัติ
•  ทนทานและคืนสภาพได้รวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

•  ทนทานต่ออุทกภัย

• อ่านข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งล้านครั้ง

•  ข้อมูลจะปลอดภัยเสมอ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เร็วกว่า 
ดึงข้อมูลออกมาใช้ได้ด้วยความเร็วสูง
•  อัตราการอ่านข้อมูลเฉลี่ย 375 MB/วินาที* 

•  ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการกรอเทป

•  เข้าถึงไฟล์และถอดออกได้ในเวลาอันสั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของล�าดับ
การท�างาน

*รุ่น 3

แข็งแรงกว่า 
การเข้าถึงแบบสุ่ม
• เข้าถึงแบบสุ่ม จึงค้นหาไฟล์ได้ในทันที

•  เทคโนโลยีการอ่าน/เขียนข้อมูลโดยไม่ต้องสัมผัส จึงไม่ท�าให้พื้นผิว
ดิสก์เก็บข้อมูลเสียหาย

•  ปราศจากข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลในแนวตรง

•  เล่นวิดีโอ 4K ได้โดยตรงจากดิสก์เก็บข้อมูล

ยาวนานกว่า
TCO ต่�าและไม่ต้องโยกย้ายระบบ
• TCO (ต้นทุนการเป็นเจ้าของ) ต่�ามาก

• สื่อในวันนี้จะอ่านได้โดยใช้ฮาร์ดแวร์ ODA ในวันหน้าเสมอ

•  รองรับได้แม้ในรุ่นถัดไปจึงช่วยลดต้นทุนการโยกย้ายระบบ

•  สื่อที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการจัดเก็บข้อมูลในระยะยาว

ดีกว่า
ทางเลือกส�าหรับข้อมูลที่เก็บถาวร
• สื่อในการจัดเก็บข้อมูลที่มีเสถียรภาพและจัดเก็บได้ในระยะยาวอย่างแท้จริง

• ปกป้องเนื้อหาดิจิทัลทั้งหมดที่มีค่าของคุณ

• จัดเก็บข้อมูลของคุณเพียงครั้งเดียว แต่คงอยู่ตลอดไป

• โซลูชันการจัดเก็บสื่อที่ใช้ได้เสมอแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปแค่ไหนก็ตาม

ครั้งแรกของโลกที่ใช้หน่วยออปติคัลไดรฟ์ 8 ช่อง

กลไกตัวสลับเปลี่ยนดิสก์เก็บข้อมูล

LTO ลิเนียร์เทปโอเพน (LTO) เปิดตัวในปี 2000 เป็นสื่อการจัดเก็บ
ข้อมูลที่นิยมใช้กันทั่วโลก LTO มีข้อดีมากมายในฐานะฟอร์แมต
เปิดที่มีความจุสูง แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน โดยเฉพาะ เทปที่
กัดกร่อนได้ง่าย ติดตั้งและถอดได้ช้า และเวลาใช้งานที่ไม่ยาวนาน
หากไม่จัดเก็บอย่างเหมาะสม ปัญหาอีกประการหนึ่งของ LTO 

คือต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูลในแนวตรง ซึ่งแสดงว่าหากกรอ
เทปไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการบ่อยเกินไป ผิวของ
เทปจะถูกขีดข่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และลดความสามารถในการ
อ่านและความเสถียรของเทปไปตามกาลเวลา

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) มักมีแนวโน้มที่จะหยุดท�างานและ
ต้องป้องกันและโยกย้ายข้อมูลเป็นประจ�า 

ลองนึกถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไดรฟ์ข้อมูลนับร้อยใน
องค์กรของคุณ เพียงเพื่อที่จะรักษามาตรฐานและให้
รองรับกับอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไป เมื่อเวลาผ่านไป ไดรฟ์VS 

HDD
และอินเทอร์เฟสจะหมดอายุการใช้งาน HDD ของคุณจะ
เปลี่ยนไม่ได้ ท�าให้ต้องกลับมาตั้งต้นมองหาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอีกครั้ง
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