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Được chế tạo chống 
chịu trong các điều kiện 
môi trường khắc nghiệt
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, kỷ 
nguyên mang lại vô số lợi ích, nhưng song song 
với đó cũng là vấn nạn vô cùng nan giải – khối 
lượng dữ liệu số mỗi ngày một tăng. Từ các phát 
thanh viên đến bệnh viện, từ bảo tàng đến các 
doanh nghiệp IoT, nhu cầu về quản lý, lưu trữ, truy 
xuất nhanh và hiệu quả các tài sản dữ liệu lớn đã 
và đang trở nên vô cùng cấp thiết. 

Tình trạng đó, từ nay sẽ không còn nữa. Nhanh 
hơn băng từ, đáng tin cậy hơn LTO hoặc Ổ Đĩa 
Cứng, Ổ Đĩa Quang Sony luôn bền bỉ với thời gian, 
chống chịu được mọi yếu tố ngoại cảnh nhằm 
đảm bảo các hoạt động kinh doanh được diễn ra 
liên tục.

Sony ODA
Mang lại hiệu quả sử dụng đa ngành

‘3-2-1 Best 
Practice’ – Chuẩn 
lưu trữ ngành
Các tệp tin máy tính có thể bị 
mất theo rất nhiều cách — vô 
tình xóa tệp tin, virut tấn công, 
hệ thống bị sập hoàn toàn hoặc 
ổ cứng bị lỗi. Chọn đúng nền 
tảng lưu trữ dữ liệu là cách duy 
nhất để bảo vệ và kéo dài tuổi 
thọ các tài sản có giá trị của bạn.

‘3-2-1 Best Practice’ nghĩa là 
bạn cần tối thiểu 3 bản sao 
dữ liệu được lưu trữ trên 2 nền 
tảng khác nhau và một bản sao 
dự phòng ngoại tuyến. Đó là 
nguyên tắc đơn giản nhằm đảm 
bảo các tài sản dữ liệu quan 
trọng của bạn được an toàn và 
kéo dài.

Tầm quan trọng của 
việc quản lý dữ liệu 
vĩnh cửu

Dữ liệu của bạn liệu có thể chống chịu 
được các thay đổi của môi trường và 
công nghệ trong vòng 30 năm tới?

Bạn có thấy 
khó khăn trong 
việc truy xuất 
nhanh dữ liệu 
không?

Bạn có tiết 
kiệm được chi 
phí cho việc 
quản lý dữ liệu 
không?

Bạn ngăn dữ 
liệu bị lỗi bằng 
cách nào?

Bạn có đủ dung 
lượng để lưu 
các dữ liệu quan 
trọng của mình 
không?4 5
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Lưu Trữ Video 

Quản Lý Dữ Liệu 
An Toàn

Lưu Trữ Dữ Liệu 
R&D và S&D

Bảo Tàng & Lưu Trữ 
Quốc Gia

Trung Tâm Dữ Liệu

Y Tế

Ổ Đĩa Quang Sony tạo ra bước đột phá về tốc độ, sự tin cậy và hiệu quả truy cập. Chi phí thấp và 
có thể nâng cấp hoàn hảo về sau, Sony ODA là sự lựa chọn tuyệt vời cho mục tiêu bảo vệ và quản 
lý dữ liệu an toàn ở tất cả các lĩnh vực và mọi lúc mọi nơi.

Lý Do Mất Dữ Liệu
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Lựa chọn tốt hơn, giải pháp tốt hơn 
Ổ Đĩa Quang Sony

Ổ Đĩa Quang Sony tích hợp hệ thống lưu trữ bằng ổ đĩa công nghệ mới mang tính cách 
mạng. Thiết bị bao gồm nhiều ổ đĩa trong một cartridge vô cùng bền bỉ, là sự lựa chọn 
hoàn hảo khi kết hợp với bộ điều khiển phần mềm đi kèm có chức năng điều khiển từng ổ 
đĩa riêng biệt – tạo ra khả năng ghi/đọc dữ liệu hoàn hảo.

BỀN HƠN 
Lưu trữ đến tận Thời khắc cuối 
cùng
•  Sử dụng ổ đĩa quang dung lượng cao thế hệ mới ‘Archival Disc’
•  Nhiều ổ đĩa được tích hợp trong một cartridge vô cùng bền bỉ
•  Tuổi thọ trên 100 năm sau phiên kiểm định gia tốc theo tiêu 

chuẩn ISO
•  Không yêu cầu lưu trữ đặc biệt

AN TOÀN HƠN 
Chống chịu được thiên tai
•  Luôn bền bỉ trong mọi điều kiện môi trường
•  Chống chịu được các tác động của nước
• Trên một triệu lần đọc dữ liệu
•  Từ giờ trở đi, dữ liệu sẽ luôn an toàn

NHANH HƠN 
Truy xuất tốc độ cao
•  Tốc độ đọc trung bình 375MB/s* 
•  Không tốn thời gian cho việc quấn băng từ
•  Truy cập tệp tin nhanh chóng và tiết kiệm thời 

gian, giúp tăng hiệu quả công việc
*Thế hệ 3

MẠNH MẼ HƠN 
Truy cập ngẫu nhiên
• Truy cập ngẫu nhiên, tìm tệp dữ liệu chỉ trong 

nháy mắt

•  Công nghệ ghi/đọc dữ liệu không tiếp xúc, do 
đó không ảnh hưởng đến bề mặt ổ đĩa

•  Không hạn chế truy cập tuyến tính

•  Phát video 4K trực tiếp từ ổ đĩa

LÂU HƠN
TCO thấp và không phải di chuyển
• TCO cực thấp (Tổng Chi Phí Sở Hữu)

• Luôn đọc được các định dạng nội dung hiện hành trên phần 
cứng ODA tương lai

•  Khả năng tương thích vượt trội giúp giảm thiểu chi phí di 
chuyển

•  Nền tảng hoàn hảo cho việc lưu trữ bền vững

TỐT HƠN
Sự lựa chọn tuyệt vời để lưu trữ 
dữ liệu của bạn
• Nền tảng lưu trữ đáng tin cậy và bền vững thực sự

• Bảo vệ mọi nội dung số quan trọng của bạn

• Lưu trữ tài sản của bạn một lần và mãi mãi

• Giải pháp lưu trữ chống chịu mọi điều kiện khắc nghiệt 
trong tương lai

Ổ đĩa quang 8 kênh đầu 
tiên trên thế giới

Cơ Chế Thay Ổ Đĩa

LTO Ra đời năm 2000, Linear Tape Open (LTO) hiện 
đang là nền tảng lưu trữ dữ liệu phổ biến trên 
toàn thế giới. LTO có nhiều lợi ích vì là định dạng 
mở dung lượng cao và tất nhiên cũng có những 
mặt hạn chế. Cụ thể, băng từ hay bị hỏng, tốc 
độ chậm, tuổi thọ ngắn nếu không được bảo 

quản đúng cách. Một vấn đề nữa của LTO là nền 
tảng này hoạt động dựa trên giải pháp truy cập 
tuyến tính, tức là nếu thường xuyên chuyển tiếp 
nhanh để truy cập các dữ liệu chọn trước sẽ làm 
xước bề mặt băng từ và dần dần sẽ làm giảm 
sút tính năng đọc và độ tin cậy.

Hard Disk Drives (HDD) (Ổ Đĩa Cứng) 
dễ bị trầy xước, cần phải bảo vệ và di 
chuyển dữ liệu định kỳ. 

Bạn có tưởng tượng được việc phải 
thay thế hàng trăm ổ dữ liệu trong 

SO VỚI 
HDD tổ chức của mình chỉ để đảm bảo sự 

tương thích và đáp ứng tiêu chuẩn 
chung không? Thực tế cho thấy, khi 
các ổ đĩa và giao diện hết tuổi thọ, 
các ổ HDD của bạn sẽ không thể thay 
thế và bạn phải quay trở lại công việc 
muôn thuở là đi tìm hệ thống lưu trữ 
hiệu quả hơn.
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