
โซลูช่ันส่ือจัดเก็บข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์เป็นทางเลือกท่ีเหมาะส�าหรับองค์กรท่ีต้องการความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล  
และต้องการจดัเกบ็ข้อมลูในระยะยาว ซ่ึงโซลูช่ันน้ีมาพร้อมกบัความสามารถในการขยายระบบอย่างง่ายดายและมีต้นทุนในการซือ้ท่ีน่าดึงดูดใจ  
สือ่จดัเกบ็ข้อมูลด้วยออปติคลัดิสก์มอบโซลช่ัูนการจดัเกบ็ข้อมลูให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ต้ังแต่การจดัการทรพัย์สนิท่ีเป็นส่ือดิจทัิล  
ไปจนถึงการสาธารณสุข การธนาคาร การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย

ไดรฟ์ ODS-D380U
เป็นโซลช่ัูนเริม่ต้นส�าหรบัการจดัเกบ็ข้อมูลส�าคัญๆท่ีเหมาะส�าหรบัองค์กร 
ต่างๆ รวมไปถึงเจ้าของกล้อง / ผู้ควบคุมงานโปรดักชัน หรือสตูดิ
โอขนาดเล็ก
ไดรฟ์ SuperSpeed USB 10 Gbps (USB3.2) เหล่านี้สามารถ
เช่ือมต่อเข ้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงโดยมอบโซลูช่ันส�าหรับ 
เดสก์ท็อปที่เหมาะแก่การปกป้องและจัดการไฟล์ในระยะยาว และยังเป็น
ตัวเลือกที่ง่าย เนื่องจากตลับออปติคัลดิสก์บรรจุหลายดิสก์ช่วยให้
สามารถท�างานรวมเป็นหนึ่งเดียว
 
คุณสมบัติหลัก:
• ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็ว: มีอัตราการอ่านที่ตรวจสอบแล้วโดย

เฉลี่ยที่ 375MB/วินาที (3Gbps) และอัตราการเขียนโดยเฉลี่ยที่ 
187.5MB/วินาที (1.5Gbps)

• อายุการใช้งานยาวนาน: สื่อจัดเก็บข้อมูลความจุสูงแบบเขียนครั้ง
เดียว (WORM)

• ตลับจัดเก็บข้อมูลออปติคัลดิสก์มาพร้อมความจุสูงสุด 5.5 TB 
ซึ่งเป็นระบบแบบไม่ต้องมีการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration 
Free System)

• เข้าถึงไฟล์ข้อมูลโดยการสุ่มไฟล์อย่างรวดเร็ว
• อินเทอร์เฟซ SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2) 

(ODS-D380U) ที่เชื่อมต่อได้ง่าย
• สถาปัตยกรรมโอเพ่นแพลตฟอร์ม-ฟอร์แมตดิสก์สากล (UDF)
• มาพร้อมซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล (Content Manager License)

ตลับจัดเก็บข้อมูลออปติคัลดิสก์ ODC5500R
ตลับจัดเก็บข้อมูลออปติคัลดิสก์ความจุสูงแบบเขียนครั้งเดียวมา
พร้อมความจุสูงสุด 5.5 TB คุณสามารถเลือกความจุของสื่อที่เหมาะ
กับขั้นตอนการท�างานของคุณที่สุด

หน่วยหลัก ODS-L30M
• ODS-L30M รองรับไดรฟ์สื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์

สูงสุดสองตัว ตลับออปติคัลดิสก์สูงสุด 30 ตัว และกลไกหุ่น
ยนต์ที่ติดตั้งมากับแร็ค 7U 19 นิ้ว

• ODS-L30M บรรจุตลับออปติคัลดิสก์สูงสุด 30 ตัว โดยตลับ
ออปติคัลดิสก ์ ODC5500R 30 ตัวจะจัดเก็บด้วยความจุสูงสุด 
165TB เพิ่มขยายไลบรารีโดยติดหน่วยส่วนขยายเข้ากับ ODS-
L30M ได้สูงสุดห้าหน่วย

• ระบบนี้เป็นเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอภินันทนาการซึ่งสามารถ
ใช้ร่วมกับ LTO หรือไลบรารีเทปบันทึกข้อมูลใด ๆ ก็ได้ใน
โครงสร้างพื้นฐาน SAN มาตรฐาน ซึ่งมอบโซลูชั่นการจัดเก็บ
ข้อมูลระยะยาวที่คุ้มค่า

สือ่จดัเกบ็ข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์ – ไลบรารแีบบขยายระบบ
ได้ PetaSite ท่ีเพิม่ขยายด้วยหน่วยส่วนขยายสูงสดุ 5 หน่วย
ODS-L30M ประกอบเป็นส่วนส�าคัญของไลบรารีแบบขยายระบบ
ได้ PetaSite ที่ขยายระบบได้ง่ายด้วยหน่วยส่วนขยาย ODS-L60E 
(ไดรฟ์และตลับออปติคัลดิสก์) และ ODS-L100E (เฉพาะตลับ
ออปติคัลดิสก์)

ODS-L60E จะขยายไลบรารีแบบขยายระบบได้ PetaSite ที่ท�างาน
ควบคู่กับหน่วยส่วนขยาย ODS-L30M และ ODS-L100E (เฉพาะ
ตลับออปติคัลดิสก์) ส่วน ODS-L100E จะขยายไลบรารีแบบขยาย
ระบบได้ PetaSite ที่ท�างานควบคู่กับหน่วยส่วนขยาย ODS-L30M 
และ ODS-L60E (ไดรฟ์และตลับออปติคัลดิสก์)

ติดหน่วยส่วนขยายเข้ากับ ODS-L30M ได้สูงสุดห้าหน่วยเพื่อสร้าง
ไลบรารี 42U แบบเดี่ยวที่มีตลับออปติคัลดิสก์จ์สูงสุด 535 ตัว 
(2.9425 PB) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยส่วนขยายที่ใช้

หน่วยหลัก ODS-L30M
ไดรฟ์ ODS-D380U
ตลับจัดเก็บข้อมูลออปติคัลดิสก์
แบบเขียนครั้งเดียว 5.5TB ODC5500R

สื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์



ข้อมูลจ�าเพาะ
ไดรฟ์สื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์ Gen 3 ODS-D380U

สื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์ 3 สื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์ 2
ผลิตภัณฑ์ ODS-D380U ODS-D280U

ความต้องการด้านพลังงาน 19.5 V DC (ให้อะแดปเตอร์ AC มา)
การใช้พลังงาน (สูงสุด) 105 W 80 W
อุณหภูมิขณะท�างาน 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F)

อุณหภูมิขณะเก็บรักษา -20°C ถึง +60°C (-4°F ถึง +140°F)
น้�าหนัก 4.8 กก.

ขนาด (ก, ส, ล) 
(ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) 146 x 95.5 x 414.4 มม.

อินพุต/เอาต์พุต*2 USB3.2 USB ความเร็วยิ่งยวด (USB3.0)

อุปกรณ์เสริมที่ให้มา

อะแดปเตอร์ AC 1 ชิ้น *1

สายเคเบิล USB3.2 Type C-C 1 เส้น
สายเคเบิล USB3.2 Type A-C 1 เส้น

คู่มือการใช้งาน 1 ชุด
คู่มือการใช้งาน (ซีดีรอม) 1 แผ่น

แผ่นหมายเลขซีเรียลส�าหรับตัวจัดการเนื้อหา (คีย์ใบอนุญาต) 1 แผ่น

อะแดปเตอร์ AC 1 ชิ้น *1

สายเคเบิล USB3.0 Type A-B 1 เส้น
คู่มือการใช้งาน 1 ชุด

คู่มือการใช้งาน (ซีดีรอม) 1 แผ่น
แผ่นหมายเลขซีเรียลส�าหรับตัวจัดการเนื้อหา (คีย์ใบอนุญาต) 1 แผ่น

*1 ไม่รวมสายไฟ AC
*2 USB3.2: SuperSpeed USB 10 Gbps, USB3.0: SuperSpeed USB

คาร์ทริดจ์สื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์
สื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์ 3 สื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์ 2

ชื่อรุ่น ODC5500R ODC3300R
ประเภทสื่อ เขียนครั้งเดียว เขียนครั้งเดียว
ความจุ*1 5.5 TB 3.3 TB

เวลาในการบันทึก*2

MPEG HD422 50Mbps 150 ชั่วโมง 104 ชั่วโมง

รอบการอ่าน*3 มากกว่า 1,000,000 ครั้ง
อุณหภูมิขณะท�างาน 5°C ถึง 55°C (41°F ถึง 131°F)

อุณหภูมิ / ความชื้นขณะเก็บรักษา -10°C ถึง +55°C (14°F ถึง 131°F) / 3% ถึง 90% RH (สภาวะการขนส่งระยะสั้น)
10°C ถึง 30°C (50°F ถึง 86°F) / 30% ถึง 70% RH (แนะน�าในสภาวะระยะยาว)

อายุในการจัดเก็บข้อมูลโดยประมาณ*4 100 ปี

*1: ความจุในการบันทึกจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ความจุที่บันทึกได้จริงอาจน้อยกว่าที่ระบุไว้บนตลับออปติคัลดิสก์
*2: เวลาในการบันทึกเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้นและขึ้นอยู่กับดิสก์ที่มีการบันทึกโดยสมบูรณ์ที่อัตราข้อมูลที่ก�าหนด
*3: รอบการอ่าน = จ�านวนครั้งที่อ่านข้อมูลในดิสก์
*4: เมื่ออ้างถึงวิธีการ ISO/IEC16963 จะเป็นอายุในการจัดเก็บข้อมูลเฉลี่ยโดยประมาณของดิสก์เปล่าที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ค�านวณโดยการทดสอบความเร่งภายใน

ไลบรารีสื่อจัดเก็บข้อมูลด้วยออปติคัลดิสก์
ODS-L30M ODS-L60E ODS-L100E

จ�านวนไดรฟ์สูงสุด 2 ตัว 4 ตัว 0 ตัว
จ�านวนคาร์ทริดจ์สูงสุด 30 ตัว 61 ตัว 101 ตัว

ความจุข้อมูล *1 ~165TB ~333.5TB ~555.5TB
โฮสต์อินเทอร์เฟซ ช่องสัญญาณไฟเบอร์ 8Gbps

อินเทอร์เฟซบ�ารุงรักษา กิกาบิตอีเทอร์เน็ต
ความต้องการด้านพลังงาน 100 V AC ถึง 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

การใช้พลังงาน*2 179W 12W –

อุณหภูมิขณะท�างาน 5°C ถึง 35°C (41°F ถึง 95°F)
ความชื้นขณะท�างาน 20% ถึง 80% (ความชื้นสัมพัทธ์)

น้�าหนัก*3 31 กก. 25 กก. 23 กก.

ขนาด (ก x ส x ล) 
(ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา) 445 x 308 x 940 มม. (17 5/8 x 12 1/4 x 37 1/8 นิ้ว)

*1 ความจุในการบันทึกจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ความจุที่บันทึกได้จริงอาจน้อยกว่าที่ระบุไว้บนตลับออปติคัลดิสก์
*2 ค่าก�าลังไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นวัตต์ส�าหรับ OSD-L30M/L60E วัดโดยไม่มีหน่วยขับ

*3 ไม่รวมตลับออปติคัลดิสก์ แร็ค และอื่นๆ (เฉพาะน้�าหนักบอดี้)
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