
BUDOUCNOST 
ARCHIVACE?

100 LET!

V roce 2016 přichází na trh již druhá generace optických archivačních 

disků SONY, které mění zažité standardy v oblasti dlouhodobé archivace 

dat  – obrazových, zvukových, textových. SONY Optical Disc Archive 

je ideálním řešením pro zachování digitalizovaných archiválií budoucím 

generacím. Společnost ELVIA je certifi kovaným partnerem SONY 

pro archivační systémy a naši odborníci jsou pro tyto produkty zaškoleni 

a mají plnou technickou podporu z mateřské fi rmy SONY v Japonsku.

DLOUHODOBOST
100 let uchování dat

3,3 Tera Byte archivační cartridge

Více než 1 PB dat
v jednom library-rack stojanu

BEZPEČNOST
Vysoká mechanická odolnost média

Odolnost elektromagnetickému výboji

Optické bezkontaktní čtení média

Uchování média -10°C až 55°C

RYCHLOST
Rychlost zápisu dat 1 Gbps

Rychlost čtení 2 Gbps

Vysoká rychlost přístupu
(ve srovnání s LTO)

DLOUHODOBÁ

VELKÉ ŘEŠENÍ (PETASITE LIBRARY)
ARCHIVACE DAT



Reference
Broadcast �
N1 Serbia (partner CNN) – „Jsme si 100% 
jistí, že načteme obsah z Optical Disc Archive 
kdykoliv v budoucnu.“
Igor Jovic, technický ředitel N1.

Historické prameny �
Centro Televisivo Vaticano – „Videozá-
znamy jedinečných okamžiků v životě pape-
žů patří mezi nejcennější majetek Vatikánu“. 
Díky technologii Sony jsou tyto nenahradi-
telné záznamy uloženy bezpečněji a dostup-
něji než kdykoliv jindy.

Věda a výzkum �
IRIDeS – (Mezinárodní výzkumný ústav ka-
tastrof) – rozhodli jsme se použít otické dis-
ky, protože mají dlouhou životnost uchování 
dat s menším rizikem poškození. A není tře-
ba se starat o zvláštní podmínky uchovávání.

Modulové řešení knihovny SONY PETASITE umožňuje budovat systém pro 
vaše aktuální potřeby na míru s možností dalšího růstu. Základní jednotkou 
každé knihovny je mechanický robot, který manipuluje s jednotlivými médii 
vertikálně napříč celou knihovnou umístěnou v rackovém stojanu.

Jednotlivé moduly o výšce 7U jsou tyto:
ODS-L30M –  základní robot s možností dvou FC mechanik, 30 médií
ODS-L60E –  rozšiřující modul s možností dalších čtyř mechanik, 60 médií
ODS-L100E –  rozšiřující modul pro uložení 100 médií přístupných robotu

Jeden plně obsazený stojan SONY PETASITE tak může 
pojmout a zpřístupnit až 1.6 PetaByte dat.

Optické disky prověřily svoji kvalitu v čase 
a ani knihovny těchto disků nejsou his-
toricky nic nového. První hudební CD al-
bum Billy Joela bylo vydáno v roce 1982 
a stále hraje! Produkce DVD, Blu-ray a 
nyní archivačních disků je jen logický 
vývoj. Archivační systémy na principu 
juke-boxu jsou běžně rozšířené, na tech-
nologii Blu-ray vybudoval svůj „studený“ 
archiv i takový IT kolos jako je Facebook.

Technologie SONY Optical Disc Archi-
ve 2. generace je ovšem ve všech ohle-
dech nejpokročilejší – nabízí:
zkušenosti, 100 let uchování dat,
3.3 TB cartridge, 1.6 PB library rack.

SONY PETASITE SCALABLE LIBRARY
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ARCHIVÁLIE

SONY ODA

CENA OPTICAL ARCHIVE DISC (ODA) V ČASE

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ

ODA LTO

NÁKLADY NA PROVOZ (20 LET)

ODA LTO

V PROJEKTECH UCHOVEJTE RŮZNÉ TYPY SOUBORŮ

XML, MXF, TXT,
MS POWER POINT,
MS EXCEL, MS WORD,
AVI, TIFF, MPEG, PNG,
WAV, PDF, JPG, MP4
... a další

FILE


