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ประสิทธิภาพ เสถียรภาพและความสม่ำาเสมอในการทำางาน
Data Centre 500 Series
ไดร์ฟ SSD Kingston Data Center 500 (DC500R / 
DC500M) คือ SATA SSD ประสิทธิภาพสูงความเร็วระดับ 
6Gbps ท่ีใช้ 3D TLC NAND ใหม่ล่าสุด ออกแบบมา
สำาหรับเซิร์ฟเวอร์ท่ีเน้นการอ่านข้อมูลหรือท่ีมีการใช้งาน
แบบผสมผสาน สามารถเสริมการทำางานภายใต้เง่ือนไข 
QoS ท่ีเข้มงวดของ Kingston ทำาให้การทำางานของ I/O 
แบบสุ่มคาดการณ์ได้ และมีค่าหน่วงเวลาท่ีต่ำาภายใต้
ภาระการทำางานท่ีเน้นการอ่านและเขียนข้อมูลมากเป็น
พิเศษ ช่วยเพ่ิมผลผลิตให้กับงานด้านการเรียนรู้ AI ระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล Big Data ระบบประมวลผล Cloud ระบบ
จัดเก็บข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลการทำางาน (ODB) 
แอพพลิเคช่ันฐานข้อมูลและคลังข้อมูล ความจุระหว่าง 
480GB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB1

SSD ศูนย์ข้อมูลสำาหรับองค์กรขนาดใหญ่
ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้ตลอด 24 ช่ัวโมง
กับเสถียรภาพท่ีเช่ือม่ันได้ Kingston Enterprise SSD คือ
ระบบจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงท่ีผสมผสานขีดความ
สามารถท่ีคาดการณ์ได้และเสถียรภาพในการทำางาน
ท่ีผ่านการทดสอบมาแล้วเป็นอย่างดี Kingston DC500 
Series SSDs มาพร้อมคุณสมบัติการทำางานท่ีช่วยให้ศูนย์
ข้อมูลสามารถเลือก SSD ท่ีคุ้มค่าท่ีสุดสำาหรับการทำางาน
ของตน ธุรกิจต่าง ๆ ต้องการประสิทธิภาพในการทำางาน
เพ่ือนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของตนภายใต้ข้อ
ตกลงระดับการให้บริการ (SLA) Kingston DC500 Series 
SSD ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความคาดหวังเหล่าน้ี 

DC500R: SSD ท่ีเน้นการอ่านข้อมูล 
DC500R คือ SSD ท่ีปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำาหรับงานท่ี
เน้นการอ่าน เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลสามารถเลือกใช้ SSD ท่ี
สอดคล้องกับรูปแบบการทำางานโดยไม่ส้ินเปลืองกับ 
SSD ท่ีเน้นการเขียนข้อมูลท่ีมีราคาแพงกว่า ความเร็ว
มาตรฐาน I/O และเวลาการตอบสนอง (ค่าหน่วงเวลา) 
ท่ีศูนย์ข้อมูลม่ันใจได้ว่าเต็มประสิทธิภาพสำาหรับการ
ทำางานจริง รวมท้ังสำาหรับการเช่ือมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง 
การใช้งานรูปแบบน้ีต้องการผลลัพธ์ท่ีพิสูจน์ได้จริงแบบ
เรียลไทม์ การรองรับข้อมูลเป็นจำานวนมาก และตอบกลับ
อย่างรวดเร็วจากฐานข้อมูลและแอพพลิเคช่ันทางเว็บคือ
ส่ิงท่ี DC500R สามารถตอบโจทย์ให้กับคุณ 

DC500M: SSD สำาหรับการใช้งานแบบผสมผสาน
DC500M คือ SSD ท่ีทรงพลัง สามารถรองรับการทำางาน
แบผสมผสานซ่ึงมีท้ังการอ่านและเขียนข้อมูลในระดับ
ท่ีใกล้เคียงกัน รองรับการเขียนข้อมูลได้ทนทานกว่า
สำาหรับงานหลากหลายรูปแบบโดยไม่กระทบต่อความ
สม่ำาเสมอของประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลจากส่วน

ต่าง ๆ ของไดร์ฟตามมาตรฐานของ SSD สำาหรับศูนย์
ข้อมูลจาก Kingston ศูนย์ข้อมูลท่ีต้องโฮสต์ฐานข้อมูล
และแอพพลิเคช่ันทางเว็บต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์จาก
การทำางานผ่าน I/O และค่าหน่วงเวลาท่ีคาดการณ์ได้ 
และยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวข้องได้ในเวลาเดียวกัน 

ระบบป้องกันจากต้นทางถึงปลายทาง
DC500 Series SSD มีระบบป้องกันเส้นทางข้อมูลจาก
ต้นทางถึงปลายทางเพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูลท้ังหมดของผู้
ใช้ท่ีโอนไปยัง SSD จะไม่มีปัญหาข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิด
ข้ึนในบางช่วงบางเวลา DC500R / DC500M มาพร้อมกับ
ระบบป้องกันไฟฟ้าดับ (PLP) ในตัว (ผ่านตัวเก็บประจุและ
เฟิร์มแวร์) จึงม่ันใจได้ว่าข้อมูลท่ีอยู่ระหว่างนำาส่งไปยัง
หน่วยความจำาแฟลช NAND จะไม่เกิดปัญหาเม่ือไฟฟ้า
ดับโดยไม่ได้คาดคิด นอกจากน้ี PLP ยังให้ความม่ันใจว่า
ตารางการเทียบผังโครงสร้างไดร์ฟ (FTL) จะมีการอัพเดต
ก่อนท่ีจะตัดกระแสไฟจากไดร์ฟ ระบบป้องกันไฟฟ้าดับ
น้ีช่วยลดโอกาสท่ีข้อมูลจะสูญหายและทำาให้ม่ันใจว่า
ไดร์ฟจะสามารถเร่ิมทำางานได้ในคร้ังถัดไปท่ีเปิดการ
ทำางานของระบบ

คุณภาพการให้บริการ (Quality of Service - QoS)
DC500 Series มีคุณสมบัติด้าน QoS (2,3,4) ท้ังประสิทธิภาพ
ท่ีสม่ำาเสมอ ค่าหน่วงเวลาท่ีคาดการณ์ได้ (เวลาตอบ
สนอง) และคุณสมบัติด้าน IOPS (IO ตอวินาที) นอกจาก
น้ียังรองรับท้ังการอ่านและเขียนข้อมูลได้อย่างสมดุล 
ประสิทธิภาพในการทำางานท่ีคาดการณ์ได้คือส่ิงจำาเป็น
สำาหรับบริการโฮสต์ทางเว็บท่ีจะต้องเป็นไปตาม SLA ท่ี
สัญญาไว้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของ DC500 series ทำาให้
เว็บเซิร์ฟเวอร์ท่ีเน้นการอ่านข้อมูลหรืองานท่ีมีท้ังการอ่าน
และเขียนข้อมูลซ่ึงจะต้องใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองเป็นไป
อย่างมีเสถียรภาพ 

กรณีการใช้งาน
ออกแบบมาสำาหรับผู้ให้บริการท่ีต้องรองรับแอพพลิเคช่ั
นท่ีหลากหลายของลูกค้า เช่น • ระบบเสมือนจริง • ฐาน
ข้อมูลความเร็วสูง • การสตรีมมีเดียแบนด์วิธสูง • บริการ
แจ้งข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ SQL (SSRS) • SAP • BI, ERP, CRM, GL, 
OLAP, OLTP, ERM และ EDW • ผู้ให้บริการ Cloud

ท้ัง DC500R และ DC500M มีเสถียรภาพในการทำางาน
มาตรฐานเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่พร้อมระบบป้องกัน
เส้นทางข้อมูลจากต้นทางถึงปลายทาง พร้อมระบบตรวจ
สอบความสมบูรณ์ SMART และฟังก์ช่ันด้าน ECC ท่ีเช่ือถือ
ได้ มีบริการรองรับก่อนและหลังการขายท่ีทุกคนให้การ
ยอมรับพร้อมการรับประกันระยะเวลาห้าปี5

เพิ่มเติม >>

 › ประสิทธิภาพด้าน I/O 
แบบสุ่มและค่าหน่วงเวลา
ท่ีคาดการณ์ได้สำาหรับ
การใช้งานท่ีหลากหลาย

 › การออกแบบท่ีเน้นการ
อ่านข้อมูลสำาหรับงานท่ีมี
การอ่านข้อมูลเป็นจำานวน
มาก (DC500R)

 › การออกแบบท่ีเน้นการ
ใช้งานแบบผสมผสาน
สำาหรับงานท่ีมีท้ังการ
อ่านและเขียนข้อมูลเป็น
จำานวนมาก (DC500M)

 › ระบบจัดสรรพ้ืนท่ีส่วน
เกินแบบกำาหนดค่าได้ 

 › ระบบป้องกันไฟฟ้าดับใน
ตัว (PLP)

ไดร์ฟ SSD DATA CENTER DC500 สำาหรับองค์กรขนาดใหญ่
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ปรับแต่งมาสำาหรับงานที่เน้นการอ่านข้อมูล (DC500R) — การ
ตอบสนองที่ฉับไว ค่าหน่วงเวลาต่ำาและประสิทธิภาพด้าน I/O ที่
สม่ำาเสมอ ได้มาตรฐาน QoS ตามที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องการสำาหรับงานที่
เน้นการอ่านข้อมูลเป็นหลัก

ปรับแต่งมาสำาหรับการใช้งานแบบผสมผสาน (DC500M) — 
ความลงตัวที่โดดเด่นทั้งในด้าน I/O และ IOPS สำาหรับการอ่านและ
เขียนข้อมูลในระดับสูง สำาหรับงานที่มีการทำารายการหลากหลาย

1. ความจุที่แจ้งบางส่วนสำาหรับไดร์ฟแฟลชใช้อ้างอิงสำาหรับการฟอร์แมตหรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ ไม่ใช่ความจุสำาหรับใช้จัด
เก็บข้อมูลที่แท้จริง ดังนั้นความจุที่แท้จริงสำาหรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยกว่าที่แจ้งในตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้จากคู่มือหน่วยความจำาแฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที ่Kingston.com/flashguide

2. ภาระในการทำางานพิจารณาจาก FIO Random 4KB QD=1 ตรวจวัดเป็นเวลาที่ใช้สำาหรับรองรับคำาสั่ง 99.9 เปอร์เซ็นต์และ
การดำาเนินการจนสิ้นสุดหนึ่งรอบจากโฮสต์ไปยังไดร์ฟและกลับไปที่โฮสต์

3. การตรวจวัดดำาเนินการทันทีที่โหลดการทำางานอยู่ในสถานะคงที่ ครอบคลุมกิจกรรมเบื้องหลังทั้งหมดสำาหรับการ
ทำางานตามปกติ และพิจารณาเสถียรภาพเชิงข้อมูลร่วมด้วย

4. อ้างอิงจากอุปกรณ์ขนาด 960GB

5. จำานวนไบต์ที่เขียนทั้งหมด (TBW) ได้มาจากเกณฑ์ของ JEDEC Enterprise Workload (JESD219A)

6. จำานวนไดร์ฟที่เขียนต่อวัน (DWPD)

7. การรับประกันแบบจำากัดเงื่อนไขครอบคลุมระยะเวลา 5 ป ีหรือ “อายุการใช้งานที่เหลืออยู่” ของ SSD ตรวจสอบได้จาก 
Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager) ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานจะแสดงค่าของส่วนแสดงการ
สึกหรอไว้ที่หนึ่งร้อย (100) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ถึงเกณฑ์จำากัดความทนทานตามรอบการลบข้อมูลจะแสดงค่าส่วน
แสดงการสึกหรอเป็นหนึ่ง (1) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก kingston.com/wa

รายละเอียดทางเทคนิค

คุณสมบัต/ิข้อดี
ลดเวลาหน่วงในการสืบค้นข้อมูลแอพพลิเคชั่น — ศูนย์ข้อมูลที่ต้องโฮสต์
ฐานข้อมูลและแอพพลิเคชั่นทางเว็บต่าง ๆ จะได้รับประโยชน์จากการทำางานผ่าน 
I/O และค่าหน่วงเวลาที่คาดการณ์ได้ 

ระบบป้องกันความสมบูรณ์ของข้อมูล — ระบบป้องกัน ECC พร้อมฟังก์ชั่น
จัดการการอ่าน/ปัญหาขั้นสูงเพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล ให้การปกป้อง
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ระบบป้องกันไฟฟ้าดับในตัว (PLP) — ลดโอกาสการสูญหายและ/หรือความ
เสียหายของข้อมูล หรือปัญหาไฟฟ้าดับโดยอาศัยตัวเก็บประจุและเฟิร์มแวร์

ฟอร์มแฟคเตอร์
2.5 นิ้ว
อินเทอร์เฟซ
SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – รองรับ SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
ความจ1

480GB, 960GB, 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB 
NAND
3D TLC
ไดร์ฟเข้ารหัสได้เอง (SED)
เข้ารหัสฮาร์ดแวร์แบบ AES 256 บิต
อ่าน/เขียนตามลำาดับ: (DC500R)
480GB – 555MBs/500MBs 960GB – 555MBs/525MBs 
1.92TB – 555MBs/525MBs 3.84TB – 555MBs/520MBs  
7.68TB – 545MBs/490MBs
อ่าน/เขียน 4k แบบคงที:่ (DC500R)
480GB – 98,000/12,000 IOPS 960GB – 98,000/20,000 IOPS 
1.92TB – 98,000/24,000 IOPS 3.84TB – 98,000/28,000 IOPS 
7.68TB – 99,000/25,000 IOPS
อ่าน/เขียนตามลำาดับ: (DC500M)
480GB – 555MBs/520MBs 960GB – 555MBs/520MBs 
1.92TB – 555MBs/520MBs 3.84TB – 555MBs/520MBs 
อ่าน/เขียนสุ่ม 4k แบบคงที:่ (DC500M)
480GB – 98,000/58,000 IOPS 960GB – 98,000/70,000 IOPS 
1.92TB – 98,000/75,000 IOPS 3.84TB – 98,000/75,000 IOPS
คุณภาพการให้บริการ (ค่าหน่วงเวลา) 2, 3, 4

อ่าน/เขียน TYP: <500 µs / <2 ms
เสียบใช้งานได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง
ระบบกระจายการสึกหรอแบบคงที่และไดนามิค
Enterprise SMART tools
ระบบตรวจสอบเสถียรภาพในการทำางาน ข้อมูลสถิติการใช้งาน การ
คำานวณอายุการใช้งานที่เหลือ การกระจายการสึกหรอของชิ้นส่วน 
อุณหภูมิ
ระบบป้องกันกรณีไฟฟ้าดับ
ตัวเก็บประจุแทนทาลัม
ความทนทาน
DC500R:  
480GB — 438TBW5 (0.5 DWPD/5yrs)6 (0.8 DWPD/3yrs)6 
960GB — 876TBW5 (0.5 DWPD/5yrs)6 (0.8 DWPD/3yrs)6 
1.92TB — 1752TBW5 (0.5 DWPD/5yrs)6 (0.8 DWPD/3yrs)6 

3.84TB — 3504TBW5 (0.5 DWPD/5yrs)6 (0.8 DWPD/3yrs)6 

7.68TB — 9345TBW5 (0.6 DWPD/5yrs)6 (1.1 DWPD/3yrs)6

DC500M:  
480GB — 1139TBW5 (1.3 DWPD/5yrs)6 (2.1 DWPD/3yrs)6 
960GB — 2278TBW5 (1.3 DWPD/5yrs)6 (2.1 DWPD/3yrs)6 
1.92TB — 4555TBW5 (1.3 DWPD/5yrs)6 (2.1 DWPD/3yrs)6 

3.84TB — 9110TBW5 (1.3 DWPD/5yrs)6 (2.1 DWPD/3yrs)6

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน
เปิดทิ้ง: 1.3W  อ่านเฉลี่ย: 1.45W เขียนเฉลี่ย: 4.5W 

อ่านสูงสุด: 1.65W เขียนสูงสุด: 7.5W

หมายเลขชิ้นส่วน
DC500R (เน้นการอ่าน) DC500M (ใช้งานแบบผสมผสาน)

SEDC500R/480G SEDC500M/480G 

SEDC500R/960G SEDC500M/960G 

SEDC500R/1920G SEDC500M/1920G 

SEDC500R/3840G SEDC500M/3840G 

SEDC500R/7680G 

อุณหภูมิในการจัดเก็บ
-40°C ~ 85°C
อุณหภูมิการทำางาน
0°C ~ 70°C
ขนาด
69.9 x 100 x 7 มม.
น้ำาหนัก
92.34 ก.
การสั่นสะเทือนขณะทำางาน
2.17G peak (7–800Hz)
การสั่นสะเทือนขณะไม่ทำางาน
20G peak (10–2000Hz)
MTBF
2 ล้านชั่วโมง
การรับประกัน/บริการ7

รับประกันแบบจำากัดเงื่อนไข 5 ปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

MKD-401.2


