WD Blue

™

عرض مختصر للمنتج

Western Digital WD Blue
ُم حرك أق راص صلب  2.5بوصات
جودة WD
ُ
ص ِّم مت محركات األق راص هذه وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية التي توفرها عالمة  WDالتجارية ،وتقدم
تلك المحركات مي زات وسعات مثالية الحتياجات الحوسبة اليومية.

اإلصدار األصلي
تم تصميم محركات األق راص  WD Blueللحاسوب الشخصي بـ  2.5بوصات وتصنيعها من خالل التقنية المعتمدة
المتوفرة في محركات األق راص الصلبة األصلية الحائزة على الجوائز من .WD

متوافق

مميزات المنتج

•تخزين ُ
ص ِّم م وف ًق ا لمعايير  Western Digitalالرفيعة للجودة والموثوقية
• ُ
ص ِّن ع بتقنية  ،Western Digitalلمحركات األق راص الصلبة
المحمولة ومحركات األق راص الصلبة ألجهزة كمبيوتر سطح المكتب،
الحائزة على الجوائز
•متوفر بنطاق واسع من السعات
•خضع الختبار التوافق الكامل في معمل ™F.I.T. Lab
•يتوفر برنامج ،Acronis™ True Image™ WD Edition
المجاني للتنزيل

الواجهة
 6 SATAجيجابايت/ثانية
الحجم الفعلي
 2.5بوصة
فئة األداء
الفئة  5400لفة في الدقيقة

أرقام الموديالت
WD20SPZX
WD10SPZX
WD5000LPCX
WD5000LPVX
WD5000LQVX
WD3200LPCX
WD3200LPVX

السعات
 320جيجابايت إلى  2تي رابايت

ميزة WESTERN DIGITAL
تقوم  Western Digitalبإخضاع المنتجات الخاصة بنا الختبار
التكامل الوظيفي ( ).F.I.Tالشامل قبل إطالق أي منتج .يضمن هذا
االختبار تلبية المنتجات الخاصة بنا ألعلى معايير الجودة والموثوقية
للعالمة التجارية  Western Digitalبانتظام.
تضم  Western Digitalقاعدة معلومات مفصلة تشمل أكثر من
 1,000مقالة مفيدة باإلضافة إلى الب رامج واألدوات المساعدة المفيدة.
تملك خطوط دعم العمالء ساعات تشغيل أطول لضمان حصولك على
المساعدة التي تحتاجها عندما تحتاجها .كما تتواجد خطوط دعم العمالء
المجانية للمساعدة أو يمكنك الوصول إلى موقع دعم Western Digital
لمزيد من التفاصيل.

ُ
ص مم الجيل األحدث من محركات األق راص المحمولة فئة  7مم ( 2.5بوصة) لتطبيقات الهواتف الجوالة الخفيفة قليلة
السمك ،وهو متوافق مع أغلب فتحات محركات األق راص القياسية فئة  9.5مم.

واجهة توصيل  SATA 6جيجابايت/ث

ً
فضل على توافق
توفر واجهة توصيل  SATA 6جيجابايت/ث مرونة أكبر لدى استخدامها مع أحدث مجموعات الرقائق،
اإلصدا رات القديمة الخاصة باألنظمة القديمة مع متطلبات واجهة توصيل  SATA 3جيجابايت/ث.

استهالك منخفض للطاقة
تساعد خوارزميات البحث المتطورة والمي زات المتقدمة إلدارة الطاقة في ضمان انخفاض استهالك الطاقة.

محرك أقراص صلبة هادئ
إن السكوت من ذهب في الكمبيوتر الدفتري .تثمر تقنيات تقليل الضوضاء الحصرية من  WDعن مجموعة من أكثر
محركات األق راص ذات حجم  2.5هدوءًا في السوق.

ترقية محرك األقراص الخاص بك عملية سهلة
ُي تاح برنامج النسخ  Acronis™ True Image™ WD Editionمن خالل التنزيل المجاني على موقع دعم ،WD
و يُم ِّك نك من نسخ كل بياناتك إلى ُم حرّك أق راص جديد .وال تحتاج إلى إعادة تثبيت نظام التشغيل الخاص بك للحصول على
كل الم زايا التي ُي وفرها ُم حرك أق راص جديد.

حس ن (—)EAإلمكانية وصول للبيانات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع
نطاق توافر ُم ّ

ُت ق ِّد م  Western Digitalنماذج توافر ُم ح ّس نة من ُم حركات األق راص  WD Blueبـ  2.5بوصات للحاسوب الشخصي
( ،)WD5000LQVXما ُي تيح إمكانية الوصول ،على مدار الساعة طوال أيام األسبوع ،إلى المعلومات للتطبيقات كثيفة
البيانات التي تتطلب تشغيل على مدار الساعة .وتدعم نماذج  WD Blue EAالمتطلبات ال ُم لحّ ة للتطبيقات التي تتطلب
“تشغيل دائم” في بيئات المعامالت األقل ،وتأتي بضمان قياسي لمدة  3أعوام.

TM

ُم حرّك األق راص من Western Digital WD Blue

بـ  2.5بوصة

عرض مختصر للمنتج

المواصفات
موديل رقم²
تكنولوجيا التسجيل

 320جيجابايت

 2تي رابايت

 1تي رابايت

 500جيجابايت

 500جيجابايت

 320جيجابايت

WD20SPZX

WD10SPZX

WD5000LPCX

WD5000LPVX
WD5000LQVX⁹

WD3200LPCX

WD3200LPVX

SMR

SMR

CMR

CMR

CMR

CMR

 2تي رابايت

 1تي رابايت

 500جيجابايت

 500جيجابايت

 320جيجابايت

 320جيجابايت

 2.5بوصة

 2.5بوصة

 2.5بوصة

 2.5بوصة

 2.5بوصة

 2.5بوصة

إعادة تهيئة متقدمة ()AF

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

المنتج يمتثل لتوجيه حظر لمواد الخطيرة³

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

10

السعة المهيأة¹
الحجم الفعلي

األداء
معدل نقل البيانات (حد أقصى)¹
سرعة الوصلة

 6جيجابايت/ثانية

 6جيجابايت/ثانية

 6جيجابايت/ثانية

 6جيجابايت/ثانية

 6جيجابايت/ثانية

128

128

16

8

16

8

 5400لفة في الدقيقة

 5400لفة في الدقيقة

 5400لفة في الدقيقة

 5400لفة في الدقيقة

 5400لفة في الدقيقة

 5400لفة في الدقيقة

3.5

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

دورات التحميل/إلغاء التحميل⁴

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

أخطاء الق راءة غير القابلة لالسترداد لكل
ق راءة وحدة بت

< 1في 1014

< 1في 1014

< 1في 1014

< 1في 1014

< 1في 1014

< 1في 1014

2

2

2

2

2

2

ذاكرة التخزين المؤقتة (ميجابايت)¹
فئة األداء
متوسط زمن استعداد محرك األق راص (ثانية)

 6جيجابايت/ثانية

االعتمادية/سالمة البيانات

الضمان المحدود (سنوات)⁵

إدارة الطاقة

6

متوسط متطلبات الطاقة (وات)
الق راءة/الكتابة
خامل
االستعداد والسكون

المواصفات البيئية

1.7
0.5
0.1

1.5
0.5
0.1

1.4
0.55
0.16

1.4
0.5
0.20

1.4
0.55
0.16

1.4
0.55
0.13

7

درجة الح رارة (درجة مئوية ،في قالب القاعدة)
 0إلى 60
 -40إلى 65

 0إلى 60
 -40إلى 65

 0إلى 60
 -40إلى 65

 0إلى 60
 -40إلى 65

 0إلى 60
 -40إلى 65

 0إلى 60
 -40إلى 65

التشغيل
عدم التشغيل

23
24

19
21

17
22

19
21

17
22

17
22

0.28/7.0

0.28/7.0

0.27/6.8

0.27/6.8

0.27/6.8

0.27/6.8

3.94/100.20

3.94/100.20

3.94/100.20

3.94/100.20

3.94/100.20

3.94/100.20

العرض (بوصة/مم 01. ± ،بوصة)

2.75/69.85

2.75/69.85

2.75/69.85

2.75/69.85

2.75/69.85

2.75/69.85

الوزن (رطل/كجم)10% ± ،

0.20/0.09

0.20/0.09

0.20/0.09

0.21/0.095

0.20/0.09

0.20/0.09

الصوتيات (ديسيبل A)8
خامل
البحث (متوسط)

األبعاد الفعلية
االرتفاع (بوصة/مم ،حد أقصى)
الطول (بوصة/مم ،حد أقصى)

 1بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين ،واحد جيجابايت ( = )GBمليار بايت ،وواحد تي رابايت ( = )TBتريليون بايت .تختلف السعة اإلجمالية التي يمكن
استخدامها حسب ظروف التشغيل .بالنسبة لالستخدام كمخزن مؤقت أو ذاكرة تخزين مؤقت ،واحد ميجابايت ( MB) =  1,048,576بايت .فيما يتعلق بمعدل
النقل أو الوصلة ،فإن ميجا بايت في الثانية ( = )MB/sمليون بايت في الثانية ،وجيجابت في الثانية ( = )Gb/sمليار بت في الثانية .يتم حساب الحد األقصى
ً
بداية من تاريخ
الفعال لمعدل النقل بسرعة  6جيجابت/ثانية ( )Gb/sلوصلة  SATAوف ًق ا لمواصفات  ATAالتسلسلية التي نشرتها مؤسسة  SATA-IOأو
صفحة المواصفات هذه .زر  www.sata-io.orgلالطالع على التفاصيل.
 2قد ال تكون كل المنتجات متاحة في جميع مناطق العالم.
 3منتجات محركات أق راص  WDالتي تم تصنيعها وبيعها في جميع أنحاء العالم بعد  8يونيه  ،2011تفي بمتطلبات التوافق مع معايير الحد من استخدام المواد
الخطرة ( )RoHSكما وضعها .RoHS Directive 2011/65/EU
 4إلغاء التحميل المتحكم به في الظروف المحيطة.

Great Oaks Parkway 5601
San Jose, CA 95119, USA
www.westerndigital.com

 5راجع  http://support.wd.com/warrantyلمزيد من التفاصيل المحددة عن الضمان اإلقليمي.
 6مقاييس الطاقة عند درجة ح رارة الغرفة المحيطة.
 7ال توجد أخطاء غير قابلة لالسترداد أثناء اختبا رات التشغيل أو بعد اختبا رات عدم التشغيل.
 8مستوى قوة الصوت.
ُ 9
ص مم لتطبيقات دورة العمل المنخفضة دون مهام ذات أهمية حرجة في الحاسوب الشخصي وبيئات تخزين البيانات التي تعتمد على نظام nearline
واإللكترونيات االستهالكية ،وجمعيها يختلف من تطبيق إلى آخر.
 10إن تطبيق  SMRلهذه المنتجات هو  SMRال ُم دار بواسطة الجهاز.
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