عرض مختصر للمنتج

محرك األقراص ذو الحالة الصلبة NVME

محرك األقراص ذو الحالة الصلبة
WD Blue SN570 NVMe
TM

مميزات المنتج
•ابدع بخيالك وأنت تبتكر بشكل أسرع مع الحفاظ على
استهالك منخفض للطاقة .مع سرعات قراءة تصل
إلى  3500ميجابايت/ثانية( 1طرازات  500جيجابايت
  2تيرابايت ،)²يمكن لنظامك التشغيل بمقدار 5مرات أسرع من أفضل محركات األقراص ذات الحالة
الصلبة المزوّدة بتقنية  SATAحتى تتمكن من مواصلة
لحظاتك اإلبداعية.
•ميزات ملموسة تتعلق بالموثوقية للمساعدة في
حماية المحتوى الخاص بك حتى ال تفقد الكثير من
أعمالك الرائعة.
•اعمل في جو يغمره الثقة وراحة البال حيث تساعدك
لوحة معلومات محرك األقراص ذو الحالة الصلبة
® Western Digitalالقابلة للتنزيل 3على مراقبة
سالمة محرك األقراص والمساحة المتوفّرة ودرجة
الحرارة والمزيد.
•صمِّم محرك اإلبداع المثالي الخاص بك .قم بترقية نظامك
أو تحسين جهازك المخصّص التالي باستخدام عامل
الشكل  M.2 2280صغير الحجم .ال تحتاج إال إلى فتحة
.Gen3 x4 NVMe™4
•وفر المساحة نظرًا ألنك تُنفّذ قدرًا كبيرًا من األداء في
جهاز الكمبيوتر ذي عامل الشكل صغير الحجم باستخدام
محرك األقراص ذي الحالة الصلبة ®M.2 2280 PCIe
™ Gen3 x4 NVMeأحادي الجانب.4
•تدعم  Western Digitalبصفتها شركة تصنيع محركات
أقراص محمولة رائدة في المجال وشركة تصنيع محركات
أقراص  ،OEMمحرك األقراص ذي الحالة الصلبة WD
™ Blue™ SN570 NVMeبضمان محدود لمدة  5سنوات.5
•يدعم برنامج ™ Acronis® True Imageمن
 Western Digitalكل شيء بدايةً من أنظمة التشغيل
والتطبيقات وصوال ً إلى اإلعدادات وملفات المشاريع ،مع
دعم أجهزة الكمبيوتر.⁶

TM

عش اللحظة وابتكر ما يفوّق توقعاتك مع محرك األقراص ذي الحالة الصلبة ™.WD Blue™ SN570 NVMe
يمنحك محرك األقراص الداخلي القوي هذا سرعة تصل إلى  5أضعاف من أفضل محركات األقراص ذات
الحالة الصلبة المزوّدة بتقنية  SATAلدينا حتى تتمكن من إطالق العنان لمخيلتك وتقليل القلق بشأن بطء
الكمبيوتر أو أوقات التحميل .صُمِّم محرك األقراص ذو الحالة الصلبة  WD Blue SN570لتحمّل أعباء العمل
الشديدة ،ويوفر حماية موثوقة للبيانات مع الحفاظ على سالمة التخزين لديك مع لوحة معلومات محرك
األقراص ذي الحالة الصلبة ® Western Digitalالقابلة للتنزيل .3وسواء كنت تعمل على المشروع الذي
يحصل على كامل شغفك أو على معالجة كميات كبيرة من البيانات ،يمكنك االستفادة من األداء والسعات
العالية التي تصل إلى  2تيرابايت ²في عامل شكل  M.2 2280بسعر معقول للقيام بالمزيد من المهام
بشكل أسرع.

بريق الخيال
استلهم روح اإلبداع من خالل عضوية* لمدة شهر واحد في ® Adobe® Creative Cloudمما يوفر الوصول
إلى بعض من أفضل التطبيقات والخدمات اإلبداعية في العالم مثل ® Adobe Photoshopو® Illustratorو
® Lightroomو® Premiere Proو® .InDesignلالطِّالع على التفاصيل ،انتقِل إلى.www.wd.com/adobe :

مواءمة أدائك
صمِّم محرك اإلبداع المثالي الخاص بك .قم بترقية نظامك أو تحسين جهازك المخصّص التالي باستخدام
عامل الشكل  M.2 2280صغير الحجم .ال تحتاج إال إلى فتحة ™.NVMe

عش اللحظة
ابدع بخيالك وأنت تبتكر بشكل أسرع مع الحفاظ على استهالك منخفض للطاقة .مع سرعات قراءة تصل
إلى  3500ميجابايت/ثانية( 1طرازات  500جيجابايت  2 -تيرابايت ،)²يمكن لنظامك التشغيل بمقدار  5مرات
أسرع من أفضل محركات األقراص ذات الحالة الصلبة المزوّدة بتقنية  SATAحتى تتمكن من مواصلة
لحظاتك اإلبداعية.

معيار الموثوقية
يحظى المحتوى الذي تقدّمه بكامل التقدير .ويُعدّ هذا السبب في أن ميزات الموثوقية  ™WD Blueتساعد
في حماية المحتوى الخاص بك بحيث يمكنك الحد من فقدان عملك الرائع.

الحصول على مزيد من راحة البال
اعمل في جو يغمره الثقة وتتّبع مشاريعك حيث تساعدك لوحة معلومات محرك األقراص ذو الحالة
الصلبة ® Western Digitalالقابلة للتنزيل 3على مراقبة سالمة محرك األقراص والمساحة المتوفّرة ودرجة
الحرارة والمزيد.

توفير المساحة
نفّذ قدرًا كبيرًا من األداء في جهاز الكمبيوتر ذي عامل الشكل الصغير باستخدام محرك األقراص ذي الحالة
الصلبة ™ M.2 2280 PCIe® Gen3 x4 NVMeأحادي الجانب.4

ابق منظمًا
انسخ الصور ومقاطع الفيديو والملفات الشخصية األخرى احتياطيًا باستخدام ™Acronis® True Image
لبرنامج .Western Digital®⁶
* اشتراك فردي .يلزم توفر اتصال باإلنترنت ومُعرّف  .Adobeمتوفر في البلدان التي يتوفر فيها اشتراك  Adobe Creative Cloudالفردي .العرض محدود باشتراك واحد لكل عملية شراء لمحرك األقراص ذي الحالة الصلبة  ،WD Blue SN570 NVMeويصل إلى
 5اشتراكات لحساب مستخدم  ،Adobeوهو مرهون بقبول شروط االستخدام المعمول بها .يجب استرداد قيمة العرض بحلول  31أكتوبر ،لعام  2023في حين تستمر مستلزمات رمز التنشيط .تحتفظ شركة  Western Digitalبحق تغيير هذا العرض أو وقفه
بأي وقت دون إخطار .راجع  www.adobe.com/legal/terms.htmlللحصول على الشروط وسياسة الخصوصية المطبقة.

محرك األقراص ذو الحالة الصلبة ™WD Blue™ SN570 NVMe
محرك األقراص ذو الحالة الصلبة NVME

عرض مختصر للمنتج

المواصفات
واجهة M.2 22803
نوع NAND

 250جيجابايت²

 500جيجابايت²

 PCIe® Gen3 8جيجابت/الثانية 4 ،مسارات بحد أقصى

 PCIe Gen3 8جيجابت/الثانية 4 ،مسارات بحد أقصى

TLC

TLC

األداء

1

قراءة تسلسلية تصل إلى (ميجابايت/ثانية)
(القوائم =  ،32السالسل = )1

3,300

3,500

كتابة تسلسلية تصل إلى (ميجابايت/ثانية)
(القوائم =  ،32السالسل = )1

1,200

2,300

قراءة عشوائية  4كيلوبايت عند عمليات
إدخال /إخراج البيانات في الثانية
(القوائم= ،32مؤشرات الترابط=)16

190K

 360ألف

كتابة عشوائية  4كيلوبايت عند عمليات
إدخال /إخراج البيانات في الثانية
(القوائم= ،32مؤشرات الترابط=)16

210K

390K

التحمل (أقصى عدد من وحدات
6
التيرابايت المكتوبة)

150

300

 90ميجاوات

 90ميجاوات

الطاقة
متوسط الطاقة النشطة

7

طاقة أقل ()PS3

 30ميجاوات

 30ميجاوات

السكون (( )PS4طاقة منخفضة)

 5ميللي وات

 5ميللي وات

 3.5وات

 4.0وات

1.5M

1.5M

32درجةًفهرنهايت إلى 158درجةًفهرنهايت (0درجةمئوية إلى 70درجةً مئويةً)

32درجةًفهرنهايت إلى 158درجةًفهرنهايت (0درجةمئوية إلى 70درجةً مئويةً)

 -40درجةً فهرنهايت إلى  185درجةً فهرنهايت
( -40درجةً مئويةً إلى  85درجةً مئويةً)

 -40درجةً فهرنهايت إلى  185درجةً فهرنهايت
( -40درجةً مئويةً إلى  85درجةً مئويةً)

 gRMS، 10–2000 5.0هيرتز 3 ،محاور

 gRMS، 10–2000 5.0هيرتز 3 ،محاور

 gRMS، 7–800 4.9هيرتز 3 ،محاور

 gRMS، 7–800 4.9هيرتز 3 ،محاور

أقصى طاقة تشغيل

8

الموثوقية
متوسط الوقت قبل التعطل (ساعات)

9

البيئية
درجات حرارة التشغيل

10

درجات حرارة عدم التشغيل

11

تشغيل االهتزاز
إيقاف تشغيل االهتزاز

 1,500جيجا @  0.5مللي ثانية نصف جيب الزاوية

 1,500جيجا @  0.5مللي ثانية نصف جيب الزاوية

 ،BSMIو) ،CAN ICES-3(B)/NMB-3(Bو ،CEو ،FCCو ،KCCو،Morocco
 ،RCMو ،TUVو ،ULوVCCI

 ،BSMIو) ،CAN ICES-3(B)/NMB-3(Bو ،CEو ،FCCو ،KCCو،Morocco
 ،RCMو ،TUVو ،ULوVCCI

الصدمة

 5سنوات

 5سنوات

M.2 2280

M.2 2280

الطول

 0.15 ± 80مم

 0.15 ± 80مم

العرض

 0.15 ± 22مم

 0.15 ± 22مم

االرتفاع

الشهادات
الضمان المحدود

5

األبعاد الفعلية
الشكل العام

الوزن

 2.38مم

 2.38مم

 6.5جرام  1 ±جرام

 6.5جرام  1 ±جرام

WDS250G3B0C

WDS500G3B0C

معلومات الترتيب
رقم الطراز

مالحظات سفلية:
المواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.
 1شروط االختبار :يستند األداء إلى معيار  CrystalDiskMark 8.0.1المرجعي ،نطاق  LBA 1000ميجابايت ،على جهاز سطح المكتب  Asus ROG Crosshair VIII Hero X570مع  AMD Ryzen 9 3950X 16-Core ،32جيجابايت  3200ميجاهرتز DDR4 ، Windows 10 Pro 64بت
 20H1باستخدام برنامج تشغيل ™ ،Microsoft® StorNVMeمحرك تشغيل ثانوي 1 .ميجابايت في الثانية =  1مليون بايت في الثانية = IOPS .عمليات إدخال/إخراج في الثانية .استنادًا إلى االختبار الداخلي ،قد يختلف األداء وفقًا للجهاز المضيف ،وظروف االستخدام ،وسعة
المحرك ،وغيرها من العوامل.
 1 2جيجابايت =  1بليون بايت و 1تيرابايت = واحد ترليون بايت .قد تكون سعة المستخدم الفعلية أقل ،بناءً على بيئة التشغيل.
 3متوفر للتنزيل من الموقع اإللكتروني .www.westerndigital.com
 ⁴متوافق مع اإلصدارات السابقة من  ،PCIe Gen3 x1و ،PCIe Gen2 x4و ،PCIe Gen2 x2و.PCIe Gen2 x1
 3 5 ⁵سنوات أو حد التحمل العالي ( ،)TBWأيهما يحدث أوال ً .راجع  support.wdc.com/warrantyلمزيد من التفاصيل المحددة عن الضمان اإلقليمي.
 ⁶يجب التنزيل والتثبيت .يتضمّن ترخيصًا لمدة  5سنوات لمحرك األقراص المتوافق .يمكنك االسترداد في غضون  90يومًا من الشراء .ال يُسمح بدمجه مع عروض أخرى .عرض لفترة محدودة ،راجع  wd.com/backupلمزيد من التفاصيل .العرض عرضة للتغيير.
 ⁷قيم ( TBWتيرابايت مكتوبة) المحسوبة باستخدام حمل العميل  EDEC )JESD219( Jوتختلف حسب سعة المنتج.
 ⁸تم القياس باستخدام  MobileMark™ 2018على  Dell Precision 7730 intel® Core™ i5-8300 CPUعند  2.30جيجاهرتز  8جيجابايت .Windows 10 RS5 (1809) Bios 1.13.1
 ⁹تم القياس أثناء نشاط القراءة أو الكتابة المتسلسل المستمر ويشير إلى متوسط فترات زمنية تزيد عن ثانية واحدة.
 =MTTF 10متوسط الوقت قبل التعطل القائم على الفحص الداخلي باستخدام اختبار جزء ضغط )ةيوئم ةجرد ، 25تياباجيج  .Telcordia™ (Telcordia SR-332،متوسط الوقت قبل التعطل يعتمد على محتوي النموذج ويُقدَّر بالمقاييس اإلحصائية وخوارزمية التسارع .متوسط
الوقت قبل التعطل ال يتنبأ بموثوقية أي محرك أقراص فردي وال يمثل ضمانًا.
 11يتم قياس درجة حرارة التشغيل من خالل المستشعرات الحرارية في عبوة  .NANDإن صندوق محرك األقراص ذو الحالة الصلبة مصنف بما يصل إلى  60درجة مئوية.
 12درجة حرارة التخزين في وضع عدم التشغيل ال تضمن االحتفاظ بالبيانات.
®

محرك األقراص ذو الحالة الصلبة ™WD Blue™ SN570 NVMe
عرض مختصر للمنتج

محرك األقراص ذو الحالة الصلبة NVME

المواصفات
واجهة M.2 22803
نوع NAND

 1تيرابايت²

 2تيرابايت²

 PCIe Gen3 8جيجابت/الثانية 4 ،مسارات بحد أقصى

 PCIe Gen3 8جيجابت/الثانية 4 ،مسارات بحد أقصى

TLC

TLC

األداء

1

قراءة تسلسلية تصل إلى (ميجابايت/ثانية)
(القوائم =  ،32السالسل = )1

3,500

3,500

كتابة تسلسلية تصل إلى (ميجابايت/ثانية)
(القوائم =  ،32السالسل = )1

3,000

3,500

قراءة عشوائية  4كيلوبايت عند عمليات
إدخال /إخراج البيانات في الثانية
(القوائم= ،32مؤشرات الترابط=)16

460K

600K

كتابة عشوائية  4كيلوبايت عند عمليات
إدخال /إخراج البيانات في الثانية
(القوائم= ،32مؤشرات الترابط=)16

 450كيلوبايت

600K

600

900

 90ميجاوات

 90ميجاوات

التحمل (أقصى عدد من وحدات
6
التيرابايت المكتوبة)

الطاقة
متوسط الطاقة النشطة⁷
طاقة أقل ()PS3

 30ميجاوات

 30ميجاوات

السكون (( )PS4طاقة منخفضة)

 5ميللي وات

 5ميللي وات

 4.5وات

 4.5وات

1.5M

1.5M

32درجةًفهرنهايت إلى 158درجةًفهرنهايت (0درجةمئوية إلى 70درجةً مئويةً)

32درجةًفهرنهايت إلى 158درجةًفهرنهايت (0درجةمئوية إلى 70درجةً مئويةً)

 -40درجةً فهرنهايت إلى  185درجةً فهرنهايت
( -40درجةً مئويةً إلى  85درجةً مئويةً)

 -40درجةً فهرنهايت إلى  185درجةً فهرنهايت
( -40درجةً مئويةً إلى  85درجةً مئويةً)

 gRMS، 10–2000 5.0هيرتز 3 ،محاور

 gRMS، 10–2000 5.0هيرتز 3 ،محاور

 gRMS، 7–800 4.9هيرتز 3 ،محاور

 gRMS، 7–800 4.9هيرتز 3 ،محاور

أقصى طاقة تشغيل

8

الموثوقية
متوسط الوقت قبل التعطل (ساعات)

9

البيئية
درجات حرارة التشغيل

10

درجات حرارة عدم التشغيل

11

تشغيل االهتزاز
إيقاف تشغيل االهتزاز

 1,500جيجا @  0.5مللي ثانية نصف جيب الزاوية

 1,500جيجا @  0.5مللي ثانية نصف جيب الزاوية

)CAN ICES-3(B)/NMB-3(Bو  ،BSMI،و ،CEو ،FCCو ،KCCو،Morocco
 ،RCMو ،TUVو ،ULوVCCI

)CAN ICES-3(B)/NMB-3(Bو  ،BSMI،و ،CEو ،FCCو ،KCCو،Morocco
 ،RCMو ،TUVو ،ULوVCCI

الصدمة

 5سنوات

 5سنوات

M.2 2280

M.2 2280

الطول

 0.15 ± 80مم

 0.15 ± 80مم

العرض

 0.15 ± 22مم

 0.15 ± 22مم

االرتفاع

الشهادات
الضمان المحدود

5

األبعاد الفعلية
الشكل العام

الوزن

 2.38مم

 2.38مم

 6.5جرام  1 ±جرام

 6.5جرام  1 ±جرام

WDS100T3B0C

WDS200T3B0C

معلومات الترتيب
رقم الطراز

مالحظات سفلية:
المواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.
 1شروط االختبار :يستند األداء إلى معيار  CrystalDiskMark 8.0.1المرجعي ،نطاق  LBA 1000ميجابايت ،على جهاز سطح المكتب  Asus ROG Crosshair VIII Hero X570مع  AMD Ryzen 9 3950X 16-Core ،32جيجابايت  3200ميجاهرتز  DDR4 ،Windows® 10 Pro 64بت
 20H1باستخدام برنامج تشغيل ™ ،Microsoft® StorNVMeمحرك تشغيل ثانوي 1 .ميجابايت في الثانية =  1مليون بايت في الثانية = IOPS .عمليات إدخال/إخراج في الثانية .استنادًا إلى االختبار الداخلي ،قد يختلف األداء وفقًا للجهاز المضيف ،وظروف االستخدام ،وسعة
المحرك ،وغيرها من العوامل.
 1 2جيجابايت =  1بليون بايت و 1تيرابايت = واحد ترليون بايت .قد تكون سعة المستخدم الفعلية أقل ،بناءً على بيئة التشغيل.
 3متوفر للتنزيل من الموقع اإللكتروني .www.westerndigital.com
 ⁴متوافق مع اإلصدارات السابقة من  ،PCIe Gen3 x1و ،PCIe Gen2 x4و ،PCIe Gen2 x2و.PCIe Gen2 x1
 5 3 ⁵سنوات أو حد التحمل العالي ( ،)TBWأيهما يحدث أوال ً .راجع  support.wdc.com/warrantyلمزيد من التفاصيل المحددة عن الضمان اإلقليمي.
 ⁶يجب التنزيل والتثبيت .يتضمّن ترخيصًا لمدة  5سنوات لمحرك األقراص المتوافق .يمكنك االسترداد في غضون  90يومًا من الشراء .ال يُسمح بدمجه مع عروض أخرى .عرض لفترة محدودة ،راجع  wd.com/backupلمزيد من التفاصيل .العرض عرضة للتغيير.
 ⁷قيم ( TBWتيرابايت مكتوبة) المحسوبة باستخدام حمل العميل  EDEC )JESD219( Jوتختلف حسب سعة المنتج.
 ⁸تم القياس باستخدام  MobileMark™ 2018على  Dell Precision 7730 intel® Core™ i5-8300 CPUعند  2.30جيجاهرتز  8جيجابايت .Windows 10 RS5 (1809) Bios 1.13.1
 ⁹تم القياس أثناء نشاط القراءة أو الكتابة المتسلسل المستمر ويشير إلى متوسط فترات زمنية تزيد عن ثانية واحدة.
 =MTTF 10متوسط الوقت قبل التعطل القائم على الفحص الداخلي باستخدام اختبار جزء ضغط )ةيوئم ةجرد ، 25تياباجيج  .Telcordia™ (Telcordia SR-332،متوسط الوقت قبل التعطل يعتمد على محتوي النموذج ويُقدَّر بالمقاييس اإلحصائية وخوارزمية التسارع .متوسط
الوقت قبل التعطل ال يتنبأ بموثوقية أي محرك أقراص فردي وال يمثل ضمانًا.
 11يتم قياس درجة حرارة التشغيل من خالل المستشعرات الحرارية في عبوة  .NANDإن صندوق محرك األقراص ذو الحالة الصلبة مصنف بما يصل إلى  60درجة مئوية.
 12درجة حرارة التخزين في وضع عدم التشغيل ال تضمن االحتفاظ بالبيانات.
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