محرك األقراص ذو الحالة
الصلبة WD Red™ SA500
محرك األقراص ذو الحالة الصلبة NAS

عرض مختصر للمنتج

ع ِّزز أداء NAS
ع زِّز أداء نظام التخزين المتصل بالشبكة ( )NASواستجابته بفضل محرك األقراص ذي الحالة الصلبة WD Red™ SA500
 .NAS SATAنظ رًا ألن أنظمة التخزين المتصل بالشبكة ( )NASتكون دائ مًا في وضع التشغيل المستمر غير المنقطع،
فهنا تقتضي الضرورة وجود محرك أقراص يتمتع بالموثوقية ويمكن االعتماد عليه .وبخالف محركات األقراص ذات الحالة
الصلبة القياسية ،فإن محركات األقراص ذات الحالة الصلبة  WD Red NAS SATAصُ مِّمت خصي صًا وتم اختبارها لالستخدام
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع .تجعل هذه المتانة ،باإلضافة إلى التخزين المؤقت الف عّال للملفات الكبيرة،
محركات األقراص هذه مثالية لقواعد بيانات  ،OLTPوالبيئات متعددة المستخدمين ،وعرض الصور ،وتعديل الفيديوهات
بدقة  4kو ،8kوغيرها من التطبيقات المتط لِّبة .وبفضل عاملي الشكل  2.5بوصة و M.2والسعات التي تتراوح بين 500
جيجابايت وحتى ما يصل إلى  4تيرابايت* ( 2.5بوصة فقط) ،فإن محرك األقراص ذا الحالة الصلبة WD Red SA500 NAS
 SATAيتيح لك إمكانية تحسين نظام  NASالحالي أو التالي لتحقيق األداء والتح مّل الفائقين.

المميزات المهمة
المحس ن للتخزين
•التخزين
َّ
المؤقت في أنظمة NAS
للوصول بسرعة إلى ملفاتك
م ا.
األكثر استخدا ً
م ل الفائق الذي يمكنه
•التح ّ
معالجة حموالت القراءة
والكتابة الكثيفة التي
يطلبها  ،NASما يمنحك
الموثوقية التي تحتاج إليها
في بيئة تعمل على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع.
ويحس ن
•يق ل ِّل زمن االنتقال
ِّ
االستجابة لقواعد بيانات
معالجة العمليات المتصلة
( ،)OLTPوالبيئات متعددة
المستخدمين ،وعرض
الصور ،وتعديل الفيديوهات
بدقة  4Kو ،8Kوغير ذلك
الكثير.
•متوفر في عاملي الشكل
 2.5بوصة و M.2لمالءمة
الفتحات الموجودة في
أنظمة  NASالحديثة.
•تمنحك السعات التي تتراوح
بين  500جيجابايت وحتى ما
يصل إلى  4تيرابايت* (2.5
بوصة فقط) المرونة الالزمة
لتخصيص  NASلتلبية
احتياجات التخزين األكثر
تطل بً ا.

الوصول إلى الملفات الكبيرة بسرعة
تم تحسين تخزين محرك األقراص ذي الحالة الصلبة  WD Red™ SA500 NAS SATAللتخزين المؤقت في أنظمة NAS
للوصول بسرعة إلى محتوياتك األكثر استخدامًا.

دم له أعباء عملك القاسية
ق ِّ
يمكن للتحمل الفائق الذي يتمتع به محرك األقراص ذو الحالة الصلبة ™ WD Redمعالجة حموالت القراءة والكتابة الكثيفة
التي يطلبها  ،NASما يمنحك الموثوقية التي تحتاج إليها في بيئة تعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

اعمل على نحو أكثر كفاءة
بفضل التصميم خصي صًا من أجل  NASمع  Western Digital® 3D NANDالمضمونة ،فإن محرك األقراص ذا الحالة الصلبة
™ WD Redيق دِّم أقصى أداء من  SATAلتعزيز إنتاجيتك وفعاليتك في المنزل أو المكتب.

استخدمه للتطبيقات المتط ل ِّبة
يق لِّل محرك األقراص زمن االنتقال ويح سِّن االستجابة لقواعد بيانات معالجة العمليات المتصلة ( ،)OLTPوالبيئات متعددة
المستخدمين ،وعرض الصور ،وتعديل الفيديوهات بدقة  4Kو ،8Kوغير ذلك الكثير.

أضف التخصيص على نظام NAS
يأتي محرك األقراص ذو الحالة الصلبة ™ WD Redبعاملي الشكل  2.5بوصة و ،M.2وبذلك يمكنك ترقية نظام  NASالحالي
أو تصميم واحد جديد من البداية.

م م بالمرونة
م ص َّ
ُ
يمكنك تخصيص نظام  NASلتلبية احتياجات التخزين األكثر تطل بًا بفضل السعات التي تتراوح بين  500جيجابايت وحتى
ما يصل إلى  4تيرابايت* ( 2.5بوصة فقط).

عرض مختصر للمنتج

مميزات منتج محرك األقراص ذي الحالة الصلبة  WD Red™ SA500 NAS SATAومواصفاته

حافظة  2.5بوصة 7/ممM.2 2280 ،

الشكل العام

 SATA III 6جيجابايت في الثانية

الواجهة¹,2

ما
حافظة  2.5بوصة 7/مم 500 :جيجابايت 100.2 :مم ×  69.85مم ×  7.00مم بوزن  37.4جرا ً
ما
 1تيرابايت 100.2 :مم ×  69.85مم ×  7.00مم بوزن  37.4جرا ً
ما
 2تيرابايت 100.2 :مم ×  69.85مم ×  7.00مم بوزن  57.9جرا ً
ما
 4تيرابايت 100.2 :مم ×  69.85مم ×  7.00مم بوزن  57.9جرا ً

الحجم والوزن

 M.2 2280: 500جيجابايت 80.00 :مم ×  22.00مم ×  2.38مم بوزن  1 ± 7جرام
 1تيرابايت 80.00 :مم ×  22.00مم ×  2.38مم بوزن  1 ± 7جرام
 2تيرابايت 80.00 :مم ×  22.00مم ×  2.38مم بوزن  1 ± 7جرام
 500جيجابايت
WDS500G1R0A
WDS500G1R0B

 1تيرابايت
WDS100T1R0A
WDS100T1R0B

 2تيرابايت
WDS200T1R0A
WDS200T1R0B

 4تيرابايت
WDS400T1R0A

السعة المهيأة
عامل الشكل  2.5بوصات 7/مم
عامل الشكل M.2 2280

قراءة متتابعة تصل إلى (ميجابايت في
الثانية)

560

560

560

560

كتابة متتابعة تصل إلى (ميجابايت في
الثانية)

530

530

530

530

األداء²,3

قراءة عشوائية تصل إلى ()IOPS

 95كيلوبايت

 95كيلوبايت

 95كيلوبايت

 95كيلوبايت

كتابة عشوائية تصل إلى ()IOPS

 85كيلوبايت

 85كيلوبايت

 85كيلوبايت

 82كيلوبايت

التحمل (تيرابايت مكتوبة)⁴

350

600

1300

2500

متوسط الطاقة النشطة ()mW

52

60

60

60

الحد األقصى لتشغيل القراءة ()mW

2,050

2,550

3,000

3,000

الحد األقصى لتشغيل الكتابة ()mW

3,350

3,750

3,800

3,800

الطاقة⁵

غفوة ()mW

56

56

56

56

DEVSLP (mW)

5-7

5-12

5-12

5-12

ما يصل إلى  2مليون

ما يصل إلى  2مليون

ما يصل إلى  2مليون

ما يصل إلى  2مليون

1E10^17

1E10^17

1E10^17

1E10^17

الموثوقية
متوسط الوقت قبل التعطل (مليون ساعة)⁶
Uber

البيئية
 0درجة مئوية إلى  70درجة مئوية

درجات حرارة التشغيل⁷
درجة الحرارة غير التشغيلية

 -55درجة مئوية إلى  85درجة مئوية

تشغيل االهتزاز

 5.0تسارع مربع متوسط الجذر 2000–10 ،هرتز

إيقاف تشغيل االهتزاز

 4.9تسارع مربع متوسط الجذر 800–7 ،هرتز

الصدمة

 1,500جيجا @  0.5مللي ثانية نصف جيب الزاوية

الشهادات

 500جيجابايت -2تيرابايتFCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI :
 4تيرابايت ،FCC ، UL ،TUV ،KC ،BSMI ،VCCI :المغرب
 5سنوات

الضمان المحدود⁸
 1.5 Sجبجابايت في الثانية.
 3 Sجيجابايت في الثانية و ATA
 ¹متوافق مع اإلصدارات السابقة إلى  ATA
 ²بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين ،واحد ميجابايت ( = )MBمليون بايت ،وواحد
جيجابايت ( = )GBمليار بايت ،وواحد تيرابايت ( = )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 الفعال لمعدل النقل بسرعة  6جيجابت/ثانية ( )Gb/sلوصلة  SATAوف قًا
لمواصفات  ATAالتسلسلية التي نشرتها مؤسسة  SATA-IOأو بداي ةً من تاريخ صفحة المواصفات
هذه .بادر بزيارة  www.sata-io.orgلالطالع على التفاصيل.

4

قيم ( TBWتيرابايت مكتوبة) المحسوبة باستخدام حمل العميل  )JEDEC (JESD219وتختلف بواسطة
سعة المنتج.

5

تم القياس باستخدام معيار  MobileMark™ 2012بواسطة تمكين ( DIPMإدارة الطاقة لألجهزة).

 = MTTF 6متوسط الوقت قبل التعطل القائم على الفحص الداخلي باستخدام اختبار جزء الضغط
.Telcordia
7

إن صندوق محرك األقراص ذو الحالة الصلبة مصنف بما يصل إلى ° 60درجة مئوية.

8

راجع  http://support.WesternDigital.comلمزيد من التفاصيل المحددة عن الضمان اإلقليمي.

 ³تم القياس باستخدام نطاق  LBAسعة 1000ميجابايت  CrystalDiskMarkعلى أجهزة سطح
المكتب بشريحة تعريف  ،Intel Z77وأنظمة  Windows 8بإصدار  Intel iRSTرقم  ،11.7.0.1013ومحرك
 driveLenovo X240ثانوي بمعالج  ،Intel® Core i5-4300Uو ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4
جيجابايت ،ونظام  Windows 8.1تحديث  ،x64 1و .Intel RST 12.8.10.1005قد يختلف األداء وف قًا
ألجهزة المضيف 1 .ميجابايت= 1,000,000بايت = IOPS .عمليات إدخال/إخراج في الثانية.

Great Oaks Parkway 5601
San Jose, CA 95119, USA
الواليات المتحدة (خط هاتف مجاني)800.801.4618 :
الرقم الدولي408.717.6000 :
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