
My Cloud™ EX4
التخزين السحابي الشخصي

أقصى موثوقية من االسم الموثوق به في 
التخزين.

ما يصل إلى 16 تيرابايت من التخزين

RAID 0, 1, 5, 10؛ JBOD وتوسيع

سهولة اإلعداد، وسهولة اإلدارة

يتميز My Cloud™ EX4 المصمم من البداية للنهاية 
 My Cloud EX4 ,WD® بجودة وموثوقية تتوقعهما من

بأداء عاٍل وتخزين متصل بالشبكة ذي نوافذ أربعة ناتئة 
للمنزل أو المكتب الصغير. ويقدم مبيت قوي مصنع بالكامل 
من المعدن ووحدات تخزين RAID متعددة وتثبيت محرك 

أقراص سهل وحزمة كاملة من التطبيقات للطاقة ومرونة في 
 .NAS توسعة ميزات



My Cloud EX4
التخزين السحابي الشخصي

مميزات المنتج

خياراتك ال حصر لها
يار جهاز مبيت خالي من األقراص  يمكنك اخت

بديل سريع إلضافة ما  ثبيت محركات سهل وت ت ب
ما  نمو كل يصل إلى أربعة محركات بسهولة وال

يار نظام مملوء  إمكانك اخت ياجاتهم.* أو ب تزداد احت
بة  جاهز لالستخدام، يظهر المحركات الصل
ئة تشغيل  ي توافق كامل في ب ™WD Red ل

.24x7 فريدة الشبكة ال التخزين المتصل ب
وافقة،  مت ائمة بأحدث محركات األقراص ال *للحصول على ق

.wd.com/mycloudex4 ارة تفضل بزي

تخزين متصل بالشبكة ذو أداء عاٍل
ائي وذاكرة  يار الكهرب ت ل شبكة مزدوجة ومصدر ل
512 ميجابايت ومعالج بسرعة 2.0 جيجاهرتز 
يه في  قدم أداء فائق السرعة يمكن االعتماد عل ي

منزلك أو مكتبك الصغير.

بيانات في  إدارة محركات األقراص وحماية ال
أفضل حاالتها

اتك من  ان ي أمين ب ت م تسليحك بخيارات متعددة ل قد ت ل
الضياع. اختر RAID 0, 1, 5, 10 أو حدد 

التوسع وأوضاع JBOD لمزيد من الخيارات إلدارة 
اتك.  ان ي ب

سهل اإلدارة
لوحة تحكم قوية وشاشة عرض LCD تعني أن 

بة  م بمراق ا تحت سيطرتك. ق ًم نظام الخاص بك دائ ال
محركات األقراص الخاصة بك وإدارة المستخدمين 

بيه عبر  ن ت ير الطاقة. ال ادة من ميزات توف ف واالست
بقيك على  قال ي ن بريد اإللكتروني والهاتف ال ال

 .My Cloud EX4 ة اطالع بحال

تطبيقات سطح المكتب والمحمول الحاصلة 
على الجوائز

يقات WD، يمكنك يمكنك تحميل  مع تطب
يها ومشاركتها  ندات الخاصة بك والوصول إل المست

فات على نحو مريح من  مل من أي مكان. نقل ال
ية العامة الخاصة بك إلى  الخدمات السحاب

My Cloud EX4 مباشرة من تطبيق المحمول.

تطبيقات قوية لتخصيص التخزين المتصل 
بالشبكة الخاص بك

نها  ي يقات الرائدة في هذا المجال، من ب تطب تضم ال
aMule وIcecast و®Joomla! و®phpBB و

.SqueezeCenterو phpMyAdmin

خيارات الخوادم المتقدمة
 FTP فات المتكامل وخادم بروتوكول مل خادم ال

قرين إلى  وخادم النسخ االحتياطي وخادم تنزيل ال
القرين.

 دفق الوسائط إلى األجهزة المتصلة
الخاصة بك

فاز  ل ت يديو والصور إلى أجهزة ال ف دفق مقاطع ال
ومشغالت الوسائط ووحدات تحكم األلعاب 

المتصلة وأجهزة ®DLNA®/UPnP األخرى. 
ميزات Twonky 7.2 وخادم وسائط معتمد 

 .DLNA 1.5

النسخة االحتياطي هي طريقك
انات الخاصة بك بنسخة احتياطي  ي ب م بحماية ال ق
ية  ـ EX4 آخر، أو نسخة احتياطي سحاب عن بعد ل

ية.  ياطية LAN/WAN محل ة أو نسخة احت متكامل
 WD SmartWare™ بال مع استمتع براحة ال

 Pro لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي و
 Mac® لمستخدمي Apple® Time Machine®

انات الخاصة بك. ي ب لحماية ال
 

زيادة سعة السحابة الشخصية
م بتوصيل محرك أقراص USB صلب متوافق  ق

بطريقة مباشرة بأحد منفذي توسيع USB 3.0 في 
م بتوسيع  محرك أقراص My Cloud EX4، وق

ية الخاصة بك على الفور. ن السعة التخزي

ميزات توفير الطاقة المتكاملة
اتورة الطاقة الخاصة بك  م بتوفير األموال على ف ق
مع القرص الدوار ألسفل وتشغيل وايقاف الطاقة 

بمواعيد محددة.

السحابة الشخصية الخاصة بك
تسمح لك My Cloud EX4 بحفظ كل المحتوى 

الخاص بك في مكان واحد آمن في المنزل أو 
المكتب. ال يوجد رسوم شهرية. بال حدود.

ميزات متقدمة
متقدمة لتشغيل منزلك  حزمة كاملة من الميزات ال

أو مكتبك بما في ذلك: هدف iSCSI، خدمات 
ة المواصفات، وتجميع  فات كامل مل بروتوكول نقل ال

الروابط ودعم نظام تجاوز الفشل، ودعم اإلطار 
 USB( UPS ودعم ،iPv6 كبير، وتجهيز ال

والشبكة(، رصد مصادر الوقت الحقيقي، وتشفير 
د التحميل،  وحدات التخزين بكلمة مرور عن
وبروتوكول إدارة الشبكة البسيطة ووحدات 

التخزين االفتراضية.
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خصائص المنتج
السعات والموديالتمتطلبات النظاماألبعادالوصلة

Ethernet متوافق سرعة 10/100/1000 
ميجابايت في الثانية

االرتفاع:
الطول:

العرض:
الوزن:

8.21 بوصة )208.6 مم(
8.67 بوصة )220.2 مم(
6.30 بوصة )160.1 مم(

7.2 رطل )3.3 كجم( 0 تيرابايت
12.8 رطل )5.8 كجم( 8 تيرابايت

12.8 رطل )5.8 كجم( 12 تيرابايت
13.8 رطل )6.2 كجم( 16 تيرابايت

أنظمة التشغيل Windows® 8، أو Windows 7، أو 
 ;)SP 3(  Windows XP أو ،Windows Vista® 
 ،Mac OS® X Mountain Lion™  أنظمة التشغيل

Snow Leopard®  أو ،Lion™  أو

أجهزة DLNA/UPnP لدفق اتصال اإلنترنت للوصول 
عن بعد

0 تيرابايت
8 تيرابايت

12 تيرابايت
16 تيرابايت

 WDBWWD0000NBK
WDBWWD0080KBK
WDBWWD0120KBK
WDBWWD0160KBK

ضمان محدودالمستعرضات المدعومةمواصفات التشغيلمحتويات المجموعة
التخزين السحابي الشخصي ذو النوافذ األربعة 

الناتئة
Ethernet كبل

إمداد وكبل الطاقة
دليل التثبيت السريع

درجة حرارة التشغيل: 5 درجات مئوية إلى 35 درجة 
مئوية

درجة الحرارة أثناء عدم التشغيل 40- درجة مئوية إلى 70 
درجة مئوية

 USB 3.0 معتمد للحصول على أداء USB 3.0 وكبل USB 3.0 1يلزم مضيف
عالي السرعة.

 Internet Explorer® 8 أو إصدار أعلى, 
وSafari® 6 أو إصدار أعلى, وFirefox® 21 أو 
إصدار أعلى, وGoogle Chrome™ 27 وأحدث 

Mac OSو Windows على أنظمة التشغيل

ربما يتغير التوافق وفًقا لتكوين الجهاز وأنظمة التشغيل الخاص بالمستخدم.

جميع أنحاء العالمسنتان

My Cloud™

تطبيق المحمول والمكتبي ال


