
My Cloud™ EX2
Armazenamento de nuvem pessoal

Funcionalidades do produto e vantagens

As opções são ilimitadas
Escolha um sistema preenchido que funciona 
logo que sai da caixa com unidades de disco 
rígido WD Red™ integradas para uma total 
compatibilidade. Ou escolha a caixa sem 
discos para criar um NAS com as unidades 
da sua preferência.
Para obter a lista mais recente de unidades 
compatíveis, visite wd.com/ex2.

Gestão de unidades 
Controle os seus dados com múltiplas 
opções de gestão de unidades incluindo 
RAID 0, 1, JBOD e modos de expansão.

Protecção de dados no seu melhor
Tem à disposição múltiplas opções para 
proteger os seus dados contra a perda. 
Escolha a partir das opções RAID 1, USB, 
nuvem e cópias de segurança de LAN/
WAN, dependendo dos seus requisitos de 
segurança dos dados.

Fácil de gerir
Um painel de controlo eficaz significa que tem 
o controlo total do seu sistema. Monitorize as 
suas unidades, administre utilizadores e use 
as funcionalidades de poupança de energia. 
Os alertas por e-mail e telemóvel mantêm-no 
informado sobre o estado do My Cloud EX2.

Aplicações de secretária e móveis premiadas
Com as aplicações My Cloud da WD, 
pode carregar, aceder e partilhar os seus 
documentos em qualquer parte. Transfira 
ficheiros de modo cómodo das suas contas 
de nuvem públicas para o My Cloud EX2, 
utilizando a aplicação móvel.

Aplicações poderosas para 
personalização de NAS
Dispõe de aplicações líder na indústria, 
incluindo aMule, Transmission, Icecast, 
Joomla!®, phpBB®, phpMyAdmin, 
SqueezeCenter e muito mais. 

Para obter informações sobre as aplicações mais 
recentes, visite wd.com/ex2. 

Opções de servidor avançadas
Servidor de ficheiros integrado, servidor 
de FTP, servidor de cópia de segurança 
e servidor de transferências P2P.

Transmissão de conteúdos multimédia 
para dispositivos ligados 
Transmita vídeos e fotos para TVs, leitores 
de multimédia, consolas de jogos e outros 
dispositivos DLNA®/UPnP® ligados. 
Dispõe de um servidor de multimédia com 
certificação Twonky DLNA. E com o suporte 
My Cloud EX2 iTunes®, pode transmitir 
facilmente a sua colecção de música. 

Faça cópias de segurança, à sua maneira
Proteja os seus dados com cópia de 
segurança remota noutro My Cloud EX2 ou 
My Cloud EX4, cópia de segurança na nuvem 
integrada ou cópia de segurança via LAN/
WAN. Tire partido do WD SmartWare™ Pro 
para utilizadores de PCs e compatibilidade 
com Apple® Time Machine® para utilizadores 
de Mac®. 

Expanda a sua capacidade
Basta ligar uma unidade de disco rígido 
USB compatível directamente a uma 
das duas portas de expansão USB 3.0 
do My Cloud EX2, para aumentar 
instantaneamente a capacidade de 
armazenamento.

Funcionalidades de poupança de energia
Economia de energia com redução da 
rotação dos discos e a possibilidade de  
ligar/desligar programado.

Uma nuvem pessoal
Mantenha todos os seus conteúdos num 
local seguro em casa ou escritórios, e aceda 
a esses dados a partir de qualquer local com 
computadores, tablets e smartphones. Sem 
tarifas mensais. Sem limites.

Funcionalidades avançadas
Um pacote completo de funcionalidades 
avançadas para a sua casa ou escritório, 
incluindo: iSCSI Target, serviços FTP 
completos, suporte de estrutura grande, 
compatível com iPv4/iPv6, suporte para UPS 
(USB e rede), monitor de recursos em tempo 
real, encriptação de volumes com palavra-
passe de arranque, volumes virtuais e SNMP.

Concebido de raiz com a qualidade e fiabilidade 
que naturalmente se espera da WD®. My Cloud EX2 
é um NAS fiável e de alto desempenho, de dois 
compartimentos, para ambientes domésticos ou 
pequenos escritórios Guarde todos os seus conteúdos 
num único local e proteja-os com RAID 1, nuvem 
ou opções de cópias de segurança de LAN/WAN. 
Transmita ficheiros grandes para qualquer ecrã 
e expanda as suas funcionalidades de NAS com um 
conjunto completo de aplicações.



Interface Ethernet Gigabit
Fonte de alimentação (entrada CC)
Porta de expansão USB 3.0 x 2 

Compartimentos para unidades 2 compartimentos de unidade de disco rígido de 3,5 polegadas, capacidade de troca fácil das unidades, modelo sem bandeja

Unidades de disco rígido internas Unidades de disco rígido WD Red NAS (incluídas apenas nos sistemas com 4 TB, 6 TB e 8 TB)

Processador 1,2 GHz

Memória DDR3 de 512 MB

Ventilador 35 mm x 35 mm, 9500 RPM

Requisitos do sistema Sistemas operativos Windows® 8.1 ou mais recente, Windows 7, Windows Vista® ou Windows XP (SP 3) 
Sistemas operativos Mac OS® X Mavericks, Mountain Lion™, Lion™ ou Snow Leopard® 
Dispositivos DLNA/UPnP para transmissão contínua 
Router com ligação de Internet

Navegadores da Web 
suportados

Internet Explorer® 8 ou superior
Safari® 6 ou superior
Firefox® 21 ou superior
Google Chrome™ 27 e posterior em plataformas Windows e Mac OS suportadas

Protocolos de rede Cliente DHCP ou IP estático
Cliente NTP
DNS dinâmico (DDNS)
Apple Bonjour® e Windows Rally™

Suporte para estrutura grande
VLAN (802.1Q)
Encaminhamento de portas UPnP
iPv4/iPv6 
iSCSI
SSH

Funcionalidades físicas

Botão 
de reinicialização

Porta de Ethernet

LED de energia

Portas USB 3.0 
duplas

Especificações técnicas

Dimensões físicas Altura: 6,75 pol (171,45 mm)
Comprimento: 3,9 pol (99,06 mm)
Largura: 6,1 pol (154,94 mm)

Peso 0 TB: 1,8 lbs (0,8 kg)
4 TB: 3,4 lbs (1,6 kg)

6 TB: 4,6 lbs (2,1 kg)
8 TB: 5,0 lbs (2,3 kg)

LEDs de unidade

Troca fácil de unidades através de 
concepção sem bandeja

Ranhura de segurança 
Kensington®

Porta de alimentação



Serviços de ficheiros de rede Suportes de SO:
•	 Windows XP Home/Pro (SP 3)
•	 Windows Vista/7/8 (todas as versões) 
•	 Mac OS X Mavericks, Mountain Lion, Lion e Snow Leopard

CIFS/SMB para Windows, Mac OS X e Linux
NFSv3 para Linux e UNIX
AFP para Mac OS X
DFS (Distributed File System – Sistema de ficheiros distribuídos) da Microsoft®

Servidor WebDAV

Segurança Suporte de directório activo para Windows Server 2003/ 2008/ 2012
Encriptação do volume (256 bits AES)

Sistema de ficheiros EXT4 para unidade de disco rígido interna 
Suporta os seguintes formatos para unidades USB ligadas externamente

•	 FAT/FAT32
•	 NTFS (capacidade de leitura e escrita)
•	 HFS+J (sensível a maiúsculas e minúsculas)
•	 Linux EXT2, EXT3, EXT4

Servidor FTP Suporte de definição de porta
Definir intervalo de porta de FTP passivo 
Opção para relatar IP externo no modo PASV
Selecção do idioma do cliente
FTP anónimo
Suporte de FTP seguro
Suporte de FXP (File eXchange Protocol – Protocolo de troca de ficheiros)
Restrição da largura de banda de FTP (montante/jusante) 
Bloco de endereço de IP (acesso de bloco a partir de endereço IP indesejado)

Gestão de descarregamentos Descarregamentos de HTTP a partir de um URL para uma pasta especificada pelo utilizador no NAS
Descarregamentos de FTP de ficheiros ou pastas a partir de um servidor FTP para outros ficheiros/pastas no NAS
Gestor de descarregamento de transferências P2P

Gestão de disco RAID 0/1; JBOD; expansão
Migração de RAID:

•	 JBOD para RAID 1
Troca fácil de unidades (RAID 1)
Roaming de disco
Roaming de conjuntos

Gestão de alimentação Aumento/redução de rotação da unidade (incluindo unidades USB WD ligadas)
Recuperação de energia automática
Ligar/desligar programado
Encerramento suave perante bateria fraca da UPS
Controlo do ventilador
UPS de rede
Reactivar por LAN

Acesso remoto Aplicações móveis My Cloud e WD Photos™

Aplicação de secretária My Cloud
Acesso da Web

Gestão de utilizadores/grupos Nº máximo de utilizadores: 512 para Samba, 800 para ADS
Nº máximo de grupos de utilizadores: 64 para Samba, 200 para ADS
Nº máximo de partilhas de rede: 128
Suporta até 10 ligações CIFS concorrentes 
Atribuição de utilizador/grupo para partilha de rede/FTP
Quotas para grupos ou utilizadores
Atribuição de utilizadores para grupos múltiplos
Atribuição de lotes de utilizadores a grupos 
Criação de utilizadores em lote
Importar utilizadores (formato delimitado de CSV)

Gestão de cópias de 
segurança

Cópias de segurança remotas: Cópias de segurança para My Cloud EX2 ou My Cloud EX4, localmente ou remotamente
Suporte de Apple Time Machine
Cópias de segurança de pastas ou ficheiros internos do dispositivo para outros ficheiros/pastas no NAS
Serviços de cópias de segurança baseados em nuvem

•	 Amazon S3 (http://aws.amazon.com/s3/)
•	 ElephantDrive (http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/)

Gestão de sincronização de disco para as portas USB ligadas

Especificações técnicas, cont.



Western Digital, WD e o logótipo WD são marcas comerciais registadas nos EUA e noutros países; My Cloud, WD SmartWare, WD Red, WD Photos e absolutely são marcas 
comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Outras marcas que possam ser mencionadas aqui podem pertencer a outras empresas. As figuras mostradas podem ser 
diferentes dos produtos actuais.  
É possível que nem todos os produtos estejam disponíveis em todas as regiões do mundo. Todas as especificações do produto e embalagem estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. O termo da sua garantia limitada depende do país onde o produto foi adquirido. Visite o nosso sítio da Web em http:support.wdc.com/warranty para obter os 
termos e condições detalhados da nossa garantia limitada, bem como uma lista dos países específicos nestas regiões.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Ao tratar-se de capacidade de armazenamento, um gigabyte (GB) = um bilião de bytes, e um terabyte (TB) = um trilião de bytes. A capacidade total acessível varia em 
função do ambiente operativo. Como utilizado para velocidade de transferência ou interface, megabyte por segundo (Mb/s) = um milhão de bytes por segundo, e gigabit por 
segundo (Gb/s) = um bilião de bits por segundo.
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Especificações técnicas, cont.

Gestão do sistema Notificações de alertas
•	 Mensagens de IU de eventos
•	 Alertas de IU (com reconhecimento requerido de mensagens)
•	 Notícias de e-mail
•	 Mensagens emergentes QuickView 

Reciclagem de rede 
•	 Suporta Windows CIFS
•	 Suporta Apple AFP

Registo de sistema/FTP (cliente syslog)
Interface de administração HTTP/S (Web) (servidor HTTP)
Actualização de firmware
Cópias de segurança e restauro da configuração
SNMPv2
Informações do sistema

•	 Percentagem da CPU
•	 Utilização de RAM
•	 Desempenho da rede

Porta USB Suporta monitorização de UPS
Suporta dispositivo de armazenamento externo
Suporta MTP (Media Transfer Protocol – Protocolo de transferência de multimédia) e PTP (Picture Transfer Protocol – 
Protocolo de transferência de imagens)

Reprodução de conteúdo 
multimédia

Servidor de multimédia UPnP AV (Twonky v7.2) 
Certificação DLNA 1.5
Suporta WD TV® Live™, Xbox® 360, PlayStation® 3, Windows 8, TVs ligada, leitores de Blu-ray® e molduras de imagens 
digitais 
Suporte para iTunes

Suporte adicional

iSCSI iSCSI target
•	 Autenticação de CHAP
•	 iSNS (Internet Storage Name Service - Serviço do nome de armazenamento de Internet)
•	 Até 64 destinos iSCSI

Virtualização do volume: O NAS pode ser configurado como um iniciador iSCSI e é capaz de mapear qualquer destino 
iSCSI do outro dispositivo para ser um volume virtual.

•	 Unidade de disco virtual (via iniciador iSCSI)
•	 O número máximo de unidades de disco virtuais suportadas é oito (8)

Fonte de alimentação Tensão de entrada de CA: 100V a 240V CA 
Frequência de entrada de CA: 50 a 60Hz 
Tensão de saída de CC: 12V DC, 3A 

Medições de energia
com configurações de 
unidade WD Red

Temperatura Temperatura em funcionamento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
Temperatura em não funcionamento: -20°C a 65°C (-4°F a 149°F)

Capacidades disponíveis 0 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB

aMule – Aplicação de partilha de ficheiros ponto-a-ponto
Transmissão – Cliente BitTorrent
Icecast – Aplicação de transmissão de multimédia
phpBB – Aplicação do fórum de Internet
Joomla! – Sistema de gestão de conteúdos
SqueezeCenter – Transmissão de servidor de áudio
phpMyAdmin – Ferramenta de administração My SQL

WordPress – Sistema de ferramenta de blog e gestão de 
conteúdos
NZBGet – Software de gestão de descarregamento de 
ficheiros NZB
Git – Sistema de gestão do código de fonte e controlo de revisão
Para obter informações sobre as aplicações mais recentes, 
visite wd.com/ex2 

Nenhuma unidade 2 x 2 TB 2 x 3 TB 2 x 4 TB
Energia desligada (activação WOL) 1,05W 1,05W 1,05W 1,05W
Modo de espera (apenas ligação do cabo de alimentação de 
CA, unidade de disco rígido no modo de espera)

N/D 10,2W 10,2W 10,2W

Inactividade 8W 16,7W 16,7W 16,7W

Operação completa N/D 21,3W 22,3W 23,3W
Observação: Os modos de espera/inactividade/operação completa incluem duas unidades de disco rígido externas.


