
™WD Black
محركات أقراص جهاز الكمبيوتر

تم تصميم أداء السعة التخزينية لـ WD Black لتحسين تجربة الكمبيوتر الشخصي 
عبر مهام الحوسبة األثقل سواء كنت فنان رقمي أو محرر فيديو أو مصور أو 

من هواة األلعاب. متاحة مع مساحة تخزينية تصل إلى 128 ميجابايت من ذاكرة 
DRAM على نماذج ذات قدرة أعلى، محرك األقراص WD Black تم تحسينه 

على النحو األمثل ألداء محرك األقراص حتى تتمكن من قضاء مزيد من الوقت في 
ممارسة األشياء التي تحبها أكثر.

الواجهة
SATA 6 جيجابايت/ث

عامل الشكل
3.5 بوصة

فئة األداء
الفئة 7200 لفة في الدقيقة

السعات
500 جيجابايت حتى 6 تيرابايت

أرقام الموديالت

WD6001FZWXWD2003FZEX
WD5001FZWXWD1003FZEX
WD4003FZEXWD5003AZEX
WD3003FZEX

مميزات المنتج

أداء وقدرات ملهمة
تم تصميم أداء السعة التخزينية لـ  ™WD Black لتحسين 
تجربة الكمبيوتر الشخصي عبر مهام الحوسبة األثقل سواء 

كنت فنان رقمي أو محرر فيديو أو مصور أو متخصص في 
األلعاب. متاحة مع مساحة تخزينية رائعة تصل إلى 128 

ميجابايت من ذاكرة DRAM على نماذج ذات قدرة أعلى، 
محرك األقراص WD Black للكمبيوتر الشخصي تم تحسينه 
على النحو األمثل ألداء محرك األقراص حتى تتمكن من قضاء 

مزيد من الوقت في ممارسة األشياء التي تحبها أكثر. قم بتحسين 
أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك أكثر من ذلك عند الجمع بين 

محرك أقراص WD Black مع SSD لتكوين محرك أقراص 
مزدوج، مما يسمح لك باالستفادة من التخزين المؤقت لنظام 
التشغيل الخاص على SSD لزيادة األداء. محرك األقراص 

الثابتة WD Black يمنحك أداء محرك األقراص الثابتة والسعة 
وضمان قوي محدود لمدة 5 سنوات لحل مبتكر ثالثة في واحد.

للمحترفين المبتكرين
عندما يتعلق األمر بتخزين اإلبداع الخاص بك والمحفظة الرقمية 

 WD بكاملها، فال يوجد حل أفضل من أداء السعة التخزينية لـ
Black . استخدم محرك األقراص WD Black لتخزين 
ملفات الوسائط المتعددة الكبيرة من الصور أو الفيديو  أو 

 WD األلعاب أو التطبيقات والبرامج ألنه مع محرك األقراص
Black، يمكنك الحصول على أفضل مزيج من السرعة والقدرة 

والمساحات التخزينية الكبيرة.

لهواة األلعاب
محرك األقراص WD Black  هو حل التخزين المثالي 
لجهاز األلعاب بتوفير سعات كبيرة لتخزين محتوى اللعبة 

القابل للتحميل )DLC(، ومساحات كبيرة من ذاكرة التخزين 
المؤقت، وهو أفضل متمم ألداء النظام األقصى عندما يتم دمجه 

مع SSD. ويشمل محرك األقراص WD Black أيًضا 
تكنولوجيا StableTrac™ )2 تيرابايت ونماذج أكبر( لتعقب 

البيانات بشكل أكثر دقة والمساعدة على الحد من أي تأثير 
بسبب االهتزازات من أجهزة  األلعاب اإلضافية. ويوفر محرك 

األقراص WD Black أيًضا ضمان محدود لمدة 5 سنوات 
يضاهي أو يتفوق على ضمانات أجهزة األلعاب األخرى.

زيادة الموثوقية
محرك األقراص WD Black مجهز بتكنولوجيا 

StableTrac )ذات 2 تيرابايت ونماذج أكبر( بتأمين عمود 
المحرك بالداخل لزيادة الموثوقية والمساعدة على تقليل األثر 
بسبب االهتزازات الناجمة عن النظام من المكونات األخرى. 

بفضل تثبيت األقراص الدائرية بالداخل، يؤدي محرك األقراص 
  WD Black إلى عملية تتبع أكثر دقة في قطاع معين أثناء 

عمليات القراءة والكتابة وتقديم أفضل أداء وموثوقية. 

زيادة مساحات التخزين DRAM المؤقت
محرك األقراص WD Black يسلم بسرعات نقل عالية 

ومعدالت قراءة للملفات بمساحات تخزينية رائعة تصل إلى 
128 ميجابايت من DRAM في النماذج عالية السعة. تعمل 

ذاكرة التخزين المؤقتة الديناميكية لمحركات أقراص WD على 
تحسين لوغاريتمات التحزين في الوقت الحقيقي عن طريق 
توزيع وتحسين ذاكرة التخزين المؤقتة بين عمليات القراءة 

والكتابة. تساعد هذه الحركة لقراءة البيانات في ذاكرة التخزين 
المؤقت في تقليل االزدحام وزيادة األداء بشكل عام.

معالِجات فعالة ثنائية النواة
عندما يتعلق األمر بعالجة الطاقة، الزيادة هي األفضل دائًما 
خاصة بالنسبة لتحميل األلعاب أو ملفات الوسائط المتعددة 

الكبيرة. يتميز محرك قرص  WD Black  بمعالج ثنائي النواة 
الذي يوفر ضعف قدرة معالجة معالج أحادي النواة وذلك من 

أجل الوصول إلى الحد األقصى ألداء القرص للقراءة والكتابة 
بسرعات أكبر.

ضمان محدود ورائد في المجال لمدة 5 سنوات
 WD Blue™ مقارنة بمحركات األقراص الصلبة القياسية مثل
فإن محركات األقراص الصلبة WD Black تمر باختبارات 

قوية وقاسية داخلية على مدى فترة أطول من الزمن، ولهذا 
السبب فإن محرك األقراص WD Black مدعوم بضمان 

قوي محدود لمدة 5 سنوات. نجاحنا جنًبا إلى جنب مع االبتكار 
والتحسين وحماسنا للتخزين يغرس الثقة في عمالئنا.

تطبيقات

التطبيقات المستهلكة للطاقة مثل تحرير الفيديو والصور، وأجهزة كمبيوتر األلعاب ذات السعة القصوى. �
� *.)RAID-0 / RAID-1( الخاصة بالمستهلك RAID للحواسيب، ويوصى باستخدامها في تطبيقات WD Black للمستهلك - تم اختبار محركات األقراص الثابتة RAID / بيئات سطح المكتب

بيئات RAID الضرورية للعمل - إّن محركات األقراص الثابتة WD Black غير موصى وغير مضمون استخدامها في بيئات RAID التي تستعمل محوالت و/أو موّسعات الناقل المضيف HBA للمؤسسات، وداخل صناديق )كيسات( الكمبيوتر متعددة الخلجان، حيث إنها لم تصمم 	 
- ولم تختبر - للعمل مع هذه األنواع الخاصة من تطبيقات RAID. بالنسبة لكافة تطبيقات RAID الضرورية للعمل، يرجى استخدام محركات األقراص الثابتة للمؤسسات من WD حيث إنها مصممة خصيًصا للتعافي من الخطأ المحدد بوقت )TLER( في RAID، كما أنه قد أُختبرت 

حصرًيا في تطبيقات RAID 24 ساعة في اليوم طوال األسبوع، وتتضمن ميزات لتطبيقات المؤسسات. 

تمهيد
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3 تيرابايت4 تيرابايت5 تيرابايت6 تيرابايتالمواصفات
WD6001FZWXWD5001FZWXWD4003FZEXWD3003FZEXموديل رقم1

SATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثواجهة التوصيل2
3 تيرابايت4 تيرابايت5 تيرابايت6 تيرابايتالسعة المهيأة2
3.5 بوصة3.5 بوصة3.5 بوصة3.5 بوصةالحجم الفعلي

)AF( نعمنعمنعمنعمإعادة تهيئة متقدمة
RoHS3  نعمنعمنعمنعمالتوافق مع

األداء
معدل نقل البيانات )حد أقصى(2

المخزن المؤقت إلى المضيف  
المضيف إلى/من محرك األقراص )ثابت(  

6 جيجابايت/ثانية
218 ميجابايت/ثانية

6 جيجابايت/ثانية
194 ميجابايت/ثانية

6 جيجابايت/ثانية
171 ميجابايت/ثانية

6 جيجابايت/ثانية
168 ميجابايت/ثانية

1281286464التخزين المؤقت )بالميجابايت(
الفئة 7200 لفة في الدقيقةالفئة 7200 لفة في الدقيقةالفئة 7200 لفة في الدقيقةالفئة 7200 لفة في الدقيقةفئة األداء )لفة في الدقيقة(

االعتمادية/سالمة البيانات
300,000300,000300,000300,000دورات التحميل/إلغاء التحميل5

>1 في 1014 >1 في 1014 >1 في 1014>1 في 1014 أخطاء القراءة غير القابلة لالسترداد لكل قراءة وحدة بت
5555الضمان المحدود )سنوات(6

إدارة الطاقة
متوسط متطلبات الطاقة )وات(

القراءة/الكتابة  
خمول  

االستعداد/السكون  

10.6
7.6
1.6

10.6
7.6
1.6

9.5
8.1
1.3

9.5
8.1
1.3

المواصفات البيئية7
درجة الحرارة )درجة مئوية(

التشغيل  
عدم التشغيل  

5 إلى 55
40 إلى 70

5 إلى 55
40 إلى 70

5 إلى 55
40 إلى 70

5 إلى 55
40 إلى 70

)Gs( الصدمة
التشغيل )2 مللي ثانية، كتابة(   
التشغيل )2 مللي ثانية، قراءة(  

عدم التشغيل )2 مللي ثانية(  

30
65

300

30
65

300

30
65

300

30
65

300
8 )A الصوتيات )ديسيبل

خمول  
البحث )متوسط(  

31
34

31
34

29
34

29
34

األبعاد الفعلية
26.1/1.02826.1/1.02826.1/1.02826.1/1.028االرتفاع )بوصة/مم، حد أقصى(

147/5.787147/5.787147/5.787147/5.787الطول )بوصة/مم، حد أقصى(
101.6/4101.6/4101.6/4101.6/4العرض )بوصة/مم، ± 01. بوصة(

0.64/1.40 ± %0.68/1.5010 ± %0.75/1.6610 ± %0.72/1.583 ± %3الوزن )باوند/كجم،(

1   قد ال تكون كل المنتجات متاحة في جميع مناطق العالم. 

2   بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين، واحد ميجابايت )MB( = مليون بايت، وواحد جيجابايت )GB( = مليار بايت، وواحد تيرابايت )TB( = تريليون بايت. تختلف السعة اإلجمالية التي يمكن استخدامها حسب ظروف التشغيل. بالنسبة لالستخدام كمخزن مؤقت أو ذاكرة تخزين مؤقت، واحد ميجابايت 

)MB( = 1,048,576 بايت. فيما يتعلق بمعدل النقل أو الوصلة، فإن ميجا بايت في الثانية )MB/s( = مليون بايت في الثانية، وجيجابت في الثانية )Gb/s( = مليار بت في الثانية. يتم حساب الحد األقصى الفعال لمعدل النقل بسرعة 3 جيجابت/ثانية )Gb/s( لوصلة SATA وفًقا لمواصفات ATA التسلسلية التي 
نشرتها مؤسسة SATA-IO أو بدايًة من تاريخ صفحة المواصفات هذه. بادر بزيارة www.sata-io.org  لالطالع على التفاصيل.

.EU/65/RoHS Directive 2011 كما وضعها )RoHS( التي تم تصنيعها وبيعها في جميع أنحاء العالم بعد 8 يونيو 2011، تفي بمتطلبات التوافق مع معايير الحد من استخدام المواد الخطرة WD 3   منتجات محركات أقراص

4   تم حذف هذه الحاشية عمًدا

5   إلغاء التحميل المتحكم به في الظروف المحيطة.

6   راجع http://support.wd.com/warranty لمزيد من التفاصيل المحددة عن الضمان اإلقليمي.

7   ال توجد أخطاء غير قابلة لالسترداد أثناء اختبارات التشغيل أو بعد اختبارات عدم التشغيل.

8   مستوى قوة الصوت. 
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WD Black Desktop اعرف المزيد عن محركات أقراصCAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

.Western Digital, Inc
Michelson Drive, Suite 100 3355
 Irvine, California 92612
.U.S.A

للحصول على الخدمة والوثائق:
http://support.wdc.com 

www.wdc.com

ASK.4WDC.800
)800.275.4932(

أمريكا الشمالية

إسبانيا800.832.4778
دول آسيا والمحيط الهادئ86.21.2603.7560+

أوروبا00800.27549338
)رقم مجاني عند اإلمكان(

تعد كل من Western Digital وWD وشعار WD وFIT Lab وStableTrac وWD Black وأوروبا/الشرق األوسط/إفريقيا31.880062100+
WD Blue عالمات تجارية مسجلة لشركة Western Digital Corporation والشركات التابعة في 

الواليات المتحدة األمريكية و/أو بلدان أخرى. العالمات األخرى المذكورة في هذا المستند خاصة بشركات أخرى. 
مواصفات المنتجات عرضة للتغيير بدون إشعار. قد تختلف الصور المعروضة هنا عن المنتجات الفعلية.

© Western Digital Corporation 2016 أو الشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

M08-2879-771434 يونيو 2016

500 جيجابايت1 تيرابايت2 تيرابايتالمواصفات
WD2003FZEXWD1003FZEXWD5003AZEXرقم الطراز

SATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثSATA 6 جيجابايت/ثواجهة التوصيل2
500 جيجابايت1 تيرابايت2 تيرابايتالسعة المهيأة1
3.5 بوصة3.5 بوصة3.5 بوصةالحجم الفعلي

)AF( نعمنعمنعمإعادة تهيئة متقدمة
RoHS2 نعمنعمنعمالتوافق مع

األداء
معدل نقل البيانات )حد أقصى(2

المخزن المؤقت إلى المضيف  
المضيف إلى/من محرك األقراص )ثابت(  

6 جيجابايت/ثانية
164 ميجابايت/ثانية

6 جيجابايت/ثانية
150 ميجابايت/ثانية

6 جيجابايت/ثانية
150 ميجابايت/ثانية

646464التخزين المؤقت )بالميجابايت(
الفئة 7200 لفة في الدقيقةالفئة 7200 لفة في الدقيقةالفئة 7200 لفة في الدقيقةفئة األداء )لفة في الدقيقة(

االعتمادية/سالمة البيانات
300,000300,000300,000دورات التحميل/إلغاء التحميل5

>1 في 1014 >1 في 1014 >1 في 1014 أخطاء القراءة غير القابلة لالسترداد لكل قراءة وحدة بت
555الضمان المحدود )سنوات(6

إدارة الطاقة
متوسط متطلبات الطاقة )وات(

القراءة/الكتابة  
خمول  

االستعداد/السكون  

9.5
8.1
1.3

6.8
6.1
0.8

6.8
6.1
0.8

المواصفات البيئية7
درجة الحرارة )درجة مئوية(

التشغيل  
عدم التشغيل  

5 إلى 55
40 إلى 70

0 إلى 60
40 إلى 70

0 إلى 60
40 إلى 70

)Gs( الصدمة
التشغيل )2 مللي ثانية، كتابة(   
التشغيل )2 مللي ثانية، قراءة(  

عدم التشغيل )2 مللي ثانية(  

30
65

300

30
65

350

30
65

350
8 )A الصوتيات )ديسيبل

خمول  
البحث )متوسط(  

29
34

29
30

29
30

األبعاد الفعلية
26.1/1.02826.1/1.02826.1/1.028االرتفاع )بوصة/مم، حد أقصى(

147/5.787147/5.787147/5.787الطول )بوصة/مم، حد أقصى(
101.6/4101.6/4101.6/4العرض )بوصة/مم، ± 01. بوصة(

0.60/1.320.45/0.990.43/0.95الوزن )رطل/كجم، ± 10%(

1   قد ال تكون كل المنتجات متاحة في جميع مناطق العالم. 

2   بالنسبة لالستخدام لسعة التخزين، واحد ميجابايت )MB( = مليون بايت، وواحد جيجابايت )GB( = مليار بايت، وواحد تيرابايت )TB( = تريليون بايت. تختلف السعة اإلجمالية التي يمكن استخدامها حسب ظروف التشغيل. بالنسبة لالستخدام كمخزن مؤقت أو ذاكرة تخزين مؤقت، واحد ميجابايت 

)MB( = 1,048,576 بايت. فيما يتعلق بمعدل النقل أو الوصلة، فإن ميجا بايت في الثانية )MB/s( = مليون بايت في الثانية، وجيجابت في الثانية )Gb/s( = مليار بت في الثانية. يتم حساب الحد األقصى الفعال لمعدل النقل بسرعة 3 جيجابت/ثانية )Gb/s( لوصلة SATA وفًقا لمواصفات ATA التسلسلية التي 
نشرتها مؤسسة SATA-IO أو بدايًة من تاريخ صفحة المواصفات هذه. بادر بزيارة www.sata-io.org  لالطالع على التفاصيل.

.EU/65/RoHS Directive 2011 كما وضعها )RoHS( التي تم تصنيعها وبيعها في جميع أنحاء العالم بعد 8 يونيو 2011، تفي بمتطلبات التوافق مع معايير الحد من استخدام المواد الخطرة WD 3   منتجات محركات أقراص

4   تم حذف هذه الحاشية عمًدا.

5   إلغاء التحميل المتحكم به في الظروف المحيطة.

6   قد تختلف مدة الضمان المحدود حسب المنطقة. تفضل بزيارة support.wd.com/warrantyلالطالع على التفاصيل.

7   ال توجد أخطاء غير قابلة لالسترداد أثناء اختبارات التشغيل أو بعد اختبارات عدم التشغيل.

8   مستوى قوة الصوت. 


