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Mini recenzja: WD My Book Essential 3 TB z USB 3.0
KAMIL PIECZONKA, 31.08.2011 01:00 | ŹRÓDŁO FRAZPC TECH LAB | KOMENTARZE (7)

Planujemy od jakiegoś czasu wprowadzenie na FrazPC nieco lżejszej formy recenzji pojedynczych produktów, gdzie
zamiast tysięcy słów i wykresów, pokażemy Wam ich stosunkowo mniej, ale za to taki tekst będzie mógł zostać
pochłonięty przy okazji porannej kawy. Przykładem takiej mini recenzji jest opublikowany niedawno test
pendrive'ów z USB 3.0, a dzisiaj mamy dla Was kolejny produkt z tym interfejsem, tym razem znacznie
większy, pod każdym względem. WD MyBook Essential o pojemności 3 TB dostępny jest na rynku już od jakiegoś
czasu, a połączenie go z USB 3.0 pozwoliło na wyciągnięcie z tego urządzenia wszystkich drzemiących w nim
możliwości. Jeśli jesteście ciekawi jak spisał się w naszym krótkim teście to zapraszam do lektury.
Informacje ogólne
Specyfikacja nie jest zbyt rozbudowana, w środku dosyć sporej obudowy znalazło się miejsce na pojedynczy dysk
3.5 cala o pojemności wspominanych już trzech terabajtów. Jest to model z serii Green, czyli dosyć oszczędnych,
ale niestety i tak wymagający zewnętrznego zasilania. Ten właśnie fakt wydaje się największym mankamentem
MyBook Essential. Być może w przyszłości wraz z zwiększeniem możliwości interfejsu USB ten problem
zniknie i tego typu dyski staną się znacznie wygodniejsze w użyciu jeśli często z nimi będziemy podróżować.

WD MyBook Essential 3 TB USB 3.0
Orientacyjna cena: ~540-580 PLN
MyBook Essential dotarł do nas w ładnym zielonym opakowaniu, w którym poza samym dyskiem znalazł się
uniwersalny zasilacz zdolny do pracy w sieciach z napięciem od 100 do 240 V oraz kabelek USB 3.0.

Sam dysk został zamknięty w obudowie wykonanej z plastiku, dookoła jest to bardzo błyszczący i łatwo rysujący się
materiał, ale jeśli leży niedotykany na biurku czy półce to nie powinniśmy narzekać na jego wygląd. Domyślna
pozycja dysku jest taka jak na zdjęciach, świadczą o tym umieszczone od spodu gumowe podstawki, które dobrze
stabilizują pozycje tego dosyć ciężkiego urządzenia (1,18 kg). Górna i tylna część to kratka, która ułatwia wentylację
dysku.

W tylnej części na samym dole znajdziemy gniazdo zasilania, zabezpieczenie dla linki Kensigtona, port mini-USB w
standardzie 3.0 do podłączenia dołączonego w zestawie kabelka oraz przycisk pozwalający na włączenie/wyłączenie
dysku. To by było w zasadzie wszystko.
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Na temat wyglądu nie ma co dyskutować, MyBook raczej powinien się spodobać większości użytkowników. Na
jakość wykonania obudowy można nieco ponarzekać, szczególnie na odporność błyszczącego plastiku na
zarysowania, ale to nie powinna być cecha dyskwalifikująca. Zobaczmy najpierw jaki poziom wydajności prezentuje
nam ten model.
Wydajność
Testy wydajności zostały wykonane na dobrze znanej już platformie, bazującej na barebone firmy Shuttle, modelu
SH67. Kluczowym dla tego testu jest jednak kontroler USB 3.0, w tym przypadku jest to model firmy ASMedia
obsługujący cztery porty tego typu jednocześnie. W przypadku dysku HDD raczej nie ma mowy o ograniczeniach
kontrolera, bo MyBook nie jest w stanie się nawet zbliżyć do teoretycznych 480 MB/s dostępnych w przypadku USB
3.0, ale warto mieć na uwadze, że w praktyce za pośrednictwem tego interfejsu osiągniemy transfery rzędu 180-220
MB/s co ostatnio udowodnili koledzy z VR-Zone. Koniec jednak tematów pobocznych, czas przejść do testów.

HDTune
Rozpoczynamy od HDTune, który mierzy transfery na powierzchni całego dysku i świetnie nadaje się do oceny
dysków HDD, a trochę już mniej dla SSD. W naszym przypadku sprawdza się doskonale bo mniej więcej od połowy
wyraźnie widać spadek prędkości, problem tylko w tym, że wcześniej wykres jest dla odczytu dosyć płaski co
poniekąd sugeruje ograniczenie kontrolera USB 3.0. W przypadku zapisu jest to już mniej widoczne, ale też wartości
osiągane przez dysk są nieco mniejsze. Jest to zachowanie o tyle dziwne, że w przypadku pendrive'a MachXtreme
MX-FX, nie było problemu z transferem nawet na poziomie 130 MB/s. Myć może główną rolę odgrywa tu kontroler
zamontowany w obudowie dysku MyBook Essential. Jakby jednak nie patrzeć, progres w stosunku do USB 2.0 jest
ogromny.
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HDTach
HDTach tylko potwierdza to co już zauważyliśmy w HDTune.
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Crystal Disk Mark
Crystal Disk Mark operuje przy pustym dysku na początkowych sektorach, stąd też wyniki zanotowane w tym teście
są praktycznie idealnym scenariuszem, gdzie dysk osiąga największą prędkość. 128 MB/s przy odczycie i 117 MB/s
przy zapisie to przyzwoite wartości, a jest to o tyle istotne, że przy pojemności 3 TB, kopiowanie dużych ilości
danych jest wprost nieuniknione. O losowych testach 4 KB lepiej nie pisać, to nie jest domena dysków HDD, a już z
pewnością nie ma wielkiego znaczenia w przypadku dysków, które będą w 99% przypadków służyć jako magazyn
danych.

Atto Disk Benchmark
W Atto Disk Benchmark zrobiliśmy małe porównanie, w szranki stanęły nie tylko trzy testowane wcześniej pendrive'y
z USB 3.0, ale również dysk A-Data NH01, 2.5 calowy model z interfejsem USB 3.0, o którym mogliście poczytać
na łamach FrazPC.pl w tamtym roku. Muszę jeszcze napomknąć, że z racji budowy dysku o pojemności 3 TB, test
można było wykonać dopiero od próbki wielkości 4 KB. Przy odczycie MyBook Essential idzie łeb w łeb z pendrivem
MachXtreme. Przy zapisie nasz dzisiejszy bohater nie ma już sobie równych i zdecydowanie wygrywa,
wyprzedzając również swojego 2.5 calowego konkurenta. Tańsze pendrive'y A-Data S102 oraz Transcend JF700
zostają daleko w tyle.
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Testy praktyczne
W testach praktycznych, czyli dla większości z nas najbardziej miarodajnych i mających największe znaczenie,
mamy ten sam skład konkurentów jak w przypadku Atto. Zaczynamy od kopiowania pliku wielkości 3,5 GB z
nośnika podłączonego do portu USB 3.0, na dysk systemowy, którym jest A-Data S599 oparta na kontrolerze
SandForce SF-1200. Co ciekawe w tym teście najlepszy okazuje się pendrive MachXtreme, MyBook Essenstial jest
dopiero drugi z minimalną stratą 2 sekund. Różnica marginalna, a sama prędkość zadowalająca, 3,5 GB w 30
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sekund to ponad 100 MB/s, w ciągu 10 minut jesteśmy w stanie skopiować z MyBook'a Essential nawet ponad 60
GB danych.

Przy procesie odwrotnym, czyli kopiowaniu z dysku systemowego na nośnik zewnętrzny, MyBook Essential jest już
bezkonkurencyjny co wyraźnie sugerował test w Atto Disk Benchmark. Kolejne nośniki w stawce są o blisko 50%
wolniejsze i jest to z pewnością duża zaleta tego modelu.

Z małymi plikami sytuacja nie jest już tak dobra, w celach testowych spreparowaliśmy ponad 18 000 plików, w
sumie zajmujących 2 GB i kopiowaliśmy je ponownie w obydwie strony. Przy odczycie z zewnętrznego dysku WD
MyBook spisał się średnio, chociaż prawie cała stawka jest bardzo wyrównana.
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Przy zapisie jest już nieco lepiej, ale jednak tym razem prym wiedzie MachXtreme FX, który poradził sobie z tym
zadaniem wyraźnie najszybciej. Wynik MyBook'a nie jest taki zły i trzeba też mieć na uwadze fakt, że budowa tego
dysku nie sprzyja operacjom na małych plikach o wielkości poniżej 4 KB, bo nawet jeśli mamy zapisać mniejszą
ilość danych, to dysk i tak musi zapisać cały sektor.

Podsumowanie
Co można napisać w podsumowaniu? Na pewno kolejny raz trzeba podkreślić jak potrzebny był interfejs USB 3.0,
wersja 2.0 już dawno przestała spełniać stawiane przed nią wymagania i szkoda, że tak długo trwało opracowywanie
i wprowadzenie nowego standardu, który pełne natywne wsparcie zyska dopiero wraz z premierą Windows 8.
Western Digital MyBook Essential w pełni wykorzystuje możliwości tego rozwiązania i serwuje użytkownikowi
świetne parametry. Gdyby nie konieczność wykorzystania zewnętrznego zasilania, byłby to niemal idealny magazyn
danych. Na pewno dobrze prezentuje się na biurku i dodatkowo nie jest uciążliwy dla użytkownika, bo pracuje dosyć
cicho. Naszej redakcji bardzo przypadł do gustu i dlatego wyróżniamy go w kategorii Jakość.
WD MyBook Essenstial 3 TB
Orientacyjna cena: ~540-580 PLN

+ Duża pojemność dysku
+ Bardzo dobre transfery
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