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CD 



ــراي ذخــيره اطالعــات     ــوري ب ــوع از ديســكهاي ن اوليــن ن

ديجيتال و رسانه اي توسعه يافته براي ذخيره موسيقي     

 و mm 120، داراي ابعــاد اســتاندار، بــه قطــر     ديجيــتال 

با روآش نازآي   polycarbonate plastic ، ساخته شده از  mm 1.2ضـخامت  

 CD.  بـا غشـاء محافظـت آنـنده اي از جنس الك     Super Purity Aluminiumاز 

-650 موسيقي و يا minute-74 داراي ظرفيـت برابر  mm 120هـاي اسـتاندارد    

MB  توسط شرآت   1970ايـن نوع ديسك اولين بار در سال         .  هسـتند   اطالعـات 

Philips      رفي شد بـه عـنوان ديسـك نـوري براي ذخيره موسيقي مع .CD داراي 

 و audio CD بـراي  Red Bookدو اسـتاندارد بـراي ذخـيره اطالعـات بـه صـورت       

 به صورت  CDاطالعات درون  . اسـت  CD-ROM بـراي  Yellow Bookاسـتاندارد  

شيار هاي حلزوني شكل و مارپيچ ذخيري مي شود، براي بازيابي اطالعات از            

subchannel             سـك است استفاده مي   هايـي آـه متـناظر بـا بيـت هـاي هـر دي

 و متناظر P Q R S T U V W عبارت اند از  CD موجود در  هـاي Channel. شـود 

 R/W هد CD قـرار دارند آه در بازيابي از يك  0 1 2 3 4 5 6 7هـاي    BITبـا آن  

ورد نظـر در ديسك دسترسي پيدا آند،  را هدايـت مـي آـند تـا بـه اطالعـات مـ           

هاي موجود در  Trackعـالوه بـر آن   

audio CD  هــا باعــث مــي شــود 

ــر   ــتخاب هــ ــراي انــ ــك Trackبــ  يــ

ــد  ــيقي هـ ــورت R/Wموسـ ــه صـ  بـ

ــدون طــي   دســتيابي مســتقيم و ب

 Trackآـــردن آـــل ديســـك بـــه آن  

  . دست پيدا آند

DVD  

DVD  از کلمـات Digital Versatile Disc  اقتـباس  

 و 12cm رســـانه اســـت بـــا قطـــر .شـــده اســـت



 با روآش نازنك و polycarbonate plastic ، سـاخته شده از  mm 1.2ضـخامت  

 می توان اطالعاتی DVD بـا استفاده از رسانه   .aluminiumصـيقلي از جـنس     

اطالعات فوق تقريبا .  ذخيره نموداليه ديسكرا بر روی يک  Gbyte  4.7 بـالغ بـر  

 ( CD-RW و يا CD-Rهفـت برابـر داده هايـی اسـت کـه مـی توان بر روی يک                    

 ، نظير   DVDدرايور  . ذخيره نمود ) چندين مرتبه   ديسک هائی با قابليت نوشتن      

رايـتر امکـان اسـتفاده از ديسـک هائـی بـا قابليـت نوشتن يک مرتبه و ديسک                  

از ديسک هايی با . هايـی بـا قابليت نوشتن چندين مرتبه را فراهم می نمايند           

  DVDقابليـت نوشـتن يک مرتبه، اغلب در رابطه با ايجاد ديسک های ويدئوئی               

از .  های استاندارد را داردDVD Player گردد که قابل استفاده در استفاده می

ديسـک هائـی بـا قابليـت نوشـتن چنديـن مرتبه به منظور ذخيره سازی حجم                   

  اطالعـات موجـود بـر روی هاردديسـک استفاده می           Backupباالئـی از داده و      

-CD بمراتب بيشتر از درايوهای      DVDنـرخ انـتقال اطالعات در درايوهای        . شـود 

ROM  يک  .  اسـتDVD     1 که دارای سرعتی بالغ برX می باشد، سريعتر از يک 

CD        8 معمولـی بـا سـرعتX )          سـرعت يـک درايـوDVD      بين هشت تا نه برابر 

 از مدل  فشرده سازی       DVD. مـی باشد  )  مـی باشـد      CD-ROMسـرعت يـک     

MPEG-2            بدين ترتيب، تصاوير با   .  در رابطـه بـا ويدئـو و صوت استفاده می نمايد 

کيفيـت و شـفافيت بيشـتری ايجـاد و امکـان استفاده از پتانسيل های  صوتی          

Dollby Digital و DTS) Dollby Theater Systems (    بـا  . نـيز فـراهم مـی گـردد

 خط افقی عرضه می گردد که 480 در هر فريم،   MPEG-2استفاده از تکنولوژی    

عرضه مي  خط افقي 270 تـا  250 بيـن  VHS و در 425در ديسـک هـای لـيزری     

 . شود

 ، ظرفيت 650mm تا 625 به 780mm ، بـا کاهش طول موج از         DVDتکـنولوژی   

 DVDيکی از قابليت های جالب درايوهای . ذخـيره سـازی را افزايش می نمايد   

: ، توانائـی آنان در حمايت از انواع متفاوتی از رسانه های  ذخيره سازی نظير                

CD-ROM , CD-R و CD-RW ديسـک های  .  اسـتDVD و +   به دو گروه عمده

 مـی توانـند از يک و يا هردو گروه فوق   DVDدرايوهـای   .  تقسـيم مـی گـردند     -



 ، می توان از ديسک DVDپـس از مشـخص نمـودن نوع درايو         . اسـتفاده نمـايد   

 . سازگار با آن ، استفاده نمودDVDهای  

 

  DVDانواع 

DVD-RAM:            روش دسـتيابی در ايـن نـوع  ديسک 

ادفی بوده و امکان خواندن و نوشتن    هـا  بصـورت تص     

رسانه . اطالعـات بـر روی آنـان وجود خواهد داشت            

 : ذخيره سازی فوق، دارای ويژگی های زير می باشد 

 که داده ها  بصورت ترتيبی خوانده می Tape بـرخالف رسـانه ذخـيره سـازی       -

هــارد ديســک بصــورت    ، داده هــا نظــيرDVD-RAMشــوند، در ديســک هــای   

 ، رسانه ای ايده آل به DVDاين نوع ديسک های   . وانده می شوند  تصـادفی خ  

 .  می باشند Backupمنظور ذخيره سازی حجم باالئی از اطالعات و 

ــان نوشــت      - ــر روی آن ــات را ب ــبه اطالع ــزار مرت ــيش از يکصــد ه ــوان ب (  مــی ت

 ) بازنويسی مجدد 

 . عمر مفيد آنان يکصد سال برآورد می شود -

 ، مـی بايست از  DVD نوشـته اطالعـات بـر روی ايـن نـوع           بمـنظور خوانـدن و     -

 .  استفاده گردد DVD-R/RAMدرايوهای 

 

DVD-R  يـا  DVD+R:     بـر روی ايـن  نـوع DVD     مـی تـوان صـرفا يـک مرتــبه ، 

از رسـانه ذخـيره سـازی فـوق، بمنظور ذخيره داده            . اطالعاتـی را ذخـيره نمـود      

صوت و فيلم استفاده می  هـای گرافيکـی بـا ظرفيـت بـاال، ويدئوهـای موزيک،              

 . صرفا يک مرتبه وجود دارد DVDامکان نوشتن اطالعات بر روی اين نوع . گردد

ــوع    : DVD-Rخصوصــيات  ــر روی ايــن ن  مــی DVDبمــنظور نوشــتن اطالعــات ب

 R و - R  وبرای  خواندن اطالعات از درايوهای       - Rبايسـت از درايوهائی با  نوع        

 . استفاده گردد +  



 مـی تـوان يـک ويدئـو به مدت دو     DVDبـر روی ايـن نـوع       : DVD+Rخصوصـيات   

بمنظور .  را ذخـيره نمـود    EP و يـا چهـار سـاعت در حالـت            SPسـاعت در حالـت      

 Rنوشـتن بـر روی رسانه ذخيره سازی فوق، می بايست از درايوهائی  با نوع       

 . استفاده گردد  + R و يا - Rو برای خواندن اطالعات از درايوهای + 

 

DVD-RW     يـاDVD+RW:          بـر روی ايـن  نوع DVD  امکان نوشتن اطالعات ، 

، از رسانه ذخيره سازی فوق به    ) نوشـتن چنديـن مرتبه      ( بدفعـات وجـود دارد      

مـنظور ذخـيره داده هـای گرافيکـی بـا ظرفيـت بـاال، ويدئوهای موزيک، صوت و               

 مـی تـوان تـا  يکهزار مرتبه          DVDبـر روی ايـن نـوع        . فـيلم اسـتفاده مـی گـردد       

 . اطالعاتی را ذخيره نمود 

 مــی DVDبمـنظور نوشـتن اطالعـات بـر روی ايـن نـوع        : DVD-RWخصوصـيات  

+ R و يا - R  و بـرای خوانـدن اطالعـات از درايوهائـی          - Rبايسـت از درايوهـای      

 . استفاده گردد 

ــيات  ــوع   : DVD+RWخصوص ــن ن ــازی دو ســاعت    DVDاي ــيره س ــه ذخ ــادر ب  ق

 DVDبمـنظور نوشتن اطالعات بر روی اين نوع      .  مـی باشـند    MPEG2العـات   اط

R و يا - Rو برای خواندن اطالعات از درايوهائی  + Rمـی بايسـت از درايوهای    

 . استفاده گردد + 

DVD-ROM:        از ايـن نـوع DVD      بـه مـنظور خواندن استفاده      "  مـی تـوان صـرفا

وند ، بر روی اين نوع رسانه فـيلم هائـی که خريداری  و يا اجاره می ش         . گـردد 

 .ذخيره می گردند

 

HD DVD 

 هـا هستند آه  DVDاز  نسـل جديـدي   

 مهمولي DVDاطالعـات بيشتري از يك    

 اين نوع ديسك در .را ذخـيره مـي آنـند    



 Toshiba, NEC, Sanyo توســط ســه شــرآت November 19, 2003تــاريخ 

  و Toshiba, Microsoft, Intel,  Universalمعرفي و همچنين توسط شرآتهاي

Warner Bros     آلمـه  . مـورد حمايـت قـرار گرفـته اسـت HD DVD   مخفـف آلمه

High Density Digital Versatile Discايــن ديســك جديــد در انــدازه .  اســت

 هـاي معموال ساخته شده است و تكنولوژي جديد بكار رفته در آن       CDمعمـول   

در اين نوع داراي ظرفيت ديسك يك اليه . استفاده از اشعه ليزر آبي رنگ است 

15 GB 30 هســتند و همچنيــن ديســك هــاي داراي دواليــه ظرفيتــي برابــر GB 

 دارد و در عين حال از  DVDايـن نـوع ديسـك ضـخامت مشـابعي بـا يـك               . دارنـد 

 ايـن نـوع ديسـك در دو نـوع سـاخته      . نازآـتر اسـت  Blu-ray Disc ديسـكهاي  

 و نـوع قـابل    HD DVD-ROMميشـود، نـوع اول بصـورت فقـط خواندنـي بـا نـام       

 . توليد ميشودHD DVD-Rewritableبازنويسي مجدد با نام 

(BD) Blu-ray Disc 

 

ــدي از       ــه نســل جدي ــتعلق ب ــوع ديســك م ــن ن اي

ايـن ديسك در  . ديسـكهاي نـوري يـا اپتـيك اسـت       

 Sony توســط شــرآت  March 3, 2003تــاريخ 

حمايت  مورد Dell  وSony  ، Apple ، HP شـرآت هـاى  معرفـي شـد و توسـط    

 اطالعات يا فيلم قابل GB 15در هـر اليـه از اين نوع ديسك    . قـرار گرفـته اسـت     

در اين نوع ديسك از تكنولوژي اشعه ليزر آبي رنگ آه امواجي با         . ذخيره است 

و  طـول مـوج آمـتر نسـبت بـه اشـعه لـيزر قرمز رنگ دارد استفاده شده است             

توان اطالعات هميـن طـول مـوج آمـتر اشـعه آبـي آن باعـث شـده اسـت آه ب                  

 مي توان BD در يك ديسك يك اليه از نوع      .بيشـتري را در داخـل آن ذخـيره آرد         

 اطالعـات يا  GB 27  يـا  25,  23.3

 سـاعت ويديـو و صـدا بـا آيفيت        4

ــاال را ذخــيره آــرد، در ديســك دو   ب



 ساعت ويديو ذخيره آرد، در 8 اطالعات يا  GB 54 يا  50,  46.6اليـه مي توان  

. اطالعـات را ذخـيره آـرد    GB 200  و  GB 100يـه آن مـي تـوان     ال8 و 4انـواع  

 8cm ارايه مي شود، انواع 8cm و 12cm در دو سـايز ، بـا قطـر      BDديسـكهاي   

 مخصوص دوربين هاي فيلمبرداري و عكاسي ساخته مي       15GBآن بـا ظرفيت     

 با قابليت يكبار نگارش بر روي آن و         BD-ROMايـن نـوع ديسك به صورت        . شـود 

 . با قابليت نگارش مجدد بر روي آن توليد مي شودBD-REت به صور

 blue-violet، شامل استفاده از نور      BDتكنولوژي استفاده شده در ديسكهاي      

 باعث 405nmاسـتفاده از امواجـي بـا طول موج آمتر از       . اسـت ) بـنفش -آبـي (

 650nmمي شود فضاي بيشتري از ديسكهايي آه از اشعه قرمز با طول موج            

.  بدست آيد و بتوان اطالعات بيشتري را در فضاي آمتري ذخيره آرد          780nmو  

 قابل بازيابي بوده Mbit/s 36اطالعـات در ايـن ديسـكها در ابـتدا بـا بـا سـرعت              

 رسيده Mbit/s 72اسـت، در حـال حاضـر ايـن سـرعت دو بـار شده و به مقدار              

  . است

 

 Holographic Versatile Disc) ديسکهاي تمام نگاري( 

. م نگـاري يعنـي ايجـاد يک تصوير کامل و سه بعدي از يک شي سه بعدي     تمـا 

پرتوهاي ليزر همدوس را به . ايـن کـار بوسـيله پـرتوهاي لـيزر انجـام مـي شود              

پرتوها پس . سـمت هدف نشان مي گيرند و در سر راه موانعي قرار مي دهند   

ر دادن با قرا. از بـرخورد بـا مـانع و مـنحرف شدن، جايي با هم تداخل مي کنند           

مناسـب منـبع لـيزر و مـانع ، مـي تـوان کـاري کـرد محـل تداخـل پـرتوها کامال                       

مشـخص شـود و در ايـن محـل تصـويري از مانع بوجود مي آيد که شامل همه       

 . زواياي آن هم هست

) Optware(اخـيرا يـک شـرکت ژاپنـي بـا نـام اپتور              

موفق به استفاده از اين فناوري در توليد سي دي     

هــاي ذخــيره اطالعــات شــده     هــا و دي وي دي 



ايـن شـرکت پيشـرو در تکنـيک هـاي تمـام نگـاري اسـت و توانسـته با             . اسـت 

اسـتفاده از تمـام نگـاري ديسک هايي توليد کند که قادر به ذخيره يک ترابايت                

. اطالعـات هسـتند و سرعت انتقال اطالعات حدود يک گيگابايت در ثانيه است     

اده اند، قرار يک اليه بسيار نازک آينه کاري که دانشمندان شرکت اپتور انجام د      

نقـش ايـن اليـه جلوگـيري از پخـش شدن      . اي در جلـوي اليـه اطالعـات اسـت         

. پـرتوها پـس از بازتاب و محلي براي ايجاد تصوير تمام نگاري از اطالعات است                

(همچنيـن بـراي ذخـيره اطالعـات بـر روي اين ديسک ها، از صفحات اطالعات            

DATA Pages (شــود کــه دوبعــدي و بصــورت فايلهــاي اســتفاده مــي Bitmap 

هسـتند و پـس از قـرار گرفتـن بـر روي هم نقشه اي را در اختيار دستگاه مي               

پس از . گذارنـد کـه بـر اسـاس آن تصـوير تمـام نگاري اطالعات ايجاد مي شود                 

ايجـاد نقشه سه بعدي، يک پرتو که شامل دو نوع ليزر مرجع و سيگنال است                

د و بـا بـرخورد بـا پستي بلندي هاي اطالعات           بـه سـمت آن شـليک مـي شـو          

 .براساس نقشه سه بعدي، اطالعات را بصورت تمام نگاري ذخيره مي کند

ــر    ــي عــالوه ب ــامال عمل ــن روش ک اي

افـــزايش ســـرعت انـــتقال و مـــيزان 

ذخــيره اطالعــات، امتــياز ديگــر هــم  

دارد کـه تغيـير نکـردن ابعـاد ديسک          

ديسک هاي تمام نگاري    . هـا است  

ــادي ــدود ، ابع ــي DVD در ح  معمول

دارنـد و از همــه مهمــتر عمــل ضــبط  

اطالعات و خواندن آن توسط دستگاه هاي تمام نگاري، بسيار کم هزينه است       

و طـبق پـيش بينـي شـرکت اپتور، استفاده از اين ديسک ها به زودي در ميان          

 سانتي متر است که 12قطـر اين ديسک ها حدود       . کاربـرها رايـج خواهـد بـود       

اگر با دقت به سطح پشتي يکي از     . ان با قطر دي وي دي ها ندارد       تفاوت چند 

ايـن ديسـک هـاي تمام نگاري نگاه کنيد، مي توانيد رديف هاي اطالعات ضبط                

 .شده بصورت سه بعدي را در آن ببينيد
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