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 ۴۱ صفحه

  )CD(ديسك فشرده  ٢-٣- ٣
. شود ، از تابش پرتوهاي ليزري جهت نوشتن و خواندن اطالعات استفاده مي)CD(فشرده  در ديسك 

ديسكهاي فشرده از يك صفحه فلزي بسيار نازك كه توسط يك اليه پالستيكي شفاف پوشيده شده 
شتن اطالعات بر روي ديسك فشرده ، پرتوهاي ليزر پس از گذشتن در هنگام نو. اند است، ساخته شده

هاي  كنند كه اين تغييرات بصورت حفره از اليه پالستيكي بر روي سطح صفحه فلزي تغييراتي ايجاد مي
اي از سطح ديسك به معني يك و عدم  بسيار كوچك ميكروسكوپي است كه وجود يك حفره در نقطه

ر هنگام خواندن اطالعات از روي ديسك فشرده، شعاع بسيار باريكي از د. وجود آن به معني صفر است
شود كه با بررسي نور منعكس شده، اطالعات از روي ديسك خوانده  نور به سطح ديسك تابانده مي

  .شود مي

  
  ساختار ديسك فشرده )٢-١٧ (شكل 

  
 (CD-Writer)هاي مخصوص  ديسك فشرده، يك ديسك فقط خواندني است و توسط ديسك گردان

يا        CD-Rewritableبا نام ها  اخيراًَ نوع خاصي از اين ديسك. بار قابل نوشتن است  براي يكفقط
CD-Erasable بار ينتوان اطالعات را چند  ميقابل پاك شدن بوده و كه  اند با قيمت گرانتر عرضه شده 

   .بر روي آنها نوشت
. باشند  ميتباي  مگا۷۰۰وع آنها داراي ظرفيت ترين ن رايج. هاي فشرده ظرفيت نسبتاً بااليي دارند ديسك

 دقيقه اطالعات ۸۰سازي موسيقي و فيلم بسيار مناسب هستند زيرا حدود  ها براي ذخيره اين ديسك
  . باشد سازي مي ها قابل ذخيره صوتي و تصويري بر روي يك عدد از اين ديسك

 است قسمتي از اطالعات آن  آسيب ببيند يا بر روي آن خراشي ايجاد شود ، ممكنCDاگر سطح 
موقعي كه . كنند اي يا پالستيكي نگهداري مي شود به همين منظور معموالً آنها را در قاب شيشه خراب 

گيريد، انگشتان خود را به نحوي قرار دهيد كه بر روي سطح آن كشيده نشود،   را در دست ميCDيك 
 ممكن است CD گيرد و كثيف شدن سطح زيرا ممكن است چربي يا اثر انگشت شما بر روي آن قرار

  . را غير قابل استفاده كندCDبخشي از اطالعات 



  )ICDL 4(ر المللي كاربري كامپيوت گواهينامه بين  
   Microsoft XPبر اساس 

 

 

 ۴۲ صفحه

  
  )CD(فشرده  درايو و ديسك )۲-۱۸ (شكل 

  

، انتقال آسان ، آسيب پذيري كم و سرعت  از مزاياي ديسك فشرده قيمت مناسب ، ظرفيت نسبتاً باال
بر روي ديسك فشرده عرضه ... يقي و افزارها ، فيلم ، موس آنها است بطوريكه امروزه اكثر نرم قابل قبول

  . شوند مي
سرعت .  استكمتر از ديسك سخت ولي بسيار باالتر از ديسك نرمسرعت خواندن ديسك فشرده 

 بود كه بايت در ثانيه  كيلوCD Drive (۱۵۰(خواندن اطالعات در اولين ديسك گردان ديسك فشرده 
 بعدي را نسبت يها گردان پس از آن سرعت ديسك. گذاري كردند  يا يك سرعته نام1xاصطالحاً آن را 

ها نيز افزايش يافت و  گردان با پيشرفت تكنولوژي سرعت ديسك. كنند به ديسك گردان اوليه تعيين مي
 52x و 2x ، 4x ، 8x ، 10x ، 12x ، 16x ، 24x ، 32x ، 40x  ، 48x ، 50xهاي  گردان به تدريج ديسك

  مگابايت در ثانيه سرعت 4.8 سرعته تا ۳۲ يا 32x يك ديسك گردان مثالً. توليد و به بازار عرضه شد
  .دارد

  32x = 32 * 150 KB/S = 4800 KB/S = 4.8 MB/S 
  

آل سرعت خواندن   سرعته است، يعني در شرايط ايده۵۲ يا CD ، 52Xگويند اين درايو  وقتي مي
 معموالً سرعت متوسط خواندن  مگابايت در ثانيه برسد ولي 7.8تواند تا   ميCDاطالعات از روي 

  .اطالعات پايين تر از اين مقدار است
  52x = 52 * 150 KB/S = 7800 KB/S = 7.8 MB/S 

  

هاي فشرده، اصطالحات و لغات زيادي در مورد آن  به دليل محبوبيت و گستردگي استفاده از ديسك
  .رايج شده است كه در جدول زير توضيح هر اصطالح آمده است
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 ۴۳ صفحه

  وضيحت اصطالح
CD شود،  مخفف  هاي فشرده اطالق مي به صورت عمومي به همه ديسكCompact Disc 

CD-ROM 
افزار خود را  اي كه يك شركت نرم   فشرده   ، معموالً به ديسك    ديسك فشرده فقط خواندني   

  شود،  بر روي آن قرار داده و ديگر قابل نوشتن نيست اطالق مي
 Compact Disc - Read Only Memoryمخفف 

CD-R 
 هاي خام موجود CD بر روي آن نوشت ، همه CDتوان با ضبط كننده   كه ميCDنوعي  

 Compact Disc - Recordableشوند، مخفف   محسوب ميCD-Rدر بازار 

CD-E  
  

CD-RW  

 CD كه قابليت پاك شدن و نوشتن مجـدد را دارد ، بـه كمـك ضـبط كننـده       CDنوعي
 ها CDنوشت و مجدداً پاك نمود ، معموالً بر روي اين      ها   CDتوان بارها بر روي اين        مي

شـود، مخفـف     كمتر استفاده ميCD-E نوشته شده است و از اصطالح       CD-RWعبارت  
Compact Disc - Erasable و  Compact Disc - ReWritable  

CD-ROM Drive  درايو مخصوص خواندنCD كه معموالً فقط به آن CD-Driveگويند  مي.  
CD-Recorder  

CD-Writer  
CD-Burner  

 را بخوانـد قابليـت   CDتوانـد     كه عالوه بر اينكـه مـي       CD، نوعي درايو    CDضبط كننده   
  . را نيز داردCDنوشتن بر روي 

Audio CD 
 كه بر روي آن با استاندارد خاصي موسيقي ضـبط شـده اسـت كـه عـالوه بـر                   CDنوعي  

  .بل خواندن استهاي صوتي استاندارد قا كامپيوتر، توسط همه دستگاه
Video CD  

VCD 
 كه بر روي آن با استاندارد خاصي فيلم ضبط شده است كه عالوه بر كـامپيوتر،  CDنوعي  

  .هاي تصويري استاندارد قابل استفاده است توسط همه دستگاه
   اصطالحات رايج در مورد ديسك فشرده )۲-۴ (جدول

  
  )DVD(ديسك ويديويي ديجيتال  ٢-٣-٤

سازي صوت و تصوير بكار  براي ذخيره Digital Video Disk (DVD)((ديسك ويديويي ديجيتال 
 استاندارد يك DVDديسك .  ظرفيت داشته باشدCDتواند تا چند برابر يك ديسك   رود و مي مي
. هاي صوتي و تصويري را در خود ذخيره كند  گيگابايت داده۷/۴تواند در حدود   اي و يك طرفه مي اليه

 اطالعات صوتي و تصويري را در خود ذخيره ت گيگاباي۵/۸د حدود توان   دو اليه ميDVDيك ديسك 
  .كند

  
  
  

  
  DVDدرايو و ديسك  )۲-۱۹ (شكل 

  


