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Cd writer 
 
 
مدت هاست كه تكنولوژی ديسك نويس ها تغيير و تحول چندانی به خود 

شايد . نديده و بيشتر سعی در بهبود استانداردهای متداول بوده

آخرين و مهم ترين رويداد در اين زمينه ايجاد فناوری هايی بود كه 

در اين سيستم ها كه با . مشكالت بافر در حال كار را كاهش می داد

 با كم كردن CDWriter های گوناگونی از آنها ياد می شود نام

سرعت نوشتن در مواقعی كه به دليلی جريان اطالعات مختل می گردد 

اما .  جلوگيری می كندCDاز خراب شدن اين پروسه و اصطالحا سوختن 

 آمده تا با درايو جديد خود تكانی به اين صنعت پر Yamahaاكنون 

 عرضه شده واقعا CDWriter كه همراه اين امكاناتی. طرفدار بدهد 

 . چشم گير بوده و برای بسياری از افراد جذاب است
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  ٤٤x MAX CAVضبط با سرعت  

  هاRW برای ٢٤x MAX CAVضبط با سرعت  

 ٤٤x CAV با سرعت CDخواندن  

 ٤٤x MAXپياده كردن ترك های صوتی با سرعت  

 IDEواسط  

  مگابايت حافظه بافر٨ 

  Safe Burnفناوری  

 بهينه سازی سرعت نوشتن 

 YDC123-vچيپ جديد  

 های خامCD برای ٩٩ ، ٩٠ ، ٨٠پشتيبانی از فرمت های  

  DAO RAWپشتيبانی از حالت  

 فن آوری ضبط با كيفيت اصلی صدا 

 DiscT@2فن آوری  
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 CD-RWويرايش ترك های صوتی  

  InCD و Nero Burning Rom 5.5به همراه داشتن  

 مطمئن تر، نوشتن بسيار سريع CD به CDد ذكر شده نويد كپی  موار  

CD-RW ٢٤ ها باx قابليت بسيار جذاب ،DiscT@2 و البته باقی 

 ها مشابه است اما كال بهبود CDWriterامكانات كه كمابيش با ديگر 

يكی از قابليت های بسيار مناسب امكان تغيير ترتيب جابجايی . يافته

 بدون نياز به نوشتن CD-RWه نمودن آنها به ترك ها و حذف يا اضاف

 است كه كار را برای افرادی كه با موسيقی سر و كار CDمجدد كل 

 . دارند بسيار آسان می كند

DiskT@2 :  

 CD در واقع مربوط به ثبت اطالعات بر روی CD فرايند نوشتن   

 از CRW-F1درايو می باشد و همه تنها همين انتظار را دارند اما 
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Yamaha با قابليت DiscT@2چراكه از .  انتظار كاربران را تغيير داده

 جدای اطالعات اشكال CDاين پس می توانيد بر روی سطح قابل نوشتن 

 ها ظاهری بسيار جذاب CDو نوشته ها را ترسيم كنيد به صورتی كه 

فنآوری امكاناتی كه به واسطه آن   جدای جنبه تفريحی اين . پيدا می كنند

ها ايجاد كرد بسيار قابل توجه است، بطور مثال CDتوان برای می 

ها CDشركت ها امكان اضافه كردن آرم و لوگوی خود را به انتهای 

 در تيراژی پايين CDخواهند داشت، همچنين افرادی كه مايل به انتشار 

ضمن اينكه . هستند ديگر نيازی به پرداخت هزينه چاپ نخواهند داشت

امنيتی هم از اين سيستم بهره برد و به عنوان نمونه می شود در موارد 

 می توان در CDبا اضافه كردن شماره سريال اختصاصی برای هر 

 . عرصه قانون مالكيت معنوی يك گام به پيش برداشت
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 چگونه كار می كند ابتدا بايد نحوه كار DiscT@2 برای اينكه بدانيد   

 EFM (Eight toبا نام در پروسه ای .  را بدانيدCDنوشت بر روی 

Fourteen Modulation ( دستگاه های ضبطCD نقاطی از CD را 

اصطالحا می سوزانند و قسمت هايی را با عنوان حفره به وجود 

می آورند كه اگر با ليزر سوزانده نمی شدند سطح بودند و همين 

به همين . سطح ها و حفره ها جريان اطالعات را به وجود می آورند

 كه كار نوشتن بر روی آن انجام شده كدرتر CDش هايی از خاطر بخ

 با توجه به اين مورد Yamaha از CRW-F1. از باقی قسمت هاست

توانسته نواحی بسيار دقيقی را با همين روند سوزاندن تيره تر كند و با 

 به CDاصول خاصی نقوش و نوشته هايی بر روی سطح قابل نوشتن 

 است كه CD قابل نوشت طرفی از منظور از سطح(وجود بياورد 

 ميكرومتر حداقل طول ٠,١) . اطالعات بر روی آن ذخيره می شود

اين كار تنها با گذشتن از . نقاطی است كه با اين سيستم توليد می شوند
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EFM ٣ امكان پذير است كه محدوديت های بينT (0.83 ميكرومتر در 

اعمال )  متر بر ثانيه١,٢ ميكرومتر در ١١T (3.05و )  متر بر ثانيه١,٢

 اين اجازه را می دهد كه ليزر حفره هايی با طول و DiscT@2. می كند

بنابراين سايه زنی های متفاوتی بر روی . عرض های متفاوت ايجاد كند

CDقابل اعمال است  .CD هايی كه با اين سيستم نقاشی شده اند 

 CD می توانند حاوی ترك هايی معمولی بوده و در انتهای خالی

 با CDالبته دقت كنيد زمانی كه . نقش هايی جالب توجه داشته باشند

اين روش نقاشی شد ديگر امكان رايت مجدد نخواهد داشت، دليل آن 

 TOC (Table ofهم اينست كه اين نقوش هميشه بعد از 

Contents) قرار دارند  يا همان جدول نشانی محتوا

وجود ت همين امكان ادامه ذخيره اطالعاو برای 

 . ندارد
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 Nero 5.5.8.13 اين قابليت جديد به صورت يك ماجول كامل در   

به بعد وجود دارد و به شرط پشتيبانی سخت افزاری در منوی 

Recorder قابل دسترسی است همچنين هنگامی كه New را می زنيد 

كار با آن هم بسيار راحت . ها به اين قابليت اختصاص داردTabيكی از 

 است با اين تفاوت كه CD حدی مشابه طراحی برچسب برای است و تا

اين بار از رنگ خبری نيست و تنها امكان سايه زنی ميسر است، اگر با 

Cover Design برنامه Nero كار كرده باشيد متوجه شباهت های آن 

امكاناتی كه در اين برنامه .  می شويد DiscT@2با همين ماجول 

يمه حرفه ای و حرفه ای هم مناسب است، فراهم شده برای كاربران ن

 و همچنين Invert يا Embossامكاناتی از قبيل فيلترهای متنوع مانند 

ابزارهای كمكی برای مكان يابی مناسب تصاوير كار با اين برنامه را 

آسان كرده، وقتی كه وارد اين بخش می شويد در صورتی كه از قبل 

ماده كرده باشيد تنها فضای  آCDاطالعاتی را برای نوشتن بر روی 
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باقيمانده برای طراحی نشان داده می شود و بعد از اتمام كار امكان 

ديدن يك نمای پيش از رايت هم وجود دارد كه تقريبا كار را راحت 

البته اين فرآيند به دليل دقت باالی آن قدری طوالنی است و . می كند

دقيقه زمان  ١٠ با تعدادی تصوير و نوشته حدود CDبرای هر 

 . می گيرد

CAV:  

 CLV (Constant تجاوز كند ١٦x تا قبل از اينكه سرعت رايت از   

Linear Velocity ( روش معمول بود اما باCD Drive ها ناسازگار . 

 در اين سيستم سرعت نوشتن از ابتدا تا انتها يكيست و به مقدار بسيار   

 دستگاه جزئی تفاوت می كند برای اين منظور موتور

بايد سرعت گردش خود را از حد بسيار زيادی آرام 

 با سرعت CDآرام كم كند زيرا شيارها در ابتدای 
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كمتری می گردند و هرچه به انتها نزديك تر می شويم سرعت گشتن 

آنها بيشتر می شويد به همين خاطر از راه هايی استفاده می شود تا 

ود تمامی شيارها با سرعت گردش را آرام آرام كم كند و موجب ش

اين موضوع باعث می شود دور . سرعتی تقريبا يك نواخت بگردند

موتور بسيار باال باشد به همين خاطر صدای بيشتری توليد می كند 

همچنين از عمر آن كاسته می شود، ضمن اينكه پايداری فرايند نوشتن 

 مختل می كند چراكه CD به CDرا در بعضی از موارد خصوصا كپی 

CD Drive ها اغلب با سيستمCAV (Constant Angular Velocity

 . كار می كنند ) 

 Full CAV برای حل اين مشكل اقدام به استفاده از Yamaha اما   

در اين روش .  با دقتی باالتر استCAVنموده كه در واقع همان 

سرعت گردش موتور در كل زمان نوشتن يكسان است اما سرعت 
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انتظار می رود با دور شدن هد از مركز افزايش نوشتن همانطور كه 

 بوده و تا ١٩,٥xسرعت اوليه در اين سيستم . می يابد

٤٤x پيش می رود  . 

 مگابايتی ميانگين سرعتی در حدود CD 700 در مجموع برای يك   

٣٣x البته در اين روش هم سيستمی با نام تعديل .  به دست می آيد

 را نمی دهد و در ٤٤xزه عبور از مرز كننده پويا وجود دارد كه اجا

همچنين فرايند . مجموع اين سيستم با صدايی بسيار كمتر كار می كند

كليله اين كارها توسط . نوشت بسيار مطمئن تر صورت می پذيرد

سرعت .  كنترل می شودYDC132-Vچيپ ست جديدی با نام 

ت اصلی چرخيدن، قطر ليزر، شتاب و امكاناتی همچون ضبط صدا با كيفي

اين چيپ فراهم همگی به واسطه استفاده از 

                                                            .شده اند
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  :ضبط با كيفيت اصلی

 استفاده از فنآوری پيشرفته ضبط با كيفيت CRW-F1 يكی از امكانات   

و همان طور كه از نامش بر می آيد به نسبت . اصلی است

يكی از مهم ترين .  كيفيت اصلی پيشرفته تر شده استضبط با

 ٨x در سرعت AMQ Audion Master Qualityموارد پشتيبانی از 

 ١٠ پيشرفت كرده و سرعت نوشتن را تا حدود ٤xاست كه به نسبت 

 آشنا شويد ابتدا AMQبرای اينكه با روش كار . دقيقه كاهش می دهد

 صدا همانند اطالعات بصورت CDدرون .  بدانيدJittersبايد در مورد 

 ذخيره می شود و بخش بعدی اطالعات برای تصحيح خطا استفاده ١ و ٠

 . می شود

 نبايد حاوی خطا باشند اما هر دستگاه ١ و ٠در تئوری اطالعات بصورت 

الكترونيكی می تواند ايجاد مزاحمت كرده و موجب بروز حوادث 
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در هنگام . می كندكه يك مقدار موضوع را بغرنج . تصادفی شود

 بروز می كنند و اين چيزی است كه C2 و C1رايت خطاهايی با نام 

 .  شناخته می شودJittersبه عنوان 

AMQ ای كه توسطYamaha ابداع شده می تواند اين Jitter ها را تا

كاهش دهد و كيفيت صدا را تا حد قابل قبولی افزايش % ٣٠حدود 

برای تغيير سرعت نوشتن امكان پذير اين كار با توسل به روشی . دهد 

 متر بر ثانيه رايت كند كه ١,٤ را با سرعت CDشده كه می تواند 

زمانی كه طول حفره ها بستگی كامل به .  ميباشد١,٢افزايش يافته از 

 موجب می شود ١,٤ به ١,٢سرعت ايجاد آنها دارد، افزايش سرعت از 

اين موضوع موجب . دافزايش پيدا كن% ١٥تا طول حفره ها در حدود 

افزايش طول كلی سطح ها و حفره ها می شود اما هنوز در حد 

هايی كه با اين روش توليد می شوند برای CD. استانداردها خارج نشده
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CD Drive ها و CD Playerتنها مشكل از دست . ها خواناتر هستند

 MB ٦٥٠دقيقه برای  ٦٣ است كه CDرفتن فضای 

 ٧٩ عادی، MB (80 ٧٠٠ای  دقيقه بر٦٨ عادی، 74)

  دقيقه عادی MB (99 ٧٩٠دقيقه برای 

 . اكنون وقت آن رسيده تا در عمل كارايی اين درايو را ببينيم 

 سخت افزارها

AMD Athlon 

1700 XP

پردازنده

٢٥٦MB 

PC2100

حافظه

IBM 120 GXP هارد درايو

Teac 

CD540E  

CDدرايو 
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CD540E, 

Plextor 40X

ATI Radeon 

64MB DDR

كارت گرافيك

Drivers & Software 

٨,١a DirectX

Windows XP 

Pro

عامل سيستم

Benchmarks & 

Measurements 

- Nero 

Burning Rom 

5.5.8.13

- Clone CD 

ها برنامه سرعت
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4.0.1.9

- InCD

- Nero CD 

Speed

- DAE Speed 

99

- CDR

Diagnostics

Performance 

benches

CRW-F1برای . يستمی با مشخصات ذكر شده تست می كنيم را در س

 : اين كار مراحل زير را طی می كنيم

 اطالعات از روی هارد بر روی MB ٠٠&زمان صرف شده برای رايت 

CD دقيقه توسط ٨٠ خام Nero 5.5.8.13 

  خام يكسانCD بر روی دو CD به CDزمان صرف شده برای كپی 
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DAO-RAW كپی توسط Clone CD  

  CD-R Diagnostics توسط CDيفيت رايت تحليل ك

  خام های متفاوت برای تست سازگاری CDرايت بر روی 

 ٩٩اندازه گيری كارايی در خواندن و پياده سازی ترك های صوتی توسط

DAE Speed و CD Speed 99 

  ها CD-RWتخمين سرعت برای 

  تست رايت فرا حجم

نجام شده و در اين بخش تست سرعت رايت و سازگاری با هم ا

 ٤٠x تا ٢٤x با سرعت های پشتيبانی شده CDمدل های مختلفی از 

در دوباری كه اين تست انجام گرفته . مورد آزمايش قرار گرفته

تكنولوژی . يك بار سرعت بهينه رايت فعال بوده و يكبار غير فعال

OWSC (Optimum Write Speed Control ( به صورت خودكار
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 خام اجازه می دهد باال CD حدی كه كيفيت سرعت نوشتن را تنها تا

 . می برد

                                                 

٤٠ای هCD تمامی CRW-F1همانطور كه در جدول مشاهده می كنيد 

xدقيقه و ٢حداقل زمان .  را در حداقل زمان بدون مشكل رايت كرده 

 بسيار خوب است تنها مشكلی كه CD 700 MB ثانيه بوده كه برای ٥٩

 می باشد كه وقتی ٢٤x بود كه در اصل ADM 74 خام CDديده شد با 

OWSC ٢٤ فعال بود سرعت رايت را تا حدx پايين آورد اما همين CD 

 دچار مشكل ٤٤X رايت می كنيم در سرعت OWSCن را وقتی بدو

 CDكپی مستقيم .  خام استCDرايت می شود كه به دليل كيفيت پايين 
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 هم نتيجه مشابهی دارد تنها ممكن است چند ثانيه زمان بيشتری CDبه 

 . صرف شود

                                                  

 در CD-RW بر روی MB ٦٥٠جدول باال نشان می دهد كه رايت 

 ٣٦ دقيقه و ٣.  چه ميزان به طول می انجامد١٢x و ٢٤xسرعت های 

 بسيار كم و مناسب است و به CD-RWثانيه زمانيست كه برای رايت 

 . زيادی در وقت صرفه جويی می كندميزان 
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 پشتيبانی DAO-RAW از CRW-F1اطالعات باال نشان می دهد كه  

 كه CD دو Clone CDبرای آزمايش اين مورد در برنامه . می كند

 حفاظت شده اند را كپی ٢,٦٠,٠,٢٠ و Safedisc 2.60.0.52توسط 

 بدون هيچ مشكلی كپی می شود اما در مورد CDمی كنيم در مورد اول 

 كپی شده را بخواند كه نشان CD می تواند CRW-F1دوم تنها 

 . ه موفقيت آميز نبود١٠٠%می دهد عمليات 

 مشاهده شد كه اين درايو Clone CDهمچنين در آزمايشی ديگر با 

... های قفل دار يا آنهايی كه مشكالتی مانند خش وCDبرای خواندن 

 دقيقه می تواند از ٣٠دارند بسيار مناسب است و به راحتی در مدت 

 . ها نسخه برداری كندCDاين 

  :خواندن
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CRW-F1 ١٩,٥ همانطور كه قول داده سرعت خواندن را ازx شروع 

 .  تمام می كند٤٤xكرده و با 

                                            

ميلی ثانيه است اما ١١٤ اندكی باال و در حد CDزمان دسترسی به 

 . برای اكثر كاربران كفايت می كند
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در آخر قابليت اين دستگاه برای پياده سازی ترك های صوتی از روی 

CD ٣٧,٥ مناسب است و اين كار را با سرعت حداكثرxانجام می دهد  . 

ب هرچند كه به در مجموع اين دستگاه با داشتن سرعتی مناس

 نمی رسد اما به اندازه كافی ٤٨x LiteON و٤٨x Plextorرايترهای 

سرعت دارد كه با داشتن امكانات جانبی نظر اكثر كاربران را به خود 

ها موجب شده CD-RW سرعت رايت برای ٢٤Xبطور مثال . جلب كند

 امكاناتی AMQ و DiscT@2تا در اين زمينه پيشگام باشد همچنين 

البته از نظر قيمت اين دستگاه . عالی و بی نظير را فراهم كردهبسيار 

كمی گران تر از انواع مشابه می باشد اما در مجموع بايد گفت كه 

 . ارزش اين گرانی را دارد

 

 

 


