
 
 
 
 

  مالحظات  میزته  حجمه  القرصنوع 

DVD-R 4.7غیغا  

 لمرة واحدة كتابة 
 CD-R  وھو مثل.

ولكن بسعة 
  .بیرةك

  .CD-R النسخ علیه بشكل تسلسلي مثل الـ

DVD-RW  4.7غیغا  

 إلعادة قابل
  الكتابة
  مثل 

CD-RW 

  ة سن٣٠االحتفاظ بالبیانات لمدة  ويمكنه النسخ علیه بشكل تسلسلي
  ة مر١٠٠٠ ألكثر من  علیهعادة الكتابةإويمكن 

DVD-RAM  4.7غیغا  
قابل للكتابة و 
المسح وإعادة 

  الكتابة

 . مرة١٠٠،٠٠٠يمكن إعادة الكتابة علیھا إلى   يمكن الوصول إلیھا بشكل عشوائي مثل القرص الصلب
 ينقل لقرصھذا او.قاتتطبیال األخطاء لتجعله األفضل لنقل لتصحیح ECC والمیزة األخیرة ھي نظام

  نات بشكل أسرع من األنواع األخرىالبیا
دم في كامیرات يستخ وھو   .العادي DVD يعادل ضعف سرعة الـ وھو   ( Mbps) ٢٢،١٦يصل إلى 

  الفیديو بأحجام مختلفة

DVD+R  4.7غیغا  

 DVD-Rنفس 
  كنهل

لديه القدرة على 
تخزين ساعتین 
من الفیديو من 

 MPEG-2 نوع
 .العالیة الوضوح

  

 .السعة من حیث الكتابة لمرة واحدة ، وكذلك DVD-R النوع يشترك بالكثیر من المواصفات مع ھذا
  ؟ كیفالكتابة علیھما : االختالف بینھما ھو
للنوع األول ال يصلح للنوع الثاني ،  تختلف عن اآلخر ، لذلك الناسخ المخصص  لكل منھما صیغة

  .نسقینالعرض تستطیع التعامل مع ال والعكس كذلك ، ولكن عند العرض معظم أنواع أجھزة

DVD+RW  هنفس  نفسه  
 : ممیزات ھذا النوع ھي
وطبعًا میزة النظام ،  CLV و CAV تقنیة باإلمكان الكتابة علیه بشكل تسلسلي أو عشوائي ، ألنه يدعم

 .العشوائي ھي السرعة الفائقة
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 أي ھذه األنواع ھو األفضل لي؟: ولكن يبقى السؤال 

  DVD-R و DVD+R   
   جیدة لحفظ البیانات لمدة طويلةھي .١
   ولرخص سعرھا ھي األفضل للنسخ االحتیاطي مثًال .٢

 DVD إلى أقراص –الممغنطة  – م او تحويل أشرطة الفیديو وكذلك لحفظ األفال
  

DVD+RW  
 ضل للتسجیل بشكل عشوائي ھي األف .١
  drag-and-drop  وھو يدعم اإلمساك واإلفالت .٢
 .وال يحتاج إلى تقفیل القرص للعرض .٣

 
DVD-RAM 

 صلب نحیف جدًا  ھو عبارة عن قرص .١
 )  مرة ١٠٠٠٠٠( والعدد الالمحدود إلعادة الكتابة  وذلك لمیزة السرعة وتصلیح األخطاء،  DVD وھو األفضل في تقنیة الـ .٢
 .شيء لو ممتاز لألرشفة وباختصار لكوھ .٣

  
    في المحمول او غیره DVDمشغالت الــ 

 
DVD Multi 
 DVD-R, DVD-RW, and DVD-RAM يقرأ وينسخ

 
super combo 
 DVD-R\RW , DVD+R\RW يقرأ وينسخ

 
super multi DVD 

  اختیارهيجب علیك   وھو األفضل وDVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, and DVD-RAM الخمس أنواع يقرأ وينسخ
  
  

   فیصل حاكم الشمري.أ: جمع وإعداد 
SQL2020@GMAIL.COM 
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