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DVD-ROM ثبفت اًَاع ثب سبصگبسي ثب ٍ ثيطتش اهىبًبت ٍثب اًذ ضذُ سلبثت ػشغِ ٍاسد  وِ است هذتي ّب CD ٍ خَاًذى لبثليت DVD  ثبصاس CD-ROM 

 .وٌيذ فىش خَة CD-ROM خشيذ صهبى دس ثٌبثشايي وٌذ تَليذ CD-ROM وِ يبفت تَاى هي سا هؼتجشي ضشوت ووتش ديگش گيشًذ هي دست دس سا ّب

  DVD سٍي اعالػبت. داسد هگبثبيتي 665 هؼوَلي CD 26 ثشاثش ظشفيتي(  سٍيِ دٍ ٍ اليِ دٍ اًَاع دس) ثبيت گيگب 17 سبصي رخيشُ لبثليت ثب DVD يه

 سٍي پيت عَل حذالل) است ثيطتش ظشفيت ثبضذ تش فطشدُ لغبع ٍ وَچىتش پيت عَل چِ ّش.ضَد هي سايت حلضًٍي(  پيت) ضيبس يه سٍي CD هبًٌذ

DVD سٍي ٍ هتش هيىشٍ 4/0 ثشاثشCD سٍي لغبػْب فبغلِ است هيىشٍهتش9/0 ثشاثش DVD سٍي ٍ هتش هيىشٍ 74/0 ثشاثش CD است هيىشٍهتش6/1ثشاثش). 

 گشداًْبي ديسه خَاًذى سشػت وِ گفت تَاى هي وشدُ پيذا وبّص ًبًَهتش 635 تب 650 ثِ ًبًَ 780 اص ليضس پشتَ هَج عَل تشتيت ّويي ثِ DVDدس

DVD  گشداًْبي ديسه اص CD  سسذ هي 26 ثِ غشيت ٍ ػجيت غذاي ٍ سش ثذٍى تَضيجب هذلْبي اص يىي سشػت هثالً.است ثيطتش. 

 سا DVD دستگبّْب ايي. وشد ًػت ٍيٌذٍص تحت هطىلي ّيچ ثذٍى سا ْبًآ تَاى هي ٍ ّستٌذ سَم ًسل ثِ هتؼلك وًٌَي DVD-ROM گشداًْبي ديسه

 تب سا وبسايي دٍم ًسل ثب سَم ًسل دستگبّْبي ضذى جبيگضيي . سسذ هي 32X تب 24X ثِ آًْب دس  CD خَاًذى سشػت. خَاًٌذ هي 5X يب 4X سشػت ثب

 ثش ثبيت ويلَ 6000 ثِ جذيذ هحػَالت دس حبليىِ دس است ثبًيِ ثش ثبيت ويلَ 2700 دٍم ًسل هحػَالت دس دادُ اًتمبل آٌّگ. ثشد هي ثبال صيبدي حذ

 هحػَالت دس حبليىِ دس است ثشاثش 12 تب 10 دٍهي ًسل هذلْبي دس خَاًذى سشػت: است غبدق ًيض CD خَاًذى دس ٍضؼيت ّويي .سسذ هي ثبًيِ

 سَم ًسل ثِ هشثَط گشداًْبي ديسه دس دادُ اًتمبل آٌّگ .داسًذ ضؼف خغب سثغ ًظش اص DVD گشداًْبي ديسه اوثشيت سسيذُ ثشاثش 6 ثِ جذيذ

 تَليذ ثشخي الجتِ است وبفي آًْب اتػبل ثشاي ثبًيِ ثش هگبثبيت 16 خذاوثش اًتمبل آٌّه ثب E-IDE ساثظ يه ثٌبثشايي است ثبًيِ ثش هگبثبيت 6 حذاوثش

 .اًذ سبختِ SCSI ساثظ ساثب دستگبّْب ايي وٌٌذگبى

 با بود هعادل که CD-ROM اس بود عبارت CD بزای اولیه نام

Compact Disc-Read-Only Memory 

 .آٍسد هيذاى ثِ سا DVD يب CD-RW يب CD-R هبًٌذ ديگشي ًبهْبي ،CD سبخت دس جذيذتش تىٌَلَطيْبي حضَس اهب

 

 :CD انواع

-CD وٌين  ضشٍع ضذُ سبختِ هذل اٍليي ثؼٌَاى CD-ROM اص ٍ ثبصاس دس هَجَد CD ّبي ًوًَِ اًَاع ثِ ثبضين داضتِ ًگبّي ّن ثب وِ ثذًيست

ROMسٍي وبس سًَي ٍ فيليپس ،1970 اٍاخش دس CD ثشاي تىٌَلَطي ايي. سبختٌذ هغٌبعيسي ضجظ ّبي ًوًَِ جبيگضيي آًشا 1980 دس ٍ وشدًذ آغبص سا 

CD ثب غَت دليمِ 74 تب هيتَاًٌذ غَتي ّبي دي سي. هيتبصد ّن ٌَّص سي سبل 20 ثب ٍ وشد پش سا هَسيمي فشٍضگبّْبي توبم وِ ضذ ػشضِ غَتي 

 هغبصُ دس اًذ تَاًستِ وَچه، فيضيىي اًذاصُ ٍ لحظِ ّش دس اعالػبت اص ًمغِ ّش ثِ دستشسي لبثليت ٍ صيبد ديتبي چگبلي ثب ٍ وٌٌذ ػشضِ ثبال ويفيت

 .ثيبيذ ثبصاس ثِ ّن آى وبهپيَتشي دسايَّبي صٍد خيلي تب ضذ ثبػث CD-ROM سٍي ديتب رخيشُ لبثليت. ثضًٌذ سا اٍل حشف اهشٍصي هَسيمي ّبي
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CD-ROM هیکند؟ کار چگونه 

 

 ٍلتي .هيطَد سَصاًذُ ثؼجبستي يب هيطَد حه ،(master) اغلي اي ضيطِ ثستش يه سٍي لذستوٌذ ليضس يه اثشگزاسي ووه ثِ CD-ROM دس ديتب

 پالستيىي هذلْبي سٍي آًشا اص ّبيي وپي ٍ ضذُ ثىبس دست گشاًميوت هبضيٌْبي سبخت، آًشا اي ضيطِ اغلي ًوًَِ ،CD-ROM وٌٌذُ تَليذ يىجبس

 ، CD-ROM دس .هيطًَذ پَضص هخػَغي الن ثب حفبظت ثشاي سپس ٍ هيطًَذ پَضبًذُ وٌٌذُ هٌؼىس فلضي پَضص ثب ّب وپي. هيىٌٌذ ايجبد

 سغح ثِ ًضديه CD-ROM دس ديتب .ثشًويگشداًين گشاهبفَى غفحِ هبًٌذ سا CD-ROM ّيچگبُ هب. هيطَد ًَضتِ ديسه عشف يه سٍي فمظ اعالػبت

 غيشلبثل آًشا CD-ROM صيش دس خشاش ايجبد وِ ثبٍسًذ ايي ثش ّب ثؼضي. هيگشدد چسجبًذُ آى سٍي ثشچست وِ جبيي ثِ ًضديه هيطَد، ًَضتِ آى

 خشاش ايي وِ ضشعي ثِ هيطَد، حل هطىل آى، وشدى پَليص ثب ضَد ايجبد CD-ROM صيش دس خشاضي اگش. ًذاسد حميمت هسئلِ ايي. هيىٌذ خَاًذى

 ًبثَد آًشا وِ است CD-ROM فَلبًي سغح سٍي خشاضْبي ايي. وٌيذ تْيِ ثبصاس اص ّن سا وبسي پَليص هخػَظ ويتْبي هيتَاًيذ. ًجبضذ ػويك صيبد

 دسايَّبي .ًطَد ايجبد خشاضي آى سغح دس ثبضيذ هشالت ٍ ًچسجبًيذ چيضي آى سٍي ًٌَيسيذ، CD-ROM سٍي للوي ّش ثب ثبضذ يبدتبى پس. هيىٌذ

CD-ROM ديتبي خَاًذى ثشاي آيٌِ تؼذادي ٍ ليضس يه اص CD-ROM ُفلضي پَضص. هيىٌٌذ استفبد CD-ROM ثخَثي اًؼىبس ػول تب هيطَد ثبػث 

-CD دس وَچىي ّبي ًمغِ دس ديتب. هيطَد هَاجِ هطىل ثب اعالػبت ثبصخَاًي ػول هيىٌذ هختل سا اًؼىبس چَى هَجَد خشاضْبي لزا ضَد اًجبم

ROM ُهيطَد سَصاًذ .CD-ROM داسد ًگِ ديتب هگبثبيت 650 هيتَاًذ 

CD-Audio 

 تشان يه آٌّگ ّش پس. هيجبضذ هتغيش ٍ داسد آٌّگ عَل ثِ ثستگي آى عَل وِ هيىٌذ ثبص CD سٍي( track) تشان يه آٌّگ ّش ثشاي فشهت ايي

 اگش. ًويخَسد وبهپيَتشي ديتبي رخيشُ ثذسد اغال ًذاسد خغب وٌتشل ثشاي سٍضي چَى اهب است هَسيمي رخيشُ ثشاي ػبلي ساّي CD-Audio. هيگيشد

 ثِ ، exe وبهپيَتشي فبيل يه دس خشاة ثيت چٌذ اهب. داضت ًخَاّذ هيطٌَيذ آًچِ دس صيبدي تبثيش ضَد، خشاة پخص ٌّگبم هَسيمي اص ثيت چٌذ

 هيذاى ثِ ISO-9660 ثٌبم آى ثشاي جذيذي فشهت تشتيت ثذيي. خغبست وٌتشل ثِ ًيبص CD-ROM سٍي ديتب رخيشُ ثشاي .آًست ًىشدى وبس هؼٌبي

 ّبي CD-ROM اوثش. است CD-ROM فشهت هيجبضذ ّن پسٌذ ػبهِ وِ آى هؼشٍفتش ًبم اهب هيطَد ضٌبختِ ّن High Sierra ثٌبم فشهت ايي. آهذ

 .هيىٌٌذ استفبدُ فشهت ايي اص ديتب،

CD-I 

 رخيشُ ّن ثب سا ليلن ٍ غذا ثتَاى CD يه سٍي تب ثَدُ آى ّذف وِ داسد ٍجَد CD-Interactive يب CD-I ثٌبم ّن فيلن ٍ غذا ثيي هخلَط فشهت يه

 ديگش، فشهت .وٌذ پخص سا CD-I اًَاع ّبي CD-ROM ثتَاًذ وِ است ثَدُ ًظش هَسد وبهپيَتش ثشاي دسايَّبيي سبخت ٍ ضًَذ پخص ّن ثب ثؼذ تب وشد

CD-ROM/XA هبًٌذ چيضي ّن آى وِ است CD-I ٍجَديىِ ثب ٍ هيجبضذ CD-ROM سبپَست آًشا دسايَّب اوثش اهب هيىٌٌذ پيشٍي آى اص ووي ّبي 

 .هيٌوبيٌذ

 CD-ROM سزعتهای

 سشػت ايي. هيٌوَد وپي اٍليِ CD-Audio فشهت اص سا ديتب ٍ هيىشد وبس( ثبًيِ ثش ثبيت ويلَ) 150KBps سشػت ثب CD-ROM ثشاي اٍليِ دسايَّبي

 ثِ ًسجت X ػالهت ثب افضايطي ّش ٍ ضذ احسبس سشػت افضايص ثِ ًيبص پس. ًويخَسد وبهپيَتش دًيبي دس ديتب ثذسد اهب ػبليست هَسيمي ضٌيذى ثشاي

 .گشديذ هطخع اٍليِ سشػت ايي

1X = 150 KBps 

2X = 300 KBps 

3X = 450 KBps 

… 
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72X = 10800 KBps 

 .هيطَد هٌتمل سشيؼتش ديتب سٍد ثبالتش سشػت ّشچِ

CD-R 

CD-ROM ، هيطذ توبم گشاى آى تَليذ ّضيٌِ وِ ثَد ًَضتي يىجبس لبثليت ثب ديسه .CD-R لبثليتْبي ّوبى ثب CD-ROM ِثسيبس اهب هيطَد ػشض 

 ًَع اسئِ ثب تىٌَلَطي هسيش ايي دس. وٌذ پش سا خَد CD تب ًويذاد خبًگي وبسثش ثِ ّن اهىبًي هيطذ، پش وبسخبًِ عشف اص وِ CD-ROM است اسصاًتش

 ثِ اهب وٌٌذ پش هٌضل دس سا خَد CD تب داد اهىبى خبًگي وبسثشاى ثِ است Write Once Read Many هخفف وِ WORM ًبم ثِ CD ثخػَغي

 تشتيت ثذيي. ضذ هؼشفي CD-Recordable يب CD-R استبًذاسد 1990 دِّ اٍاسظ دس .ضذ هٌسَخ صٍد خيلي ليوت گشاى دستگبّْبي اص استفبدُ ػلت

 ثَد لبدس ّن CD-ROM دسايَ ّش. وٌذ اضبفِ CD-R هخػَظ ديسىْبي ثِ سا ديتب هيتَاًست وِ آهذ ثويبى CD Burners ليوت اسصاى دسايَّبي پبي

 .ثخَاًٌذ سا ّب CD-ROM هيتَاًستٌذ ًيض CD-R دسايَّبي توبم ٍ ثخَاًذ سا CD-R وِ

 CD-ROM , CD-R , CD-RW ,DVD,DVD-ROM  تفبٍت

CD-R هيطَد ػشضِ ًوًَِ دٍ دس ّب: 

 .داسد ًگِ ديتب هگبثبيت 650 هيتَاًذ وِ اي دليمِ 74 ديسه 1٫

 .داسد ًگِ ديتب هگبثبيت 700 هيتَاًذ وِ اي دليمِ 80 ديسه 2٫

 .ًيست ايٌغَس ػول دس اهب وٌٌذ سبپَست سا اي دليمِ 80 ديسه يؼٌي دٍم ًَع ثبيذ ّن CD-R دسايَّبي

 ليضس اص هيٌَيسذ CD-I دس وِ ليضسي چَى. است ثشالتش خبظ ضيويبئي هَاد ػلت ثِ ٍلي است هؼوَلي ّبي CD-ROM هبًٌذ CD-R ديسىْبي ػولىشد

 CD-R سٍي .داد تطخيع ًذاسد ٍجَد ديتب وِ ًمبعي ٍ ضذُ ًَضتِ ديتب وِ ًمبعي ثيي سا ًَسي اختالف ساحتي ثِ هيتَاى است لَيتش ثبس 10 خَاًٌذُ

. ًويذاد سا خبلي فضبي سٍي ًَضتي اهىبى ٍ هيىشد هػشف سا فضب توبم آى، سٍي ًَضتي يىجبس دس CD-R لذيوي دسايَّبي. ًَضت هيتَاى يىجبس فمظ

. ثَدًذ هؼشٍف Single-Session Drives ثِ دسايَّب ايي. هيشفت ثيي اص صيبدي ثسيبس فضبي گبّي ٍ هيىشد توبم سا وبس Session يه دس اغغالحب

 آى دس سا ديتب هختلف، هشاحل عي داسد لشاس ديسه سٍي خبلي فضبي وِ صهبًي تب هيذٌّذ اهىبى ثطوب وِ ّستٌذ MultiSession جذيذ دسايَّبي

-CD دسايَّبي .ًذّيذ سا ديسه سٍي ًَضتي اجبصُ ديگش ٍ ثجٌذيذ سا ًَضتي ػول هشحلِ ّش دس هيتَاًيذ ثخَاّيذ اگش ّن دسايَّب ايي دس الجتِ. ثٌَيسيذ

R 150 سشػت ّوبى اص ضشيجي وِ خَاًذى سشػت ٍ ضجظ سشػت: ّستٌذ سشػت دٍ داسايKBps ِدسايَّبي سٍي. است اٍلي CD-R سا سشػتْب ايي 

 ٍيٌذٍص دس ٍ است CD-ROM دسايَ هبًٌذ CD-R دسايَ ظبّش. است خَاًذى سشػت ًوبيبًگش دٍهي ٍ ضجظ سشػت هؼشف ػذد اٍليي 32٫×16 – هيجيٌيذ

 وبس وِ داسيذ خبغي ثشًبهِ ثِ ًيبص ثٌَيسيذ CD-R سٍي سا ديتب ثخَاّيذ اگش .هيىٌذ استفبدُ CD-ROM آيىَى اص ٍ هيطَد دادُ ًطبى ضىل ّوبى ثِ ّن

Burn ّبست ثشًبهِ ايي اص يىي حبٍي دسايَي ّش هؼوَال. دّذ اًجبم ثشايتبى سا.Adaptec Easy CD Creator است هذتي .ّبست ثشًبهِ ايي اص يىي 

 سا هؼوَلي ّبي CD-ROM هيتَاًٌذ CD-RW دسايَّبي. ّستٌذ CD-RW وِ اًذ دادُ جذيذتشي ّبي ًوًَِ ثِ سا خَد جبي CD-R دسايَّبي وِ

 .وٌٌذ وبس ّن CD-RW جذيذ ديسىْبي ثب ٍ وٌٌذ Burn سا ّب CD-R ثخَاًٌذ،

CD-RW 

. دّيذ لشاس هػشف هَسد هجذدا آًشا ٍ وشدُ پبن آًشا اعالػبت ًويتَاًيذ ضوب داضت، ثضسگي ضؼف ًمغِ اهب گشفت لشاس تَجِ هَسد ثسيبس CD-R چٌذ ّش

-CD اٍليِ ديسىْبي وِ چٌذ ّش. است هگبثبيتي 650 ديسه فالپي يه ّب ثؼضي ثمَل وِ ضذ ظبّش CD-ReWrite يب CD-RW فشهت تشتيت ثذيي

RW هؼوَلي دسايَّبي دس CD-ROM دسايَّبي ظَْس ثب. ضذ ثشعشف سشػت ثِ ضؼف ًمغِ ايي اهب ًجَد خَاًذى لبثل CD-RW ِسٍي هيتَاًستٌذ و 

 يب UDF فشهت اص Packet writing تىٌيه ثب اهشٍصي CD-RW دسايَّبي اوثش .آهذ ثسش CD-R دسايَّبي ػوش ثٌَيسٌذ، ّن CD-R ديسىْبي

Universal Data Format ُ12 هبًٌذ هيطًَذ هطخع ػذد سِ ثب دسايَّب ايي. هيىٌٌذ استفبدx10x32 – ًَضتي سشػت هؼشف اٍل ػذد CD-R 

 گيشي آح ثه ػول دس جذيذ ديسىْبي ايي. است خَاًذى سشػت هؼشف ػذد سَهيي ٍ هيذّذ ًطبى سا CD-RW سٍي ثبصًَيسي سشػت دٍم ػذد. است

 .داسًذ خَثي ثسيبس هػشف وبهپيَتشّب دس
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DVD 

 Digital Versatile يب DVD وِ ثَد تشتيت ثذيي. ثگزاسد وٌبس سا ٍيذيَ ًَاس ثتَاًذ CD اص استفبدُ ثب تب ثَد ساّي دًجبل ٍيذيَ غٌؼت وِ ثَد هذتْب

Disc دس اّويت حبئض ًىتِ. ضذ هتَلذ DVD وِ حبلي دس. آًست ظشفيت CD ظشفيت ووتشيي داسد، ًگِ ديتب هگبثبيت 700 – ٍيذيَ دليمِ 80 هيتَاًذ 

DVD است دستشسي لبثل اهشٍصُ ّن ٍيذيَ سبػت 8 يب گيگبثبيت 16 ثبالتش ظشفيت ٍ است ٍيذيَ سبػت دٍ يب گيگبثبيت 4٫37 هؼبدل DVD دٍ دس 

 لبثل ّن ديگشش عشف تب ثشگشداًيذ سا DVD ثبيذ DS ّبي ًوًَِ ثشاي. داسد ٍجَد( DS=DualSide) دٍعشفِ ٍ( SS=SingleSide) عشفِ يه فشهت

-CD فشهت هؼبدلDVD-ROM .آيٌذ هي( DL=Dual-Layer) اليِ دٍ ٍ( SL=Single-Layer) اليِ ته ثػَست DVD ديسىْبي. ضَد خَاًذى

ROM داسد ًگِ ديتب گيگبثبيت 16 هيتَاًذ وِ است ديتب استبًذاسد دس .DVD-RAM هؼبدل CD-RW ثتَاًذ وِ ثػَستي داسد تؼلك ثذاى آيٌذُ ٍ است 

 .ثگيشد سا ًَاس جبي

 :باشید داشته توجه نکات اين به

 اًگطت اثش چَى ّبيي لىِ ٍ ديسه سغح خشاضْبي اص ًبضي خغبّبي ثشخي هىبًيضم يي ا ثَدى خَة ثب. دّيذ اّويت خغب تػحيح هىبًيضم ويفت ثِ

 سبصي سبدُ ثشاي وِ وليذّب ثشخي وٌيذ فىش داسيذ ًيبص وِ تجولي هيضاى ثِ .است ثْتش ثيطتش سشػت ثبيت ويلَ چٌذ اص چيضي چٌيي هيطًَذ تػحيح

 ثستِ ضَد هي ػشضِ گشداى يسه ثبد ّوشاُ وِ چيضّبيي .داسد ٍجَد گشداًْب ديسه اص گشٍّي سٍي فمظ اًذ ضذُ گشفتِ ًظش دس غَتي ّبيCD پخص

 سبصگبسي ثش .داسد ٍجَد گشداى ديسه ّوشاُ غَتي ٍ دادُ وبثلْبي ٍ ًػت ثشاي پيچ چٌذ ساٌّوب دفتشچِ يه هؼوَالً ٍلي داسد تفبٍت آى هبسن ثِ

 داضتِ ًظش دس فشؼ پيص  ػٌَاى ثِ ثبيذ سا فبيل هختلف سيستوْبي ٍ CD لجلي ثبفتْبي ثب سبصگبسي آيٌذُ اص اعويٌبى ثشاي ثبضيذ داضتِ تبويذ دستگبُ

 .ثشخَسداسًذ خَثي اعويٌبى اص سَم ًسل اص وًٌَي گشداًْبي ديسه.ثبضيذ

 : جهانی هناطق حسب بز ها DVD گذاری کد الوللی بین بندی تقسین نحوه

  وبًبدا ٍ ضوبلي آهشيىبي(1

  طاپي ٍ جٌَثي اسٍپب،آفشيمبي(2

  ضشلي جٌَة آسيبي(3

  جٌَثي ٍ هشوضي استشاليب،آهشيىبي(4

  ضشلي اسٍپبي اص لسوتي ٍ آفشيمب،آسيب(5

 چيي خلك جوَْسي(6

 نکته يه

 وِ ثطيذ ،هغوئي ضذُ دسج وِ اي ضوبسُ عجك ٍ وٌيي ًگبُ دلت ثِ آى جؼجِ پطت ثِ ثبيذ دًيب،حتوب اص ًمغِ ّش دس DVD ّبي فيلن خشيذى صهبى دس:

 ايشاى دس وٌٌذُ پخص دستگبّْبي تَسظ سٍ هٌغمِ ايي هخػَظ ّبي DVD توبم ٍ داسُ لشاس 5 هٌغمِ دس ايشاى.سبصگبسُ ضوب Player ثب DVD ايي

 ،تَليذ هيطي تَليذ داسى وِ ّب DVD Player اوثش جذيذا وِ خًَذم هجلِ يِ داسم،تَي ثشاتَى ّن خَش خجش يِ ًطيي ًگشاى صيبد حبال.پخطِ لبثل

 ٍ ضؼبع.هيىٌي پطتيجبًي ّب وذيٌگ ّوِ اص وِ هيىٌٌذ ٍ وشدى تَليذ سٍ ّبيي ديَيذي وشدم اضبسُ ثْطَى وِ هطىالتي ثِ تَجِ ثب وٌٌذگبًطَى

 ثَدى فطشدُ ضَد هي سجت DVD يه دس سا ثبال سبصي رخيشُ حجن وِ اًچِ اهب ضَد هي تَليذ ًيض هطبثْي سٍش ثِ ٍ است CD ّوبًٌذ DVD ضخبهت

 پلي پالستيه اليِ چٌذيي اص DVD ديسه يه.  ضًَذ هي رخيشُ ديسه سغح دس ّبيي ثشاهذگي ثػَست DVD دس اعالػبت .  است آى عشاحي

 دس هَجَد ّبي ثشاهذگي وِ سبخت ديسىي تَاى هي سٍش ايي ثب.  گيشًذ هي لشاس ّن سٍي ثش INJECTION سٍش ثب وِ است ضذُ تطىيل وشثٌيت

 ثشاهذگي سٍي ثش ضفبفي اليِ INJECTION هشحلِ اص ثؼذ . هيبثذ اداهِ ديسه ثيشًٍي ضؼبع تب ٍ ضذُ اغبص هشوض اص وِ گيشد لشاس هبسپيچي ثش اى سغح

 ديسه ّبي ثشاهذگي ثش سا DVD Player ليضس ػذسي يه ّوبًٌذ وِ هيطَد دادُ لشاس ًيض عاليي اليِ يه اى سٍي ثش ٍ گيشد هي لشاس ديسه ّبي
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 . گيشد هي لشاس ًيض الَهيٌيَهي اليِ يه ّب ثشاهذگي پطت دس اى اص ثؼذ.  وٌذ هي هتوشوض

 اليِ ثش اى اص پس تب گيشد هي لشاس لشهض هبدٍى ًَس صيش دس سبصي فطشدُ اص پس ٍ ضَد هي دادُ لشاس ثيشًٍي ّبي اليِ سٍي ثش ضىل الوي اي اليِ پبيبى دس

 . ضَد هي وبهل عشفِ يه DVD يه عشاحي هشاحل تشتيت ثذيي. ضَد دادُ لشاس DVD ثشچست ّب ثشاهذگي پطت

 ضَد هي گشفتِ ًظش دس هتَالي ّبي دٍس هيبى اى ّبي ثشاهذگي هبسپيچ عشاحي ٌّگبم وِ است وَچىي ثسيبس فبغلِ دس DVD ثبالي سبصي رخيشُ سهض

 داسًذ ًبًَهتش 400 دس 320 حذٍد اثؼبدي ٍ اًذ وَچه ثسيبس ًيض DVD سغح سٍي ّبي ثشاهذگي اى ثش ػالٍُ. هيشسذ ًبًَهتش 740 ثِ وِ

 

 


