
( سازي است يك ديسك نوري با رسانة ذخيره شود ،ناميده مي "Blu – ray"كه گاهاً  ، Blu – rayديسك 

كاربردهاي اصلي آن ، . شونداستاندارد ، طراحي مي DVDكه به منظور جايگزيني فرمت ) ساز گرماميانجي ذخيره

 25ها به ميزان استيشن و ساير دادهويدئويي پلي هايها در نوارهاي ويدئويي با كيفيت باال ، بازيسازي دادهذخيره

ها و ديها همانند سيديسك. گيگابايت در ديسكت بااليه مضاعف است 50گيگابايت در هر ديسك بااليه مجزا و 

بنفش  –برگرفته از ليزر آبي  Blu – rayنام ديسك . هاي استاندارد از ابعاد فيزيكي يكساني برخوردارندديويدي

گيرد بطوركلي در يك دي وي دي استاندارد ، از يك ليزر به منظور خواندن ديسك مورد استفاده قرار مي است كه

يك ليزر ( دهد طول موجهاي كوتاهتري را به خود اختصاص مي Blu – rayاما . شودنانومتري استفاده مي 65قرمز 

برابر  6( سازد هاي بيشتري را ميسر ميازي دادهسامكان ذخيره DVDلذا در مقايسه با ) نانومتري  405بنفش  –آبي 

در  Blu – rayهاي نوري با كيفيت باال به اين نتيجه رسيدند كه ها ، در ديسكطي ارزيابي فرمت) DVDبيشتر از 

پردازد اين مي HDDVDتوشيبا مهمترين شركتي است كه به حمايت از . است HDو   DVDرقابت با فرمت 

توشيبا . خاتمه يافت 2009ژوالي ها در و به دنبال آن جنگ فرمت. از واگذار شد 2008 مجموعه در فوريه سال

هاي ديسك. شوداش توليد مياختصاصي Blu – ray طرح ديسك  2009رسماً اعالم كرد كه تا اواخر سال 

كننده فهاي الكترونيكي مصرطراحي شد ، گروهي كه به عرضه شاخص Blu – ray Discيادشده ، توسط انجمن 

 – Bluعنوان ديسك  1500، بيش از  2009پرداختن طي ژوئن سال افزار كامپيوتر و تصاوير متحرك مي، سخت

ray  ، نمونه در اياالت متحده و كانادا  2500نمونه در انگلستان و  1500عنوان در ژاپن ،  2500در استراليا

 .مشاهده شد

 

  

  Blu – rayتاريخچه ديسك 

هاي قديمي ، جهش يا تغيير ناگهاني  چشمگيري در رسانه 1980دي در اوايل سال عرضه سيهمزمان با معرفي و 

مزاياي ) كاربرد اوليه آن (اين وسيله عالوه بر به همراه داشتن پيشرفت عمده در كيفيت صوتي . بوقوع پيوست

  .آوردگسترده ديگري را نيز به ارمغان مي


