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O tym się mówi

Duży kawałek tortu,
czyli

nagrywalne DVD
Nagrywarki DVD i płyty do nich są na
razie bardzo drogie. Na podstawie do−
świadczeń z płytami CD−R i CD−RW
można jednak przypuszczać, że ceny
gwałtownie spadną i wkrótce zacznie−
my wyposażać swoje komputery w na−
grywarki DVD. Zresztą ceny już rady−
kalnie spadły i niektórzy już teraz za−
stanawiają się nad kupnem nagrywarki
DVD. Jeszcze inni z zaciekawieniem
śledzą rozwój w tej dziedzinie z czystej
ciekawości.
Trzy ostatnie lata udowodniły, że technologia
DVD stała się największym w historii przeło−
mem w dziedzinie domowej rozrywki i multi−
mediów. Płyty DVD z filmami stają się coraz
bardziej popularne. W naszych domach coraz
częściej pojawiają się odtwarzacze DVD. No−
we odtwarzacze, czytające bez trudu także
płyty CD, CD−R i CD−RW, wraz z amplitune−
rem i pięcioma kolumnami, tworzą współcze−
sne centrum domowej rozrywki i wypierają
królujące przez wiele lat wieże. Wraz z upo−
wszechnianiem się domowych odtwarzaczy
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DVD i komputerowych czytników DVD, co−
raz więcej mówi się też o zapisywalnych pły−
tach DVD oraz nagrywarkach DVD.
Perspektywy są rzeczywiście obiecujące.
Dobra komputerowa nagrywarka DVD po−
zwoli nie tylko zarchiwizować na jednej pły−
cie prawie 5 gigabajtów danych, ale też
umożliwi nagranie na płytę znakomitej jako−
ści własnego filmu, nagranego za pomocą ka−
mery cyfrowej i zmontowanego profesjonal−
nie na komputerze. Zarówno taki film wła−
snej produkcji, jak i film przekopiowany z in−
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nego źródła będą odtwarzane w każdym do−
mowym systemie DVD. Płytę DVD−ROM
z nagrywarki będzie można odtworzyć
w każdym komputerowym czytniku DVD.
Będzie można, czy już można?
Artykuły, notatki w prasie i w materiałach
reklamowych różnych firm przedstawiają tego
rodzaju niesamowite perspektywy i wydaje się,
że nagrywarki DVD są w zasięgu ręki. Warto
jednak mieć świadomość, że albo celowo, albo
z braku rozeznania autorów, w takich materia−
łach z reguły przemilcza się istotne kwestie.
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O tym się mówi
O ile z dziedzinie klasycznych już dziś
płyt DVD−Video, a nawet DVD−Audio, wszy−
stko jest ustalone i jasne, o tyle w dziedzinie
zapisywalnych płyt DVD panuje, póki co,
duże zamieszanie. Do klienta to nie dociera,
bo reklamy i informacje poszczególnych firm
są tak sformułowane, że wskazują na zalety
produktu, nie wspominając o jego słabszych
stronach i o niekompatybilności nie tylko
z wyrobami konkurencji, ale też
z istniejącymi odtwarzaczami
DVD.
Przyzwyczajeni jesteśmy do
„zwykłych” płyt CD, do nagrywal−
nych jednorazowo płyt CD−R oraz
do płyt wielokrotnego zapisu CD−
RW. Rozumiemy, że z płyty CD−
ROM nie można skorzystać za po−
mocą domowego odtwarzacza
kompaktowego, bo zapisane są
tam dane w różnorodnych formatach. Z kolei
na komputerze przy odrobinie sprytu potrafi−
my skorzystać zarówno z płyt CD−Audio jak
i CD−ROM. Płyty CD−ROM mogą być tło−
czone, ale mogą być też nagrywane na pły−
tach CD−R bądź CD−RW.
W sposób naturalny narzuca się
więc analogia, że z płytami DVD
jest tak samo.
Niestety, tak dobrze nie jest!
Można przeczytać i usłyszeć
o płytach DVD−Video, DVD−Audio,
DVD−ROM, DVD−RAM, DVD−R,
DVD+R, DVD−RW, DVD+RW,
DVD−WO, ...
Łatwo przeoczyć lub potrakto−
wać jako przypadkowy błąd, na
przykład jakiś tam drobny znaczek
plus, tymczasem okazuje się, że
płyty DVD−RW oraz DVD+RW
wcale nie są kompatybilne. Trzeba
się zdecydować: czy wybierzemy nagrywar−
kę DVD−RW czy też DVD+RW. Wykosztuje−
my się na nagrywarkę, nagramy, ...
a czy potem nasz kolega, mający „zwykły”
odtwarzacz czy komputerowy czytnik DVD
będzie mógł skorzystać z naszej płyty?
A może, o zgrozo, płytę odczyta tylko nagry−
warka, która ją „wypaliła”? Obecna sytuacja
w dziedzinie zapisywalnych płyt DVD wska−
zuje, że kolega najprawdopodobniej będzie
miał kłopoty, i to duże kłopoty.
Zacznijmy od przypomnienia podstaw.
DVD to skrót digital versatile disc, czy jak
chcą inni digital video disc. Można śmiało
stwierdzić, że jest to nowoczesna, „zagę−
szczona” płyta CD. Choć w zasadzie skrót
DVD określa sam dysk, czyli krążek, odnosi
się też do urządzeń odtwarzających i zapisu−
jących takie dyski. Typowy krążek DVD
z nagranym filmem, który możemy obecnie
kupić w sklepie, ma wymiary takie same, jak
popularna płyta CD i także jest dyskiem
optycznym, gdzie zapis cyfrowych danych
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ma postać wgłębień w warstwie czynnej − tak
zwanych pitów. Pojemność dysku DVD, wy−
nosząca typowo 4,7GB (4700MB) jest kilka−
krotnie większa od pojemności płyty CD,
która wynosi 650...750MB. Uzyskuje się to
dzięki zmniejszeniu i zagęszczeniu ścieżek
i pitów oraz dzięki zastosowaniu czerwonego
lasera o mniejszej długości fali (650nm lub
635nm zamiast 780nm).

Fot. 1 Domowa nagrywarka DVD+RW
Philips DVDR1000
Rys. 1 Wycinek wielokrotnie zapisy−
walnej płyty DVD+RW

Zasady zapisu, odczytu, kodowania i de−
kodowania „klasycznych” płyt DVD−Video,
zostały w wielkiej zgodzie ustalone kilka lat
temu (15 września 1995) przez wielkie kon−
cerny elektroniczne przy udziale i wsparciu
gigantów szołbiznesu.
Odczyt dysku optycznego polega na po−
miarze odbitego światła wiązki laserowej,
zogniskowanej i prowadzonej po ścieżkach,
umieszczonych w odległości 0,74µm od sie−
bie. „Zwykłe” płyty DVD−Video oraz DVD−
ROM są tłoczone, podobnie jak płyty CD.
Nośnikiem informacji są wgłębienia (pity)
dające przy odczycie różnice jasności pro−
mienia laserowego odbijanego od płyty.
Standard DVD−Video, określa więc głównie
sposoby kodowania danych, kody korekcyj−
ne oraz sposoby kompresji wideo (MPEG2)
i audio (Dolby Digital, DTS). Podobnie jest
z tłoczonymi płytami DVD−ROM − zasady
są ustalone. Każdy odtwarzacz DVD, a tym
bardziej komputerowy czytnik DVD, bez
trudu odczyta tłoczone fabrycznie płyty
DVD−Video i DVD−ROM.
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Problem pojawia się, jeśli chcemy sami
nagrać na płytę DVD film (DVD−Video) albo
dane (DVD−ROM). Musimy wykorzystać
płytę zapisywalną. Tu sytuacja jest bardziej
skomplikowana. Aby dokonać zapisu, trzeba
zmienić albo jasność, albo przezroczystość,
albo jakieś inne właściwości nośnika, by
nadal była to płyta optyczna, o parametrach
zbliżonych do tłoczonej płyty DVD.
Zapis musi być dokonany świa−
tłem lasera. Trzeba wiec dobrać
materiał czynny, który np. silne
światło lasera w jakiś sposób zmie−
ni, a słabsze światło jedynie odczy−
ta. To wystarczy do stworzenia
„jednorazowej” płyty DVD−R. Jeśli
to ma być płyta wielokrotnego za−
pisu, trzeba dobrać materiał, który
dodatkowo da się skasować, czyli
który wróci do stanu pierwotnego.
Jak? Oczywiście znów przy pomocy światła
lasera. Przykładowo w przypadku płyt wielo−
krotnego zapisu DVD+RW materiałem czyn−
nym jest stop srebra, indu, antymonu i telluru.
Powiększony wycinek takiej płyty pokazany
jest na rysunku 1. Czysta płyta ma
przygotowane ścieżki, a materiał
czynny jest polikrystaliczny. Pod−
czas zapisu promień lasera rozgrze−
wa wybrane punkty ścieżki powy−
żej temperatury topnienia stopu
(500...700oC) i atomy szybko prze−
chodzą w stan ciekły. Jeśli teraz na−
stąpi błyskawiczne ochłodzenie,
atomy zostają niejako „zamrożone”
w stanie nazywanym fachowo
amorficznym. Stany polikrystalicz−
ny i amorficzny materiału czynne−
go różnią się współczynnikiem re−
frakcji. Odbijają światło w odmien−
ny sposób (amorficzny słabiej),
i występująca drobna różnica wystarczy do
rozróżnienia zer i jedynek podczas odczytu,
podobnie jak w zwykłej, tłoczonej płycie.
Aby skasować zapis, wystarczy na nieco
dłuższy czas podgrzać (amorficzny) materiał
czynny powyżej punktu krystalizacji, ale po−
niżej punktu topnienia (200oC). Materiał
znów powróci do struktury polikrystalicznej.
Co ciekawe, w systemie DVD+RW kasowa−
nie, a następnie zapis następują tuż po sobie
w jednym przejściu promienia laserowego.
Jak się łatwo domyślić, zapis i kasowanie
wymaga rozwiązania szeregu istotnych trudno−
ści, między innymi odpowiedniego dobrania
zależności cieplnych kluczowych komponentów
płyty oraz systemu laserowego. Poszczególne fir−
my i grupy firm rozwiązały te problemy na różne
sposoby, tworząc kilka konkurencyjnych propo−
zycji, z których każda ma swoje wady i zalety.

Znów pieniądze
Standard DVD−Video i zasady zapisu DVD−
ROM zostały zgodnie ustalone przez wszyst−
kich zainteresowanych tematem. Zupełnie
MEU
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inaczej jest z zapisywalnymi płytami DVD.
Tu wcześniejsza jedność i zgoda prysły bez−
powrotnie.
Przyczyna jest prozaiczna: pieniądze.
Pierwotny standard DVD−Video nie jest
prywatną własnością jednej firmy, inaczej,
niż przykładowo stworzony przez Philipsa
standard CD. Do dziś Philips otrzymuje pe−
wien procent zysku od każdej płyty CD.
Standard DVD−Video nie ma jednego jedy−
nego właściciela, bo został opracowany na
bazie rozwiązań i patentów licznych firm
i instytutów. Każdy producent sprzętu i płyt
DVD płaci opłaty licencyjne, rozdzielane po−
między wiele firm i właścicieli patentów
(w sumie jest to ok. 30USD od odtwarzacza
DVD, ok. 0,2USD od płyty DVD).
W roku 1995, gdy przyjmowano standard
DVD−Video nie było jeszcze jasnych per−
spektyw dla płyt zapisywalnych DVD, co
wynikało głównie z nierozwiązanych wów−
czas trudności technicznych. Nic więc dziw−
nego, że nie przyjęto wtedy podobnego stan−
dardu, określającego parametry oraz sposoby
zapisu i odczytu płyt zapisywalnych.
Z upływem czasu, gdy poszczególne kon−
cerny z dużym nakładem sił i środków opra−
cowały własne systemy zapisywalnych płyt
DVD, na rynek trafiły konkurencyjne syste−
my. Nie nastąpiło ujednolicenie, podobne jak
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w przypadku DVD−Video. Opracowane sy−
stemy są własnością ich twórców, więc
w przypadku rozpowszechnienia właśnie ci
twórcy mogą liczyć na niemałe zyski związa−
ne z udzielaniem licencji. Pojawiła się możli−
wość wykrojenia z tortu, zwanego DVD,
sporego i smakowitego kawałka. I właśnie
o ten ponętny kawałek tortu walczą co naj−
mniej trzy konkurencyjne systemy. Sytuacja
przypomina ostrą walkę z lat 70. XX wieku
między konkurencyjnymi systemami magne−
towidowymi VHS, Betamax i VCR (Video−
2000). Dziś wiemy, że niekwestionowanym
zwycięzcą okazał się VHS, opracowany
przez JVC. Jak będzie z zapisywalnymi pły−
tami DVD? Czy na placu boju zostanie jeden
zwycięzca? A może, biorąc pod uwagę nie−
wielkie w sumie różnice między systemami,
dwóch lub nawet trzech?

Trzy obozy,
mnóstwo propozycji
DVD−RAM. Firmy Panasonic, Hitachi, To−
shiba a także Samsung tworzą obóz wspierają−
cy DVD−RAM. Jak słusznie wskazuje skrót
RAM, płyty te doskonale nadają się do szyb−
kiego zapisywania i kasowania nawet niewiel−
kich porcji danych, a tym samym przeznaczo−
ne są głównie do pracy w systemach kompu−
terowych. Zaletą jest też możliwość szybkiego
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zapisywania jednych danych i odczytu innych.
Jednostronna płyta DVD−RAM ma pojem−
ność 4,7GB. Płyta dwustronna − 9,4GB (patrz
EdW 5/98 str. 72 rys. 4). Może być zapisywa−
na i kasowana nawet 100 tysięcy razy. Głów−
ną wadą płyty DVD−RAM jest fakt, że musi
być przechowywana, a nawet odtwarzana,
w specjalnej kasecie ochronnej (ang. caddy).
Ze względu na możliwość porysowania i za−
brudzenia powinna ona stale pozostawać
w kasecie. Nie tylko to ogranicza możliwość
odczytania jej w „zwyczajnych” komputero−
wych stacjach DVD i domowych odtwarza−
czach. Ostatnio mówi się o kolejnej generacji
DVD−RAM, już bez kasety ochronnej.
DVD−R, DVD−RW to systemy opracowa−
ne przez firmę Pioneer, wspierane między in−
nymi przez Hitachi, JVC, LG, NEC, Sharp,
Yamaha. Pioneer już od ponad dwóch lat ofe−
ruje nagrywarkę DVD−R przeznaczoną dla
profesjonalistów, bardzo drogą. Od kilku
miesięcy reklamuje znacznie tańszą wersję
nagrywarki komputerowej powszechnego
użytku o oznaczeniu DVR−A03.
Wykorzystuje się tu organiczne barwniki
polimerowe, podobnie jak w płytach CD−R,
reagujące na światło o określonej barwie.
Fot. 2 Domowa nagrywarka DVD−RAM
Panasonic DMR−E20
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nagranych płyt DVD+RW w zwykłych kom−
puterowych czytnikach DVD i domowych
odtwarzaczach.
Ponad pół roku temu zapowiedziano
wprowadzenie formatu DVD+R, ale na razie
informacje na ten temat są bardziej niż skąpe.

Dwa z trzech

Fot. 3 Domowa nagrywarka DVD−RW
Pioneer DVR−7000

Szacunkowa trwałość wynosi 50...300 lat.
Pierwsze płyty DVD−R miały pojemność
3,95GB, którą z czasem zwiększono do stan−
dardowej wartości 4,7GB. Zaletą jest możli−
wość odtwarzania w standardowych czytni−
kach DVD−ROM. Nie można jednak w pro−
sty sposób kopiować filmów z płyt DVD−Vi−
deo na DVD−R.
Format DVD−R po kilku modyfikacjach
nadal istnieje w co najmniej pięciu wersjach
(DVD−R version 1, DVD−R version 2 Gene−
ral, DVD−R version 2 Authoring, DVD−
R version 2 „Special Authoring,” DVD−
WO....), co na pewno nie jest informacją po−
myślną dla potencjalnych użytkowników.
Płyty DVD−R mogłyby z czasem wyprzeć
CD−R, jednak na razie barierą jest cena za−
równo nagrywarek, jak i samych płyt. Dodat−
kowo uwagę od DVD−R odwracają wielo−
krotne płyty DVD−RW.
Płyty −RW, zorientowane na zapis filmów,
są drogie (rzędu 100zł) i mogą być odtwarza−
ne tylko na nielicznych odtwarzaczach DVD,
więc ich atrakcyjność jest na razie niewielka.
DVD+RW to system wspierany głównie
przez firmy Philips, Sony i Thomson, opraco−
wany we współpracy z Hewlett−Packard. Gło−
śno reklamowaną zaletą jest możliwość zapi−
su w trybach zarówno CLV (stała prędkość li−
niowa) jak i CAV (stała prędkość kątowa), co
daje możliwość ich wykorzystania do zapisu

filmów (DVD−Video) oraz danych kompute−
rowych (DVD−ROM). Kolejną zaletą ma być
kompatybilność z dzisiejszymi domowymi
odtwarzaczami i stacjami DVD−ROM. Zapis
może być dokonywany i kasowany kilka ty−
sięcy razy. W materiałach promocyjnych pod−
kreśla się największą zgodność z pierwotnym
standardem DVD i możliwość odczytywania
Fot. 5 Komputerowa nagrywarka
DVD−RAM Hitachi

Sytuacja w omawianej dziedzinie zmienia
się, a postęp techniczny powoduje wprowa−
dzanie coraz to nowych specyfikacji. Sytua−
cja nie tylko nie klaruje się, ale pod pewnymi
względami staje się bardziej mętna.
Z wymienionych trzech obozów ostatnio
pomału tworzą się dwa. Powstałe w 1997 ro−
ku DVD Forum jest w założeniu komitetem
sterującym dalszym rozwojem DVD. DVD
Forum nie jest jednak ciałem zarządzającym,
tylko otwartą platformą, zrzeszającą ponad
200 firm, wydającą zalecenia i certyfikaty
zgodności z tymi zaleceniami. Zasięg zainte−
resowań DVD Forum obecnie obejmuje głów−
nie zapisywalne DVD, bo standard DVD−Vi−
deo i DVD−ROM jest ustalony i nie zmienia
się. Co ciekawe, w DVD Forum znaczący,
a właściwie decydujący, głos mają firmy

Fot. 4 Komputerowa nagrywarka
DVD−R Pioneer DVR−A03
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z obozów DVD−RAM oraz DVD−R, DVD−
RW. Ostatnie zalecenia, na przykład format
nazwany DVD Multi, są spełnione zarówno
przez najnowsze płyty DVD−RAM, jak też
DVD−R i DVD−RW. Właściwie odwrotnie −
format DVD Multi jest stworzony tak, by
najnowsze płyty tych rodzajów zmieściły się
w jego ramach.
Może się wydawać, że DVD Forum, po−
wstałe z pierwotnego, zgodnego DVD Con−
sortium, które ustaliło standard DVD−Video,
wspierane przez kilkaset większych i mniej−
szych firm jest wprawdzie nieoficjalnym, ale
ostatecznym autorytetem, decydującym
o dalszym rozwoju DVD. Tak nie jest za
sprawą konkurencyjnej organizacji zrzesza−
jącej zwolenników systemu DVD+RW.
Alians DVD+RW również obejmuje kilkaset
firm, w tym takie potęgi jak Philips, Sony,
Hewlett−Packard, Thomson, Ricoh, Verbatim
czy Yamaha. Wspierają one rozwiązania nie−
zgodne z zaleceniami DVD Forum, ale ich si−
ła na rynku jest na tyle duża, że wynik zma−
gań między dwoma obozami i formatami
wcale nie jest przesądzony.

Pikanterii tej walce dodaje fakt, że nie−
którzy potentaci niejako zabezpieczają sobie
tyły i są zaangażowani w obu konkurencyj−
nych stowarzyszeniach. Przykładowo japoń−
ski gigant Matsushita jest zaangażowany
w aliansie DVD+RW, a jednocześnie Panaso−
nic, który wchodzi w skład Matsushity, jest
głównym orędownikiem systemu DVD−
RAM i działa w ramach DVD Forum. Z ko−
lei firma Sony, zwolennik DVD+RW, w swo−
ich przeznaczonych na amerykański rynek
notebookach zastosowała konkurencyjne na−
grywarki DVD−RW.
Już teraz daje się jednak zauważyć pewne
zbliżenie stanowisk i wprowadzanie kolej−
nych „standardów”.
Przykładowo Panasonic wprowadza
na rynek komputerową nagrywarkę LF−

Fot. 6 Komputerowa nagrywarka DVD+RW Philips
Fot. 7 Płyty DVD+RW o pojemnościach 4,7GB i 9,4GB

Fot. 8 Płyty DVD−R, DVD−RW, DVD−RAM

D311 zapisującą zarówno płyty DVD−
RAM, jak i DVD−R. Jako czytnik stacja
obsługuje płyty DVD−ROM, DVD−Video,
DVD−R, Audio−CD, Video−CD, CD−ROM i
CD−R/RW. Przy odczycie CD−ROMów pra−
cuje z prędkością x24.
Pomimo zbliżenia dokonywanego w ra−
mach DVD Forum zjednoczenie obu głów−
nych obozów nie wydaje się możliwe ze
względu na znaczne różnice techniczne pro−
ponowanych systemów. Właśnie ze względu
na inne materiały czynne i znacząco różne
sposoby zapisu, mało prawdopodobne jest,
by przyszłe nagrywarki DVD+RW mogły za−
pisywać płyty DVD−RW czy DVD−R i na od−
wrót. Natomiast możliwe, a nawet pewne
jest, że rozwój pójdzie w takim kierunku, by
odpowiednio nagrane płyty DVD jedno−
i wielokrotnego zapisu, zarówno −RW, +RW,
−R, +R, mogły być bez kłopotu odtwarzane
w każdej komputerowej stacji DVD jako
DVD−ROM, lub w domowym odtwarzaczu
jako DVD−Video. Droga do tego jest jeszcze
dość daleka, ale wyraźnie rysują się takie
perspektywy. Można się spodziewać, że nie
będzie to typowe dążenie do kompatybilno−
ści w dół. Pełną zgodność, podobnie jak było
z płytami CD−RW, zapewnią najprawdopo−
dobniej nie tylko nowe nagrywarki, ale i no−
we odtwarzacze DVD, które zostaną przysto−
sowane do odtwarzania wszelkich płyt na−
grywanych. Płyt, które z natury mają nie−
które parametry gorsze niż klasyczne, tłoczo−
ne płyty DVD. Bardzo prawdopodobne, że
zarówno DVD Forum, jak i alians DVD+RW
tak zmodyfikują i dostosują swe standardy,
by zapewnić wygodę użytkowania i jak naj−
szerszy zakres zastosowań swych produktów,
co zwiększy szanse rynkowe. Z drugiej stro−
ny producenci odtwarzaczy DVD i „zwy−
kłych” komputerowych czytników DVD
podejmą dalsze kroki, by ich stacje czytały
wszelkie płyty, także zapisywalne. Proces ten
jest zresztą w toku. Po zgodnym wprowadze−
niu podstawowego standardu DVD w roku
1995, już dwa lata później zaczęto mówić
o drugiej generacji napędów (second genera−
tion). W roku 2000 pojawiły się napędy trze−
ciej generacji. Czekamy na kolejne.
A czas pokaże, jak potoczą się dalsze losy
opisanej walki konkurencyjnej i jak zostanie
podzielony smakowity kawałek tortu, jakim
jest zapisywalne DVD.

Piotr Górecki
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