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Wat is een M-Disk Dvd 

Uw Leven. In steen gegraveerd. 

 

Als samenleving, maken we gebruik van steen om te behouden wat belangrijk voor ons is en 
veilig. Of dat nu is voor het bouwen van een huis voor onze familie, of het graveren van 
berichten, kiezen we voor steen waarvan we weten dat zij de tand des tijd doorstaan al duurt 
het enkele millennia.  
Compatibel met zowel Mac als pc's, de M-DISC ™ Ready Drive geeft u de mogelijkheid om uw 
bestanden te graveren op de M-DISC ™. Eenmaal beschreven, zullen uw bestanden niet meer 
kunnen vergaan of op natuurlijke wijze worden afgebroken en zijn leesbaar zijn met alle DVD 
drives. Toonaangevende computer fabrikanten zoals LG, Acer en Dell bieden nu al de M-DISC ™ 
Ready Drive aan in hun nieuwere systemen.  

 

Sterke Duurzaamheid & lange levensduur.  
M-Disc TM is gemaakt van anorganische en synthetische materialen die niet kunnen worden 
overschreven, gewist of beschadigd door natuurlijke processen. Standaard Dvd’s zijn 
overwegend gevoelig voor licht, warmte en vochtigheid waardoor deze vergaan in de tijd. 
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FAQ's 

• V). Kan de M-DISC ™ worden gebrand in mijn gewone dvd-station?  
• A). Nee. Alleen de M-DISC READY ™ Drives kunnen gegevens branden op een M-DISC ™ 

schijfje.  
• V). Hoezo is de M-DISC ™ anders dan gewone Dvd’s?  
• A). De meeste beschrijfbare Dvd’s, met inbegrip van de duurste "Gold" archief dvd's, 

branden data in een organische dye layer. Organische dyes begint te degraderen en te 
verdwijnen zodra ze zijn geschreven. Dit leidt tot een aandoening genaamd 'data rot ". 
Dit probleem is zo ernstig dat het Nationaal Archief waarschuwt dat de houdbaarheid 
van een gewone DVD doorgaans 2-5 jaar is. De M-DISC ™ bevat geen organische dyes. 
In plaats daarvan, wordt de M-DISC ™ 's datalaag samengesteld van rotsachtige 
materialen waarvan bekend is dat ze eeuwen houdbaar blijven. De M-DISC READY ™ 
Drive etst de M-DISC ™ 's rotsachtige laag en creëert een permanent fysieke data 
record dat immuun is voor data rot.  

• V). Wat is een M-DISC READY ™ Drive?  
• A). Een M-DISC READY ™ Drive is een drive die gegevens kan branden op de M-DISC ™. 

De meeste LG-drives zijn nu M-DISC READY ™. Momenteel zijn dit de enige branders 
(zowel DVD & BD / DVD-types) die beschikbaar zijn en geproduceerd worden door LG, 
echter, zowel ACER & DELL computers zijn voornemens om M-DISC ™ ondersteuning 
aan te bieden in sommige van hun pc-modellen. Andere merken drives en PC-modellen 
zullen naar verwachting later in 2013 beschikbaar worden via andere fabrikanten.  

• V). Kan de M-DISC ™ worden gelezen door normale DVD stations?  
• A). Ja. De M-DISC READY ™ Drive graveert de M-DISC ™ in een compatibele data 

formaat dat kan worden gelezen door de meeste kwaliteit dvd-drives.  
• V). Is de M-DISC ™ en de M-DISC READY ™ Drive compatibel met zowel Mac-

computers en pc's?  
• A). Ja, de M-DISC READY ™ Drive is compatibel met zowel Mac-computers en pc's. In 

feite, zullen onze producten werken met de meeste besturingssystemen, zolang uw 
computer up-to-date software bevat die optische stations en schijf-interface 
ondersteunt, doorgaans USB of SATA. Alle Windows en Mac OS X besturingssystemen 
bieden DVD drive softwareondersteuning, inclusief de mogelijkheid om gegevens te 
graveren op de M-DISC ™. De reden waarom sommige stations, vooral Blu-ray stations, 
door de fabrikant worden aangemerkt als uitsluitend voor pc gebruik, is omdat de 
meegeleverde software met de drive alleen voor een PC is, dus niet vanwege een 
elementaire hardware incompatibiliteit. Als het optische station dat u wilt kopen wordt 
beschreven als uitsluitend voor pc, kan het model meestal wel worden gebruikt op een 
Mac, maar je bent dan wel afhankelijk van een aparte 3rd-party brandsoftware pakket 
te kopen om schijven te kunnen branden. Twee softwarepakketten die goed worden 
geaccepteerd voor Max OS X zijn Final Cut Pro en Roxio Toast Titanium.  

• V). Hoeveel data kan de M-DISC ™ bevatten?  
• A). De M-DISC ™ heeft een capaciteit van 4,7 gigabyte.  
• V). Hoe werkt de externe M-DISC READY ™ Drive-interface met mijn 

computer?  
• A). Gewoon de M-DISC READY ™ aansluiten op een USB poort. Het externe M-DISC 

READY ™-station is een draagbare brander met een industrie standaard USB 2.0-
interface.  
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• V). Hoe snel kan een M-DISC READY ™ Drive gegevens branden op een M-
DISC ™?  

• A). Typische schrijfsnelheden voor Dvd’s variëren van 4x tot 24x. Een M-DISC ™ kan, op 
dit moment, worden beschreven op 4x de snelheid.  

• V). Wat wordt met "het branden van een schijf 'bedoeld?  
• A). "Het branden van een schijf" verwijst naar het schrijven van gegevens op optische 

media (cd's, dvd's of Blu-ray’s). In dit geval betekent dit het kopiëren van bestanden en 
andere gegevens van uw computer naar een M-DISC ™ met behulp van de M-DISC 
READY ™ Drive.  

• V). Waarom is een M-DISC READY ™ Drive anders dan een gewone DVD-
writer?  

• A). Een M-DISC READY ™ Drive verschild in zoverre van reguliere Dvd-schrijvers, 
doordat deze is ontworpen om een permanente fysieke structuur aan te brengen (te 
etsen) in de rotsachtige data laag van de M-DISC ™.  

• V). Kan ik bestanden wissen of verwijderen van de M-DISC ™?  
• A). Nee, de M-DISC ™ zo is ontworpen om de aangebrachte informatie permanent te 

archiveren. Zodra de informatie wordt gebrand kan niet meer worden gewijzigd.  
• V). Kan ik extra bestanden toevoegen aan een M-DISC ™ nadat deze is 

gebrand?  
• A). Sommige applicatiesoftware bezit de mogelijkheid om extra bestanden toe te voegen 

aan de schijf (multi-sessie) als deze nog niet is afgesloten (soms aangeduid als 
finaliseren of het afsluiten van de schijf). Raadpleeg uw software documentatie voor 
meer informatie hierover. Deze multi-sessie functie kan wel, of niet, standaard worden 
ingeschakeld in uw software.  

• V). Moet ik de M-DISC ™ schijf na het schrijven van data afsluiten?  
• A). (Afsluiten van een schijf kan ook worden aangeduid als "close sessie" of "fixeren van 

de schijf") finaliseren van de disc garandeert de maximale teruglees capaciteit op 
andere DVD stations. Let op: u kunt pas afronden nadat je helemaal klaar bent met het 
branden van gegevens naar de schijf, u zult niet meer in staat zijn om extra gegevens 
aan de schijf toe te voegen nadat deze is afgerond. Raadpleeg uw brandsoftware voor 
de juiste procedures om een disc af te sluiten of te finaliseren.  

• V). Kan ik met een M-DISC READY ™ Drive gegevens aan M-DISC ™ schrijven 
branden zonder computer?  

• A). Nee, de M-DISC READY ™ Drive vereist een verbinding met een computer voor te 
lezen en/of te schrijven.  

• V). Welke computers kan ik gebruiken met de M-DISC READY ™ Drive?  
• A). De M-DISC READY ™ Drive werkt met de meeste computers en besturingssystemen. 

Windows ® XP, Windows ® Vista, Windows ® 7, Windows ® 8, maar ook een Mac ® 
OS X en Linux worden ondersteund.  

• V). Welke software voor het branden is compatibel met de M-DISC READY ™ 
Drive?  

• A). Bijna elke DVD brandsoftware zal werken met de M-DISC READY ™ Drive. Sterker 
nog, de huidige besturingssystemen (Windows 8, Mac OS X) komen met compatibele 
software die standaard geïnstalleerd is en herkent automatisch de M-DISC READY ™ 
Drive. Daarnaast werkt de M-DISC READY ™ Drive met de meest gangbare 
softwarepakketten van derden. Sommige oudere besturingssystemen zoals Windows XP 
is in de meeste gevallen een softwarepakket van derden zelfs vereist.  
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• V). Hoe kun je aantonen dat de M-DISC ™ voor eeuwen zal worden bewaard?  
• A). Er zijn internationale normen voor het inschatten van de levensduur van een archief 

op optische media. De ECMA-379 (2e editie, december 2008) is een algemeen erkende 
standaard die de effecten van temperatuur en relatieve vochtigheid test. Onderzoekers 
aan Millenniata hebben de M-DISC ™ getest met behulp van de ECMA-379 temperatuur 
en vochtigheid (85 °C / 85% RV) en voegde andere elementen toe om de meest 
strenge tests mogelijk te maken. Ze hebben temperatuur en vochtigheid (85 °C / 85% 
RV) getest, gecombineerd met extreme blootstelling aan het full-spectrum van 
natuurlijk licht. De M-DISC ™ was de enige overlevende van deze strenge tests. Gezien 
de combinatie van de M-DISC ™ 's testresultaten en zijn rotsachtige data laag, is het 
redelijk te concluderen dat de M-DISC ™ een langere levensduur en duurzaamheid 
heeft dan alle concurrerende schijven.  

• V). Welke temperatuur kan de M-DISC ™ weerstaan?  
• A). De M-DISC ™ kunnen temperaturen van 80 °C weerstaan (176 °F) gedurende dagen 

zonder dat dit effect heeft op de gegevens of de leesbaarheid van de gegevens in een 
standaard DVD station. Om de archiveringstijd te maximaliseren, wordt het niet 
aanbevolen een M-DISC onder deze omstandigheden ™ op te slaan.  

• V). Kan de M-DISC ™ UV stralen en langdurige blootstelling aan de zon 
weerstaan?  

• A). M-DISC ™ producten kunnen het volledige spectrum van de zon, zoals UV stralen, 
dagenlang zonder effect op de gegevens of de leesbaarheid van de gegevens in een 
standaard DVD station weerstaan. Met het oog op archivering en de levensduur te 
maximaliseren, is het niet aan te raden dat M-DISC ™ producten onder deze 
omstandigheden worden bewaard.  

• V). De M-DISC ™ kan voor eeuwen meegaan, maar waarom zou dat van belang 
zijn, als dvd-spelers niet zo lang meegaan?  

• A). Elke opslag technologie worstelt met hetzelfde probleem. De M-DISC ™ is uniek 
omdat het opties biedt die voorheen niet bestonden. De stabiliteit van de M-DISC ™ 
stelt mensen in staat om gegevens in hun eigen tempo te migreren. Dit in tegenstelling 
tot de hedendaagse opslagtechnologie die onophoudelijk dwingt een constante en dure 
fysieke rotatie van de opgeslagen gegevens te garanderen voordat de levensduur van 
de data en media is verlopen. Dit frustrerende en kostbaar probleem verdwijnt met de 
M-DISC ™. Niet langer zullen mensen gedwongen worden om gegevens te laten roteren 
op een nieuw opslagmedium vanwege data rot. Of het nu 10 of 20 jaar duurt, uw 
gegevens zullen veilig worden geëtst op de M-DISC ™.  

• V). Wat is de beste methode voor het labelen van M-DISC ™ producten?  
• A). Wij stellen voor alleen de container te labelen waarin de M-DISC ™ is opgeslagen. Als 

u de M-DISC ™ zelf wilt etiketteren, raden we u aan alleen de binnenste hub van de 
schijf te markeren, dat is daar waar geen gegevens zijn opgenomen. Er is, op dit 
moment, geen informatie beschikbaar die eenduidend aangeeft wat er met een M-DISC 
™ gebeurt na verloop van tijd als deze geëtiketteerd of beschreven is over een gebied 
dat data bevat.  

• V). Hoe kan ik M-DISC ™ producten het beste bewaren/archiveren om hun 
levensduur te verlengen?  

• A). De M-DISC ™ is extreem duurzaam en niet corrupt, zelfs in extreme omstandigheden 
(hitte, vochtigheid, licht, etc.). Toch raden we M-DISC ™ producten aan deze rechtop 
en in plastic of stalen containers te bewaren die specifiek voor dit type medium zijn 
vervaardigd, en in een koele, droge opslagruimte, vrij van grote 
temperatuurschommelingen.  



 

5 

• V). Wat is de capaciteit van de M-DISC ™ DVD in termen van foto's, muziek of 
video's?  

• A). Met behulp van schattingen met een gemiddelde bestandsgrootte, elke M-DISC ™ 
DVD: 
 • Kan tot 8000 foto's bevatten 
 • Is er ruimte voor maximaal 1200 muzieknummers 
 • Kan tot 240 minuten video bevatten 
 • En kan wel tot 100.000 documenten archiveren  

• V). Waar kan ik de M-DISC ™ kopen?  
• A). De M-DISC ™ kan worden gekocht bij een verscheidenheid aan wederverkopers. Als 

u vragen heeft kunt u contact opnemen met sales@mdisc.com  
• V). Waar kan ik een M-DISC READY ™ Drive?  
• A). Een M-DISC READY ™ Drive kan worden gekocht bij een groot aantal resellers en 

retail locaties.  
• V). Kan ik reguliere dvd's branden op een M-DISC READY ™ DVD-RW Drive?  
• A). Ja, u kunt reguliere dvd's branden als aanvulling op M-Disc Dvd’s op een M-DISC 

READY ™ DVD-RW drive.  

 

 

                                                  


