Premaster Audio-CD/CD-ROM
Specyfikacja przygotowania płyty „matki”

Pojemności nośników CD
Typ

Maks. czas audio

Maks. ilość danych

12 cm CD

78 minut

705 MB

8 cm CD

19 minut

200 MB

Business Card

4 min

40 MB

Dla płyt CD-Audio: maksymalnie 99 ścieżek audio. Minimalna długość ścieżki: 4 sekundy.

Akceptowane nośniki danych
CD-Audio

płyta CD-Audio tłoczona lub CD-R
zgodna ze specyfikacją „Red Book”
bez zarysowań, plam, itp.
CD-R nagrana w trybie Disc At Once (DAO)
prędkość wypalania <= x4
sesja zamknięta
płyta powinna spełniać parametry:
- BLER (Block Error Rate) <= 50
- E32 = 0
- BERS (Burst Errors) < 5

CD-ROM

płyta CD tłoczona lub CD-R
zgodna z jedną ze specyfikacji CD
(CD-ROM, CD-ROM XA, CD+G, Video-CD),
bez zarysowań, plam, itp.
CD-R nagrana w trybie Disc At Once (DAO)
prędkość wypalania <= x8
sesja zamknięta
płyta powinna spełniać parametry:
- BLER (Block Error Rate) <= 50
- E32 = 0
- BERS (Burst Errors) < 5

Więcej informacji
Dostarczane nośniki CD nie mogą zawierać żadnych zabezpieczeń przed kopiowaniem.
Nośnik wejściowy (premaster) musi być w pełni „odczytywalny” bez jakichkolwiek błędów,
oraz przygotowany zgodnie z właściwą dla danego formatu specyfikacją.
Nośnik musi być przejrzyście opisany:
CD-Audio (tytuł, nr produkcji, tytuły i czas poszczególnych ścieżek, całkowity czas odtwarzania,
długość przerw między utworami, zabezpieczenia, uwagi)
CD-ROM (tytuł, nr produkcji, ilość danych, system docelowy Win/Mac, zabezpieczenia, uwagi)
Zarówno dla płyt CD-ROM jak i CD-Audio istnieje możliwość dodania zabezpieczenia przed
kopiowaniem (szczegóły w specyfikacji „Zabezpieczenia CD-ROM” i „Zabezpieczenia CD-Audio”).
Premaster należy dokładnie przetestować, gdyż zostanie on wytłoczony dokładnie w takiej postaci
jak został dostarczony (dane zostaną skopiowane 1:1 na finalny dysk). Nie gwarantujemy
kompatybilności wytłoczonego nośnika z poszczególnymi typami napędów/odtwarzaczy, gdyż nie
ingerujemy w dostarczany materiał.
Zalecane jest dostarczenie dwóch premasterów (kopia) na markowych nośnikach (Verbatim, TDK).
W przypadku CD-Audio wskazane jest użycie specjalnych płyt „CD-R AUDIO” (Verbatim, TDK).

