
 چيست ؟  Flacفرمت صوتی 
 Audio Codec  Free Lossles  که در اصل مخففFlacاخيرا قالب صوتی جديدی در دنيای ديجيتال ارزاندام نموده تحت عنوان 

ميباشد . اين فرمت متن باز بوده و از جمله روش های کد کردن فايل های صوتی و موسيقی است . اين روزها اين فرمت طرفداران 
زيادی پيدا کرده و بيشتر شرکتهای توليد کننده ايی که در ساخت و عرضه دستگاه های چند رسانه ايی فعاليت ميکنند پشتيبانی از اين 

فرمت را در برنامه کاری خود قرار داده اند و پيش بينی ميشود پشتيبانی از اين فرمت  روز به روز بيشتر بشود .همانطور که ميدانيد 
mp3 يک روش فشرده سازی داده ای ديجيتال صوتی است که سعی دارد صدا را تا حد امکان بدون از دست رفتن کيفيت فشرده 

 ارائه flacکندو اين کار با حذف برخی از داده ها که بود و نبود آنها بی تفاوت است انجام ميشود . الزم به توضيح است روشی که 
 هيچ گونه داده ايی را حذف نميکند و صدا بدون افت  کيفيت و بدون کوچکترين تغييری در mp3ميکند روشی است که برخالف 

 کمتر است اما با توجه به اينکه هيچ داده ايی حذف نميشوذداين تفاوت و  mp3کيفيت فشرده ميشود . البته ميزان فشرده سازی آن از 
ميزان فشرده سازی قابل قبول است . ضمن اينکه اين مسئله زمانی ارزش و اهميت پيدا ميکند که بسياری از آهنگسازان و دست 

 نسبت به قبل از mp3اندرکاران موسيقی معتقدند که حساسيت گوش آنها به قدری زياد است که قادر به تشخيص افت کيفيت در فايل 
 flacفشرده سازی هستند و اين موضوع از نظر اين گروه يک نقص آزار دهنده به شمار می رود. همچنين متن باز بودن فرمت 

موجب شده که اين فرمت به سرعت شناخته شود و اشکاالت آن برطرف گردد و به سطحی مناسب از پايداری برسد . ضمن آنکه با 
داشتن سورس برنامه نرم افزارهای متعددی ميتوانند آنرا پشتيبانی کنند .و حتی شرکتهای چند رسانه ايی هم ميتوانند دستگاههای سخت 

 بدون حذف داده هاست می توان هر flacافزاری خود را با آن سازگار کنند . از سوی ديگر با توجه به اينکه روش فشرده سازی در 
 رخ ميدهد rarيا   zipزمان و در صورت تمايل و نياز فايل ها را به حالت غير فشرده باز گرداند. دقيقا مانند آنچه در قالب های 

 برشمرد آنست که ساختار آن به گونه است که ميتوان از داده های فشرده آن flace.البته خصوصيت مثبتی که ميتوان برای قالب 
بطور مستقيم استفاده کرد . اين ساختار برای افرادی که عادت دارند يک نسخه پشتيبان از سی دی های صوتی خود تهيه کنند ايده آل 

است . چون در زمان الزم اين قابليت وجود دارد که نسخه ايی مشابه ديسک اصلی ساخته شود . 
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