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Blu-Ray vs HD-DVD: битва стандартів 
для відео високої  чіткості. 

 

Протягом 2003-2008 рр.  Sony та Toshiba розгорнули жорстоку війну за 

контроль над новим поколінням відео-форматів. Технологія Sony носила 

назву Blu-Ray. Її підтримував консорціум, до якого входили Philips, 

Panasonic, Hitachi та інші. Технологія Toshiba називалась HD-DVD і 

підтримувалась об'єднанням DVD Forum, що робило цей формат «офіційним 

наступником DVD». Обидва ці формати використовували блакитний лазер, 

який має значно коротшу довжину хвилі, ніж червоний лазер, який 

традиційно використовували у CD- та DVD-плеєрах, а отже блакитний лазер 

може зчитувати інформацію значно більшої щільності. Метою технології 

було дозволити переглядати фільми вдома на LCD та плазмових телевізорах 

«як у кінотеатрі», з неймовірно чітким відео і об’ємним звуком. Але ці два 

формати були несумісні. Споживачі, роздрібні продавці, виробники фільмів – 

усі скорбно зітхали над перспективою війни форматів, подібної до тієї, що 

вже відбувалась три десятиліття тому між Betamax від Sony та VHS Video від 

JVC. Та війна багатьох зачепила – споживачів, які, до прикладу, купували 

плеєр Betamax і виявляли, що не так вже й багато фільмів можна знайти у 

відповідному форматі; та продавців, у яких на складах припадали пилюкою 

нерозпродані Betamax’и. Загроза нової війни форматів примусила багатьох 

роздрібних торговців і споживачів відтермінувати свої покупки, оскільки 

спершу вони хотіли переконатись, що придбають модель переможця.  

Побоюючись затяжного і дорогого протистояння, виробники споживчої 

електроніки кинулись розробляти програвачі, які б могли сприймати обидва 

формати, нехай би це навіть коштувало дорожче. 

На початку 2008 року Toshiba уклала угоду про підтримку свого формату з 

кількома великими Голлівудськими студіями, включаючи Warner Brothers, 

Paramount Picture, DreamWorks Animation, Universal Pictures. У Sony були в 

активі власна Sony Pictures Entertainment, а також Disney,  20th Century Fox, 

Lions Gate Entertainment. Обидві компанії використовували для підтримки 

свого формату і ігрові консолі – PlayStation 3 від Sony містила пристрій Blue-

Ray, а HD-DVD можна було замовити як додаток до Xbox 360 від Microsoft.  

Тим не менш на початку 2008 року на Виставці споживчої електроніки у 

Лас-Вегасі Time Warner оголосили, що вони перебігають у табір Blu-Ray. Це 

запустило ланцюгову реакцію між роздрібних продавців, в результаті чого 
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великі американські мережі Best Buy, Walmart, а також компанія Netflix 

оголосили, що вони будуть закупати виключно диски Blu-Ray. Для Toshiba 

цей удар був неочікуваним і нищівним. Врешті-решт, вже у лютому 2008 

року виконавчий директор Toshiba Ацутоші Нішіда визнав поразку, публічно 

оголосивши, що компанія припиняє випуск HD-DVD плеєрів, магнітофонів 

чи компонентів.  

Але перемога Sony була не такою вже й тривалою. У вересні 2008 року 

консорціум «важковаговиків» високих технологій (включно з Intel та Hewlett-

Packard) оголосив про роботу над стандартом, який дозволить легко і швидко 

скачувати відео з Інтернету. До кінця 2009 року потокові трансляції відео 

почали стрімко зростати. У 2011 році рівень продажу Blu-Ray дисків вперше 

досяг 2 млрд дол., але продажі відео з Інтернету зростали набагато 

швидшими темпами. У 2015 році падіння продажів Blu-Ray складало 12%, 

тоді як продаж потокового відео зріс на 18%. 

 

Питання для обговорення 

1. Які чинники, на вашу думку, могли спричинити підтримку Blu-Ray з 

боку а)споживачів, б)роздрібних продавців, в) виробників фільмів? 

2. Чому, на вашу думку, Sony та Toshiba не співпрацювали, щоб 

розробити єдиний формат? 

3. Якби HD-DVD не був усунутий з ринку, то в результаті ринок би 

вибрав один формат, чи вижили б обидва стандарти? 

4. Відсутність єдиного відео-формату це перевага чи недолік для 

споживачів? Для виробників споживчої електроніки? Для виробників 

фільмів? 
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