
Още от дълбока древност пред човека
е възникнала необходимостта от
изразяване на количествата, като
процес на работа с данни (факти,
дадености). Най-елементарния
процес, свързан с тази философска
категория бил броенето – броене на
хора, на животни, на продукти и пр.

Първите помощници на човека в тази дейност са били 
пръстите на ръцете му. 

Тема 2. Математически основи на КС – Бройни 
Системи. Представяне на информацията в КС. 

За да се справи с нуждата да оповестява количества, човекът се е
нуждаел от специални изразни средства (много по ефективни от
пръстите). Като такива изразни средства възникнали числатачислата..



Числата се оказали полезни “посредници”, чрез които информацията
се е възприемала от човека лесно. Разбира се, отначало тяхното
ползване може би е ставало чрез словесно изговаряне.

В последствие са се създали и
начини за тяхното
оповестяване със специални
записи на символи, като
паралелно с това е протичало
и развитие на писмеността.

Математически основи на КС – Бройни Системи. 

Способът (съвкупността от правила) за изобразяване 
на числата с помощта на “АЗБУКА” от ограничен 

брой символи (цифри), имащи определени 
количествени значения, се нарича Бройна система.



В продължителния и труден процес на
осъзнаване на необходимостта от броене и
смятане първите помощници на човека, както
споменахме, са били неговите пръсти.
Природата го е дарила с този “инструмент”,
като с това до голяма степен е предопределила
и бройната система, с която да брои и
извършва пресмятания с числа.

Ето защо най - популярната и широко използвана бройна 
система е станала десетичната бройна система.

Математически основи на КС – Бройни Системи. 

На човека са били нужни хиляди години, за да изгради системите за
броене, за записване и именуване на числата. Още няколко стотин
години са били нужни и за развиване на теорията на бройните системи,
както и за изобретяване и усъвършенстване на сметачната техника. И
само за няколко десетки години, човекът успя да намери и най-важното
приложение на тези бройни системи – в компютърната техника.



Използването на електричеството и електронните схеми в
изчислителните машини показват неоспоримите предимства
на двоичната бройна система пред всички останали .

Така хората се отказват от
традиционната десетична система,
когато решават проблеми , свързани
с автоматизацията на пресмятанията.
А връзката на двоичната система с
математическата логика и
контактните схеми и огромните
успехи на електрониката отвориха
пътя за създаването на съвременните
компютри с неподозирани
възможности и фантастично бъдеще.

Математически основи на КС – Бройни Системи. 



Троичната Бройна система е сериозен конкурент на
двоичната система в сметачната техника.
Дванадесетичната Бройна система в миналото е имала
широко разпространение в търговията и мерните системи.
Следи от нея виждаме у нас при групирането на предмети
в дузини. С ограничена употреба е и шестдесетичната
бройна система, разпространена някога във Вавилон (и
която се счита, че са заимствали от шумерите ) и оставила
ни делението на часа и градуса на 60 минути.

Математически основи на КС – Бройни Системи. 



 Бройните системи биват позиционни и 
непозиционни. 

 В позиционните системи всяка цифра има
определено тегло, зависещо от позицията на
цифрата в последователността, изобразяваща
числото. Позицията на цифрата се нарича порядък
(разряд).

 Броят на цифрите в АЗБУКАТА на бройната
система, се нарича основа на бройната система.
Едно число може да бъде представено в различни
бройни системи. Във всяка от тях то трябва да се
композира по един единствен начин.

 Съществуват алгоритми (правила) за 
преобразуване на числата от една бройна система 
в друга.

Математически основи на КС – Бройни Системи. 



Математически основи на КС – Бройни Системи. 

Системата на римските цифри, която е използвана в
античността, е претърпяла промени през Средновековието и се
различава от тази, която използваме днес. Изписването на
римските цифри се базира на няколко основни правила:

РИМСКА БРОЙНА СИСТЕМА (непозиционна)



Математически основи на КС – Бройни Системи. 

РИМСКА БРОЙНА СИСТЕМА (непозиционна)

- Всеки символ, намиращ се отдясно на друг символ с по-
голяма стойност, се прибавя към тази стойност.
- Всеки символ, намиращ се отляво на друг символ с по-
голяма стойност, се изважда от тази стойност.
- Символите са групирани в низходящ ред по стойност,
освен тези за които се прилага предишното правило. На
практика това правило гласи, че при римските цифри първо
се изписват хилядите, после стотиците, след това
десетиците и накрая единиците.
- Символ, представляващ стойност 10x, не може да се
поставя пред символ, по-голям от 10x+1. Така например M
може да бъде предшестван от D и C, но не и от I, V, X или
L.



Математически основи на КС – Бройни Системи. 

При използване на посочените по-горе символи и правила
системата на римските цифри позволява да се изписват
всички числа от 1 до 3999.

При стойности, по-големи от тези са се използвали
различни техники, като прибавяне на хоризонтални черти
над буквите или комбинации от специални символи.

Всъщност, символите D и M първоначално са били
изписвани с помощта на вертикална черта и околни дъги - I
) за D и ( I ) за M. Тази система е позволявала числа по-
големи от 1000 да се изписват чрез увеличаване на броя на
дъгите. Така например 10 000 се е изписвало чрез (( I )), а
100 000 чрез ((( I ))). Римляните не са имали име за 1 000
000 и рядко са използвали числа от такъв размер.

РИМСКА БРОЙНА СИСТЕМА (непозиционна)



Десетична бройна система

 Азбуката на десетичната бройна система съдържа 
десет знака (цифри), използвани за представяне 
на числата: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 Едно произволно число може да бъде записано в 
десетична бройна система по един единствен 
начин:

N = ak.10k + ak-1.10k-1 + ...+ a1.101 + a0.100.
35187 = 3.104 + 5.103 + 1.102 + 8.101 + 7.100

Математически основи на КС – Бройни Системи.



Десетична бройна система

Математически основи на КС – Бройни Системи.

Числото 10 играе съществена роля в десетичната бройна 
система и се нарича основа на бройната система. основа на бройната система. 

Множителят с който се изменя стойността на цифра, 
преместена в съседна позиция ,  се нарича ОСНОВАОСНОВА на 

позиционната бройна система.

Основата на една бройна система е равна на броя на 
различните използваеми цифри в нея за осъществяване 

на запис на кое да е число.

Ясно е, че в представянето на число в десетична бройна система, една и съща цифра
има различни стойности в зависимост от мястото (позицията), което тя заема в
числовия запис. Затова десетичната бройна система се нарича позиционна.



Двоична бройна система

 Азбуката на двоичната бройна система съдържа два знака 
(цифри) за представяне на числата: 0  и  1.

 Тъй като цифрите 0 и 1 са цифри и от десетичната бройна 
система, за да е ясно в каква бройна система се записва 
числото, основата на бройната система се записва като 
индекс към числото: 10111001001(2).

 Едно двоично число може да се представи по следния начин:

10111001001(2)=1.210+1.28+1.27+1.26+1.23+1.20

Двоичната система е най-простата бройна система. Тя е и най-лесна за
използване в изчислителни системи. Устройствата, които представят
числата, трябва да имат две устойчиви състояния, отговарящи на двете
цифри от системата 0 и 1. Това свойство на двоичната бройна система е
причина в съвременните изчислителни системи да се използва само
двоична информация (информация представена чрез двоични цифри).

Математически основи на КС – Бройни Системи.



Шестнадесетична бройна система
 Азбуката на шестнадесетичната бройна система съдържа 16 знака (цифри) за 

представяне на числата: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

 16-ичната бройна система е основна за комуникацията между компютърната
система и програмистите, които създават програмното осигуряване. Вместо да
изпраща съобщения, съдържащи двоичните числа с голям брой цифри (за
адресите в паметта например), компютърната система ги превръща и изпраща
като компактни шестнадесетични числа, които много по-лесно могат да бъдат
анализирани от потребителите. Това е така, защото преобразуването на числа
от двоична в шестнадесетична бройна система и обратно се извършва много
лесно. Причина за това е, че шестнадесетичната бройна система е кратна на
двоичната (16 = 24).

Преобразуване на число от двоична в шестнадесетична система:
Двоичното число се разделя на четворки отзад напред и за последната 
група (първите цифри на двоичното число) се допълват незначещи нули, 
ако е необходимо: 0011 1100 1001 0011 1110(2)=3C93Е(16)

3          C           9           3          E

Математически основи на КС – Бройни Системи.



Двоична аритметика (събиране)
 Тъй като информацията трябва да се обработва, от съществено значение е

как се извършват основните аритметични операции, когато числата са
представени в двоична бройна система. Тъй като правилата за представяне
на числата в двоична и десетична бройна система са еднакви, то и
аритметичните операции се извършват по еднакви правила.

1001101 => десетичен еквивалент    77
101011 => десетичен еквивалент    43

1111000 => десетичен еквивалент  120

Събирането на две двоични числа започва от последните разреди,
както е при десетичното събиране. В случая последните цифри на
двете числа са единици и при събирането 1 + 1 резултатът е 2, което в
двоична бройна система се записва като 10. По аналогия с десетичното
събиране в резултата трябва да се запише 0 и да се отчете пренос (1 на
ум) към събирането за следващите разреди.

+

Математически основи на КС – Бройни Системи.



Двоична аритметика (изваждадане)

1001101 => десетичен еквивалент    77
101011 => десетичен еквивалент    43

100010 => десетичен еквивалент    34

-

Математически основи на КС – Бройни Системи.

При изваждане, когато изважданата цифра е по-голяма от
цифрата, от която се изважда, е необходимо да се вземе
стойност от предишния разред, както това се прави при
десетичното изваждане (т.е. една единица от даден разред,
се разлага на две единици от съседния по-нисък разред).

Умножение и деление на двоични числа се извършва по правила, 
аналогични на тези, които важат за десетичните операции.



Двоична аритметика (умножение)
Математически основи на КС – Бройни Системи.

Умножаването на две числа в двоична бройна система се
основава на умножаване на числата 0 и 1 и получаване на
резултата посредством събиране с подходящо подреждане на
позициите по същия начин, както в десетичната бройна система.

1001101 => десетичен еквивалент    77
101011 => десетичен еквивалент    43

110011101111 => десетичен еквивалент  3311

*

1001101
1001101

0000000
1001101

1001101



Двоична аритметика (деление)

111001 : 110 = 1001
1.110=110

Математически основи на КС – Бройни Системи.

Когато числата a и b са записани в двоична бройна система,
делението с остатък се извършва по същия начин, както
при десетичната система – алгоритъмът не зависи от
бройната система, но се осъществява технически в нея
посредством междинни остатъци, към които приписваме
отдясно по една цифра, започвайки отляво надясно.

10
0*110= 000

100
0*110= 000

1001
1*110= 110

11 - остатък



Лесно се съобразява, че за най-малка порция информация би
могло да се приеме отговорът на елементарен въпрос,
изискващ един от два възможни отговора – “не” (няма
сигнал) или “да” (има сигнал). Същевременно отговорите
“не” и “да” могат да се интерпретират като нямане
(например липса на сигнал) или имане (например наличие на
сигнал). Следвайки тези съображения, лесно може да се
досетим да представяме нямането (т.е нищото) и имането
(т.е. нещото) с една от двете цифри – 0 или 1.

Представяне на информацията в КС

Информацията, съдържаща един от двата възможни
отговора “да” или “не”, т.е. една от двете цифри (0 или 1) ще
наричаме “бит” (bit). По аналогия с терминологията от
квантовата механика, това количество информация може да
се смята за един квант (т.е. не съществува по-малка от него
единица “количество информация”).



Представяне на информацията в КС

Производни единици на байта са килобайт (1 KB = 1024 B), мегабайт (1
MB = 1024 KB), гигабайт (1 GB = 1024 MB) и т.н. Производните единици
КВ, МВ, GB, TB (терабайт) се различават малко от стандартните
измервателни единици - вместо 1000 като множител за производните
единици се използва близкото число 210 = 1024. Използва се такъв начин
на образуване на производните единици поради специфичната природа на
двоичните числа (необходима е кратност към основата на бройната
система - 2). Така се постига най-икономично управление на апаратните
ресурси на компютърните системи, при комплектоване и разпределение на
паметта.

При компютърните системи всяка информация се представя в двоична
форма (посредством двете алтернативни състояния – 0 и 1). Един бит
(двоична) информация може да бъде представен по различни начини в
електрониката чрез разнообразни техническите устройства, осигуряващи
две различни устойчиви състояния – например посредством нулево ниво на
напрежение и някакво друго ниво; затворена или отворена електрическа
верига; намагнитен или ненамагнитен участък от магнитен материал и т.н.
Различните видове информация се кодират (представят) в двоична форма
по определени правила.

Двоичната информация се комплектова като съвкупност от битове. В 
компютърните системи битовете с двоична информация се групират в 

структури, най-малката от които се нарича байт (B - byte).
Един байт се състои от 8 последователно разположени бита.



• • битбит –– една двоична цифра (0 или 1);една двоична цифра (0 или 1);
• • полубайтполубайт –– 4 бита, 4 двоични цифри, или 1 шестнайсетична4 бита, 4 двоични цифри, или 1 шестнайсетична

цифра;цифра;
• • байтбайт –– 8 бита, 8 двоични цифри или 2 шестнайсетични цифри;8 бита, 8 двоични цифри или 2 шестнайсетични цифри;
• • думадума –– група от последователни битове, които компютрите група от последователни битове, които компютрите 

обработват и запазват като единно цяло. Броят на битовете вобработват и запазват като единно цяло. Броят на битовете в
една дума зависи от конкретния компютър. Найедна дума зависи от конкретния компютър. Най--малките малките 
компютри са с 8компютри са с 8--битова дума, а найбитова дума, а най--големите големите –– със 128със 128--битова битова 
дума. Найдума. Най--използвани са 16използвани са 16--, 32, 32-- и 64и 64--битови думи. Колкото побитови думи. Колкото по--
голяма е дължината на думата, толкова поголяма е дължината на думата, толкова по--мощен е мощен е 
компютърът, защото:компютърът, защото:

• обработва повече данни за единица време;• обработва повече данни за единица време;
• управлява по• управлява по--голям обем памет;голям обем памет;
• разполага с повече на брой битове за кодиране на • разполага с повече на брой битове за кодиране на 

операциите, което предполага използване на пооперациите, което предполага използване на по--голям бройголям брой
инструкции.инструкции.

Използват се следните понятия, като мерки за количествоИзползват се следните понятия, като мерки за количество информация:информация:

Представяне на информацията в КС



Математически основи на КСМатематически основи на КС

Представяне на информацията
 Числовите данни се представят в подходяща форма, за да може с тях да се

изпълнява прости команди при аритметичната им обработка. Въведени са
няколко вида машинни кодове за представяне на числова информация.

1. Прав код. Правият код на двоично число се образува от абсолютната стойност 
на числото в двоична бройна система и код за знака (нула или единица). 
Пример:

11(10) = 1011(2) = 0|1011(2),п.к.
-15(10) = -1111(2)= 1|1111(2),п.к.
2. Обратен код. Обратният код на двоичните числа се образува по следното

правило: обратният код на положителните двоични числа съвпада с техният
прав код; обратният код на отрицателните числа съдържа ‘1’ в бита за знак, а
цифрите на числото се заменят с техните инвертирани стойности (нулите се
заменят с единици и обратно). Пример:

6(10) = 0110(2) = 0|0110(2),о.к.
-13(10) = -1101(2) = 1|0010(2),о.к.
 Едно от свойствата на обратния код е че сумата на положително с обратния

код на отрицателното му число дава така наречената машинна единица
1111111111. ОБАЧЕ, нулата в обратен код има двояко значение: 0|0000 и
1|1111. Това е причина да не се използва обратен код в машинната аритметика,
а негов модифициран допълнителен код.
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Представяне на информацията

 3. Допълнителен код. В допълнителен код положителните двоични
числа съвпадат с техния прав код. Допълнителният код на отрицателните
числа се образува, като към обратния код на числото се прибави ‘1’ в
най-младшия разред (бит). Пример:

19(10) = 10011(2) = 0|10011(2),д.к.
-13(10) = -1101(2) = 1|0011(2),д.к.
 Основно свойство на допълнителния код - ако към някое число,

представено в допълнителен код, прибавим 1 към най-младшия бит се
получава предхождащото го число, независимо дали е положително или
отрицателно. Това свойство на допълнителния код на двоичните числа
улеснява извършването на аритметичните действия с тях.

 В компютърните системи се използва и модифициран допълнителен
код, който е подобен на допълнителния код, но при него се използват два
бита за знак: 00| - за положителни числа и 11| - за отрицателни числа. Ако
се получи препълване в полето за стойност на числата, се модифицира и
комбинацията за знак – получават се комбинации 01| или 10|.
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Представяне на символна и текстова 
информация

 ТъйТъй катокато вв компютърнитекомпютърните системисистеми информациятаинформацията сесе съхранявасъхранява самосамо вв
двоичендвоичен код,код, използванитеизползваните символисимволи припри съставянесъставяне нана дадендаден тексттекст
трябватрябва дада сесе представятпредставят катокато комбинациякомбинация отот двоичнидвоични цифрицифри ((11 ии 00))..

 При натискане на клавиш от клавиатурата, който съответства на даден
символ, специален кодогенератор формира определен код (scan cod) –
двоично число, определящо се от поредния номер на клавиша.
Връзката между формирания ‘scan cod’ и символа се определя от
специална таблица. В нея на всеки символ, използван от
компютърната система се присвоява двоично число. Когато се записва
текст в паметта на компютъра, всъщност се записва
последователността от двоични числа, съответстващи на символите от
текста, съгласно таблицата. Разглеждането на тази информация като
текст е условно, тъй като трябва да има предварително уточнение, че
това е текст, а не обикновени числа.

 В началния период на развитие на компютърните системи са
използвани различни принципи на кодиране на символна и текстова
информация, което е създавало огромни затруднения. Поради тази
причина Американският национален институт по стандартизация
(ANSI) разработва специална кодова таблица ASCII (American
Standard Code for Information Interchange).
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Представяне на символна и текстова информация

Смятало се, че 
всички символи, 
използвани в 
изчислителните 
машини не са повече 
от 120. Все пак, 
било решено 
подсигуряване -
символите да се 
записват с 8 
двоични цифри, 
което е позволило да 
се кодират до 256 
символа. Това е 
причината битовете 
в паметта да се 
групират по 8 и да 
образуват байтове.
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Представяне на символна и текстова информация

 Съществуват обаче множество езици, които при съвременното
развитие и използване на компютърните системи изискват много
повече от старата ASCII таблица и пригаждането й към различни
азбуки. Особено големи са изискванията на литературата – тя
използва много характерни особености на различните азбуки като
ударения, транскрипции и други.

 Решението на този въпрос (може би също временно) е въвеждането на
системата за кодиране Unicode. Тя се използва вече няколко години и
с нея работят новите операционни системи Windows 98, Windows
2000, Windows XP, Linux и други. Същественото при тази система за
кодиране на текстови символи е, че за представянето на един символ
се използва не един байт (8 бита), а 2 байта (16 бита). Това означава,
че в Unicode могат да се кодират до 65536 различни символа (216).
Кодът на всеки символ съдържа старши байт (8 бита), който определя
веригата (азбуката) и младши байт, определящ конкретния символ в
дадената азбука. За всяка азбука се отделят по 265 символа, където се
кодират както основните символи, така и специални символи
(ударения, графични означения и т.н.).
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Представяне на графична  информация

СъвременнитеСъвременните компютърникомпютърни системисистеми могатмогат дада обработватобработват графичниграфични
изображения,изображения, картини,картини, анимация,анимация, видеовидео.. ТезиТези възможностивъзможности нана компютритекомпютрите
всъщноствсъщност гиги направиханаправиха толковатолкова популярнипопулярни ии широкошироко разпространениразпространени..
Съществуват две категории графични изображения: 

растерна графика и векторна графика.
Растерна графика. При растерните методи изображението се представя
като съвкупност от отделни елементи от картината, наречени пиксели (pixel
– съкращение от picture element). Представянето на графичните
изображения чрез съвкупност от пиксели се нарича битова карта на
изображението (bitmap). Повечето графични устройства (дисплей, скенер,
цветен печат и други) разделят цвета на даден пиксел на три основни цвята
– червен, зелен и син (RGB – red, green, blue). При стандартно графично
изображение интензивността на всеки цвят се задава с помощта на 256 нива
(стойности). Следователно, за всеки основен цвят на пиксела е необходим 1
байт (8 бита) памет. Ако изображението се съхранява в растер (разрешаваща
способност) от 1280 реда х 1024 пиксела на ред (1280 х 1024) ще са
необходими няколко мегабайта (МВ) памет за съхраняване на
изображението. Основен недостатък на растерната графика е
невъзможността за пропорционално изменение на картината.
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Представяне на графична  информация

Най-често използваните графични приложения за работа с векторна 
графика са AutoCAD, Corel Draw, Microsoft Visio и други.

Векторна графика. Друг способ за представяне на
графични изображения е посредством векторна графика.
Изображението се представя като съвкупност от
геометрични елементи (линии, окръжности,
правоъгълници и други). В паметта се записват данни,
които определят тези елементи (координати, радиуси,
ъгли), а приложенията, които обработват графиката
построяват визуалното изображение по тези данни. Този
начин на представяне на графични изображения може да се
използва само за схеми, диаграми, графики. Предимството
му е, че изображението заема по-малка памет и
мащабирането на изображенията не представлява проблем.
Така са построени и голяма част от текстовите шрифтове,
което позволява лесното им мащабиране.
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Представяне на звукова  информация

Един от най-популярните разработчици на формати за компресиране на 
графична и звукова информация е асоциацията Motion Picture Experts Group 
(MPEG). Напоследък голямо разпространение получи един от продуктите 

на тази група - MP3, при който се реализира степен на компресия на 
информацията 12:1.

Най-широко приложение за кодиране на звукова информация 
(аудиоинформация) е получил методът на измерване на амплитудата на 

звуковата вълна през определени интервали и запис на получените 
стойности като двоични числа.

Основното правило е да се подбере такава честота на запис на
амплитудата на звуковата вълна, която да е най-малко два пъти по-голяма
от максималната звукова честота, която може да се възприеме от
човешкото ухо. В съвременните цифрови системи за запис на звук
(музика) се използва звуков формат с отчитане на 44100 стойности на
амплитудата на звука за секунда. Всяка амплитуда се записва в 16 - битов
формат (позволява отчитане на 65 356 нива на звукова интензивност), а
ако е стереозапис, се прилага 32 – битов формат. Следователно за запис
на 1 секунда текст са необходими 88200 байта (176400 байта за
стереозапис).
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Представяне на звукова  информация

MPEG стандарти за компресиране на видео информация

Стандартът MPEG-1 (ISO 11172) е реализиран през 1992 г. Предназначен е
за запис и възпроизвеждане на движещи се изображения и свързания с тях
звук на цифров носител със скорост на трансфер до 1,5 Mbit/s. Осигурява
качество на изображението както при обикновен VHS видеокасетофон със
стереозвук. Пълнометражен филм, записан в този формат заема два компакт-
диска в стандарта VideoCD (VCD). Стандартът се състои от 5 части, които
описват системата, видеото, звука, методите за проверка за съответствие и
програмите за кодера и декодера, написани на програмен език С. Идея:
използва се само един полукадър от изображението, а от всеки полукадър се
вземат половината пиксели. Така полученият поток от кадри след това се
кодира с линеен механизъм за кодиране, при който не се прави анализ на
подвижните и неподвижните обекти в кадъра. Отстраняването на излишната
информация се извършва с помощта на вътрешнокадрово и междукадрово
компресиране.

Недостатък на MPEG-1: Подобряване на качеството му 
води до по-голям файл 
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MPEG стандарти за компресиране на видео информация

MPEG-2 е утвърден като международен стандарт през 1995 г. и е
обратно съвместим с MPEG-1. Стандартът осигурява студийно
качество за HDTV (High Definition Television), кабелна и спътникова
телевизия. MPEG-2 поддържа разделителни способности от 352x288
до 1920x1152 с честота 60 полукадъра в секунда. Притежава
усъвършенстван алгоритъм за компресиране. Скоростта на предаване
може да се изменя в границите от 2 до 80 Mbit/s, което дава
възможност за възпроизвеждане при различни нива на качество.
Увеличаването на скоростта на пренос и използването на
усъвършенстван алгоритъм за компресиране осигурява постигане на
много по-високо качество в сравнение с MPEG-1 . Той е основен
формат при запис на DVD филмови дискове. Размерът на кадрите за
DVD филмите в стандартите PAL/SECAM е 720x576 при скорост 25
кадъра за секунда (при NTSC е 640x480 при 30 кадъра за секунда).

Недостатък на MPEG-2: високи изисквания към бързодействието 
на компютъра, заради високата разделителна способност, 

гарнирана с високи скорости на трансфер на данни. 
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MPEG стандарти за компресиране на видео информация

MPEG-4 е първоначално замислен като метод за предаване на поточни
мултимедийни данни (например видео) с малък размер (176x144 пиксела
(QCIF) при 10 кадъра в секунда) в нискоскоростни среди (трансфер между
4800 и 64000 bits/s). Днес може да се използва както за ниска разделителна
способност (128x96 пиксела - SQCIF), така и за висока - HDTV, a
поддържаните скорости са от 5 Kbit/s до 10 Mbit/s. За разлика от MPEG-1 и
MPEG-2, в които за кодиране се използва линеен подход, MPEG-4 е обектно
ориентиран. Тази технология разглежда всеки аудио- визуален обект (Audio-
Visual Objects — AVO) от изображението като независим от останалите, което
позволява постигането на по-добро компресиране. По този начин към
различни обекти могат да бъдат прилагани различни методи за кодиране,
което води до повишаване на качеството. Например, при генерация на
движещи се обекти е най-добре да се прилага анимационна техника, докато
изображенията е най- добре да се разглеждат като съвкупност от пиксели.

Недостатък на MPEG-2: високи изисквания към бързодействието 
на компютъра, заради високата разделителна способност, 

гарнирана с високи скорости на трансфер на данни. 
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MPEG стандарти за компресиране на видео информация

MPEG-7 е стандарт за описание на различни типове мултимедийна
информация с цел осигуряване на ефективно и бързо търсене. Официалното
име на MPEG-7 e "Multimedia Content Description Interface" - интерфейс за
описание на мултимедийни данни. MPEG-7 определя стандартен набор от
дескриптори за различна мултимедийна информация, както и начина за
определяне на собствените дескриптори и взаимните им връзки. За тази цел
се използва специален език за описание на определения (Description Definition
Language - DDL). MPEG-7 основно ще се използва за търсене на
мултимедийна информация (подобно на търсенето на текст днес).

MPEG-21 е проект, наречен "Система от мултимедийни средства" (Multimedia
Framework). Работата по него е започната през 2000 г. Идеята е той да
разшири, уеднакви и обедини форматите MPEG-4 и MPEG-7.

MHEG-Експертна група по хипермедия и мултимедия (Multimedia & Hypermedia Expert
Group) разработва стандарт за обмен на мултимедийни обекти (звук, видео, текст и други
произволни данни) между приложения и предаването им посредством различни методи
(локална мрежа, телекомуникации, телевизия), ползвайки обектни класове. Счита се, че
MHEG е бъдещ международен стандарт за интерактивна телевизия.


