
Мултимедийни бази от данни (упражнения) 2012 

 

1  
 

Упражнение 1: 

Мултимедийни бази от данни: основни понятия, техники и 

приложения  
 

С развитие на технологиите нарасна и необходимостта от повече данни и съответно повече място, за 

тяхното съхранение. Истинската трудност обаче произтича от типа на пазените данни. Вече не 

говорим само за текстови съобщения, а за големи масиви от мултимедийна информация, като 

изображения, звукови и видео файлове. Представете си, че искате да откриете снимка в голяма база 

от данни, на дете с кафяви очи, руса къдрава коса, бяла кожа и кръгло лице. Колко ли време ще е 

нужно на един средно мощен компютър да направи това? А ще се нужда ли от специален алгоритъм 

и специфично категоризиране и маркиране на съхранените данни, които да сочат към желаната 

снимка? 

Теорията на дисциплината „Мултимедийни бази от данни“ се занимава със съхраняването, 

категоризирането и извличането на мултимедийна информация, и търсенето на техни оптимални 

решения. 

И така както вече казахме мултимедийната информация е съвкупност от различни типове 

разнородни данни, които са неразривна част от нашия живот. Пример за това са телевизията, киното, 

мултимедийните съобщения и т.н. 

Този тип данни са жизнено важни за всички системи използвани на летищата, гарите, от военните, и 

са внедрени в повечето системи за сигурност, например за разпознаване на издирвани лица по 

техните външни белези. При тези разнородни данни се оказва, че традиционните релационни бази 

от данни не са най-подходящия вариант. Появява се необходимост от нов тип автоматични и 

стабилни системи, които да продуцират, анализират, управляват и търсят мултимедийни данни по 

по-ефективен начин. 

От историческа гледна точка, терминът мултимедийни бази от данни се появява на международната 

конференция „Database Applications of Pictorial Applications“ през 1979 г. Активните научни 

изследвания и разработки обаче започват едва през 1997 г, когато интернет пространството стана 

достъпно за повече хора и браузерите добиха своята популярност. 

В зависимост от вида на данните, които се съхраняват в мултимедийните системи, те могат да се 

категоризират по следния начин: 

 Според типа на данните – Текст, хипертекст, изображения, аудио, графики, анимации, 

видео/филми, форматиран текст (rich text или rtf), електронни таблици, слайдове и 

презентации, комбинации от тях и потребителски взаимодействия 

 Данни за изследователски проблеми – Системи, съдържание, услуги, потребители, 

оценяване (evaluation), изпълнение, социални/бизнес приложения 

 Методологии – База от данни, извличане на информация, обработване на сигнали и 

изображения, графики, визия (зрение, vision), взаимодействие човек-компютър, машинно 

обучение, статистическо моделиране, извличане на знания от данни (data mining), анализ на 
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образи, обобщаване на данните (data fusion), социални науки, и domain knowledge за 

приложенията (знания за областта на приложение). 

Областите на приложение на мултимедийните бази от данни са много: 

 Общи приложения: 

o Електронни библиотеки – Съдържат текстове, изображения, аудио записи на 

интервюта или прочети на литературни произведения; 

o Електронна търговия – Поддържат се електронни каталози, които трябва да се 

преглеждат, да се предоставят търсене, избор и заявяване на желаните от 

потребителя стоки. 

o Развлекателни приложения – Например да се търсят различни изображения по 

определени признаци в различни хранилища за данни, да се организират лични или 

бизнес електронни албуми и т.н. 

 Специализирани приложения: 

o Научни бази от данни; 

o Финансови бази от данни; 

o Медицински бази от данни – X-rays, Magnetic Resonance Images (MRI) 

o Биометрични бази от данни. 

Съществуват различни стандарти за съхраняване на мултимедийна информация: 

 SGML/XML: 

o SGML (Standard Generalized Markup Language) e ISO стандарт предложен през 1986 за 

описание на структурата на документи. Една от най-известните приложения на SGLM е 

HMTL (HyperText Markup Language). 

o Extensible Markup Language (XML) е разработен от W3C и широко се прилага в 

описание на структурата на уеб документи. 

 HyTime – Hypermedia/Time-based Structuring Language е международен мултимедиен ISO 

стандарт, базиран на SGML. Той се използва освен за описание на йерархичната структура на 

документите и връзките между отделните медийни документи, но и за временната 

синхронизация между обектите, така че за потребителя да изглеждат като част от документа. 

 SMIL – Synchronized Multimedia Integration Language; 

 MPEG7 и MPEG21 – MPEG е абревиатура на Multimedia Content Description Interface. Този 

стандарт се използва за описание на движещи се изображения, като видео. Освен това 

включва контекстно-базиран механизъм за описание на изображенията, графиките, 3D 

обектите, адио и видео потоците. Също така позволяла описанието на ниско ниво на цвета, 

текстурите, обектите и движенията. 

Мултимедийните данни могат да се представят във суров вид, но това би означавало огромни 

масиви от данни и съответно повече необходимо физическо място за съхранение и по-бавно 

търсене. Ето защо е необходимо тези данни да бъдат представени като се използва сравнително най-

лесното обработване и с възможно най-малко операции, като се използват така наречените 

семантични мрежи. Т.е. за всеки запис трябва да бъдат извлечени максимално семантични знания, 

както за формата на медийния файл, така и за неговото съдържание. Или първо е необходимо да се 

извлекат неговите характеристики. 



Мултимедийни бази от данни (упражнения) 2012 

 

3  
 

Характеристиките биват три вида – статистически, геометрични и мета характеристики. 

 Статистически характеристики – Вниманието се насочва към статистическото описание 

на оригиналните мултимедийни данни. Такива са хистограмите, коефициентите на 

трансформация и т.н. 

 Геометрични характеристики – Прилагат се различни начини за сегментиране на обектите 

в мултимедийните данни; 

 Мета характеристики – Включват стандартните мета данни за описание на елементите в 

мултимедийните бази от данни. Такива са скала на единиците, брой на обекти в единица 

данни и т.н. 

И така можем да направим следното обобщение:  

Софтуерът съдържащ мултимедийна база от данни (multimedia database system) включва 

мултимедийна система за управление на база от данни (ММ СУБД) и мултимедийна база от данни 

(ММ БД). ММ СУБД управлява ММБД. ММБД е съвкупност от управлявани мултимедийни данни. 

Мултимедийните данни могат да бъдат структури от данни, както и полуструктурирани и 

неструктурирани данни, като аудио, видео, текст и изображения. ММ СУБДТ осигурява 

съхраняването, управлението и извличането на мултимедийни данни от мултимедийната база от 

данни. В известен смисъл системата от ММ-БД е вид хетерогенна база от данни, която управлява 

хетерогенни типове данни.  

ММ СУБД не се различава по дейност, от тази на стандартното СУБД. То трябва да може да обработва 

заявки, да извършва обновявания и съхраняване на данните, да управлява транзакции и метаданни, 

да осигурява сигурност и интегритет на данните.  
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