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Среднодневна температура 
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ДАННИ И КОДИРАНЕ 
 
  

 

1.Дискретна(цифрова) информация и дискретизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

На чертежа са показани по два начина за записване на среднодневните температури – чрез 

зписване на стойността на температурата и чрез графика. Графиката показва 

информацията чрез непрекъсната линия, за разлика от конкретните 8 стойности посочени 

в таблицата. 

Дайте други примери за представяне на непрекъсната информация. Непрекъсната е 

кардиограмата, синусоидата, представянето на човешкия глас на графика и т. н.  

 

  а) аналогова информация- Информация представена по непрекъснат начин 

се нарича непрекъсната или аналогова. 

  б)дискретна информация - Когато информацията се представя с определен брой 

знаци казваме,че информацията е дискретна. 

Информация, която се задава с краен брой знаци от определено множество се нарича дискретна 

или цифрова. 

   б) свойства на дискретната иформация 

   - устойчива навъншни влияния 

   - удобна за автоматична обработка  

  в)дискретизация – процесът на преобразуване на аналоговата информация в 

дискретна 

Всяка аналогова информация може да се представи чрез дискретна. Колкото по-тоно е 

представянето толкова по-голям е обема на дискретната информация 

2. Данни 
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а) определение – цифрова информация, записана със знаци от определена 

азбука по синтактични и семантични правила 
   - азбука – крайно множество от знаци 

   -синтактични правила – правила за запис на знаците 

-семантични превила – правила за извличана на информация (значение) 

Пример; 

101(2)двоична числова данна 

1) азбука – 0,1 

2) синтаксис – представят се в редица от 0и1, започващи с 1 

3) семантични правила - 101(2)=1*2
2
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3. Единици за имерване на информация 

Най-малката единица за измерване на информация е Бит(bit) 

1bit – е една от две равни възможности – 0 или 1 

1bit е един от двата знака с които се записват данните 

Байт(byte)     1В=8bit 

Единиците бит и байт са основни единици за количество информация в международната 

система СИ. Следващите единици са КВ(килобайт), МВ(мега байт), GB(гигабайт), ТВ(терабайт) 

1KB=
210

B=1024B 

1MB=2
20

B=1024KB 

1GB=2
30

B=1024MB 

1TB=2
40

B=1024GB 

4. Кодиране 

а) код – множеството от думи, образувани от знаците на дадена азбука – думи 

написани с кирилица, десетични числа ,двоични числа 

б) кодиране – процес на представяне на информацията чрез определен код- 

типичен пример за кодиране е представянето на числа от една БС в друга 

декодиране – обратният процес на кодирането 

Кодирането се използва още от дълбока древност. 

в) причини а кодиране 

  -за намаляване обема на информацията  

  -по-лесна обработка 

  -засекретяване на достъпа до информацията – в този случай кодирането се нарича 

шифриране 

-защита от промяна при предаване и съхраняване – стенография, морзова азбука-

записването на съобщението се извършва по определени правила. Когато тези правила се 

нарушат това е знак за наличие на грешка. Според същите тези правила може да се 

възстанови първоначалната информация. Такива кодове са кодове откриващи грешки и 

кодове коригиращи грешки. 

г)код на Юлий Цезар 

Юлий Цезар е кодирал по следния начин:всяка буква я е заменял с втората след нея в азбуката. 

Пример:АВ, БГ и т.н. 

 

 

Обобщение на темата: 

1) Каква е разликата между цифровата и аналогова информация? 

2) Що е дискретизация? 

3) Какво наричаме азбука, код, кодиране 

4) Коя информация наричаме данни? 

5) Защо се налага да кодираме информация? 
  


