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 Mpeg – 1 هعشفی

Mpeg -1 تشکیثی اص کذ گزاسی ٍ فششدُ ساصی ّای صَت ٍ ٍیذئَ هی تاشذ . عوَها اصMpeg -1 تشای Video CD  استفادُ هی شَد ٍ کوتش پیش

 5/1تشای اًتقال دادى  Mpeg -1است . اصَال VHS کیفیت ٍ سشعت اًتقال دادُ آى تشاتش تا ًَاسّایاستفادُ کٌٌذ صیشا کِ DVD هی آیذ کِ اص آى تشای

 دس فشین 25 ٍ 325*  222 یا ثاًیِ دس فشین 79/27 – 352*  240تا ایي هقذاس هی تَاى ٍیذئَ ّایی تا کیفیت   هگا تیت دس ثاًیِ طشاحی شذُ است 

ایي است کِ تصاٍیش سا تِ صَست پشت سش ّن کذ گزاسی هی کٌذ ٍ تَاى تشکیة پیچیذُ آًْا سا ًذاسد .  Mpeg -1 تضسگ هعایة اص.  آٍسد تذست ثاًیِ

 تٌاتش ایي قاتلیت فششد ُ ساصی آى کن است .

 Mpeg -2 هعشفی

Mpeg -2 استاًذاسد پیششفتِ تش Mpeg -1 هی تاشذ  Mpeg -2 ، آًتٌی یا هاَّاسُ ای داسد . ّن  استفادُ گستشدُ ای دس تلَیضیًَْای دیجیتال کاتلی

تَاًایی الحاق هتي یا تشًاهِ ّای ساٌّوا تشای پخش کٌٌذُ سا ّوشاُ صَت ٍ تصَیش داسد .  Mpeg -2 ًیض هی تاشذ . DVDچٌیي فشهت اصلی فیلوْای

ُ اطالعات سا تطَس هٌاسة اًتقال اص چٌذیي تخش تشکیل شذُ است یک تخش آى تشًاهِ پخش ًام داسد کِ تا تَجِ تِ پخش کٌٌذ Mpeg -2 یک فایل

هی تاشذ تا ایي تفاٍت کِ تَاى فششدُ ساصی تصاٍیش تِ صَست تشکیثی سا داسد . ّن  Mpeg -1 ًام داسد کِ هشاتِ Video Part هی دّذ . تخش دیگش

هی تاشذ تا ایي تفاٍت  Mpeg -1 شاتِ تاه Mpeg -2 صَتی اطالعات.  تاشذ ًوی ثاًیِ دس تیت هگا  قادس تِ اًتقال اطالعات کوتش اص Mpeg -2 چٌیي

 کِ تِ دٍ کاًال استشیَ هحذٍد ًوی تاشذ ٍ هی تَاًذ صَت سا تِ صَست دالثی رخیشُ کٌذ .

 Mpeg -4 هعشفی

تشکیثی  Mpeg -4 ، تلفي ّای تصَیشی ، ٍ پخش تلَیضیًَی پیذا کشد . CD هعشفی شذ ٍ کاستشد تسیاسی دس ٍب ، 1772دس سال  Mpeg -4 استاًذاسد

تشای سًذس کشدى تصاٍیش سِ تعذی ، شی گشا تَدى  VRML هی تاشذ تعالٍُ چٌذیي قاتلیت دیگش اص جولِ : Mpeg -1 ٍ Mpeg -2 اص استاًذاسد ّای

شذ تٌاتشایي تشای صَت ٍ غیشُ . تخاطش شی گشا تَدى ایي استاًذاسد هی تَاى تعییي کشد کِ فایل ها داسای کذام قاتلیت ّا تا AAC استفادُ اص فشهت

ایي است کِ هی تَاًذ ساتطِ ای دٍ جاًثِ تا کاستش تشقشاس  Mpeg -4 یکساى ٍ تحت یک استاًذاسد ًیستٌذ اص دیگش هضایای Mpeg -4 تواهی فایلْای

 کٌذ ٍ تا تَجِ تِ ًیاصّای کاس خَاصی سا فعال یا غیش فعال کٌذ ایي هضیت کاستشد تسیاسی دس ٍب ٍ شثکِ ّا داسد .

 

 


