ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ
5. Приложение II — Технически стандарти
79. Видео- и аудиокомуникационното конферентно оборудване следва да отговаря на минималните стандарти за
отрасъла с цел улесняване на оперативната съвместимост на местно и световно равнище. Следните стандарти са общи
за отрасъла (определени предимно от ITU).
Видео
80. Стандарти H.320 и H.310 за видео по ISDN. Тези стандарти включват насоки за видеокомпресия и предаване и за
аудиосигнали и управляващи сигнали. Когато видеосистема на един производител конферира със система от друга
марка, двете видеосистеми автоматично се привеждат към общия знаменател H.320. H.310 е стандартът за по-бързи
ISDN връзки.
81. Стандарт H.323 за видео по интернет. Стандартът H.323 представлява основата за аудиообмен, видеообмен и обмен
на данни по мрежи, базирани на интернет протокол. Спазването на стандарта H.323 осигурява оперативната
съвместимост на мултимедийни продукти и приложения с различен произход, което позволява на потребителите да
общуват спокойно помежду си.
Обмен на данни
82. Стандарт T.120 за обмен на данни при конферентни връзки T.120 е протокол за обмен на данни за многоточково
предаване на данни в мултимедийна конферентна среда. Той дава възможност за обща работа на „бяла дъска“, за
прехвърляне на файлове, графични презентации и споделяне на приложенията.
Картина и звук
83. H.263 и H.264. Стандарт за качество на картината от 30 кадъра в секунда формат CIF при 336-384 kbps (килобита в
секунда). Стандартът от 30 кадъра в секунда гарантира качество на картината почти като това при телевизионно
предаване. На това изискване отговарят например стандартите H.263 и H.264 на ITU.
84. H.239 — Картина в картина (PIP). „Картина в картина“ или DuoVideo H.239 позволява на кодека да показва на монитора
най-малко две изображения.
85. Стандарти за кодиране на звук: G.711 (импулсно-кодова модулация (PCM) на честотите на речевия диапазон), G.722
(7 kHz кодиране на звук в рамките на 64 kbit/s); G.722.1 (кодиране с ниска сложност при 24 и 32 kbit/s за автоматична
работа (hands free) при системи с малка загуба на кадри).
86. Микрофони за премахване на ехо ефект, с честотни характеристики от 100 до 7 000 Hz, изключване на звука,
прекъсвач за включване/изключване и пълна двупосочна връзка.
87. H.281 – протокол за управление на камерата в отдалеченото място при видеоконференции, който използва H.224. H.
281 е стандартът за протокол за управление на камера на място и на отдалечено място за ISDN (H.320)
видеоконферентни връзки, за камера(и) с възможност за панорамен режим, накланяне и промяна на мащаба на
изображението, както ръчно, така и с помощта на предварително зададени параметри.
Канали, скорост на предаване и мрежови мостове
88. Стайните системи за видеоконференция с минимум 6 канала, използващи ISDN, или видеосистемите, които се
изпълняват като единствено приложение на персонален компютър, или по-големите системи от стаен тип следва да имат

капацитет за използване на 3 ISDN линии. Този капацитет е необходим, за да се постигнат 384 kbps при 30 кадъра в
секунда. Като цяло, колкото е по-голяма скоростта на пропускане на свързващите се вериги и производителността
(възможността за обработка на данни) на кодека, толкова по-добро е качеството на картината, особено при широки екрани.
89. Стандарти за кодеци: H.261, H.263 и H.264. Основната функция на кодека е да компресира и декомпресира видео
изображения и звук. От една изходна система могат да се осигурят множество идентични изхода с помощта на
устройство, известно като „радиотранслационен усилвател“.
90. Стандарти BONDING (Bandwidth On Demand Inter-Networking Group) (само ISDN и H.320) за инверсни мултиплексори.
Инверсните мултиплексори обединяват отделни 56K или 64K канали, за да създадат по-голяма лента на пропускане,
което е равнозначно на по-добро качество на картината.
91. Стандарт H.243 — H.320/H.323 за технология за изграждане на мрежови мостове Техническите средства за
изграждане на многоточкови мрежови мостове са предмет на внимание на стандарта H.243. Многоточковите мрежови
мостове свързват всички участници, като позволяват на видеоконферентната система да се свърже с повече от два
обекта.
92. H.460 е стандартът за прехвърляне на видеоконферентни сигнали H.323 през защитна стена и за преобразуване на
мрежови адреси (NAT). H.460.18 и H.460.19 са стандарти, които позволяват обмена на сигнали и мултимедийни файлове
извън ограниченията, наложени от NAT и защитните стени.
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