
ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

1. Thông tin chung:

Truyền thông đa phương tiện, Bộ môn An Ninh Mạng, Khoa Công nghệ thông tin

Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên): Nguyễn Trung Thành 

2.  Bài 2 Tổng quan nén dữ liệu

3. Thời lượng: (GV giảng, thảo luận, thực hành, tự học) : 3 tiết giảng LT, 3 tiết tự học 

4. Mục đích, yêu cầu:

• Nắm được đặc điểm của các phương pháp nén dữ liệu nói chung 

• Nắm  được  phương  pháp  mã  hóa  huffman,  phương  pháp  mã  hóa  số  học 

(Arithmetic coding)

5. Nội dung:

a) Bài giảng: Nội dung chi tiết (công thức, định lý, hình vẽ)

Tiết 1,2. Nén không mất dữ liệu : Mã hóa Huffman , Mã hóa số học 

Mục đích: Giảm dung lượng lưu trữ của dữ liệu. Dữ liệu giải nén giống hoàn toàn 

dữ liệu trước khi nén. 

Mã tiền tố (prefix-free binary code)

Để mã hóa các kí hiệu (kí tự, chữ số, ...) ta thay chúng bằng các xâu nhị phân, 

được gọi là từ mã của kí hiệu đó. Chẳng hạn bộ mã ASCII, mã hóa cho 256 kí hiệu là 

biểu diễn nhị phân của các số từ 0 đến 255, mỗi từ mã gồm 8 bít. Trong ASCII từ mã 

của kí tự "a" là 1100001, của kí tự "A" là 1000001. Trong cách mã hóa này các từ mã 

của tất cả 256 kí hiệu có độ dài bằng nhau (mỗi từ mã 8 bít). Nó được gọi là mã hóa 

với độ dài không đổi.

Khi mã hóa một tài liệu có thể không sử dụng đến tất cả 256 kí hiệu. Hơn nữa 
trong tài liệu chữ cái "a" chỉ có thể xuất hiện 1000000 lần còn chữ cái "A" có thể chỉ 
xuất hiện 2, 3 lần. Như vậy ta có thể không cần dùng đủ 8 bít để mã hóa cho một ký 
hiệu, hơn nữa độ dài (số bít) dành cho mỗi kí hiệu có thể khác nhau, kí hiệu nào xuất 
hiện nhiều lần thì nên dùng số bít ít, ký hiệu nào xuất hiện ít thì có thể mã hóa bằng từ 
mã dài hơn. Như vậy ta có việc mã hóa với độ dài thay đổi. Tuy nhiên, nếu mã hóa với 
độ dài thay đổi, khi giải mã ta làm thế nào phân biệt được xâu bít nào là mã hóa của ký 
hiệu nào. Một trong các giải pháp là dùng các dấu phẩy (",") hoặc một kí hiệu quy ước 
nào đó để tách từ mã của các kí tự đứng cạnh nhau. Nhưng như thế số các dấu phẩy sẽ 
chiếm một không gian đáng kể trong bảng mã. Một cách giải quyết khác dẫn đến khái  
niệm mã tiền tố

•Mã tiền tố là bộ các từ mã của một tập hợp các kí hiệu sao cho từ mã của mỗi ký hiệu  
không là tiền tố (phần đầu) của từ mã một ký hiệu khác trong bộ mã ấy.
Đương nhiên mã hóa với độ dài không đổi là mã tiền tố.

http://vi.wikipedia.org/wiki/ASCII


Ví dụ: Giả  sử mã hóa từ "ARRAY", tập các ký hiệu cần mã hóa gồm 3 chữ cái  
"A","R","Y".

•Nếu mã hóa bằng các từ mã có độ dài bằng nhau ta dùng ít nhất 2 bit cho một chữ cái  
chẳng hạn "A"=00, "R"=01, "Y"=10. Khi đó mã hóa của cả từ là 0001010010. Để giải 
mã ta đọc hai bit một và đối chiếu với bảng mã.
•Nếu mã hóa "A"=0, "R"=01, "Y"=11 thì bộ từ mã này không là mã tiền tố ví từ mã 
của "A" là tiền tố của từ mã của "R". Để mã hóa cả từ ARRAY phải đặt dấu ngăn cách 
vào giữa các từ mã 0,01,01,0,11
•Nếu mã hóa "A"=0, "R"=10, "Y"=11 thì bộ mã này là mã tiền tố. Với bộ mã tiền tố 
này khi mã hóa xâu "ARRAY" ta có 01010011.

Biểu diễn mã tiền tố trên cây nhị phân

•Nếu có một cây nhị phân n lá ta có thể tạo một bộ mã tiền tố cho n ký hiệu bằng cách 
đặt mỗi ký hiệu vào một lá. Từ mã của mỗi kí hiệu được được tạo ra khi đi từ gốc tới 
lá chứa ký hiệu đó, nếu đi qua cạnh trái thì ta thêm số 0, đi qua cạnh phải thì thêm số 
1.
•Ví dụ: Cây 3 lá sau đây biểu diễn bộ mã của A,R,Y trong ví dụ trên
                             *
                           0/  \1
                           A    *
                             0/  \1
                             R    Y

•Từ mã của "A" là 0, của "R" là 10, của "Y" là 11.

Mã tiền tố tối ưu

Từ ví dụ trên thấy mã hóa của xâu "ARRAY" bằng mã độ dài cố định mất 10 bít, bằng 
mã tiền tố đã đưa ra mất 8 bít, tiết kiệm được 20%. Bài toán đặt ra là bộ mã tiền tố đã 
tối ưu chưa.

Bài toán:

Cho tập A các ký hiệu và trọng số (tần suất)của chúng. Tìm một bộ mã tiền tố với tổng 

độ dài mã hóa là nhỏ nhất.



Tiết 3  Nén mất dữ liệu 

Ví dụ phương pháp nén dữ liệu audio đơn giản : 

+ giảm tần số lấy mẫu

+ giảm số bit trên 1 mẫu

Chuyển đổi không gian của dữ liệu 

+ Biến đổi DCT 1 chiều, 2 chiều

Dựa vào đặc trưng của dữ liệu trong không gian mới, có thể loại bỏ bớt các thành 

phần không quan trọng .  

Lượng hóa : giảm số bit cần thiết để lưu trữ dữ liệu (gây sai lệch trong quá trình 

phục hồi) 

b) Nội dung thảo luận

c) Nội dung tự học

Đọc kỹ hơn về các phương pháp nén. Thực hành lập trình phương pháp mã hóa 

huffman

d) Bài tập (bắt buộc, mở rộng)

6. Tài liệu tham khảo (sách, báo – chi tiết đến chương, mục, trang)

7. Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Nêu đặc điểm của nén không mất dữ liệu 

Câu 2. Cách thực hiện mã hóa trong phương pháp mã hóa huffman 



Câu 3. Phương pháp mã hóa Huffman & mã hóa số học. 
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