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 ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG 

Học phần: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH 

Bài 11: Nén ảnh - Phần 2 

 

Bộ môn: HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Giảng viên: 

1. PGS, TS Đào Thanh Tĩnh 

2. GVC, Ths Hà Đại Dương 

Thời lượng: 4 tiết (GV giảng - 3, thảo luận - 1, thực hành - 0, bài tập - 0, tự học - 4) 

Mục đích: 

- Trang bị kiến thức về nén dữ liệu, phân loại và khả năng áp dụng trên dữ liệu 

ảnh. 

- Giới thiệu các phương pháp nén Run-Length Coding, Symbol - Based 

Coding, Bit-Plane Coding, JPEG. 

Yêu cầu: Chuẩn bị tài liệu, nghe giảng, làm bài tập và tham gia thảo luận 

Nội dung chi tiết: 

1. Nén Run-Length Coding (RLC) 

a. Ý tưởng thuật toán 

b. Mô tả thuật toán 

c. Ví dụ minh họa 

d. Lưu ý một số tình huống cài đặt 

2. Nén Symbol-Based Coding 

a. Ý tưởng thuật toán 

b. Mô tả thuật toán 

c. Ví dụ minh họa 

 

3. Nén Bit-Plane Coding 

a. Mô tả bài toán 

b. Mô tả thuật toán 

c. Ví dụ minh họa 



4. Nén JPEG 

a. Mô hình nén và giải nén JPEG 

b. Nén theo khối 8x8 điểm ảnh 

 

c. Dịch chuyển mức xám các điểm ảnh 

d. Biến đổi DTC 

 

e. Lượng tử bằng ma trận lượng tử 

 

                      Ma trận lượng tử 

 

f. Trích chọn và nén các hệ số DTC 

g. Ví dụ minh họa quá trình nén 

 

h. Quá trình giải nén 

Nội dung bài tập: 

1. Hãy biểu diễn một ảnh nhị phân kích thước 8x8, mỗi điểm ảnh nhận một 

trong các giá trị 0, 9. Ảnh thu được gọi là ảnh F. 

2. Thực hiện quá trình nén RLC trên ảnh F. 
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3. Thực hiện quá trình nén Symbol-Base trên ảnh F 

4. Thực hiện quá trình nén JPEG trên ảnh F. 

Nội dung tự học: 

- Tìm hiểu tài liệu, vấn đề, bài báo, chương trình máy tính lên quan đến nội 

dung bài học 

Tài liệu tham khảo: 

- Digital Image Processing, chapter 8. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. Mô tả thuật toán nén RLC, cho ví dụ minh họa. 

2. Mô tả thuật toán nén Symbol-Based Coding, cho ví dụ minh họa. 

3. Mô tả thuật toán nén Bit-Plane Coding, cho ví dụ minh họa. 

4. Mô tả các bước thuật toán nén JPEG. 


