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TÊN TÀI LIỆU

1

50 fast digital video techniques / Bonnie
Blake and Doug Sahlin. - Hoboken, N.J. :
Wiley Pub., c2003. - xxvi, 325 p., [32] p. of
plates : ill. (some col.) ; 23 cm.
Adobe Premiere 6.5 bible / Adele Droblas
and Seth Greenberg. - New York, NY :
Wiley Pub., c2003. - xxviii, 714 p. : ill. ; 24
cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.).
Adobe Premiere Pro complete course / Donna
L. Baker. - Hoboken, NJ : Wiley Pub.,
c2004. - v, 383 p. : col. ill. ; 23 cm. + 1 CDROM (4 3/4 in.). - "Create while you learn,
start to finish"—Cover; "Seybold Seminars
Publications consulting"--Cover.
Audio và Video số / Đỗ Hoàng Tiến. - Hà
Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2002. - 341 tr. ;
27 cm.
Audiovisual materials: their nature and use /
Walter Arno Wittich, Charles Francis
Schuller. - 3d ed. - New York, Harper,
[1962]. - 500 p. : illus. ; 25 cm. - (Exploration
series in education)
Các mạch điện tử của bộ khuếch đại bộ lọc và
bộ vi xử lý / Trung Minh. - Hà Nội : Giao
thông vận tải, 1986. - 672 tr. ; 21cm. - (Tủ
sách thiết kế mạch điện tử ứng dụng)
Nội dung: cách chế tạo mạch OP AMP, bộ so
sánh và bộ điều khiển, các máy phát tin hiệu,
các điốt và mạch chỉnh lưu, các hệ thống tử
mạch AC (băng thông tốc độ xoay và tiếng
ồn), các bộ lọc, thực hiện chức năng.
Đo - Kiểm tra truyền hình tương tự và số =
Measuring and Monitoring of Analog and
Digital Television / Nguyễn Kim Sách. Xuất bản lần thứ 11. - Hà Nội : Khoa học và
Kỹ thuật, 2003. - 478 tr. ; 27 cm.

2

3

4
5

6

7

8

Giáo trình kỹ thuật Audio và Video / Nguyễn
Tấn Phước. - T.pHồ Chí Minh : Hồng Đức ;
2010. - 176 tr. ; 24cm. - (Tủ sách kỹ thuật
điện - điện tử)
Audio - Video tương tự và Audio -

KÝ HIỆU KHO

Lv5538-Lv5539

Lv5470

Lv5532

Vv14059-Vv14068
L5082-L5084

Vb38946-Vb38949

Vv14069-Vv14073

Vv21113-Vv21117

Video số.
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Giáo trình kỹ thuật truyền hình : Dùng cho
sinh viên hệ Cao đẳng / Đỗ Hoàng Tiến (chủ
biên),..... - Hà Nội : Giáo dục, 2009. - 259 tr. ;
27 cm.
Kỹ thuật điện tử ứng dụng / Nguyễn Vũ Sơn.
- Hà Nội : Giáo dục, 2004. - 147 tr. ; 27cm.
Nội dung: Kỹ thuật siêu âm: ứng dụng để siêu
âm chuẩn đoán bệnh; Kỹ thuật X quang (nêu
ý nghĩa vật lý của tia Rơnghen và hoạt động
của các thiết bị Xquang); kỹ thuật điện tâm
đồ.
Kỹ thuật truyền tin số và truyền dữ liệu / Thái
Hồng Nhị, Phạm Minh Việt. - Hà Nội : Giáo
dục, 2005. - 258 tr. ; 27 cm.
Mạch điện trong máy thu hình / Đặng Ngọc
Lâm. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1979.
- 275 tr. ; 24 cm.
Máy thu hình bán dẫn / Nguyễn Huy Thông.
- Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2001. - 280 tr.
; 20 cm.
Máy thu hình đen trắng / Nguyễn Kim Sách.
- Hà Nội : Công nhân Kỹ thuật, 1982. - 151 tr.
; 24 cm.
Mô hình học kết hợp PCA và BOOSTING
cho bài toán phát hiện người đi bộ : Mã
ngành: 60.48.01 / Nguyễn Anh Dũng ; Người
hướng dẫn: Nguyễn Đăng Bình. - Huế :
Trường Đại học Khoa học, 2010. - viii, 66 tr.
; 30 cm + CD. - Bản in.
Nghiên cứu một số thuật toán máy học và ứng
dụng vào bài toán phát hiện, nhận dạng đối
tượng trong chuỗi Video : Đề tài NCKH cấp
bộ. Mã số: B2010-01-88 / Nguyễn Đăng
Bình chủ nhiệm đề tài, Horst Bishof thành
viên tham gia. - 2013. - 88 tr. + phụ lục ; 29
cm. - (Đề tài Khoa học Công nghệ cấp bộ
2011).
Nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng
trong dữ liệu video : Mã ngành: 60.48.01 /
Quách Hải Thọ ; Người hướng dẫn: Nguyễn
Đăng Bình. - Huế : Trường Đại học Khoa
học, 2012. - 66 tr. ; 30 cm + CD. - Bản in.
Nguyên lý Ti vi màu và đầu Video / Vũ
Trọng Đăng. - Hà Nội : Văn hoá Thông tin,
1993. - 208 tr. ; 24 cm

Vv20438-Vv20447

Vv17627-Vv17631
Vv16564-Vv16568

Vv16545-Vv16549
Vv5193
Vv5560-Vv5561
Vb9650-Vb9652
Vv3339
LV1476

DTKH850

LV1848

Vv7668-Vv7670
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Sử dụng PCA và HMM để nhận dạng biểu
cảm khuôn mặt từ video : Mã ngành: 60.48.01
/ Trần Thị Kim Hoàng ; Người hướng dẫn:
Nguyễn Đăng Bình. - Huế : Trường Đại học
Khoa học, 2013. - 80 tr. ; 30 cm + CD. - Bản
in.
Sử dụng và sữa chữa máy thu hình. - Hà Nội
: Công nhân Kỹ thuật, 1978. - 180 tr. ; 20 cm.
Tìm hiểu một số giải pháp truyền video trên
mạng cục bộ không dây : Mã ngành: 60.48.01
/ Lê Tấn ; Người hướng dẫn: Võ Thanh Tú.
- Huế : Trường Đại học Khoa học, 2012. - 64
tr. : bao gồm phụ lục ; 30 cm + CD. - Bản in.
Tra cứu IC Nhật Bản. - Chịu trách nhiệm xuất
bản: Tô Đăng Hải. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ
thuật, 1993. - 394 tr. ; 21 cm.
Tập III: Industrial Blocks. TV - Video
Circuits (Continued).
Nội dung tài liệu giới thiệu đặc điểm,
giá trị danh định, thông số, điều kiện kỹ thuật,
sơ đồ ... của các mạch điện dùng IC trong các
blốc công nghiệp, các công cụ vô tuyến viễn
thông và vô tuyến điện tử.
Truyền hình số / Ngô Thái Trị. - Hà Nội :
Đại học Quốc gia, 2004. - 265 tr. ; 24 cm.
Truyền hình số và HDTV / Nguyễn Kim
Sách. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1995.
- 266 tr. ; 24 cm.
Truyền hình điện tử.
Video và việc giảng dạy, học tập tiếng Anh
một cách hiệu quả : Đề tài cấp trường /
Dương Hoàng Oanh (chủ trì đề tài). - Huế :
Trường Đại học Khoa học, 1997. - 21 tr. - Đề
tài cấp trường.
Lý thuyết và nguyên tắc sử dụng video
trong giảng dạy tiếng; các ưu thế của video
trong việc dạy và học tiếng; ứng dụng; kết
luận.
Xử lý ảnh và video số / Nguyễn Kim Sách. Tp. Hồ Chí Minh : Khoa học và Kỹ thuật,
1997. - 288 tr. ; 27 cm.
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Vb16542
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Vv7974-Vv7975

DTKH450

Vv9276
Vv9278-Vv9280

