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Tóm tắt: 
 

“Lấy mẫu nén” (Compressed Sensing) là một vấn đề rất được quan tâm trong thời gian vừa qua, 

khi nó cho phép khôi phục lại được chính xác tín hiệu gốc với một số lượng nhỏ các mẫu đo đạc. 

Phương pháp này mở ra nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như chụp ảnh y khoa, xử lý 

tín hiệu và xử lý ảnh. Bài báo này sẽ phân tích bài toán khôi phục tín hiệu và hình ảnh bằng 

phương pháp “lấy mẫu nén” và cách giải bài toán này. Trong đó, bài báo sẽ tập trung vào phương 

pháp GPSR (Gradient Projection for Sparse Reconstruction). Kết quả thí nghiệm trong bài báo cho 

thấy giải thuật GPSR có thể khôi phục tín hiệu thưa với độ chính xác cao và thời gian thực hiện rất 

nhanh. Đồng thời, bằng việc kết hợp giữa GPSR và các kiểu định dạng khác nhau cho ma trận lấy 

mẫu, ta có thể khôi phục được hình ảnh mà không bị các hiệu ứng khối, hiệu ứng nhòe ở các 

đường viền và có độ chính xác cao.  
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GPSR.   
 

Abstract: 
 

Compressed Sensing (CS) has been of great interest since it allows exact reconstruction of a sparse 

signal from a small number of measurements. This method leads to many important applications in 

different domains such as medical imaging (for example Computerized Tomography), signal and 

image processing. The paper will analyse the problem of compressed sensing signal reconstruction 

and its solution. We will focus particularly on the Gradient Projection for Sparse Reconstruction 

(GPSR) method, which reveals many advantages such as high precision and efficient 

implementation. Experimental results suggest that GPSR method offers a fast signal reconstruction 

with high precision. In addition, by combining GPSR and different types of sampling matrix, we 

can reconstruct images without block artifacts, false contouring and high PSNR.    
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