
 

Chi tiết về khóa đào tạo: LabVIEW Machine Vision and Image 
Processing 

 

Tổng quát 

 

Tài liệu này mô tả khóa đào tạo LabVIEW Machine Vision and Image Processing thực hiện bởi Peritec Việt Nam, đối 

tác đào tạo chuyên nghiệp của National Instruments tại Việt Nam (NI Certified Professional Instructor). 

 

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh 

Đăng ký với chúng tôi: 

● Điện thoại/Zalo/WhatsApp/Viber : 0932529288 

● Email    : pq-hung@mail.peritec.co.jp / peritecvietnam@gmail.com 

● Website    : https://www.peritec.vn/training 

 

Mục lục 

• Tổng quát khóa đào tạo 

• Đề cương khóa đào tạo LabVIEW Machine Vision and Image Processing 

• Đề xuất về các khóa học tiếp theo 

 

1. Tổng quát khóa đào tạo 

Khóa học này giới thiệu các nguyên tắc cơ bản về thị giác máy. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng và chọn các thành 

phần phần cứng của hệ thống thị giác máy và thực hiện các nhiệm vụ và phép kiểm tra thị giác máy bằng LabVIEW. 

 

Đối tượng tham dự  Người dùng mới và người phát triển ứng dụng thị giác máy với 
các sản phẩm phần cứng và phần mềm NI 

 Người dùng và người quản lý kỹ thuật đang xem xét mua phần 
cứng và phần mềm NI cho các ứng dụng thị giác máy 

Điều kiện tiên quyết  Đã học qua khóa LabVIEW Core 1 hoặc có kinh nghiệm tương 
đương 

Các sản phẩm NI 

được sử dụng trong 

suốt khóa học 

 LabVIEW Professional Development System 

 Vision Acquisition Software 

 Vision Development Module 

 Phần cứng thị giác máy 

Thời lượng  Lớp học có giáo viên hướng dẫn: Ba (3) ngày 
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Sau khi tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể: 

 Hiểu các nguyên tắc cơ bản của việc lựa chọn và thiết lập các thành phần phần cứng thị 
giác máy phù hợp 

 Phát triển ứng dụng thị giác máy trong LabVIEW 

 Thu thập và hiển thị hình ảnh trong LabVIEW bằng phần cứng thị giác máy 

 Sử dụng một số chức năng xử lý hình ảnh để xử lý, phân tích và kiểm tra hình ảnh 

 

2. Đề cương khóa đào tạo LabVIEW Machine Vision and Image Processing 

 

 

Bài học Tổng quát 

Introduction to Machine Vision 

and Image Acquisition  

(Giới thiệu thị giác máy và thu 

thập hình ảnh) 

Bài học này giới thiệu về thị giác máy và cung cấp một cái 

nhìn tổng quát về các thành phần của một hệ thống thị giác 

máy. 

Introduction to Lighting, 

Camera, and Optics 

(Giới thiệu về ánh sáng, 

camera và các linh kiện quang 

học) 

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản 

và mục đích của ánh sáng, camera, ống kính và phụ kiện 

quang học. Bạn cũng sẽ học cách chọn và sử dụng từng 

thành phần này. 

Machine Vision Solution 

Strategies 

(Các chiến thuật cho giải pháp 

thị giác máy) 

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về các tùy chọn phần cứng 

khác nhau khi xây dựng một hệ thống thị giác máy. Bạn cũng 

sẽ tìm hiểu về một loạt các tùy chọn về ánh sáng, camera và 

quang học, và về các nền tảng NI cho thị giác máy. Sau đó, 

bạn học cách chọn và thiết kế phần cứng của hệ thống thị giác 

máy của mình. 

Acquiring and Displaying 

Images in LabVIEW 

(Thu thập và hiển thị hình ảnh 

trong LabVIEW) 

Trong bài học này, bạn sẽ học cách thu thập và hiển thị hình 

ảnh trong LabVIEW. 

Getting Measurement-Ready 

Images 

(Chuẩn bị các hình ảnh có thể 

đo được) 

Trong bài học này, bạn sẽ học cách chuẩn bị một hình ảnh thu 

được cho các phép đo trong LabVIEW. Bạn sẽ học cách phân 

tích hình ảnh bằng biểu đồ (histogram), cải thiện độ tương 

phản bằng bảng tra cứu (lookup table) và nâng cao các tính 

năng của nó bằng hình thái và bộ lọc màu xám (gray 

morphology and filters). 



Performing Particle Analysis 

(Phân tích điểm) 

Bài học này hướng dẫn cách thực hiện phân tích hạt (particle 

analysis) trên một hình ảnh. Bạn tìm hiểu cách tạo hình ảnh 

nhị phân bằng cách sử dụng ngưỡng (threshold), chuẩn bị 

hình ảnh nhị phân bằng cách sử dụng hình thái và bộ lọc hạt 

và thu được một số phép đo hạt. 

Machine Vision Functions 

(Các hàm thị giác máy) 

Trong bài học này, bạn sẽ học cách thực hiện một số hàm 

chức năng thị giác máy khác nhau trên một hình ảnh. Bạn sẽ 

học cách thiết lập một hệ tọa độ bằng cách sử dụng phát hiện 

cạnh (edge detection) hoặc khớp mẫu (pattern matching). Bạn 

cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào để thực hiện một loạt các phép 

đo khoảng cách và phân tích hình học trên các đối tượng 

trong hình ảnh của mình. 

Calibrating Images 

(Hiệu chuẩn hình ảnh) 

Bài học này hướng dẫn cách lấy các giá trị đo với đơn vị đo 

thực tế bằng cách hiệu chuẩn hình ảnh (chuyển đổi từ pixel 

qua đơn vị đo thông dụng). 

Machine Vision Inspections 

(Kiểm tra bằng thị giác máy) 

Trong bài học này, bạn sẽ học cách thực hiện một loạt các bài 

kiểm tra bằng thị giác máy. Bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện 

các phép đo cho đo lường, kiểm tra sự hiện diện hay vắng 

mặt, kiểm tra khuyết tật, xác định các bộ phận bằng mã vạch 

và nhận dạng ký tự quang học (OCR), sử dụng xác minh ký tự 

quang học (OCV), xử lý hình ảnh màu, v.v. 

  

3. Đề xuất các khóa đào tạo tiếp theo 

• LabVIEW Core 1 

• LabVIEW Core 2 
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