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PHẦN I. THÔNG TIN LUẬN ÁN 

I.1. Sự cần thiết của luận án 

Nhu cầu thị hiếu con người về cảm nhận độ rõ nét của hình ảnh là rất 

cao. Khi nhìn các hình ảnh càng lớn với độ phân giải ảnh càng cao, thì 

hình ảnh các chi tiết càng rõ nét. Nó làm cho hệ cơ của mắt càng ít phải 

điều tiết và giúp độ cảm nhận thông tin hình ảnh của não bộ càng nhiều. 

Bên cạnh đó, nhu cầu về quan sát rõ nét chi tiết ảnh cũng là vấn đề rất cần 

thiết cho nhiều lĩnh vực khác. Ví dụ: trong quân sự, cần nhìn rõ chi tiết 

các mục tiêu; trong y khoa, cần nhìn rõ chi tiết vùng bệnh lý của ảnh y 

khoa; trong công nghiệp, cần nhìn rõ để kiểm tra độ hoàn hảo của sản 

phẩm, v.v…   

Siêu phân giải video là hình thức sử dụng các thuật toán bằng phần 

mềm, tái tạo ra ảnh video HR từ chuỗi ảnh video LR ngõ vào. Do vậy nhu 

cầu ứng dụng về siêu phân giải video là rất cần thiết cho cuộc sống. Mặc 

dù đã có nhiều nghiên cứu trong thập kỷ gần đây, với những kết quả tiến 

bộ đáng kể, nhưng việc áp dụng các nghiên cứu này vào thực tế cho đến 

nay vẫn chưa phát triển mạnh. Đó là do những hạn chế nhất định về chất 

lượng và hiệu quả áp dụng.  

I.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Xây dựng các phương pháp siêu phân giải video để nâng cao chất 

lượng và hiệu quả ứng dụng thực tế cho thông tin hình ảnh video. 

I.3. Nội dung nghiên cứu 

Các nội dung được luận án đặt mục tiêu nghiên cứu, 

1).  Xây dựng phương pháp siêu phân giải video tĩnh đa frame trong 

miền tần số bằng phương pháp ước lượng toàn cục PSEFD 

2).  Xây dựng phương pháp siêu phân giải video đa frame trong miền 

không gian bằng phương pháp ước lượng toàn cục MMAD 

3).  Xây dựng phương pháp siêu phân giải video đa frame trong miền 

không gian bằng lý thuyết ước lượng cục bộ Bayesian MAP. 

4).  Xây dựng phương pháp siêu phân giải video đơn frame bằng 

phương pháp nội suy không gian kết hợp CSI 
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I.4. Phạm vi thực hiện đề tài 

Đề tài thực hiện trong phạm vi giả thuyết thấu kính của camera có chất 

lượng cao, camera và chi tiết ảnh chuyển động chậm để không gây ra hiệu 

ứng mờ cho ảnh video thu được. 

I.4. Bố cục của luận án 

Luận án gồm 7 chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan về luận án.  

Chương 2 đến Chương 5 trình bày các nghiên cứu đề xuất về siêu phân 

giải video. Chương 6 hệ thống hóa các kết quả thực nghiệm. Chương 7 

tổng kết các nghiên cứu và hướng phát triển.   

Từ ngữ viết tắt: Siêu phân giải, Super-resolution (SR); độ phân giải 

thấp, Low-resolution (LR); độ phân giải cao, high-resolution (HR). 

PHẦN II. NỘI DUNG LUẬN ÁN 

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

 

Hình 1. 6. Minh họa mô hình hệ thống thu nhận ảnh video của một camera số. Quá trình 

lấy mẫu được thể hiện bằng việc đặt lưới ảnh HR gốc (màu xanh) vào lưới ma trận photo-

sensor có độ phân giải thấp (màu đỏ). 

Ta có thể mô hình hóa tổng quan hệ thống thu nhận ảnh của camera 

như Hình 1.6. Ảnh video HR gốc, thể hiện ở khung lưới màu xanh. Ma 

trận photo-sensor ảnh thể hiện ở vùng lưới màu đỏ. Do đó, về mặt vật lý, 

giá trị mức xám của mỗi pixel độ phân giải thấp thu được là trung bình 

cộng giá trị mức xám của các pixel độ phân giải cao trong nội vùng của 

Ảnh thực HR 

Khi quay phim camera di 
chuyển, rung động và nhiễu 

Ảnh LR thu được bị mờ  

Một phần ảnh thực HR Một phần của ảnh LR thu được 

Ma trận điểm ảnh photosensors 
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nó. Kết quả, với cảnh thực khi được quay camera, thì ảnh thu được bao 

giờ cũng có độ phân giải thấp và luôn bị mờ đi so với ảnh thực tế.  

Giải thiết, ta gọi chuỗi ảnh video LR thu được là , với i = {1... N} 

là đơn vị thời gian của frame được chụp. Chuỗi ảnh HR gốc có là . Ta 

gọi U là toán hạng lấy mẫu không gian của camera, K là lõi mờ của 

camera và  là nhiễu nội của hệ thống camera. Ta gọi frame video thu 

được thứ i là , là ma trận của các pixel điểm ảnh 2 chiều. Mô hình toán 

học của hệ thống thu nhận ảnh video cho frame thứ i như sau: 

  (1.1) 

Ta gọi  thông số dịch (theo phương x và y) với toán hạng dịch là 

, và  là thông số góc xoay với toán hạng xoay là  của frame  

so với frame gốc . Vậy phương trình quan hệ giữa frame  

với : 

  (1.3) 

Từ pt (1.1) và pt (1.2) ta rút ra được mô tả toán học tổng quát cho quan 

hệ giữa các ảnh video thu được là: 

  (1.4) 

CHƯƠNG 2: SR VIDEO TĨNH ĐA FRAME BẰNG ƯỚC LƯỢNG 

DỊCH PHA TRONG MIỀN TẦN SỐ (PSEFD).  

2.1. Lý thuyết về SR video đa frame 

 

Ta có mô hình toán của hệ thống thu video, của frame thứ i, được thể 

hiện như pt (1.3) là: 

  (2.1) 

Ảnh HR (16x16) pixel Ảnh video LR (4x4) pixel 

Lấy mẫu    

4x4 

Hình 2. 1. Minh họa ảnh HR trước khi lấy mẫu và ảnh LR thu được sau lấy mẫu 
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Từ Hình 1.6 ta thấy, mỗi pixel điểm ảnh LR (trong ma trận ảnh LR 

màu đỏ) có giá trị mức xám chính là giá trị trung bình mức xám của 04 

pixel điểm ảnh HR (trong ma trận ảnh HR màu xanh). Vậy nếu lấy mẫu 

xuống với tỷ lệ , thì phương trình lõi mờ là: 

   (2.2) 

Khai triển ta pt (2.1), ta được, 

 (2.6) 

Mặt khác, với cùng một máy 

quay đặt tại một vị trí nhưng ảnh 

chụp được tại các thời điểm khác 

nhau sẽ khác nhau. Đó là do luôn có 

sự chuyển động nhỏ, sự rung động 

của tay cầm, sự trượt của giá đỡ khi 

máy quay. Cho dù những sự rung 

động này rất nhỏ, nhưng khi ảnh 

chụp với khoảng cách tương đối xa 

so với khoảng cách tiêu cự của 

camera sẽ làm gia tăng đáng kể độ chuyển dịch giữa các frame ảnh, như 

được minh họa ở Hình 2.2. Lợi dụng khả năng này, ta có thể phát triển lại 

pt (2.6) dưới dạng phương trình tổng quát của ảnh HR được khôi phục 

SR từ một chuỗi ảnh LR ngõ vào, 

 (2.7) 

Vậy từ pt (2.7) cho thấy, quá trình SR video có thể được thực hiện qua 

các hai bước chính, xác nhận ảnh và khôi phục ảnh.  

Xác nhận ảnh, hay còn được gọi là ước lượng chuyển động. Trong 

bước này, ta xác định các thông số chuyển động giữa frame  và các 

frame LR còn lại. Ta được tập thông số chuyển động,  và .   

Khôi phục ảnh. Từ tập các thông số, , ta nội suy để 

được ảnh HR mờ qua thuật toán . 

Hình 2. 2. Minh họa sự dịch chuyển giữa 

các frames được chụp từ một camera [1] 

Vị trí pixel được lấy 

mẫu cùa các frame 
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Sau đó, giải mờ (bằng thuật toán giải xoắn ) cho ảnh HR mờ vừa được 

nội suy, ta được ảnh HR chính cần được khôi phục,     

2.2. Phương pháp ước lượng chuyển động 

Từ pt (1.3) ta rút ra phương trình mô tả quan hệ giữa  và là, 

  (2.8) 

với,  , ,    

 Biến đổi Fourier của  là, 

 

  

Khai triển qua biến đổi ta được, 

           (2.10) 

Ta thấy rằng, trên thực tế tồn tại đồng thời cả hai, sự chuyển dịch và 

góc xoay  giữa các frame. Do đó sẽ vô cùng khó khăn để xác định đồng 

thời các thông số này.  

2.2.1. Xác định chuyển dịch  

Thực tế do tốc độ lấy mẫu video là 30 frame/s nên góc xoay giữa các 

frame tương đối nhỏ, để người xem dễ điều tiết mắt. Vì thế, ta có thể 

xem , nên .  

Vậy ước lượng dịch gần đúng là, 

  (2.12) 

2.2.2.  Xác định góc xoay 

Để đơn giản việc xác định góc xoay, ta 

dùng phương pháp nội suy tuyến tính, 

xác định các giá trị pixel ảnh trong hệ tọa 

độ cực rời rạc. Sau đó xác định phổ 

Fourier, như Hình 2.4. Độ dịch chuyển 

Δx, Δy sẽ tương đương với độ dịch r và  (với r = 0), như sau: 

                (2.13) 

Hình 2. 4. Minh họa chuyển hệ tọa độ 

cực sang hệ tọa độ Descartes 
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Với , và  là bán kính ảnh tròn. 

Do đó góc xoay được tính là , từ pt: 

                                                      (2.14) 

2.2.3. Giải thuật SR tổng quát PSEFD  

 
 

 

Hình 2. 8. Giải thuật khôi phục ảnh. 

Thông số đầu vào: các frame LR  và hệ số SR là n×n. 

1. Ước lượng chuyển động: 

Với từng frame LR,   

 Khai báo vòng lặp  

 Lặp cho đến khi   

- Ước lượng dịch cho  và bằng cách giải pt (2.12). Ta được  

- Bồi hoàn dịch cho  ta được frame . 

- Ước lượng góc xoay cho  và  bằng giải thuật ước lượng 

góc xoay ở Hình 2.5. Ta được các thông số góc xoay . 

- Bồi hoàn xoay , ta được . 

- . 

Các thông số chuyển động được ước lượng, 

   

2. Khôi phục ảnh: 

Từ tập các thông số ước lượng {  ta khôi phục được ảnh video HR bằng 

việc dùng giải thuật khôi phục ảnh ở Hình 2.8. 

Kết quả:  

1). Loại bỏ các pixel nhiễu (hay suy biến) trong frame LR ngõ vào. Pixel suy biến 

tại tọa độ (x,y) của  được xác định như sau, 

      (2.16) 

Ngưỡng  được xác định từ ước lượng variant nhiễu [25]. 

2). Các frame LR sau khi đã được loại bỏ pixel suy biến sẽ được sắp xếp trên cùng 

hệ trục tọa độ với frame chính, . 

3). Từ tập các pixel đã được sắp xếp đúng theo tọa độ, ta sử dụng nội suy Bicubic để 

khôi phục ảnh HR mờ.  

4). Giải mờ cho ảnh HR mờ, ta được ảnh HR được khôi phục của frame chính.  

Hình 2. 9. Giải thuật siêu phân giải tổng quát PSEFD 
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Để gia tăng độ chính xác của phép ước lượng, ta sử dụng vòng lặp. 

Qua thí nghiệm mô phỏng và thực nghiệm cho ta thấy chỉ cần giá trị vòng 

lặp là P = 2 là đủ để giải thuật hội tụ. 

2.3 Kết luận về phương pháp PSEFD 

Phương pháp đề nghị đã khai thác tính chất tương quan phổ, của các 

frame ảnh của camera khi quay, để xây dựng giải thuật xác nhận toàn cục 

trong miền tần số. Giải thuật đề nghị đã thể hiện hai ý tưởng chủ đạo. Thứ 

nhất, sử dụng chính phương pháp ước lượng dịch pha trong miền tần số để 

xác nhận góc xoay, bằng cách chuyển không gian ảnh sang tọa độ cực rời 

rạc. Phương pháp này đã giúp cho phép ước lượng xoay trở nên đơn giản 

và có độ chính xác rất cao. Thứ hai, để xác nhận toàn cục cho đồng thời 

hai loại chuyển động dịch và xoay, giải thuật đề nghị thực hiện vòng lặp 

từng bước cho xác nhận dịch và xoay để gia tăng độ chính xác của giải 

thuật.  
 

CHƯƠNG 3.     SR VIDEO ĐA FRAME BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

MMAD 

3.1. Giới thiệu phương pháp MMAD 

Phương pháp ước lượng PSEFD thực hiện trên toàn frame ảnh hay 

ước lượng toàn cục, nên với ảnh video động (ảnh cho các chi tiết chuyển 

động tùy ý) thì sẽ gây ra sai số cho phép ước lượng chuyển động. Dẫn đến 

chất lượng ảnh video HR được khôi phục sẽ bị suy biến. Để khắc phục 

nhược điểm của phương pháp PSEFD, chúng tôi đề xuất thuật toán cực 

thiểu hoá trung bình tuyệt đối vi phân mức xám (Minimum Mean 

Absolute Different - MMAD). Thuật toán này phát biểu như sau: 

Các thông số chuyển động được ước lượng tại giá trị tối ưu khi, 

 (3.2) 

Với, q là các điểm ước lượng, là thuật toán xoay frame thứ i một góc 

,  là số pixel không bị suy biến, và  là những pixel không bị suy 

biến. Pixel suy biến là những pixel chi tiết chuyển động và nhiễu. Chúng 

được định nghĩa bởi, 

  (3.3) 
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Với  là ngưỡng nhiễu được xác định bởi nghiên cứu [26] 

Vậy về bản chất, thuật toán MMAD, tách rời phần chuyển động đồng 

bộ của các pixel cảnh nền ra khỏi frame ảnh, và thực hiện ước lượng 

chuyển động cho phần cảnh nền này. Do đó việc giải bài toán xác nhận sẽ 

cho giá trị chính xác hơn phương pháp PSEFD. Từ đó, chúng tôi đề xuất 

phương pháp SR video đa frame MMAD bằng cách thay lõi thuật toán xác 

nhận PSEFD bằng thuật toán MMAD. 

3.2. Giải thuật ước lượng MMAD  

 
Hình 3. 1. Giải thuật xác nhận tổng quát MMAD 

Từ chuỗi các frame video LR ngõ vào, ta lần lượt thực hiện xác nhận 

hay ước lượng chuyển động giữa các frame mức xám của chúng. Do có hai 

dạng chuyển động toàn cục kết hợp trong các frame, chuyển dịch theo 
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phương x, y và chuyển động xoay của camera khi quay. Chúng ta không 

thể giải bài toán xác nhận một cách đồng thời để tìm ra tất cả các thông số 

chuyển động của pt (3.2). Do vậy chúng tôi cũng sử dụng giải thuật xác 

nhận tổng quát theo hướng từng bước như phương pháp của Hsieh [21]. 

Giải thuật xác nhận tổng quát MMAD được trình bày như Hình 3.1. 

Giải thích chi tiết các bước như sau: 

 Bước 1, ước lượng chuyển động thô, như được thể hiện ở Hình 3.2. 

Về bản chất ước lượng chuyển động thô thực hiện ước lượng vector 

chuyển động của từng block pixel điểm ảnh. Sau đó từ tập vector 

chuyển động, ta xác định thông số chuyển động toàn cục và góc xoay.  

 Bước 2, bồi hoàn thô cho frame tham khảo để loại bỏ chuyển dịch 

lớn, giữa frame hiện tại và frame tham khảo. Vậy sau khi được bồi 

hoàn, chỉ tồn tại phạm vi sai số chuyển động nhỏ giữa các frame.  

 Bước 3, ước lượng xoay tinh. Với mỗi bước 0.1
o
, xoay frame được 

bồi hoàn thô, trong phạm vi từ -0.5
o
 to 0.5

o
. Góc xoay  được ước 

lượng từ thuật toán MMAD. Độ chính xác của Bước 3 là +/-0.1
o
. 

 Bước 4, bồi hoàn xoay tinh cho frame tham khảo. Ta được frame bồi 

hoàn . 

 Bước 5, ước lượng dịch tinh. Với bước dịch 0.2 pixels, dịch frame 

được bồi hoàn, phạm vi từ (-1, +1) pixel. Thông số dịch  được ước 

lượng từ thuật toán MMAD. Độ chính xác của bước này +/-0.2 pixels.  
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 Bước 6, bồi hoàn chuyển động toàn cục ở Bước 1, Bước 3 và Bước 5 

cho frame tham khảo. Ta được frame  

 Bước 7, lập lại từ Bước 3 đến Bước 6 để tăng độ chính xác của giải 

thuật. Trong đó, phạm vi góc xoay là (-0.2
o
, +0.2

o
) với bước góc là 

0.01
o
 và phạm vi dịch là (-0.2, +0.2) pixel, với bước dịch 0.01 pixels.  

Cuối cùng, chuyển động toàn cục của frame tham khảo được tính bằng 

cách tổng hợp các thông số chuyển động ở các bước trên. 

3.3. Kết luận về phương pháp MMAD 

Phương pháp ước lượng MMAD cho phép đồng thời vừa tách phần dữ 

liệu cảnh nền vừa thực hiện xác nhận. Điều này giúp làm tăng độ chính 

xác cho quá trình xác nhận và làm khả năng khôi phục thông tin từ nhiều 

frame ngõ vào. Do đó, kết quả của giải thuật đề nghị đã thể hiện sự tiến bộ 

đáng kể về chất lượng ảnh HR được khôi phục khi so sánh với các giải 

thuật tiến bộ ở hiện trạng. Điểm mạnh của giải thuật MMAD là cho phép 

khôi phục nâng cao hàm lượng giá trị thông tin chi tiết ảnh HR được khôi 

phục. 

CHƯƠNG 4.  SR VIDEO ĐA FRAME BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

BAYESIAN MAP (BM) 

1. Xoay frame, , góc , với bước xoay 0.1o, phạm vi (-2o, 2o). Ta được 
 
. 

2. Xác định vector chuyển động của các block pixel của với frame , bằng 

phương pháp Block matching search [29]. Ta được tập vector dịch thô . 

Điều kiện để ghi nhận vector chuyển động của bock tham khảo  là, 

  Threshold                                              (3.4) 

Trong đó kích thước của các block được chọn tốt nhất là 8x8 hoặc 4x4. 

Ngưỡng Threshold được tính dựa trên ước lượng variant của nhiễu [26]. 

3). Ước lượng dịch thô toàn cục giữa và là:  

  (3.6) 

  Với P(x) và P(y) là xác suất của  x và y, với 
 
 

4). Bồi hoàn dịch cho frame , ta được  

5). Tính MMAD cho cả frame .  

6). Lập lại từ Bước 1 đến Bước 5, khi  từ -2o đến 2o. Thông số ước lượng thô toàn 

cục là các giá trị của  và ( , ), mà tại đó giá trị của MMAD nhỏ nhất. 

Hình 3. 2. Giải thuật ước lượng dịch thô 
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4.1 Giới thiệu phương pháp BM 

Phương pháp MMAD, giải quyết bài toán SR video đa frame bằng 

ước lượng chuyển động toàn cục (cho cả frame ảnh). Phương pháp này đã 

cho thấy khuyết điểm là chuyển động của các đối tượng chi tiết trong cảnh 

quay chỉ được nội suy đơn ảnh bằng nội suy đơn ảnh Bicubic, trong khi 

các chi tiết cảnh nền thì được nội suy đa frame. Do đó có chất lượng ảnh 

HR được khôi phục từ phương pháp MMAD sẽ không đồng đều.  

Cải tiến yếu điểm của phương pháp MMAD, chúng tôi đưa ra ý tưởng 

là thực hiện ước lượng chuyển động cục bộ trên từng khối (block) các 

pixel điểm ảnh. Như vậy ta có thể gia tăng chất lượng nội suy cho tất cả 

các chi tiết ảnh động có kích thước lớn hơn kích thước của block. Phát 

triển từ nghiên cứu của Liu [32], chúng tôi đã đề xuất phương pháp SR 

video đa frame dựa vào lý thuyết ước lượng Bayesian MAP.  

4.2 Lý thuyết Bayesian MAP cho ước lượng chuyển động 

Theo lý thuyết xác suất, ta có tập biến quan sát được là chuỗi các 

frame ảnh LR ngõ vào  .  

Mặt khác từ pt (1.4), ta có tập các thông số cần ước lượng là:  

 ảnh có độ phân giải cần khôi phục 

 thông số ước lượng chuyển dịch phẳng theo phương ngang và 

phương thẳng đứng của frame thứ i so với frame hiện tại  

  thông số ước lượng xoay của frame thứ i so với frame hiện tại 

  thông số ước lượng nhiễu của của frame thứ i 

Vậy theo lý thuyết xác suất Bayesian ta có: 

  

  (4.1) 

Theo lý thuyết Bayesian, các thông số được ước lượng tại điều kiện 

tối ưu theo qui tắc cực đại hóa yếu tố sau, Maximum a Posteriori (MAP) 

là: 

  (4.2) 

Với,   
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   (4.3) 

Trong đó,  là phân bố xác suất tương đồng 

của , với , , , . Các thông số này độc lập xác 

suất. 

Từ (4.2) và (4.3) ta có, 

  

  (4.4) 

Ta chọn phân bố xác suất tương đồng giữa ảnh quan sát được và 

các thông số ước lượng là hàm mũ của tuyệt đối sai số mức xám giữa 

chúng,  

,  (4.5) 

Trong đó:  

-  là hằng số chuẩn hóa của  

  (4.6) 

- N là số trạng thái ngõ vào quan sát được, hay số frame ngõ vào. 

- U là hàm lấy mẫu, K là lõi mờ của thuật toán lấy mẫu từ pt (2.2). 

 Để tìm hàm phân bố xác suất của các thông số ước lượng , , 

 và , ta dựa vào quan điểm các thông số được ước lượng tối ưu: khi 

ảnh HR được khôi phục trơn nhẵn (smoothing); vector chuyển động và 

nhiễu của các pixel điểm ảnh cũng tương đối smoothing. Do đó ta chọn 

phân bố xác suất là các hàm mũ tuyệt đối của gradient như sau: 

,  (4.7) 

,  (4.8) 

,   (4.9) 

.  (4.10) 

Trong đó , ,  và  là hằng số chuẩn hóa của các phân bố xác 

suất của chúng.  là toán hạng gradient, 
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  (4.11) 

Từ (4.5)-(4.11), biến đổi, ta rút ra được điều kiện tối ưu cho phép ước 

lượng và khôi phục ảnh HR là, 

  (4.14) 

4.3 Mô hình hệ thống SR video 

 
Hình 4. 1. Minh họa mô hình đề nghị cho hệ thống SR video 

Quá trình ước lượng chuyển động thực hiện qua hai bước chính, ước 

lượng xoay và ước lượng dịch.  

4.3.1 Ước lượng chuyển động 

a) Ước lượng dịch 

Trong ước lượng dịch, ước lượng dịch thô và ước lượng dịch tinh. 

Ước lượng dịch thô xác định chuyển động trong phạm vi số nguyên lần 

pixel. Ước lượng dịch tinh xác định trong phạm vi nhỏ hơn một pixel. Với 

ước lượng dịch thô chúng tôi dùng giải thuật block matching search [29]. 
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Hình 4.2. Minh họa giải thuật ước lượng dịch tinh 

dùng mạng neuron 

 
 

Hình 4.3. Minh họa các vị trí tìm 

kiếm trong khoảng pixel của 

block tham khảo quanh block 

chính.  
 

Ước lượng dịch tinh. Dựa trên phương pháp MMAD, nhưng sử dụng 

lý thuyết ước lượng Bayesian, chúng tôi đề xuất một giải thuật mạng 

neuron 6 lớp, như Hình 4. 2. Giải thuật ước lượng chuyển động nhỏ của 

từng block pixel với độ chính xác được gia tăng qua từng lớp, 1/2 pixel 

cho lớp , 1/4 pixel cho lớp , 1/8 pixels cho lớp , 1/16 pixel cho lớp 

, 1/32 pixel cho lớp T và 1/64 pixel cho lớp L . Vậy sai số của phép ước 

lượng dịch tinh này là ±1/64 pixel. Các vị trí pixel được ước lượng thể 

hiện ở Hình 4. 3. 

Hàm chi phí  được xác định từ pt (4.14) là: 

 

  (4.17) 

b) Ước lượng xoay  

Chúng tôi đề xuất dùng giải thuật mạng neuron giống Hình 4.2 cho 

ước lượng góc xoay, nhưng chỉ với 2 lớp, M và N. Độ chính xác của phép 

ước lượng xoay gia tăng theo từng lớp, 1
o
 cho lớp , 0.1

o
 cho lớp .  

4.3.2 Khôi phục ảnh 
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Giải thuật khôi phục ảnh ở Hình 4.4. Giải thuật này được phát triển từ 

giải thuật khôi phục ảnh của phương pháp PSEFD, nhưng bổ xung thêm 

vòng lặp có tái sử dụng giá trị frame ảnh LR chính để gia tăng độ chính 

xác của ảnh HR được khôi phục. Điều kiện để kiểm tra vòng lặp hội tụ là:  

  (4.19) 

 
 

4.4. Kết luận  

Thông số đầu vào: các frame LR  và hệ số SR là n 

Ước lượng chuyển động: 

Với từng block pixel của frame thứ i,   

 Ước lượng chuyển dịch thô giữa  và  sử dụng giải thuật block search [30]. 

Ta được vector chuyển động thô . 

 Khai báo vòng lặp Số lớp của mạng neuron là Z = 4 

 Lặp cho đến khi  và   

- Ước lượng góc xoay giữa và  bằng giải thuật mạng neuron 2 lớp ở Hình 

4.3. Ta được các thông số góc xoay . 

- Bồi hoàn góc xoay cho các block của frame  

- Ước lượng dịch tinh cho từng block của  với  đã được bồi hoàn xoay bằng 

cách sử dụng mạng neuron Z lớp ở Hình 4.2, ta được thông số dịch tinh . 

- , Z = 6 

Các tập các thông số chuyển động được ước lượng cho các block, 

    

Khôi phục ảnh: 

Từ tập các thông số ước lượng {  ta khôi phục được ảnh video HR bằng 

việc dùng giải thuật khôi phục ảnh ở Hình 4.4. 

Kết quả:  

   
         Map on 

LR grid 

K Focus

? 

    
Re-mapping N 

   
  

  

Y 

  

    

  

 

Hình 4. 5. Giải thuật tổng quát cho hệ thống siêu phân giải video BM  

Hình 4. 4. Minh họa giải thuật khôi phục ảnh HR 
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SR video bằng phương pháp Bayesian MAP cho thấy các điểm mạnh:  

- Tổng quát hóa các yếu tố đầu vào và ra trong thuật toán ước lượng làm 

cho giải thuật ước lượng có độ chính xác cao. 

- Thuật toán ước lượng thực hiện trong không gian ảnh LR và kết hợp 

với việc sử dụng giải thuật mạng neuron đã làm khối lượng tính toán 

giảm đi rất nhiều so với các phương pháp hiện trạng. 

Từ những điểm mạnh ở trên đã làm cho giải thuật xử lý trở nên đơn 

giản và thời gian xử lý nhanh mà vẫn làm gia tăng rất lớn chất lượng của 

ảnh HR được khôi phục. Điều này đã làm cho phương pháp đề nghị rất có 

tiềm năng và triển vọng áp dụng vào thực tế cho các ứng dụng siêu phân 

giải video. 

CHƯƠNG 5.  SR ẢNH VIDEO ĐƠN FRAME BẰNG NỘI SUY 

KHÔNG GIAN KẾT HỢP (CSI) 

5.1 Giới thiệu 

Khuyết điểm chung của các giải thuật SR đơn ảnh ở hiện trạng là ảnh 

HR được khôi phục thường bị suy biến (artifac or outlier) ở vùng cạnh của 

chi tiết ảnh. Để khắc phục khuyết điểm này, chúng tôi đề nghị một phương 

pháp khôi phục SR video đơn frame hiệu quả (Comibation Spatial 

Inerpolaton - CSI) bằng cách kết hợp nội suy không gian trong các vùng 

kết cấu khác nhau và nội suy bồi hoàn lấy mẫu cho vùng đường biên.  

 

 Hình 5.4. Giải thuật nội suy không gian trong các vùng cấu trúc khác nhau 
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a) b)

 

5.2 Nội suy không gian trong các vùng kết cấu khác nhau (SIDTR) 

Giải thuật đề nghị được minh họa ở Hình 5.4. Phương pháp này sử 

dụng bộ lọc lowpass filter để tách ảnh thành hai phần. Với mỗi thành phần 

ảnh ta sử dụng phương pháp nội suy không gian thích hợp để khôi phục. 

Sau đó kết hợp các thành phần ảnh được nội suy ta được ảnh HR. 

5.3 Nội suy bồi hoàn lấy mẫu (SCI)  

Ảnh được lấy mẫu thường bị mất thông tin chi tiết ở các vùng pixel 

đường biên, như được minh họa ở Hình 5.5. Vậy để tăng chất lượng ảnh 

HR được khôi phục, ta phải nội suy bồi hoàn lấy mẫu ở vùng đường biên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có 4 dạng bồi hoàn lấy mẫu cho đường biên được đề xuất. Như được 

thể hiện ở Hình 5.6, minh họa dạng đường biên thứ I. Tại điểm gốc 1, 

vùng các pixel đường biên bên dưới, có các hướng nội suy: 45
0
, 26.5

0
, 

a) b)

a)

b)

Hình 5.5. Minh họa thông tin bị mất 

trong quá trình lấy mẫu. a) ảnh được 

lấy mẫu ở vị trí màu đỏ, b) thông tin 

bị mất tại các điểm màu xanh 

Hình 5.6. Minh họa nội suy cho dạng đường biên I, a) thể hiện các hướng nội suy, 

b) thể hiện vị trí các pixel phụ được nội suy. 

Hình 5.8. Minh họa các dạng đường biên nội suy khác, a) dạng II và b) dạng III & IV 
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18.4
0
, 14

0
, và 11.3

0
. Tại điểm gốc 2, vùng các pixel đường biên trên, có 

các hướng nội suy: 225
0
, 206.5

0
, 198.4

0
, 194

0
, và 191.3

0
. Tương tự với các 

dạng nội suy còn lại: loại II, III & IV, được thể hiện ở Hình 5.8. Vậy ta có 

tất cả 40 hướng nội suy theo cạnh khác nhau, để khôi phục thông tin mất 

mát ở vùng đường biên do quá trình lấy mẫu. 

Xét tại điểm gốc P1, điều kiện để được xem là vùng đường biên khi 

các giá trị mức xám tại các pixel quanh P1 là: 

  (5.1) 

Và           

Với các giá trị ngưỡng được chọn dựa trên tham khảo [29]. 

, và      (5.2) 

      Với,     

  

Khi P1 thoả điều kiện đường biên, ta có thể nội suy các pixel phụ theo 

các kênh màu (R,G,B), như giải thuật nội suy đề nghị ở Hình 5.7. 

 

Hình 5. 7. Giải thuât nội suy bồi hoàn lấy mẫu 

        

Hình 5. 9. Giải thuât siêu phân giải CSI 

Ảnh LR ngõ vào f
LR

 

Nội suy kết cấu                

Khôi phục ảnh, f
HR

 

Nội suy bồi hoàn 

lấy mẫu                
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5.4 Giải thuật SR tổng quát CSI  

Giải thuật SR tổng quát CSI được trình bày ở Hình 5.9. Đầu tiên ảnh 

LR ngõ vào được nội suy không gian trong các vùng kết cấu khác nhau với 

tỷ lệ 2x2. Sau đó ảnh HR thu được tiếp tục được nội suy bồi hoàn lấy mẫu. 

Cuối cùng ảnh HR, sau khi được nội suy bồi hoàn lấy mẫu, được khôi phục 

bằng giải thuật ở hình 4.4 để tái tạo lại ảnh HR ban đầu.    

5.5 Kết luận về phương pháp CSI 

Phương pháp đề xuất tách các frame LR thành hai phần, phần ảnh nền 

không có kết cấu và phần ảnh của các vùng đường biên, hay phần có kết 

cấu. Từ đó kết hợp phương pháp nội suy không gian trong các vùng kết 

cấu khác nhau và phương pháp nội suy bồi hoàn lấy mẫu để gia tăng chất 

lượng ảnh HR được khôi phục. Phương pháp đề nghị có khả năng nâng 

cao chất lượng thông tin ảnh HR được khôi phục một đáng kể so với các 

phương pháp hiện trạng. Đặc điểm giải thuật CSI khá đơn giản, nên thời 

gian xử lý rất nhanh và có khả năng ứng dụng xử lý video thời gian thực, 

nếu giải thuật được phát triển theo hướng xử lý song song trên bộ vi xử lý 

multicore. 

CHƯƠNG 6.  KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Chúng tôi thực nghiệm trên 10 chuỗi video thực, không nén, từ [26] 

và [36], như minh họa ở Hình 6.1. Các chuỗi có kích thước: Calendar 

(720x576), Cheerleader (720x480), City (768x576), Flowergarden 

(720x576), Foliage (720x480), Football (720x480), Harbour (768x576), 

Summerflower (720x480), Susie (720x576) và Walk (720x480). 

 

Calendar City Foliage Cheerleader Flowergarden 

Football Summerflower Walk Harbou

r 

Susie 
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Hình 6. 1. Minh họa hình ảnh của 10 chuỗi video thực được sử dụng cho thực nghiệm. 

Thực nghiệm đầu tiên. Từ các chuỗi video gốc HR ban đầu, chúng tôi 

lấy mẫu xuống theo tỷ lệ 2x2, tạo ra các chuỗi video LR. Sau đó thực hiện 

SR các chuỗi video LR này trở lại cũng theo tỷ 2x2. Mỗi frame HR được 

khôi phục từ 5 frame LR liên tiếp. Các giải thuật đề nghị được so sánh với 

các giải thuật ở hiện trạng là Bicubic (Matlab 2013), ASDS [11] và phần 

mềm SR video thương mại có chất lượng cao Video Enhancer [37]. Kết 

quả thể hiện ở Bảng 6.1, giá trị trung bình thống kê của PSNR cho 10 

frame liên tiếp với mỗi chuỗi video. PNSR được tính dựa trên frame HR 

gốc và frame HR được khôi phục. Các ảnh HR được khôi phục bằng các 

giải thuật khác nhau được minh họa ở Hình 6.2 a) và b).  

Thực nghiệm thứ hai. Cũng giống như thực nghiệm đầu, chúng tôi lấy 

mẫu xuống với hệ số 4x4, để tạo ra các chuỗi video LR. Sau đó SR trở lại 

các chuỗi video LR này với tỷ lệ 4x4. Với phương pháp MMAD và BM, 

mỗi frame HR được khôi phục từ chuỗi 7 frame LR liên tiếp. Kết quả 

trung bình thống kê của PSNR và SSIM cho 10 frame liên tiếp ở 

Bảng 6.2. Các ảnh HR được khôi phục bằng các giải thuật khác nhau được 

minh họa ở Hình 6.2 c) và d).  

Bảng 6. 1. Bảng so sánh kết quả PSNR và SSIM của các phương pháp đề nghị với các 

phương pháp ở hiện trạng.  

Chuỗi  

video 
Bicubic 

ASDS 

[12] 
CSI 

PSEFD 

3 frame 

MMAD 

5 frame 

VE 

[33] 

BM 

5 

frame 

Calendar 22.26 22.66 22.57 25.07 24.98 24.47 25.78 

Cheer-leader 27.00 27.37 27.49 26.88 27.18 27.57 27.37 

City 29.11  29.90 30.00 32.05 32.87 32.74 34.96 

Football 30.06 30.24 30.77 30.00 30.26 31.50 31.50 

Foliage 27.47 27.36 28.39 28.74 29.76 30.36 30.67 

Flowergraden 23.54 23.73 23.75 23.71 23.68 24.04 24.05 

Harbour 32.40 34.61 34.65 32.16 33.34 35.50 34.76 

Summer-

flower 
25.07 25.16 25.40 25.53 25.69 25.90 25.90 

Susie 40.00 39.12 41.17 39.54 40.97 41.64 41.19 

Walk 31.08 31.45 32.25 30.82 31.10 33.45 32.40 
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Bảng 6. 2. Bảng so sánh kết quả PSNR và SSIM của các phương pháp đề nghị với các 

phương pháp ở hiện trạng. 

PSNR (dB) Bicubic 
ASDS 

[12] 
CSI 

PSEFD 

3 frame 

MMAD 

5 frame 

VE  

[33] 

BM 

5 frame 

Calendar 18.11 19.44 18.75 19.99 20.33 18.61 20.65 

Cheerleader 20.93 21.87 22.23 22.26 22.50 20.55 22.50 

City 23.10 23.90 23.72 24.55 24.89 23.29 25.61 

Flowergarden 19.21 19.74 20.11 19.78 20.61 18.89 20.98 

Foliage 21.13 22.54 22.18 22.36 23.61 21.37 23.62 

Football 23.78 23.80 24.72 24.92 25.66 23.07 26.72 

Harbour 21.75 23.15 23.31 24.65 26.19 21.14 26.20 

Summerflower 19.40 20.41 20.36 21.05 21.42 19.68 21.56 

Susie 30.54 31.75 33.70 32.42 34.86 29.94 33.75 

Walk 22.89 24.46 24.46 24.68 24.81 23.06 24.81 

MSSIM        

Calendar 0.692 0.793 0.803 0.883 0.900 0.743 0.927 

Cheerleader 0.830 0.856 0.886 0.881 0.892 0.780 0.892 

City 0.767 0.761 0.812 0.872 0.875 0.732 0.906 

Flowergarden 0.807 0.825 0.851 0.845 0.885 0.888 0.903 

Foliage 0.767 0.798 0.830 0.847 0.892 0.736 0.892 

Football 0.806 0.804 0.850 0.875 0.877 0.763 0.915 

Harbour 0.803 0.830 0.865 0.903 0.931 0.784 0.931 

Summerflower 0.707 0.765 0.786 0.834 0.854 0.700 0.865 

Susie 0.915 0.941 0.967 0.971 0.978 0.921 0.979 

Walk 0.835 0.894 0.922 0.921 0.926 0.840 0.926 

Một so sánh khác, 

chúng tôi so sánh về độ lợi 

giá trị trung bình PSNR 

của giải thuật ASDS [11], 

Liu [32] và phương pháp 

đề nghị với nội suy 

Bicubic. Kết quả ở Bảng 

6.3 đã cho thấy rằng, 

phương pháp BM có chất 

lượng tương đối xấp xỉ so 

Bảng 6.3. So sánh kết quả độ lợi PSNR giữa phương 

pháp ASDS [12], Liu [34] và BM với nội suy 

Bicubic 

PSNR (dB) ASDS [12] Liu [34] BM 

Calendar 1.02 3.13 3.17 

Citty 0.93 3.26 2.94 

Foliage 1.38 1.49 2.06 

Walk 1.57 2.6 1.57 
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với giải thuật của Liu [32]. Trong đó phương pháp của Liu [34] hiện đang 

là phương pháp tốt nhất ở hiện trạng. Nhưng để xử lý siêu phân giải 1 

frame video, thời gian xử lý giải thuật của Liu [32] khoảng 2 giờ trên máy 

tính CPU Intel core i7, 8GB RAM. Trong khi đó với các giải thuật ASDS 

[11] thì khoảng 30 phút, CSI khoảng 14 giây, PSEFD khoảng 5 phút, 

MMAD khoảng 7 phút, và BM khoảng 3 phút, với chương trình chạy 

trên máy tính CPU Intel core i3, 4GB RAM.  

Thực nghiệm thứ ba. Chúng tôi thực nghiệm không lấy mẫu xuống 

mà siêu phân giải trực tiếp trên các chuỗi video thực, lấy từ nguồn [30], 

Flowergarden (352 288) với tỷ lệ 2x2 và Foreman (352x240) với tỷ lệ 

4x4. Kết quả ở Hình 6.4. 

Các kết quả thực nghiệm đo đạc cho thấy các phương pháp SR video 

đề xuất có kết quả chỉ số PSNR hầu hết lớn hơn các phương pháp hiện 

trạng như ASDS [11], VE [37]. Phương pháp SR video BM có chất lượng 

so sánh được với phương pháp của Liu [32], một phương pháp SR video 

được đánh giá tốt nhất hiện nay.  

 
Calendar 

 
City 

 
Football 

 
Harbour 

Hình 6. 3. Minh họa thống kê giá trị trung bình PSNR của 30 frame ảnh HR được SR với 

tỷ lệ 4x4 bằng các giải thuật khác nhau.  
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Bicubic 

    

ADSD 

[12] 

    

CSI 

    

PSEFD 

    

MMAD 

    

VE [37] 

    

BM 

    
 a) City×2 b) Foliage×2 c) Calendar×4 d) Harbour×4 

Hình 6. 2. Minh họa kết quả một phần ảnh HR được siêu phân giải với tỷ lệ 2x2 từ 

các chuỗi video LR ngõ vào bằng các phương pháp siêu phân giải khác nhau. 
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Bicubic 

  

CSI 

  

PSEFD 

  

MMAD 

  

VE [37] 

  

BM 

  
 a) Flower-garden×2 b) Foreman×4 

Hình 6. 4. Minh họa kết quả một phần ảnh HR được siêu phân giải trực tiếp với tỷ lệ 2x2 

từ các chuỗi video thực lấy từ nguồn [30] bằng các phương pháp siêu phân giải khác nhau. 
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Quan sát trực quan ta thấy ảnh HR được khôi phục bằng các phương 

pháp đề xuất trông rõ nét chi tiết hơn ảnh HR được khôi phục từ các 

phương pháp hiện trạng. Các ảnh HR kết quả của các phương pháp đề 

xuất trong rõ nét dần, từ phương pháp đơn frame CSI đến các phương 

pháp đa frame là PSEFD, MMAD và BM. Trong đó ảnh của phương pháp 

BM cho kết quả khôi phục thông tin rõ nét nhất.  

Nhìn chung, các kết quả thực nghiệm đã minh chứng cho sự tiến bộ 

từng bước của các nghiên cứu đã đề xuất. Đặc biệt, phương pháp SR video 

đa frame BM đã cho thấy nhiều triển vọng và tiềm năng ứng dụng thực tế. 

CHƯƠNG 7.   TỔNG KẾT 

7.1. Tóm tắt các kết quả đã đạt được 

Nghiên cứu đề xuất đầu tiên, phương pháp PSEFD. Trong nghiên cứu 

này, tác giả đã đưa ra lý thuyết toán về siêu phân giải video đa frame làm 

nền tảng các việc phát triển các phương pháp siêu phân giải. Từ đó tác giả 

đề xuất giải quyết bài toán siêu phân giải video tĩnh đa frame bằng ước 

lượng dịch pha trong miền tần số. Giải thuật ước lượng chuyển động từng 

bước và giải thuật khôi phục ảnh của nghiên cứu này cũng là nền tảng 

phát triển cho các nghiên cứu sau. Điểm hạn chế của nghiên cứu này là 

chỉ áp dụng tốt đối với ảnh video tĩnh. Nếu áp dụng nó cho ảnh video 

động sẽ cho chất lượng ảnh khôi phục không tốt hơn so với nội suy đơn 

frame Bicubic.  

Đóng góp của nghiên cứu này đã được thể hiện ở bài báo [1], trong 

danh mục công trình công bố của tác giả. 

Nghiên cứu đề xuất thứ hai, phương pháp MMAD. Cải tiến hạn chế 

của nghiên cứu đầu tiên, tác giả đã đề xuất phương pháp siêu phân giải 

video đa frame bằng ước lượng tối thiểu hoá trung bình tuyệt đối vi phân 

mức xám. Phương pháp này cho phép đồng thời vừa tách phần cảnh nền 

ra khỏi frame ảnh và thực hiện ước lượng chuyển động cho phần cảnh nền 

này. Do đó, việc giải bài toán ước lượng chuyển động sẽ chính xác hơn, 

giúp cải thiện đáng kể chất lượng phần chi tiết cảnh nền của ảnh video 

được khôi phục. Tuy nhiên ở phương pháp thứ hai vẫn còn hạn chế. Đó là 
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phần chi tiết chuyển động của ảnh chỉ được khôi phục nội suy đơn frame. 

Do vậy, chất lượng của ảnh video HR được khôi phục sẽ không đồng đều, 

phần chi tiết cảnh nền rõ nét hơn phần chi tiết chuyển động.  

Đóng góp của nghiên cứu này được thể hiện ở bài báo [2], trong danh 

mục công trình công bố của tác giả. 

Nghiên cứu thứ ba, phương pháp BM. Cải tiến hạn chế của nghiên 

cứu thứ hai, tác giả đề xuất phương pháp siêu phân giải video đa frame 

bằng ước lượng chuyển động cục bộ của từng block pixel điểm ảnh, dựa 

vào lý thuyết xác suất thống kê Bayesian MAP. Phương pháp này đã cho 

thấy ưu điểm vượt trội trong việc khôi phục thông tin chi tiết của toàn 

frame ảnh video động. Đặc biệt thời gian xử lý được cải thiện nhanh hơn 

rất nhiều so với các phương pháp hiện trạng. Phương pháp BM đã cho 

thấy rất hiệu quả và triển vọng khi áp dụng thực tế cho các ứng dụng siêu 

phân giải video chất lượng cao.  

Đóng góp của nghiên cứu này được thể hiện ở các bài báo [4] và [6], 

trong danh mục công trình công bố của tác giả. 

Nghiên cứu thứ 4, phương pháp CSI. Ở phần nghiên cứu này, tác giả 

thực hiện theo hướng siêu phân giải video đơn frame. Trên cơ sở khảo sát 

cho thấy, yếu điểm của các phương pháp siêu phân giải đơn frame hiện tại 

là gây suy biến tại những vùng cạnh đường biên của ảnh video được khôi 

phục. Tác giả đã đề xuất phương pháp siêu phân giải video đơn frame 

bằng cách kết hợp nội suy không gian trong từng vùng ảnh kết cấu khác 

nhau với nội suy bồi hoàn lấy mẫu. Phương pháp đề nghị đã cho thấy 

những tiến bộ đáng kể về chất lượng ảnh HR được khôi phục và thời gian 

xử lý cũng được cải thiện đáng kể so với các phương pháp hiện trạng. 

Đóng góp của nghiên cứu này được thể hiện ở các bài báo [3] và [5], 

trong danh mục công trình công bố của tác giả.  

7.2. Kết luận 

Luận án đã thực hiện được các mục tiêu và nội dung đã đề ra. Các 

nghiên cứu đề xuất đã cho thấy sự phát triển tiến bộ theo chiều sâu và toàn 

diện các vấn đề về SR video. Các phương pháp SR video đề xuất đã đạt 
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được kết quả tiến bộ rõ rệt so với các nghiên cứu hiện trạng. Những đóng 

góp thiết thực của Luận án có thể thấy như sau:  

1) Lý thuyết cơ sở toán học về siêu phân video 

2) Phương pháp ước lượng dịch pha trong miền tần số, PSEFD, đã tỏ ra 

rất hiệu quả về chất lượng và độ chính xác cho việc xác nhận và khôi 

phục ảnh video tĩnh trong miền tần số. 

3) Giải thuật tổng quát cho ước lượng chuyển động theo từng bước 

chuyển dịch và góc xoay. Giải thuật này giúp đơn giản hóa và làm khả 

thi thực tiễn việc giải bài toán ước lượng chuyển động đa biến.  

4) Phương pháp ước lượng tối thiểu hoá trung bình vi phân tuyệt đối sai 

số của mức xám, MMAD, đã cho thấy rất nhiều tiềm năng trong việc 

khôi phục nâng cao nội hàm thông tin ảnh video.  

5) Lý thuyết Bayesian MAP cho bài toán ước lượng chuyển động trong 

không gian ảnh LR. Lý thuyết này là nền tảng để phát triển giải thuật 

ước lượng chuyển động với độ chính xác cao và thời gian xử lý 

nhanh. 

6) Phương pháp ước lượng chuyển động cục bộ dựa trên lý thuyết 

Bayesian MAP. Phương pháp này đã cho chép nâng cao độ chính xác 

của thuật toán ước lượng trên kích thước block. Từ đó giúp ta có thể 

thực hiện xác nhận cho cả phần cảnh nền và chi tiết chuyển động với 

độ chính xác cao. Nó thấy tiềm năng mạnh mẽ trong việc khôi phục 

thông tin ảnh động.    

7) Giải thuật khôi phục ảnh đa frame BM cho phép loại bỏ các pixel 

nhiễu, kết hợp với vòng lặp tái nạp lại (mapping) ảnh LR gốc giúp 

nâng cao chất lượng ảnh HR được khôi phục. 

8) Phương pháp nội suy không gian kết hợp CSI, đã giải quyết một cách 

hiệu quả yếu điểm của các kỹ thuật SR đơn frame hiện tại là loại bỏ 

suy biến tại vùng chi tiết ảnh có tính chất kết cấu cạnh. 

9) Phương pháp SR video đơn frame CSI, cho phép khôi phục cải thiện 

nâng cao chất lượng thông tin ảnh video một cách đáng kể với khả 

năng xử đáp ứng thời gian thực. 



28 

7.3. Một số vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn: 

Luận án với những kết quả đã đạt được cho thấy nhiều tiềm năng phát 

triển và ứng dụng thực tế, với các nghiên cứu cần phát triển thêm như sau: 

1). Nghiên cứu xử lý giải mờ chuyển động kết hợp nhúng vào các giải 

thuật siêu phân giải đề nghị để nâng cao hơn nữa chất lượng ảnh 

video HR được khôi phục. 

2). Nghiên cứu kết hợp nhúng phương pháp CSI vào phương pháp BM 

để nâng cao chất lượng ảnh HR được khôi phục một cách toàn diện. 

3). Phát triển phương pháp PSEFD và MMAD thành phần mềm chuyên 

dụng trong phân tích ảnh y khoa (X-Quang, CT), kiểm tra chi tiết của 

sản phẩm công nghiệp hay phân tích cấu trúc mỏ quặng. 

4). Phát triển phương pháp BM thành phần mềm thương mại cao cấp 

dùng trong lĩnh vực truyền hình và điều tra trong an ninh quốc 

phòng. 

5). Phát triển phương pháp CSI thành phần mềm thương mại dùng trong 

lĩnh vực truyền hình với khả năng xử lý thời gian thực. 


