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Tóm tắt nội dung luận án: 

Mục đích của luận án là nghiên cứu phát triển các phương pháp siêu 

phân giải video để nâng cao độ phân giải, chất lượng nội dung thông tin 

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

Các nội dung nghiên cứu của luận án: 

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 



Kết quả của luận án: 

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 siêu phân giải video. Các phương pháp siêu phân giải 

video đề xuất đã đạt 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 phần cảnh nền ảnh video.  

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

không gian ảnh độ phân giải thấp. 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. 

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 giúp nâng cao 

chất lượng ảnh HR được khôi phục. 

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. 

Ứng dụng thực tiễn và hướng phát triển của luận án: 

Hiện nay, nhu cầu về quan sát rõ nét chi tiết ảnh là vấn đề rất cần thiết 

cho nhiều lĩnh vực. Do đó, nhu cầu thực tiễn về các ứng dụng về siêu phân 

giải video là rất lớn và đa dạng loại hình. 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.  
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