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 MỞ ĐẦU 

Khôi phục ảnh (inpainting) là quá trình xây dựng lại các bộ phận bị 

mất hoặc xuống cấp của ảnh và video. Trong trƣờng hợp một bức tranh có 

giá trị, nhiệm vụ này sẽ đƣợc thực hiện bởi một nghệ sĩ có tay nghề cao 

phục hồi tranh. Trong thế giới công nghệ thông tin, khôi phục ảnh đề cập 

đến việc áp dụng các thuật toán phức tạp để thay thế các bộ phận dữ liệu 

ảnh bị mất hoặc bị hỏng.  

Khôi phục ảnh có liên quan đến việc loại bỏ nhiễu, và đôi khi các 

thuật toán sử dụng các ý tƣởng loại nhiễu, nhƣng về cơ bản khôi phục ảnh 

là một vấn đề khác vấn đề loại nhiễu. Vùng nhiễu thƣờng có một số thông 

tin của ảnh gốc nhƣng trong khôi phục ảnh, một số vùng bị mất hoàn toàn 

dữ liệu ảnh gốc.  

Trọng tâm của luận văn này là tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc 

khôi phục ảnh, nghiên cứu một số thuật toán khôi phục ảnh và tập trung tìm 

hiểu thuật toán tổng hợp để tạo ra các vùng ảnh lớn từ các kết cấu mẫu, và 

kỹ thuật lấp đầy những khoảng trống ảnh nhỏ. Trong đó các giá trị màu sắc 

đƣợc tính toán tổng hợp dựa trên mẫu. Thuật toán sẽ đƣợc thực nghiệm với 

chƣơng trình sử dụng ngôn ngữ C++, MathLab. 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng, 

luận văn có các chƣơng nhƣ sau: 

Chƣơng 1: Tổng quan về bài toán khôi phục ảnh 

Trình bày các vấn đề đặt ra cần giải quyết trong bài toán khôi phục 

ảnh, các hƣớng tiếp cận chính xử lý nhiễu ảnh và khôi phục phần ảnh bị 

mất. Trình bày một số phƣơng pháp. Khôi phục ảnh dựa vào hàm Gaussian, 

khôi phục ảnh nhanh, khôi phục ảnh Bertalmio. Một số phƣơng pháp khôi 

phục ảnh khác. Một số tiêu chí dùng để đánh giá kết quả khôi phục ảnh 
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Chƣơng 2: Khôi phục ảnh từ các bản vá và với điều kiện tối ƣu địa 

phƣơng. Các thuật toán khôi phục ảnh bằng bản vá sẽ đƣợc trình bày trong 

mối liên hệ với thuật toán khôi phục ảnh bằng bản vá với tối ƣu địa phƣơng  

Các thuật toán khôi phục ảnh bằng bản vá có khả năng lấp khoảng 

trống ảnh bằng cách tổng hợp các vùng ảnh từ một vùng khác. Phƣơng 

pháp này đƣợc gọi là vá, bởi vì trong mỗi lần điền thông tin, thuật toán điền 

một mảng các điểm ảnh, chứ không chỉ là một điểm ảnh duy nhất nhƣ trong 

phƣơng pháp dùng biến phân từng phần.  

Chƣơng 3:  Thực nghiệm và đánh giá 

Trình bày về việc cài đặt chƣơng trình, xây dựng dữ liệu thực 

nghiệm với thuật toán khôi phục ảnh có khả năng lấp khoảng trống ảnh 

bằng cách tổng hợp các vùng ảnh từ bản vá, dựa vào độ tƣơng tự cục bộ, 

các quá trình thực nghiệm, kết quả. 
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CHƢƠNG 1: 

TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN KHÔI PHỤC ẢNH 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1. Phần tử ảnh (Picture Element) 

Ảnh trong thực tế là một ảnh liên tục về không gian và về giá trị độ 

sáng. Để có thể xử lý ảnh bằng máy tính cần thiết phải tiến hành số hoá 

ảnh. Trong quá trình số hoá, ngƣời ta biến đổi tín hiệu liên tục sang tín hiệu 

rời rạc thông qua quá trình lấy mẫu (rời rạc hóa về không gian) và lƣợng 

hoá thành phần giá trị mà thể về nguyên tắc bằng mắt thƣờng không phân 

biệt đƣợc hai điểm kề nhau. Trong quá trình này, ngƣời ta sử dụng khái 

niệm Picture element mà ta quen gọi hay viết là Pixel - phần tử ảnh, ở đây 

cũng cần phân biệt khái niệm pixel hay đề cập đến trong các hệ thống đồ 

hoạ máy tính. Để tránh nhầm lẫn ta tạm gọi khái niệm pixel này là pixel 

thiết bị. Khái niệm pixel thiết bị có thể xem xét nhƣ sau: khi ta quan sát 

màn hình (trong chế độ đồ hoạ), màn hình không liên tục mà gồm nhiều 

điểm nhỏ, gọi là pixel. Mỗi pixel gồm một cặp toạ độ x, y và màu [1]. 

 

Hình 1: Mỗi điểm ảnh có một tọa độ x, y,  

           và một giá trị với ảnh xám 
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Cặp toạ độ x, y tạo nên độ phân giải (resolution). Nhƣ màn hình máy 

tính có nhiều loại với độ phân giải khác nhau: màn hình CGA có độ phân 

giải là 320 x 200; màn hình VGA là 640 x 350,….. 

Nhƣ vậy, một ảnh là một tập hợp các điểm ảnh. Khi đƣợc số hoá, nó 

thƣờng đƣợc biểu diễn bởi bảng hai chiều I(n,p): n dòng và p cột. Ta nói 

ảnh gồm n, x, p pixels. Ngƣời ta thƣờng kí hiệu I(x,y) để chỉ một pixel. 

Thƣờng giá trị của n chọn bằng p và bằng 256. Hình 1 cho ta thấy việc biểu 

diễn một ảnh với độ phân giải khác nhau. Một pixel có thể lƣu trữ trên 1, 4, 

8 hay 24 bit. 

1.1.2. Mức xám (Gray level) 

Mức xám là kết quả sự mã hoá tƣơng ứng một cƣờng độ sáng của 

mỗi điểm ảnh với một giá trị số kết quả của quá trình lƣợng hoá. Cách mã 

hoá kinh điển thƣờng dùng 16, 32 hay 64 mức. Mã hoá 256 mức là phổ 

dụng nhất do lý do kỹ thuật. Vì 2
8
 = 256 (0, 1,..., 255), nên với 256 mức, 

mỗi pixel sẽ đƣợc mã hoá bởi 8 bit. 

Định nghĩa: Mức xám của điểm ảnh là cƣờng độ sáng của nó đƣợc 

gán bằng giá trị số tại điểm đó. 

Các thang giá trị mức xám thông thƣờng: 16, 32, 642, 128, 256 ( 

Mức 256 là mức phổ dụng. Lý do: từ kỹ thuật máy tính dùng 1byte (8 bit) 

để biểu diễn mức xám: Mức xám dùng 1 byte biểu diễn: 2
8
=256 mức, tức là 

từ 0 đến 255). 

Ảnh đen trắng: là ảnh có hai màu đen, trắng (không chứa màu khác) 

với mức xám ở các điểm ảnh có thể khác nhau. 
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Ảnh nhị phân: ảnh chỉ có 2 mức đen trắng phân biệt nhau tức dùng 1 

bit mô tả 2
1
 mức khác nhau. Nói cách khác: mỗi điểm ảnh của ảnh nhị phân 

chỉ có thể là 0 và 1. 

 

 

Hình 2: Ảnh xám và đồ thị theo mức xám  

Ảnh màu: trong khuôn khổ lý thuyết ba màu (Red, Blue, Green) để 

tạo nên thế giới màu, ngƣời ta thƣờng dùng 3 byte để mô tả mức màu, khi 

đó các giá trị màu: 2
8*3

 = 2
24

 = 16,7 triệu màu. 

1.1.3. Quan hệ giữa ảnh, các điểm ảnh, mức xám 

Trong biểu diễn ảnh, ngƣời ta thƣờng dùng các phần tử đặc trƣng của 

ảnh là pixel. Nhìn chung có thể xem một hàm hai biến chứa các thông tin 

nhƣ biểu diễn của một ảnh. Các mô hình biểu diễn ảnh cho ta một mô tả 

lôgic hay định lƣợng các tính chất của hàm này. Trong biểu diễn ảnh cần 

chú ý đến tính trung thực của ảnh hoặc các tiêu chuẩn “thông minh” để đo 

chất lƣợng ảnh hoặc tính hiệu quả của các kỹ thuật xử lý. 

Việc xử lý ảnh số yêu cầu ảnh phải đƣợc mẫu hoá và lƣợng tử hoá. 

Thí dụ một ảnh ma trận 512 dòng gồm khoảng 512 x 512 pixel. Việc lƣợng 

tử hoá ảnh là chuyển đổi tín hiệu tƣơng tự sang tín hiệu số (Analog Digital 

Convert) của một ảnh đã lấy mẫu sang một số hữu hạn mức xám. 

Một số mô hình thƣờng đƣợc dùng trong biểu diễn ảnh: Mô hình 

toán, mô hình thống kê. Trong mô hình toán, ảnh hai chiều đƣợc biểu diễn 
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nhờ các hàm hai biến trực giao gọi là các hàm cơ sở. Các biến đổi này sẽ 

trình bày kỹ trong chƣơng. 

Với mô hình thống kê, một ảnh đƣợc coi nhƣ một phần tử của một 

tập hợp đặc trƣng bởi các đại lƣợng nhƣ: kỳ vọng toán học, hiệp biến, 

phƣơng sai, moment. 

1.1.4. Lân cận của điểm ảnh 

Giả sử một ảnh số đƣợc biểu diễn bằng hàm f(x,y), p và q là cặp điểm 

ảnh có quan hệ với nhau, điểm ảnh p có tọa độ (x,y). Định nghĩa các lân cận 

của điểm ảnh. 

Lân cận 4 của p kí hiệu N4(p): 

                N4(p)={(x-1,y);(x,y-1);(x,y+1);(x+1,y)}                                 (1.1)                       

Lân cận chéo của p kí hiệu Np(p): 

  Np(p)={(x+1,y+1);(x+1,y-1);(x-1,y+1);(x-1, y-1)}                  (1.1.2) 

Lân cận 8 của p kí hiệu N8(p): 

     N8(p) = N4(p) + Np(p)                                                               (1.2) 

1.1.5. Mối liên kết điểm ảnh 

Các mối liên kết đƣợc sử dụng để xác định giới hạn của đối tƣợng 

hoặc xác định vùng trong một ảnh. Một liên kết đƣợc đặc trƣng bởi tính 

liền kề giữa các điểm và mức xám của chúng.  

Có ba loại liên kết:  

Liên kết 4: Hai điểm ảnh p và q đƣợc gọi là liên kết 4 nếu q thuộc 

N4(p) 

Liên kết 8: Hai điểm ảnh p và q đƣợc gọi là liên kết 8 nếu q thuộc 

N8(p) 
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Liên kết m (liên kết hỗn hợp): Hai điểm ảnh p và q đƣợc gọi là liên 

kết hỗn hợp nếu q thuộc N4(p) hoặc q thuộc N8(p) 

1.1.6. Đo khoảng cách giữa các điểm ảnh  

Khoảng cách D(p, q) giữa hai điểm ảnh p có tọa độ (x, y), q có tọa độ 

(s, t) là hàm khoảng cách (Distance) nếu:  

D(p, q) ≥ 0 (Với D(p, q)=0 khi và chỉ khi p=q) 

D(p, q) = D(q, p) 

D(p, z) ≤ D(p, q) + D(q, z); z là một điểm ảnh khác 

Khoảng cách Euclide giữa hai điểm ảnh p(x, y) và q(s, t) đƣợc định 

nghĩa nhƣ sau:  

De(p, q) = [(x - s)
2 
+ (y - t)

2
]

1/2
                                   (1.3) 

1.2. Tổng quan khôi phục ảnh 

Việc khôi phục ảnh có nguồn gốc từ việc phục hồi các tác phẩm hội 

họa, hay còn gọi là phục chế tranh, ở châu Âu các tác phẩm hội họa thời 

trung cổ bắt đầu đƣợc phục hồi vào thời kỳ Phục hƣng. Các tác phẩm này 

sau vài trăm năm bị xuống cấp, có nhiều chỗ bị hỏng, bị mờ hoặc thậm chí 

không còn đƣờng nét, màu sắc. Những khoảng trống của các tranh đó cần 

đƣợc vẽ lại.  
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a. hình bị hỏng b. hình sau khi khôi phục 

                                Hình 3: Khôi phục tác phẩm hội họa 

Sự cần thiết phải chỉnh sửa các tranh hội họa sau này đƣợc áp dụng 

cho việc khôi phục ảnh chụp và phim. Mục đích của việc khôi phục là việc 

khôi phục lại các phần đã bị mất. Phim nhựa để lâu có thể xuất hiện các vết 

xƣớc hoặc các đốm trắng. Ảnh cũng vậy, giấy ảnh để lâu năm có thể bị 

trắng xóa vài chỗ. Các chỗ trống này cần đƣợc khôi phục lại. 

Trong lĩnh vực ảnh kỹ thuật số, việc khôi phục ảnh đầu tiên xuất hiện 

nhằm mục đích loại bỏ lỗi, trong khi truyền dữ liệu ảnh số qua mạng, các 

ảnh này thƣờng đƣợc nén cho nhẹ trƣớc khi gửi đi. Tuy nhiên việc nén ảnh 

gây ra mất một số vùng của ảnh này. Khi ảnh nén đuợc chuyển đến vị trí 

đích, ảnh đƣợc mở nén và các vùng ảnh bị mất thông tin do nén, cần đƣợc 

khôi phục lại. Nhƣ vậy, việc khôi phục ảnh này nhằm làm lọai bỏ lỗi do 

nén ảnh khi truyền dữ liệu.  

1.2.1. Bài toán khôi phục ảnh 

Bài toán khôi phục ảnh có thể đƣợc nêu nhƣ sau: 

Cho một ảnh ký hiệu là I và một Ω bên trong I bị mất hoàn toàn 

thông tin. Việc khôi phục ảnh I là tìm các giá trị phù hợp cho các điểm ảnh 
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trong vùng Ω, sao cho vùng này không khác biệt so với các vùng bao 

quanh nó. 

Luận văn này chỉ đề cập đến việc khôi phục ảnh màu nơi có các 

vùng ảnh bị mất hoàn toàn thông tin. Việc khôi phục ảnh vẫn còn một phần 

thông tin nhƣ ảnh bị mờ, ảnh có nhiễu, là một bài toán khác mà luận văn sẽ 

không đề cập đến. 

 

a. ảnh bị hỏng b. mặt na, xác định vị 

trí cần khôi phục 

c. ảnh đã đƣợc khôi 

phục 

Hình 4: Khôi phục ảnh đen trắng 

1.2.2. Ứng dụng khôi phục ảnh 

Khôi phục ảnh có nhiều mục đích. Một là để khôi phục lại các phần 

bị hƣ hỏng của một ảnh. Ví dụ nhƣ một bức ảnh cũ có nếp gấp và vết xƣớc 

đã để lại những khoảng trống ảnh. Hai là để loại bỏ các yếu tố không mong 

muốn hiện diện trong ảnh. Ví dụ trong một cảnh quay phim xuất hiện một 

microphone thu âm thanh của kỹ thuật viên âm thanh. Hình microphone 

này không đƣợc xuất hiện trong khung hình, do vậy, cần thiết phải xóa đi. 

Vùng trống Ω do ngƣời sử dụng xác định. Bởi vậy, việc xác định 

vùng Ω trong ảnh, không phải là phần việc của vấn đề khôi phục ảnh. Đầu 
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vào của bài toán khôi phục ảnh phải có ảnh cần khôi phục và mặt nạ xác 

định vùng trống Ω. 

Việc khôi phục một ảnh đƣợc áp dụng mở rộng cho trƣờng hợp 

nhiều ảnh, nhƣ chuỗi hình ảnh trong video.  

Sau đây là phần giới thiệu kỹ thuật khôi phục ảnh cơ bản, phƣơng 

pháp dùng phƣơng trình đạo hàm để đánh giá độ tƣơng đồng giữ hai điểm 

ảnh. 
 

1.3. Một số phƣơng pháp khôi phục ảnh  

Chƣơng này tìm hiểu một số phƣơng pháp khôi phục ảnh, ngoại trừ 

phƣơng pháp khôi phục ảnh dùng bản vá và tối ƣu địa phƣơng sẽ đƣợc 

trình bày chi tiết tại chƣơng 2. 

1.3.1. Phương pháp khôi phục ảnh dùng kim tự tháp mờ Gaussian 

Một phƣơng pháp khôi phục ảnh dùng nội suy do Ogden, Adelson, 

Bergen, và Burt đề cập trong [1]. Từ một ảnh ban đầu, thuật toán liên tiếp 

áp dụng dùng bộ lọc làm mờ Gaussian với một nhân nhỏ. Kết quả của hai 

lần áp dụng bộ lọc Gausian tƣơng tự nhƣ một lần lọc: 

G* (G*I) = (G*G)*I                                                                      (1.4) 

2

2

2

1

2

21 *  GGG                                                  (1.5) 

Bắt đầu từ ảnh gốc I0, ảnh sẽ dần mờ đi do bộ lọc Gaussian (hình 5) 

Thuật toán áp dụng bộ lọc Gaussian cho ảnh đầu vào nhiều lần, đồng 

thời thu nhỏ kích thƣớc của ảnh, tỷ lệ ½. Trong quá trình mờ này, các vùng 

trống của ảnh sẽ đƣợc lấp dần từ các vùng lân cận. Quá trình này dừng lại 

khi tất cả các vùng trống đã đƣợc lấp đầy (hình 5). 

Tiếp theo là việc sao chép các phần đã làm đầy từ Ik+1 ngƣợc lại cho 

Ik, đồng thời tăng dần kích thƣớc (*2). Đây là quá trình ngƣợc lại với quá 
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trình mờ bên trên. Cuối cùng thu đƣợc ảnh đã lấp đầy các khoảng trống 

(hình 5). 

    

Hình 5: Khôi phục ảnh dùng kim tự tháp mờ Gaussian:  

từ trái sang phải: I0, I1, I2, I3 
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a. ảnh đầu vào b. ảnh đầu ra 

Hình 6: Khôi phục ảnh dùng kim tự tháp mờ Gaussian 

1.3.2. Phương pháp khôi phục ảnh dùng bộ lọc Median 

Thuật toán có dùng nhiều vòng lặp nội suy với bộ lọc Median. Trong 

mỗi vòng lặp, đầu tiên ta tìm một điểm ảnh trong vùng trống, và có lân cận 

là điểm ảnh có đủ thông tin. Với mỗi điểm lân cận này xác định đƣợc một 

hƣớng. Với mỗi hƣớng, ta tìm giá trị median trên hƣớng đó. Sau đó ta lấy 

median của các median trên, và gán giá trị này cho điểm ảnh đang xét. Quá 

trình này dừng lại khi toàn bộ các điểm ảnh trống đã đƣợc lấp đầy. 
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a. là các hƣớng b. dấu nhân là cac vị trí có thông tin, dấu 

tròn mất thông tin 
 

Hình 7: Khôi phục ảnh Median theo các hƣớng 

1.3.3. Phương pháp khôi phục ảnh nhanh dựa vào bộ lọc  

Đây là một thuật toán đơn giản. Thuật toán lặp nội suy. Trong mỗi 

vòng lặp cần tìm ra điểm ảnh trống, có lân cận là các điểm ảnh có đủ thông 

tin. Với các điểm ảnh trống này, ta dùng bộ lọc có dạng ma trận có số cạnh 

lẻ, và có nhân của ma trận có giá trị bằng không. Dƣới đây là ví dụ 2 bộ 

lọc. 

a b b  c c c 

b 0 b  c 0 c 

a b a  c c c 

 

Trong đó a = 0.073235;    b = 0.176765;    c = 0.125. 
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a. ảnh đầu vào 

 

 

Hình 8: Khôi phục ảnh nhanh dựa vào bộ lọc 

1.3.4. Khôi phục ảnh dùng biến phân từng phần PDE 

Phƣơng pháp Partial Differential Equations (PDE) đƣợc dịch là 

Phƣơng pháp khôi phục ảnh dùng hàm biến phân từng phần. Ở đây có thể 

dùng từ “vi” phân, tuy nhiên với từ “biến” phân thì có ý nghĩa sát hơn với 

b. ảnh đầu ra 
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bài toán khôi phục ảnh: hàm này tìm sự biến đổi giá trị của một điểm ảnh 

so với giá trị tại điểm ảnh lân cận. Từ đó xét xem độ tƣơng đồng vả giá trị 

tại hai điểm lân cận này. Nhƣ vậy hàm biến phân thể hiện mức độ biến đổi 

có ý nghĩa phù hợp với bài toán khôi phục ảnh.  

Phƣơng pháp khôi phục ảnh dùng hàm biến phân từng phần có đặc 

điểm nhƣ sau. Mỗi điểm ảnh của Ω nằm tại đƣờng biên với phần I/Ω sẽ 

đƣợc gán cho giá trị, sao cho giá trị đƣợc gán này phải tƣơng tự nhƣ các 

điểm ảnh trong vùng lân cận về mức độ biến phân. Tất cả các điểm ảnh 

trong vùng Ω sẽ đƣợc lần lƣợt gán giá trị, cho đến khi mọi điểm ảnh của Ω 

đều đƣợc gán giá trị.  

Việc tìm độ tƣơng tự với hàm biến phân ở đây có hai cách. Một là so 

sánh độ biến phân của điểm ảnh cần gán giá trị với độ biến phân của các 

điểm ảnh của vùng đã có thông tin. Hai là so sánh độ biến phân của điểm 

ảnh cần gán giá trị với độ biến phân của các điểm ảnh trong một ảnh mẫu 

khác: mục đích là dùng ảnh mẫu để điền vào phần trống của ảnh đầu vào.  

Phƣơng pháp khôi phục ảnh dùng hàm biến phân đƣợc Bertalmio, 

Sapiro, Caselles, Ballester đề cập nhƣ sau. 

Thuật toán chạy lặp với các isophotes, đƣợc định nghĩa là các dòng 

của ảnh có cùng một mức xám. Để tìm các isophotes cần giải phƣơng trình 

vi phân: 

II
t

I




  .                                                               (1.6) 

Cho ảnh đầu vào I, bên trong vùng trống. Trong trạng thái ổn định 

phƣơng trình có dạng 

0.  II                                                           ( 1.7) 
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a. ảnh đầu vào 

 

 

b. ảnh kêt quả 
 

Hình 9: Khôi phục ảnh biến phân từng phần PDE 

1.3.5. Khôi phục ảnh dùng phương trình Navier-Stokes 

Một cách tƣợng tự với hàm biến thể từng phần PDE là áp dụng 

phƣơng trình Navier-Stokes trong lý thuyết dòng chảy. Thuật toán chạy lặp 

với các điểm ảnh trống, mà có lân cận là các điểm ảnh có đủ thông tin. 
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Dùng phƣơng trình dòng chảy Navier-Stokes mô phỏng xu hƣớng dòng 

chảy của phần có đủ thông tin để điền vào ô trống. 

1.3.6. Khôi phục ảnh dùng tổng biến thể 

Phƣơng pháp tiếp cận tìm vị trí có thiểu tổng biến thể thấp nhất với 

điểm ảnh trống để điền thông tin. 

Thuật toán của Chan và Shen chạy lặp với các điểm ảnh trống, mà có 

lân cận là các điểm ảnh có đủ thông tin. Dùng hàm tổng biến thể để xác 

định điểm ảnh có tổng biến thể tƣơng tự điểm ảnh trống. Từ đó điền thông 

tin vào điểm ảnh trống. 

Thuật toán dựa trên việc tối thiểu hóa giới hạn của bình phƣơng độ 

tin cậy ở ngoài Ω và một tổng tiêu chí biến đổi trong Ω, ví dụ, giới hạn 

năng lƣợng. 

dxdx
A

2

0 ||
2

|| 


 



          (1.8) 

Với  là một hệ số nhân Lagrange. Để thực hiện, Chan và Shen tìm 

kiếm điểm quan trọng, sử dụng một chƣơng trình lặp Gauss-Jacobi cho hệ 

thống tuyến tính liên quan đến một kết quả gần đúng của phƣơng trình 

Euler-Lagrange bằng những sự khác biệt hữu hạn. 

 

a. ảnh đầu vào b. ảnh kết qủa 
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Hình 10: Khôi phục ảnh dùng tổng biến thể 

 

1.4. Một số tiêu chí dùng để đánh giá chất khôi phục ảnh 

1.4.1. Tổng quan về tiêu chí đánh giá chất lượng ảnh 

Để kiểm tra kết quả các thuật toán khôi phục ảnh, cần có một số 

thống nhất về tiêu chí đánh giá chất lƣợng ảnh nói chung cũng nhƣ chất 

lƣợng ảnh trong lĩnh vực khôi phục ảnh nói riêng. Các tiêu chí nhằm đƣa ra 

một đánh giá khách quan để đánh giá sự phát triển và cải thiện các phƣơng 

pháp khôi phục ảnh.  

Phần này sẽ giới thiệu  một số tiêu chí cơ bản đƣợc dùng để đánh giá 

chất lƣợng ảnh. Tiêu chí có thể cho phép đánh giá kết quả khôi phục ảnh  

với các số liệu khách quan. Để đánh giá chất lƣợng của ảnh (hay khung ảnh 

video) ở đầu ra của thuật toán, ngƣời ta thƣờng sử dụng hai tham số: Sai số 

bình phƣơng trung bình - MSE (mean square error) và phƣơng pháp đề 

xuất với  tỷ lệ tín hiệu trên tín hiệu tạp PSNR (Peak Signal to Noise Ratio). 

1.4.2. Sai số bình phương trung bình MSE 

MSE giữa ảnh gốc và ảnh khôi phục đƣợc tính nhƣ sau:  











1

0

1

0

2)],(),([
1 m

y

n

x

RO yxIyxI
mn

MSE                            (1.9) 

Trong đó, Io là ảnh gốc, IR là ảnh đầu ra. x và y chỉ vị trí của điểm 

ảnh, m và n chỉ độ số điểm ảnh theo chiều ngang và chiều dọc của ảnh. Chỉ 

số MSE cho giá trị càng nhỏ nghĩa là chất lƣợng của ảnh càng tốt. 

1.4.3.Tỷ lệ tín hiệu trên tín hiệu tạp PSNR 

PSNR, đơn vị: deciben (dB), thƣờng đƣợc sử dụng trong nghiên cứu 

xử lý hình ảnh: 

 )
MSE

R
(log*10 = PSNR

2

10                      (1.10) 
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Trong đó, R là giá trị lớn nhất của điểm ảnh. Trong trƣởng hợp ảnh 

đƣợc biểu diễn bằng số nguyên 8 bit, thì R=255. 

 

Hình 11: Ví dụ PSNR 

1.4.4. Ứng dụng của MSE và PSNR 

MSE và PSNR đƣợc tính toán cho ảnh màu bằng cách chuyển đổi 

ảnh từ hệ RGB sang hệ YCbCr. Sự chuyển đổi này đƣợc đƣa ra vì mắt 

ngƣời nhạy cảm với thông tin cƣờng độ Y. Sau khi chuyển đổi sang hệ 

YCbCr, MSE và PSNR đƣợc tính trên kênh Y. 

Thông thƣờng, nếu PSNR ≥ 37 dB thì hệ thống mắt ngƣời gần nhƣ 

không phân biệt đƣợc giữa ảnh gốc và ảnh khôi phục. PSNR càng cao thì 

chất lƣợng ảnh khôi phục càng tốt. Khi hai hình ảnh giống hệt nhau, MSE 

sẽ bằng 0 và PSNR đi đến vô cực. 

1.5. Kết luận chƣơng 1 

Khôi phục ảnh là một vấn đề rất khó và còn cần nhiều thời gian mới 

đƣợc giải quyết. Khôi phục ảnh có nhiều ứng dụng thực tiễn, áp dụng cho 

một ảnh đơn lẻ hoặc đồng thời cho một chuỗi các ảnh.  

Chƣơng tiếp theo tìm hiểu tổng quan một số phƣơng pháp khôi phục 

ảnh. 

Đã có nhiều kỹ thuật khôi phục ảnh đƣợc nghiên cứu ứng dụng, với 

dự đa dạng của các kỹ thuật. Các kỹ thuật có chi phí tính toán thấp có thể 

áp dụng thời gian thực cho video. Tuy nhiên hiện có ít kỹ thuật đáp ứng 
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yêu cầu thời gian thực. Đây có thể là chủ đề nghiên cứu ứng dụng trong 

thời gian tới. 

Chƣơng này tập trung vào phƣơng pháp khôi phục ảnh dùng bản vá 

với điều kiện tối ƣu hóa địa phƣơng. 

CHƢƠNG 2: KHÔI PHỤC ẢNH DÙNG BẢN VÁ VÀ TỐI ƢU ĐỊA 

PHƢƠNG 

 

Chƣơng này tập trung phân tích thuật toán khôi phục ảnh bằng bản 

vá với tối ƣu địa phƣơng. Các thuật toán khôi phục ảnh bằng bản vá sẽ 

đƣợc trình bày trong mối liên hệ với thuật toán khôi phục ảnh bằng bản vá 

với tối ƣu địa phƣơng  

Các thuật toán khôi phục ảnh bằng bản vá có khả năng lấp khoảng 

trống ảnh bằng cách tổng hợp các vùng ảnh từ một vùng khác. Phƣơng 

pháp này đƣợc gọi là vá, bởi vì trong mỗi lần điền thông tin, thuật toán điền 

một mảng các điểm ảnh, chứ không chỉ là một điểm ảnh duy nhất nhƣ trong 

phƣơng pháp dùng biến phân từng phần.  

2.1. Khôi phục ảnh dùng bản vá 

Trong mục này, một số thuật toán khôi phục ảnh dùng bản vá đƣợc 

tổng hợp, từ đó đƣa ra một thuật toán khôi phục ảnh dùng bản và với điều 

kiện tối ƣu tại địa phƣơng trong mục 2.2 

2.1.1. Khôi phục ảnh dùng vùng mẫu 

Thuật toán này giải quyết vấn đề khôi phục ảnh nhằm mục đích loại 

bỏ một số đối tƣợng của ảnh hoặc sửa chữa phần ảnh bị hỏng bằng cách 

thay thế các vùng trống bằng cách sử dụng thông tin trong phần còn lại của 

ảnh. Phƣơng pháp khôi phục ảnh đề xuất ở đây đƣợc xây dựng trên quan 

điểm: dựa trên các mẫu có tính tƣơng tự địa phƣơng với vùng khôi phục.  



 

Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

21 

Phƣơng pháp này sử dụng các vùng mẫu. Thuật toán chạy lặp với 

các điểm ảnh trống nằm trên đƣờng biên với phần ảnh có đủ thông tin. Với 

mỗi lần lặp, một bản mẫu đƣợc xác định, bản mẫu này sẽ đƣợc so sánh đối 

chiếu với các vùng khác, để tìm vùng có độ tƣơng tự cao nhất. Hàm đánh 

giá độ tƣơng tự này mang tính địa phƣơng bởi nó chỉ áp dụng cho một phần 

của ảnh gần với điểm ảnh đang xét. 

Khi đã tìm ra vùng có độ tƣơng tự cục bộ cao nhất, vùng đó đƣợc 

dùng để vá vào phần trống của điểm ảnh đang xét.  

Trong thuật toán này, kết quả và phụ thuộc nhiều vào trình tự vá. Với 

mỗi trình tự lặp tìm điểm trống cần vá, sẽ có một bản mẫu, khác với bản 

mẫu trong trình tự vá khác. Bởi vậy, ảnh sẽ đƣợc vá khác nhau khi trình tự 

duyệt các điểm trống khác nhau. 

Trong hình 12 , điểm ảnh p của ảnh I bị trống. p nằm trên đƣờng biên 

với vùng có đủ thông tin, của sổ nhỏ màu xanh lá cây tại p xác định ra mẫu. 

Mẫu này sẽ đƣợc đối sánh với vùng ảnh có đủ thông tin, ở gần p. 

 

Hình 12: Khôi phục ảnh dùng vùng mẫu:  

xác định mẫu tại p. 



 

Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

22 

 

Hình 13: Khôi phục ảnh dùng vùng mẫu: tìm miếng vá thích hợp cho p 

tại q’, q”, và cuối cùng tiến hành vá q’ cho p. 

Việc tính toán tƣơng tự tạo ra trọng số dựa trên cạnh và sự khác biệt 

cấu trúc giữa các mẫu ứng cử viên khôi phục. Phƣơng pháp này cho phép 

chọn mẫu khôi phục dựa trên một số yếu tố.  

 

 

a. ảnh đầu vào 
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b. ảnh đầu ra 
 

Hình 14: Khôi phục ảnh dùng vùng mẫu 

 

2.1.2. Khôi phục ảnh dùng bản vá có kết cấu 

Efros và Leung trong [12] đề xuất một phƣơng pháp tổng hợp kết 

cấu từ một kết cấu mẫu. Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng khôi phục ảnh.  

Thuật toán nhƣ sau: Khoảng trống ảnh đƣợc lấp đầy theo đệ quy. Tại 

mỗi điểm ảnh trống P nằm bên cạnh ranh giới với vùng đủ thông tin, vùng 

trống đƣợc vá bằng các giá trị của trong vùng đủ thông tin tại điểm ảnh Q 

sao cho vùng kề Ψ(Q) của Q (một miếng vá vuông có Q là trung tâm) có sự 

tƣơng đồng nhất với vùng kề Ψ(P) của P.  
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a. ảnh kết cấu b. dùng kết cấu để vá 
 

Hình 15: Khôi phục ảnh dùng bản vá có kết cấu:  

bên trái là ảnh kết cấu, bên phải: dùng kết cấu để vá. 

Khoảng cách hình ảnh đƣợc lấp đầy một cách đệ quy, từ ranh giới 

vùng trắng và vùng có thông tin. Mỗi "ô trống" điểm ảnh P tại ranh giới 

đƣợc làm đầy với các giá trị của các điểm ảnh Q (nằm bên ngoài vùng 

trắng, ví dụ nhƣ Q là một điểm ảnh với thông tin hợp lệ). Nhƣ vậy các khu 

vực lân cận Ψ(Q) của Q (một miếng vá vuông có trung tâm tại Q) phần lớn 

tƣơng tự nhƣ khu vực Ψ(P) của P. Điều này có thể đƣợc thể hiện nhƣ một 

vấn đề tối ƣu hóa: 

   ))((minarg,,),()(| QdQQPQValuePOutput            (1.11)  

Trong đó d (Ψ (P), Ψ (Q)) là tổng của khỏang cách phƣơng khác của 

hai bản vá Ψ(P) và Ψ(Q): 

 
i i

jijid
2

212,1 ),(),()(                       (1.12) 

Và các chỉ số i, j chạy theo chiều dài bản vá (ví dụ: nếu   là bản vá có độ 

rộng dài là 11*11, thì 0 ≤ i, j ≤ 10 khi. Khi P đƣợc lấp đầy, thuật toán đánh 

dấu P không còn là điểm trắng nữa, để không phải quay lại điểm P lần nữa. 
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Những thiếu sót chính của thuật toán này là chi phí tính toán cao, 

việc lựa chọn kích thƣớc vùng kề (là một tham số toàn ảnh do ngƣời dùng 

lựa chọn, nhƣng thay đổi tùy thuộc vào nội dung ảnh), thứ tự lấp đầy (có 

thể tạo ra ranh giới chƣa đƣợc nối với một số đối tƣợng) và thực tế là 

không xử lý tốt với các cạnh ảnh. Ngoài ra, kết quả khá là kém nếu khoảng 

trống ảnh lớn và phân tán, ví dụ nhƣ một ảnh có 80% các điểm ảnh đã bị 

mất do nhiễu ngẫu nhiên. 

 

                     a. ảnh đầu vào      b. ảnh đầu ra 

 

Hình 16: Khôi phục ảnh dùng bản vá có kết cấu theo Efros và Leung: 

 

Criminisi và cộng sự [4] cải thiện thuật toán này ở hai khía cạnh. 

Thứ nhất, họ đã thay đổi thứ tự điền thành một phƣơng pháp ƣu tiên, trong 

đó điểm ảnh trống ở các cạnh có độ ƣu tiên cao hơn so với các điểm ảnh 

trống trên vùng bằng phẳng. Do đó, có thể khôi phục chính xác cạnh mà có 

thể bị mất trong thuật toán đầu. 

Thứ hai, họ sao chép toàn bộ các bản vá lỗi thay vì từng điểm đơn lẻ, 

vì vậy phƣơng pháp này nhanh hơn đáng kể.  

Vẫn có một số thiếu sót nhƣ không có khả năng xử lý với phối cảnh 

và cần phải tự chọn kích thƣớc vùng kề (ở đây có hai kích thƣớc để thiết 
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lập, một cho các bản vá để so sánh và một cho các bản vá để sao chép). 

Ngoài ra, các đối tƣợng có cạnh cong có thể không đƣợc khôi phục chính 

xác. 

 

a. ảnh đầu vào b. ảnh đầu ra 
 

Hình 17: Khôi phục ảnh dùng bản vá có kết cấu theo Criminisi và cộng 

sự: bên trái là ảnh đầu vào, bên phải là ảnh kết quả. 

Ashikhmin [2] đóng góp cũng nhƣ cải thiện phƣơng pháp ban đầu 

của Efros và Leung [12]. Với ý tƣởng giảm chi phí tính toán của các thủ 

tục, Ashikhmin đề xuất tìm kiếm các ứng viên tốt nhất Q để sao chép giá trị 

của đó vào điểm ảnh trống P, không tìm kiếm toàn bộ ảnh mà chỉ tìm kiếm 

trong số các ứng cử viên của các điểm kề của P đã đƣợc khôi phục. Tốc độ 

đạt đƣợc với kỹ thuật đơn giản này là đáng kể, và cũng có một ảnh hƣởng 

rất tích cực liên quan đến chất lƣợng ảnh đầu ra. 



 

Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

27 

Trong khi hầu hết các phƣơng pháp khôi phục ảnh cố gắng trở nên 

hoàn toàn tự động (ngoài việc thiết lập một số thông số theo cách thủ 

công), có những phƣơng pháp trợ giúp ngƣời dùng cung cấp kết quả đáng 

kể chỉ với một ít đầu vào từ ngƣời sử dụng.  

Trong nghiên cứu của Sun và cộng sự ngƣời sử dụng phải xác định 

các đƣờng cong trong vùng trống, các đƣờng cong tƣơng ứng với biên của 

đối tƣợng có liên quan. Tổng hợp bản vá đƣợc thực hiện dọc theo những 

đƣờng cong bên trong khoảng trống ảnh, bằng cách sao chép từ các bản vá 

lỗi nằm trên các phân đoạn của các đƣờng cong nằm ngoài khoảng trống, 

trong vùng đã biết.  

Một khi các đƣờng cong đƣợc hoàn thành, các điểm ảnh trống còn 

lại đƣợc khôi phục sử dụng kỹ thuật của Ashikhmin [2] với các ƣu tiên nhƣ 

trong Criminisi và cộng sự [4]. Barnes và và cộng sự [5] đẩy nhanh phƣơng 

pháp này và làm cho đó tƣơng tác, bằng cách sử dụng tìm kiếm ngẫu nhiên 

và kết hợp thành một bƣớc tuyên truyền cấu trúc và tổng hợp kết cấu của 

Sun và cộng sự. 

2.1.3. Khôi phục ảnh dùng bản vá với độ thưa 

Trong các phƣơng pháp khôi phục ảnh vá dùng kết cấu của Efros và 

Leung [12], và khôi phục ảnh bởi Criminisi và cộng sự [4], các bản vá của 

một ảnh tạo nên một từ điển tốt để biểu thị các phần khác của ảnh. Ý tƣởng 

này đã đƣợc áp dụng thành công các lĩnh vực xử lý ảnh khác, ví dụ nhƣ 

giảm nhiễu và phân vùng ảnh. 

Biểu diễn ảnh thƣa có tính tổng quát hơn bằng cách sử dụng từ điển 

để khôi phục bối cảnh. Ví dụ, bằng cách sử dụng từ điển overcomplete 

thích hợp với việc biểu diễn ảnh hình học và kết cấu, Elad và cộng sự [15] 

đề xuất một mô hình phân tách ảnh với hệ số thƣa dạng hình học và các 
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thành phần kết cấu của ảnh, và chỉ ra rằng mô hình có thể dễ dàng thích 

hợp với khôi phục ảnh. 

Mô tả về mô hình này nhƣ sau. 

Cho u là một ảnh đại diện là một vector trong R
N
. Các ma trận Dg, Dt 

kích thƣớc N × kg và N × kt biểu diễn cho bộ từ điển hình học và bộ từ điển 

kết cấu. Gọi αg ∈ R
kg

 và αt ∈ R
kg

 là hệ số hình học và hệ số kết cấu, vậy  

u = Dg αg + Dtαt     ( 1.13) 

biểu diễn cho sự tách ảnh thành hai phần hình học và kết cấu, sử 

dụng từ điển thu thập trong Dg và Dt.  

Elad và cộng sự [15] đề xuất mô hình biến phân với tổng biến thể để thể 

hiện các ràng buộc: 

 )(min
2

211),(
ggttgggtg DTVDDu

tg




     ( 1.14) 

Trong đó, TV biểu thị tổng số biến thể, λ, γ> 0. Mô hình này có thể 

dễ dàng thích ứng với một mô hình cho khôi phục ảnh.  

Trong công thức trên u -Dg αg -Dtαt có thể đƣợc xem nhƣ phần nhiễu 

của ảnh và λ là một tham số mà phụ thuộc nghịch với độ nhiễu. Do đó, mặt 

nạ khôi phục có thể đƣợc xem nhƣ một vùng nơi độ nhiễu là rất lớn (vô 

hạn). 

Các bản vá ảnh là căn hai kích thƣớc của n =√ n × √ n.  
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Hình 18: Khôi phục ảnh dùng độ thƣa: 

bộ từ điển hình học và bộ từ điển kết cấu  

 

 

a. ảnh đầu vào b. ảnh đầu ra 
 

Hình 19: Khôi phục ảnh dùng độ thƣa: 
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a. ảnh đầu vào bị nhiễu b. ảnh đầu ra 
 

Hình 20: Khôi phục ảnh dùng độ thƣa: 

bên trái là ảnh đầu vào bị nhiễu, bên phải là ảnh kết quả 

2.1.4. Khôi phục ảnh dùng kết hợp bản vá và biến phân từng phần PDE 

Phƣơng pháp khôi phục ảnh dùng biến phân từng phần PDE khôi 

phục ảnh tốt cho các vùng mỏng hoặc phân bố rải rác. Tuy nhiên, có nhƣợc 

điểm chung: chúng không thể khôi phục đúng kết cấu, và điều này đặc biệt 

có thể nhìn thấy trên khôi phục một vùng lớn. Mặt khác, phƣơng pháp vá 

không có khả năng để xử lý miền khôi phục thƣa nhƣ trong hình 18, nơi độ 

thƣa quá lớn. Ngƣợc lại, hầu hết các mô hình PDE biến phân tiếp tục áp 

dụng tốt trong trƣờng hợp này, ví dụ trong hình 21 theo mô hình đề xuất 

của Masnou và Morel mang lại kết quả khôi phục. Rõ ràng, một số thông 

tin hình học có thể đƣợc phục hồi, nhƣng không có kết cấu. 
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Hình 21: Một hình ảnh ban đầu, sau khi loại bỏ 15x15 hình 

vuông (hơn 87% các điểm ảnh đƣợc loại bỏ), và khôi phục lại với các 

phƣơng pháp đƣợc giới thiệu bởi Masnou và Morel 

 

Mặt khác, phƣơng pháp khôi phục ảnh dùng bản vá không thể xử lý 

các vùng thƣa, vì có thể không thể tìm thấy trong từ điển. 

Đã có một số nghiên cứu kết hợp Khôi phục ảnh dùng kết hợp bản vá 

và biến phân từng phần PDE để xử lý cả kết cấu và hình học các cấu trúc.  

Drori, Cohen, và Yeshurun trong [13] tiến hành tìm kiếm các vùng 

lân cận tƣơng tự với hƣớng dẫn bởi một ƣớc tính sơ bộ. Các giá trị khôi 

phục sử dụng trên nhiều cấp độ co ảnh (scale) và chiến lƣợc chập. Ngoài ra, 

các bản vá lỗi hợp lệ đƣợc tăng cƣờng bằng cách sử dụng phép quay, và 

phản xạ. Một ví dụ từ Drori và cộng sự [13] đƣợc thể hiện trong hình dƣới. 
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a. ảnh đầu vào bị nhiễu 

 

 

b. Mặt nạ 

 

c. ảnh kết quả 
 

Hình 22: Khôi phục dùng kết hợp bản vá và biến phân từng phần PDE 
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2.1.5. Một số dạng khôi phục ảnh bằng bản vá khác 

Tất cả các phƣơng pháp nêu trên chỉ liên quan đến một ảnh duy nhất. 

Đối với trƣờng hợp nhiều ảnh, có cách để khôi phục ảnh: khôi phục chuỗi 

ảnh trong video, và khôi phục một ảnh nhƣng sử dụng thông tin từ một số 

ảnh khác. 

Video có thể cần đƣợc khôi phục để là "xóa lỗi quay phim" và khôi 

phục những khối ảnh bị mất và cho các ứng dụng phục hồi phim (xử lý 

những khoảng trống ảnh tạo ra bởi bụi, xƣớc hay mài mòn) 

Một khó khăn đặc biệt trong video khôi phục phục hồi phim là cho 

chất lƣợng ảnh đẹp của các đầu ra, phát hiện khoảng trống và làm đầy đƣợc 

giải quyết đồng thời, và trong giảm nhiễu. 

 

   

a. video ban đầu 

 

   

b. video kết quả 
 

Hình 23: Khôi phục ảnh dùng bản vá cho video 
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Wexler và cộng sự đề xuất một thuật toán khôi phục video không 

gian - thời gian, phát triển từ kỹ thuật Efros và Leung [12] và kết hợp đó 

với ý tƣởng gắn kết giữa các vùng láng giềng phát triển bởi Ashikhmin [2].  

Đầu tiên, đối với mỗi sản phẩm điểm ảnh P ta xét một không gian - 

thời gian tập trung tại P, so sánh đó với tất cả các khối có thể trong đoạn 

video, tìm vị trí Q tƣơng tự nhất, đó sẽ là lời giải của P.  

Đối với mỗi khối thông tin ta xét và so sánh không chỉ màu sắc mà 

còn vector chuyển động. Sau đó, thay vì sao chép giá trị của Q vào P, ta 

chép vào P trung bình của các ứng viên những lân cận của P: ví dụ, nếu R 

là ở bên phải của P và S là phóng viên của R, sau đó các điểm ảnh bên trái 

của S sẽ đƣợc tham gia ở mức trung bình để điền vào P. Điều này đƣợc dựa 

trên ý tƣởng của Ashikhmin [2]  

Những thiếu sót của phƣơng pháp khôi phục phim này là rằng các 

kết quả bị mờ đáng kể (do sử dụng hàm trung bình), chỉ đƣợc áp dụng giới 

hạn cho máy ảnh tĩnh (để đơn giản ƣớc lƣợng chuyển động) và chuyển 

động định kỳ mà không có sự thay đổi về quy mô, và chi phí tính toán là 

khá cao (do sự so sánh của các khối 3D). 

Shiratori và cộng sự thực hiện khôi phục phim với một bản vá dựa 

trên kỹ thuật tƣơng tự nhƣ của Efros và Leung [12] và sau đó truyền các 

màu sắc dọc theo (khôi phục) quỹ đạo chuyển động. Phƣơng pháp này giả 

định rằng thông tin chuyển động là đủ để điền vào các lỗ hổng trong video, 

tuy nhiên không phải luôn luôn nhƣ vậy. Kết quả có thể bị mờ, do bƣớc 

truyền màu. 

Patwardhan và cộng sự đề xuất một phƣơng pháp hình khôi phục bao 

gồm ba bƣớc. Trong bƣớc đầu tiên phân tách các chuỗi video thành các lớp 

chuyển động nhị phân foreground và background, đƣợc sử dụng để xây 

dựng ba khuôn ảnh (một khuôn là tƣơng đƣơng với một ảnh toàn cảnh 
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đƣợc tạo ra bởi khâu cùng một số ảnh): một bức tranh cho nền trƣớc, một 

cho nền và một phần cho các thông tin chuyển động. Hai bƣớc khác của 

thuật toán khôi phục cho hai khuôn cuối cùng.  

Các thuật toán đƣợc giới hạn cho trƣờng hợp vị trí chuyển động máy 

ảnh gần nhƣ song song với mặt phẳng ảnh, và các đối tƣợng di chuyển một 

cách lặp và không thay đổi kích thƣớc: đó là những hạn chế đƣợc áp đặt để 

thuật toán vá tổng hợp tƣơng tự nhƣ của Efros và Leung [12] có thể đƣợc 

áp dụng đƣợc. 

Hays và Efros [8] thực hiện khôi phục của một ảnh duy nhất sử dụng 

thông tin từ một cơ sở dữ liệu với một số hàng triệu ảnh. Họ sử dụng một 

cảnh - mô tả để giảm không gian tìm kiếm trong 2.000.000 ảnh khác để 

điền vào ảnh ban đầu. 

Các thiếu sót chính của phƣơng pháp này là đó dựa trên việc quản lý 

và điều hành một cơ sở dữ liệu ảnh lớn. Khi thuật toán không thành công, 

đó có thể là do thiếu cảnh tốt phù hợp (nếu ảnh mục tiêu là không điển 

hình), hoặc do hành vi vi phạm ngữ nghĩa (ví dụ nhƣ thất bại trong việc 

nhận ra một đối tƣợng do đó không tìm ra đƣợc bản vá phù hợp). 
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a. ảnh đầu vào 

 

 

b. ảnh kết quả 
 

Hình 24: Khôi phục ảnh dùng bản vá từ các ảnh khác: 
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2.2. Khôi phục ảnh dùng bản vá với điều kiện tối ƣu địa phƣơng 

Trên cơ sở một số phƣơng pháp khôi phục ảnh đƣợc giới thiệu tại 

chƣơng 1, chƣơng 2 chuyên sâu về phƣơng pháp khôi phục ảnh dùng bộ vá. 

2.2.1. Bước tiền xử lý ảnh màu: Tách ảnh 

Trong bƣớc tiền xử lý, ảnh màu đầu vào đƣợc tách theo bốn cách nhƣ sau: 

A. Dùng mức xám:  

Ảnh đƣợc tách thành 03 kênh RGB, sau đó mỗi kênh màu đƣợc nhân 

với tham số độ sáng cho từng kênh màu, tiếp theo cộng lại, ta đƣợc một ảnh 

xám. Các tham số đó nhƣ sau: 

B’ = B * 0.0114, 

G’ = G * 0.587,         ( 1.15) 

R’ = R * 0.299 

Với cách này, ảnh màu đầu vào sẽ cho một ảnh xám. 

B. Tách RGB:  

Mỗi kênh màu ảnh R, G và B của ảnh đầu vào đƣợc coi là một ảnh 

xám độc lập. Thuật toán khôi phục ảnh sẽ áp dụng cho từng kênh màu trên. 

Cuối cùng, các kết quả của từng kênh màu sẽ đƣợc nhóm lại để tạo ra ảnh 

màu kết quả. 

C. Tách trong không gian Vector: 

Ảnh màu đầu vào đƣợc tách thành ba kênh trong không gian vector 

màu RGB: Độ dài của vector p, và hai góc Ψ và Φ tạo bởi vector với hai 

mặt phẳng qui chiếu. 
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Hình 25: Tách trong không gian Vector 

Sau khi tách ảnh bằng một trong bốn cách nêu trên, các ảnh xám sẽ 

đƣợc phân tích xung các vùng mất thông tin, từ đó tìm ra bản vá để đắp vào 

phần mất thông tin. 

2.2.2. Phát biểu bài toán phôi phục ảnh bằng bản vá 

Gọi Φ là vùng bị mất thông tin trong ảnh.Ψp là một điểm ảnh trong 

vùng này, đồng thời nằm trên đƣờng biên với vùng có đủ thông tin. Gọi Ψp 

là miếng vá cho điểm p.  

Bài toán có mục đích lựa chọn một bản vá *

px  có độ tƣơng tự địa 

phƣơng cao nhất. Điều này có thể đạt đƣợc bằng cách quan tâm đến độ 

sắc nét ảnh và các chi tiết, trong khi xem xét mối quan hệ giữa các 

miếng vá. 

2.2.3. Điều kiện tối ưu địa phương 

Điền kiện cần thiết là: Bản vá *

px cho điểm p phải tƣơng đồng với bản 

vá *

px  của các điểm lân cận của p. Nhƣ vậy cần tìm tối thiểu sự khác biệt 

giữa *

px  và *

px . Đây chính là độ tƣơng đồng địa phƣơng mà thuật toán này 

quan tâm đến. 

Biểu diễn một các hình thức quan hệ giữa các vùng nhƣ sau: 
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)()|,(),,( **

ppppppp xPxxPxxP              (1.16) 

Trong đó Xp là tập hợp các bản vá cho điểm p, 
pX  là tập hợp các bản 

vá cho các lân cận của điểm p. 

Bởi quá trình lựa chọn của 
px . độc lập Ψp, phƣơng trình trên có thể 

đƣợc viết lại nhƣ sau: 

   
pppppppp xPxxPxPxxP )(),( ,         (1.17) 

   
pppppppp xPxxPxPxxP )(),(

~

,       (1.18) 

 Ta có thế xác định hàm số khoảng cách giữa xp và Ψp 

)),exp()|( 2

pppp dxxP         (1.19) 

Hàm này thể hiện độ tƣơng đồng của các ứng cử vá với vùng mục 

tiêu. 

Việc lựa chọn bản vá đƣợc thực hiện dựa trên tìm kiếm vùng.  

Tuy nhiên, nhƣ Criminisi và cộng sự [3] cho thấy rằng, cấu trúc địa 

phƣơng và kết cấu của ảnh có tác động lớn đến kết quả, các yếu tố này có 

thể đƣợc biểu diễn bởi một phần cƣờng độ cạnh và thứ tự tiên điền trong 

vùng mục tiêu. Thứ tự ƣu tiên này xác định trình tự khôi phục ảnh. 

Ngoài ra, )|( pp xxP  tƣơng ứng với sự khác biệt giữa các bản vá lỗi 

lân cận. 

Tối ƣu toàn ảnh của sự khác biệt đó có thể thu đƣợc thông qua các 

phƣơng pháp tính toán. Ở đây, để giảm chi phí tính toán và đạt đƣợc một 

phƣơng pháp khôi phục ảnh nhanh, ta tìm sự tối thiểu sự khác biệt của một 

bản vá ứng cử viên với vùng mục tiêu: 

)),(exp(max)|( 2

ppXxpp xxdxxP
pp

    (1.20) 
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2.2.4. Thuật toán 

Thuật toán sau đây thực hiện việc tìm kiếm bản vá theo điều kiện tối 

ƣu độ tƣơng đồng địa phƣơng. Thuật toán sử dụng các khái niệm sau: 

Mặt nạ là ma trận xác định các vùng bị hỏng cần khôi phục. 

Bản vá, nhƣ đã nêu trên, tìm một phần ảnh ở chỗ không hỏng để vá 

vào vùng bị hỏng. 

Tối ƣu độ tƣơng tự địa phƣơng: làm cho bản vá có độ tƣơng đồng 

cao nhất với vùng lân cận xung quanh vùng cần vá. 

 

THUẬT TOÁN KHÔI PHỤC ẢNH DÙNG BẢN VÁ TỐI ƢU  

ĐỘ TƢƠNG TỰ ĐỊA PHƢƠNG 

Đầu vào: ảnh  màu, mặt nạ xác định vùng cần vá. 

Đầu ra: ảnh màu, đã đƣợc khôi phục. 

Thực hiện: 

1. Chọn các điểm ảnh trên ranh giới của các vùng bị mất với độ 

ƣu tiên cao nhất theo điều kiện [15]. 

2. Trích xuất một danh mục các bản vá lỗi từ các điểm ảnh trong 

phần ảnh có đủ thông tin. 

3. Lấy ra các bản vá lỗi cho các điểm ảnh lân cận tại đƣờng biên  

4. Tính giá trị nhất quán địa phƣơng để chọn tối ƣu vá lỗi cho 

điểm ở đƣờng biên nêu trên.  

5. Quay trở lại 1 cho đến khi toàn bộ các điểm trống đã đƣợc gán 

bản vá. 
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2.2.5. Đầu vào và đầu ra của thuật toán khôi phục ảnh dùng bản vá với 

điều kiện tối ưu địa phương. 

Dƣới đây là một số ví dụ khôi phục ảnh màu với ảnh đầu vào và ảnh 

đầu ra. 

 

a. ảnh đầu vào bị nhiểu b. ảnh kết quả 

Hình 26: Khôi phục ảnh dùng bản vá tối ƣu địa phƣơng 
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a. anh đầu vào bị nhiễu 

 

 

b. ảnh kết quả 

Hình 27: Khôi phục ảnh dùng bản vá tối ƣu địa phƣơng 
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2.3. Kết luận chƣơng 2 

Chƣơng này phân tích một số thuật toán khôi phục ảnh dùng bả vá 

trong đó có phƣơng pháp khôi phục giữ gìn ảnh chi tiết, kết cấu và sắc nét 

trong ảnh, bằng cách mở rộng các phƣơng pháp mẫu dựa trên thiết lập tính 

nhất quán của địa phƣơng. Kết hợp cạnh địa phƣơng khi tìm sự giống nhau 

địa phƣơng của các mẫu ứng cử viên gần ranh giới vùng khôi phục. Việc 

tính toán tƣơng tự tạo ra trọng số cho mỗi miếng vá ứng cử viên, từ đó 

quyết định thứ tự khôi phục thông qua một danh mục các bản vá. Kết quả 

thực nghiệm cho thấy các ƣu thế của phƣơng pháp này so với các phƣơng 

pháp khác 
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CHƢƠNG 3: CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM  

 

3.1. Môi trƣờng cài đặt 

Chƣơng trình đƣợc cài đặt trên Môi trƣờng Microsoft Windows 

Ultimate Edition 32-bit Service Pack 1, sử dụng Microsoft Visual Studio 

2010 với máy tính có cấu hình nhƣ sau: 

 CPU: Intel (R) Core (TM) i3 CPU - M 370 @ 2.40 GHz 

 Memory Type: DDR3 

 Memory Size: 4096 Mbytes (4 GB)  

 HDD: 320 GB 

Mã nguồn có từ Jun Zhou và Antonio Robles-Kelly, Canberra 

Research Lab, NICT, Australia và đƣợc chỉnh sửa theo yêu cầu của luận 

văn. 

3.2. Kết quả thực nghiệm 

Phần này báo cáo kết quả thử nghiệm sử dụng phƣơng pháp khôi 

phục ảnh dùng bản vá tối ƣu độ tƣơng tự cục bộ.  

Đầu vào của thuật toán là một ảnh gốc, một mặt nạ. 

Đầu ra là ảnh đƣợc khôi phục ở các phần đánh dấu trong mặt nạ. 

Mã nguồn có từ Jun Zhou và Antonio Robles-Kelly, Canberra 

Research Lab, NICT, Australia 



 

Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

45 

 

a. ảnh gốc 

 

b. Mặt nạ phần cần khôi phục 

Hình 28: Ảnh gốc và mặt nạ 
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Các vị trí đƣờng biên 

Hình 29: Kiểm tra phần biên của mặt nạ 

Thuật toán kiểm tra các điểm ảnh của mặt nạ, nằm trên đƣờng biên 

với phần tốt của ảnh (hình 25) 

 

ảnh kết quả 
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Phần đƣợc khôi phục 

Hình 30: Kiểm tra phần biên của mặt nạ 

Có thể nhận thấy rằng phần kết cấu (mái ngói) đƣợc khôi phục phù 

hợp với các vùng lân cận.  

Một ví dụ khác khôi phục phần có kết cấu mạnh, ít lỗi: 
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MSE=0.018, PSNR=65.673 

 

Một số ví dụ khác khôi phục phần có kết cấu mạnh, có lỗi: 

  

 Khôi phục kết cấu không đủ nét 

MSE=0.015, PSNR=66.506 

Hình 31: Khôi phục phần có kết cấu mạnh, có lỗi 



 

Số hoá bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN    http://www.lrc.tnu.edu.vn 

 

 

49 

  

 MSE=0.012, PSNR=67.397 

Hình 32: Lỗi khôi phục phần có kết cấu phức tạp 

Trong hình 28 phần mái ngói có cấu trúc khá phức tạp,Việc khôi 

phục ảnh để lại lỗi khi phần mái cần liền, song bị phân thành 3 khúc. 

Trong hình 29 phần mặt nạ cắt qua mặt nƣớc, nơi có sự thay đổi màu 

yếu (kết cấu yếu). Tuy nhiên thuật toán khôi phục đƣợc tốt phần kết cấu 

yếu. 

 

  

 MSE=0.007, PSNR=69.755 

Hình 33: Khôi phục kết cấu yếu, tốt 
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 Phần màu trắng bị cắt khúc 

Hình 34: Khôi phục kết cấu yếu, có lỗi 

 

 

  

 MSE=0.010, PSNR=68.090 

Hình 35: Khôi phục kết cấu yếu, ít lỗi 
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 MSE=0.013, PSNR=66.898 

  

 MSE=0.007, PSNR=69.539 

Hình 36: Khôi phục kết cấu phức tạp, ít lỗi 

 

MSE=0.015, PSNR=66.428 
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Đƣờng vai không đƣợc liền, do kết cấu yếu 

MSE=0.018, PSNR=65.712 

Hình 37: Khôi phục kết cấu phức tạp, ít lỗi 
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 Đƣờng trắng bị tách thành hai đoạn 

MSE=0.011, PSNR=67.608 

Hình 38: Khôi phục kết cấu phức tạp, ít lỗi 

  

 Lỗi đứt quãng nhỏ 

MSE=0.007, PSNR=69.755 

Hình 39: Khôi phục kết cấu phức tạp, ít lỗi 
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3.3. So sánh với một số phƣơng pháp khác 

So sánh phƣơng pháp khôi phục ảnh dùng vá và kiểm tra độ tƣơng tự 

cục bộ với các phƣơng pháp khôi phục bằng vá khác đƣợc thực hiện với 

cùng một ảnh đầu vào dƣới đây 

 

a:  Ảnh gốc 512 * 512 

RGB Lena, 

b: phƣơng pháp khôi 

phục ảnh dùng vá và 

kiểm tra độ tƣơng tự 

cục bộ (t = 783.79s, 

OSNR = 21.803 dB) 

c:  phuong pháp trung 

bình không cục bộ (t = 

6696.7 s, PSNR = 

16.750dB). 

 

d: Mặt nạ xác 

định vùng hỏng 

e: Phƣơng pháp tổng 

biến thể (t = 10200 s, 

PSNR = 19.995 dB), 

f : phƣơng pháp cắt 

trên ngƣỡng (t = 2015.1 

s, PSNR = 17.468 dB) 
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Phƣơng pháp khôi phục ảnh dùng vá và kiểm tra độ tƣơng tự cục bộ 

(t = 783.79s, OSNR = 21.803 dB) cho phép giữ đƣợc sƣ tƣơng đồng về kết 

cấu tốt nhất.. 

Tùy theo trƣờng hợp cụ thể về kíc thƣớc vùng mặt nạ và độ phức tạp 

của kết cấu, có thể có it lỗi khi khôi phục ảnh. 

3.4. Kết luận chƣơng 3 

Chƣơng này thử nghiệm phƣơng pháp khôi phục ảnh giữ gìn ảnh chi 

tiết, kết cấu và sắc nét ảnh bằng cách mở rộng các phƣơng pháp dựa vào 

mẫu dựa, trên một thiết lập tính nhất quán của địa phƣơng. Thuật toán kết 

hợp cạnh địa phƣơng trƣớc khi có sự giống nhau của các mẫu ứng cử viên 

khôi phục ảnh tại ranh giới vùng khôi phục ảnh trên một vùng địa phƣơng. 

Việc tính toán tƣơng tự tạo ra trọng số cho mỗi miếng vá ứng cử viên, từ đó 

quyết định thứ tự khôi phục ảnh thông qua một số lần lặp.  
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KẾT LUẬN 

Luận văn này giải quyết vấn đề khôi phục phần trong ảnh mà nhằm 

mục đích loại bỏ các đối tƣợng từ một ảnh hoặc sửa chữa ảnh bị hƣ hỏng 

bằng cách thay thế các vùng thiếu bằng cách sử dụng thông tin trong phần 

còn lại của trƣờng. Phƣơng pháp khôi phục ảnh đề xuất ở đây đƣợc xây 

dựng trên một quan điểm dựa trên các mẫu tăng cƣờng tính nhất quán địa 

phƣơng của vùng khôi phục.  

Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện bằng cách chọn các bản vá tối ƣu 

tối đa hoá tính nhất quán của địa phƣơng đối với các bản vá lỗi tiếp giáp 

với ứng cử viên. Việc tính toán tƣơng tự tạo ra trọng số dựa trên một cạnh 

trƣớc và sự khác biệt cấu trúc giữa các mẫu ứng cử viên khôi phục mẫu. 

Phƣơng pháp này cho phép các thế hệ của một chuỗi khôi phục dựa trên 

một danh mục các yếu tố. Các thực nghiệm cho thấy phƣơng pháp đề xuất 

cung cấp một mức cải thiện so với các phƣơng pháp khác. 
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PHỤ LỤC: TRÍCH MÃ NGUỒN 

 

Mục này trích một đoạn mã nguồn phân tích  bản vá : 

#include "Exemplar.h" 

#include "Local.h" 

#include "Parallel.h" 

 

IplImage* exmpExtractPatch(IplImage *img, int r, int c, int size) { 

    IplImage* ret = cvCreateImage(cvSize((size*2)+1,(size*2)+1),img-

>depth,img->nChannels);  

    for(int a = -size; a <= size; a++) { 

        for(int b = -size; b <= size; b++) { 

            int row = r + a, col = c + b; 

            if(row >= img->height) row = img->height-1; 

            if(row < 0) row = 0; 

            if(col >= img->width) col = img->width-1; 

            if(col < 0) col = 0; 

            int x = row - (r - size), y = col - (c - size); 

            cvSet2D(ret, x, y, cvGet2D(img, row, col)); 

        } 

    } 

    return ret; 

} 

 

void exmpBorderFront(IplImage *msk, vector< pair<int, int> >& 

borderPixels) { 

    if(!msk) return; 

    borderPixels.clear(); 
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    for(int a = 0; a < msk->height; a++) { 

        for(int b = 0; b < msk->width; b++) { 

            if( iPixel(msk, a, b) < 128 )  continue; 

            if( iPixel(msk, a+1, b) < 128 ||  

                iPixel(msk, a, b+1) < 128 ||  

                iPixel(msk, a-1, b) < 128 ||  

                iPixel(msk, a, b-1) < 128 ) { 

                borderPixels.push_back(make_pair(a, b)); 

            } 

        } 

    } 

    return; 

} 

 

void exmpListSourcePatches(IplImage *msk, vector< pair<int, int> >& 

sourcePatches,  

                           int patchSize, int stepSize) { 

    if(!msk) return; 

    sourcePatches.clear(); 

    bool foundUncertain = false; 

    for(int a = patchSize; a < msk->height - patchSize; a+=stepSize) { 

        for(int b = patchSize; b < msk->width - patchSize; b+=stepSize) { 

            foundUncertain = false; 

            for(int a1 = a - patchSize; a1 <= a + patchSize && 

!foundUncertain; a1++) { 

                for(int b1 = b - patchSize; b1 <= b + patchSize && 

!foundUncertain; b1++) { 

                    if( iPixel(msk, a1, b1) < 128 ) { 

                        foundUncertain = true; 
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                        break; 

                    } 

                } 

            } 

            if( foundUncertain ) continue; 

            sourcePatches.push_back(make_pair(a, b)); 

        } 

        if( processEvents() ) { 

            sourcePatches.clear(); 

            return; 

        } 

    } 

} 

 

double exmpGetPatchDistance( IplImage *img, IplImage *msk, int x1, int 

y1, int x2, int y2, int patchSize, 

                             double earlyExit, double *result) { 

    double dis = 0.0; 

    for(int a = -patchSize; a <= patchSize; a++) { 

        for(int b = -patchSize; b <= patchSize; b++) { 

            int cx1 = x1 + a, cy1 = y1 + b; 

            int cx2 = x2 + a, cy2 = y2 + b; 

            if( cx1 < 0 || cx1 >= img->height ) continue; 

            if( cy1 < 0 || cy1 >= img->width ) continue; 

            if( cx2 < 0 || cx2 >= img->height ) continue; 

            if( cy2 < 0 || cy2 >= img->width ) continue; 

            if( iPixel(msk, cx1, cy1) > 128 ) continue; 

            if( earlyExit >= 0.0 && dis > earlyExit ) return 1e50; 

            for(int k = 0; k < img->nChannels; k++) { 
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                dis += iSq( iPixel( img, cx1, cy1, k ) - iPixel( img, cx2, cy2, k ) 

); 

            } 

        } 

    } 

    if( result != NULL ) (*result) = dis; 

    return dis; 

} 

 

void exmpFillPatch( IplImage *img, IplImage *msk, int sx, int sy, int dx, 

int dy, int patchSize ) { 

    for(int a = -patchSize; a <= patchSize; a++) { 

        for(int b = -patchSize; b <= patchSize; b++) { 

            int cx1 = sx + a, cy1 = sy + b; 

            int cx2 = dx + a, cy2 = dy + b; 

            if( iPixel( msk, cx2, cy2 ) < 128.0 ) continue; 

            if( cx1 < 0 || cy1 < 0 || cx2 < 0 || cy2 < 0 ) continue; 

            if( cx1 >= img->height || cy1 >= img->width ||  

                cx2 >= img->height || cy2 >= img->width ) continue; 

            iSixel( msk, cx2, cy2, 0.0 ); 

            cvSet2D( img, cx2, cy2, cvGet2D( img, cx1, cy1 ) ); 

        } 

    } 

} 

 

double exmpGetConfidence( IplImage *cp, int x, int y, int patchSize ) { 

    double thelta = 0; 

    for(int a = x - patchSize; a <= x + patchSize; a++) { 

        for(int b = y - patchSize; b <= y + patchSize; b++) { 
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            thelta += iPixel(cp, a, b); 

        } 

    } 

    int patchDiameter = (patchSize*2)+1; 

    thelta /= (double)(patchDiameter*patchDiameter); 

    if( thelta < 0.0 ) thelta = 0.0; 

    if( thelta > 1.0 ) thelta = 1.0; 

    return thelta; 

} 

 

void exmpUpdateConfidence( IplImage *img, IplImage *msk, IplImage 

*cp, int x, int y, int patchSize ) { 

    if( patchSize <= 0 || !img || !msk || !cp ) return; 

    double thelta = exmpGetConfidence( cp, x, y, patchSize ); 

    for(int a = x - patchSize; a <= x + patchSize; a++) { 

        for(int b = y - patchSize; b <= y + patchSize; b++) { 

            if( iPixel(msk, a, b) < 128 ) continue; 

            iSixel( cp, a, b, thelta ); 

            if( a == x && b == y ) { 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

Vector2D exmpGradient( IplImage *image, IplImage *mask, int x, int y ) 

{ 

    double dx = 0.0, dy = 0.0, d = 0.0; 

    int r = 1; 
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    while( d == 0.0 ) { 

        double k = (1.0 / (2.0 * (double)(r))); 

        double xpr = iPixel(image, x + r, y, -1); 

        double xmr = iPixel(image, x - r, y, -1); 

        double ypr = iPixel(image, x, y + r, -1); 

        double ymr = iPixel(image, x, y - r, -1); 

        double cdx = xpr - xmr; 

        double cdy = ypr - ymr; 

        if( iPixel(mask, x + r, y) > 128 || iPixel(mask, x - r, y) > 128 ) cdx = 

0.0; 

        if( iPixel(mask, x, y + r) > 128 || iPixel(mask, x, y - r) > 128 ) cdy = 

0.0; 

        dx = k * cdx; dy = k * cdy; 

        d = sqrt(iSq(dx)+iSq(dy)); 

        r++; 

        if( r > EXMP_GRADIENT_MAX_RADIUS ) return Vector2D(0.0, 

0.0); 

    } 

    return Vector2D( dx , dy ); 

} 

 

double exmpCalculateDatapoint( IplImage *img, IplImage *msk, int x, int 

y,  

                          int windowSize, int patchSize ) { 

    if( patchSize <= 0 || !img || !msk ) return 0.0; 

 

    // Create image patches 

    IplImage *mskWindow = exmpExtractPatch( msk, x, y, windowSize ); 
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    IplImage *mskdx = cvCreateImage( cvGetSize(mskWindow), 

IPL_DEPTH_32F, 1 ); 

    IplImage *mskdy = cvCreateImage( cvGetSize(mskWindow), 

IPL_DEPTH_32F, 1 ); 

     

    //Sobel differentiate mask image 

    cvSobel( mskWindow, mskdx, 0, 1, 3 ); 

    cvSobel( mskWindow, mskdy, 1, 0, 3 ); 

     

    // Setup for isotope 

    Vector2D newIsotope(0.0, 0.0); 

    Vector2D maxIsotope(0.0, 0.0); 

    double maxIsotopeLength = 0.0; 

     

    // Loop through to find maximum isotopes 

    for(int a = -patchSize; a <= patchSize; a++) { 

        for(int b = -patchSize; b <= patchSize; b++) { 

            if( iPixel( msk, x + a, y + b ) > 128 ) continue; 

            newIsotope = exmpGradient( img, msk, x + a, y + b ); 

            double newLength = newIsotope.length(); 

            if( newLength > maxIsotopeLength ) { 

                maxIsotopeLength = newLength; 

                maxIsotope = newIsotope; 

            } 

        } 

    } 

    // Turn vector 90 degrees 

    Vector2D isotope = Vector2D( -maxIsotope.y, maxIsotope.x ); 
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    // Get normal and normalize it 

    Vector2D normal( iPixel( mskdx, (mskdx->height/2)+1, (mskdx-

>width/2)+1 ),  

                     iPixel( mskdy, (mskdy->height/2)+1, (mskdy->width/2)+1 ) 

); 

    normal.normalize(); 

     

    double dataPointValue = fabs(isotope * normal) / 

EXMP_DATAPOINT_ALPHA; 

    if( dataPointValue < 0.0 ) dataPointValue = 0.0; 

     

    cvReleaseImage( &mskWindow ); 

    cvReleaseImage( &mskdx ); 

    cvReleaseImage( &mskdy ); 

     

    return dataPointValue; 

} 

 

double exmpCalculatePriority( IplImage *img, IplImage *msk, IplImage 

*cp, int x, int y, int patchSize, 

                              double *result) { 

    if( patchSize <= 0 || !img || !msk || !cp) return 0.0; 

    double ret = exmpGetConfidence(cp, x, y, patchSize) *  

        exmpCalculateDatapoint( img, msk, x, y,  

        EXMP_DATAPOINT_NORMAL_WINDOWSIZE, patchSize ); 

    if( result ) (*result) = ret; 

    return ret; 

} 
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void exmpInitializePriority( IplImage *img, IplImage *msk, IplImage *cp 

) { 

    if( !img || !msk || !cp ) return; 

    for(int a = 0; a < msk->height; a++) { 

        for(int b = 0; b < msk->width; b++) { 

            if( iPixel(msk, a, b) < 128 ) iSixel( cp, a, b, 1.0 ); 

            else iSixel( cp, a, b, 0.0 ); 

        } 

    } 

} 

 

void exmpSourceMask( IplImage *imsk, IplImage *smsk, int dis ) { 

    cvDilate(smsk, smsk, 0, dis); 

    for(int a = 0; a < smsk->height; a++) { 

        for(int b = 0; b < smsk->width; b++) { 

            if( iPixel(imsk, a, b) > 128 ) { 

                iSixel(smsk, a, b, 0.0); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

void exmpInPaint(IplImage *img, IplImage *msk, int iter, int patchSize, 

int boundary, int skip, int method, bool GPU) { 

    if(!img || !msk || iter<=0 || patchSize<=1) return; 

 

    IplImage *iterImg = iCloneFloat( img, 1.0 ); 

    IplImage *iterMask = cvCloneImage( msk ); 

    IplImage *sourceMask = cvCloneImage( msk ); 
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    IplImage *confidence = iCloneFloat( msk, 1.0 ); 

 

    exmpInitializePriority( iterImg, iterMask, confidence ); 

 

    vector< pair<int, int> > borderPixels; 

    vector< pair<int, int> > sourcePatches; 

    vector<double> borderPriority; 

 

    exmpSourceMask( iterMask, sourceMask, boundary ); 

    exmpListSourcePatches( sourceMask, sourcePatches, patchSize, skip ); 

    if( sourcePatches.size() <= 0 ) { 

        cvReleaseImage( &iterImg ); 

        cvReleaseImage( &iterMask ); 

        cvReleaseImage( &sourceMask ); 

        cvReleaseImage( &confidence ); 

        return; 

    } 

 

    for(int i = 0; i < iter; i++) { 

        if( processEvents() ) { break; } 

        // Determine border front pixels 

        exmpBorderFront( iterMask, borderPixels ); 

        if( borderPixels.size() <= 0 ) break; 

 

        // Calculate priorities and find first priority pixel 

        double pr = 0.0, maxpr = -1.0; 

        int px = -1, py = -1; 

        printl("Calculating border pixel priorities...\n"); 

        borderPriority.clear(); 
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        for(int a = 0; a < borderPixels.size(); a++) { 

            int x = borderPixels[a].first; 

            int y = borderPixels[a].second; 

            exmpCalculatePriority( iterImg, iterMask, confidence, x, y, 

patchSize, &pr ); 

            if( method != EXMP_METHOD ) borderPriority.push_back( pr ); 

            if( pr > maxpr ) { 

                maxpr = pr; 

                px = x; 

                py = y; 

            } 

        } 

        // If we're out of confidence, pick a random 

        if( maxpr <= 0.00000001 ) { 

            int r = rand()%borderPixels.size(); 

            px = borderPixels[r].first; 

            py = borderPixels[r].second; 

        } 

        if( px < 0 || py < 0 ) break; 

 

        // Find exemplar image patch in source image 

        int sx = -1, sy = -1; 

        if( method == EXMP_METHOD ) { 

            double dist = 0.0, mindist = -1.0; 

            if( gpuEnabled && GPU ) { 

                #ifdef _GPU_ 

                    printl("Calculating exemplar (GPU) ...\n"); 

                    float *result = gpuComputeDistanceList( iterImg, iterMask, 

patchSize, sourcePatches, px, py ); 
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                    if( !result ) { 

                        printl("Error: Result NULL!\n"); 

                    } else { 

                        for(int a = 0; a < sourcePatches.size(); a++) { 

                            if( result[a] < mindist || mindist < -0.5 ) { 

                                mindist = result[a]; 

                                sx = sourcePatches[a].first; 

                                sy = sourcePatches[a].second; 

                            } 

                        } 

                        delete[] result; 

                   } 

                #endif 

            } else { 

                printl("Calculating exemplar...\n"); 

                dist = 0.0, mindist = -1.0; 

                for(int a = 0; a < sourcePatches.size(); a++) { 

                    int x = sourcePatches[a].first; 

                    int y = sourcePatches[a].second; 

                    exmpGetPatchDistance( iterImg, iterMask, px, py, x, y, 

patchSize, mindist, &dist ); 

                    if( dist < mindist || mindist < -0.5) { 

                        mindist = dist; 

                        sx = x; 

                        sy = y; 

                    } 

                } 

            } 

        } else { 
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            localGetExemplarPatch( iterImg, iterMask, confidence, px, py, 

patchSize,  

                sourcePatches, borderPriority, &sx, &sy ); 

        } 

        if( sx < 0 || sy < 0 ) break; 

 

        // Update confidence values 

        printl("Updating confidence...\n"); 

        exmpUpdateConfidence( iterImg, iterMask, confidence, px, py, 

patchSize ); 

         

        // Fill in the gaps in the target patch using the exemplar 

        printl("Filling in information...\n"); 

        exmpFillPatch( iterImg, iterMask, sx, sy, px, py, patchSize ); 

        printl("Confidence %lf\n", iPixel(confidence, px, py) ); 

 

        cvCvtScale( iterImg, img, 1.0 ); 

        windowUpdate(); 

 

    } 

 

    cvCvtScale( iterImg, img, 1.0 ); 

    cvCvtScale( iterMask, msk, 1.0 ); 

    cvThreshold(msk, msk, 128.0, 255.0, CV_THRESH_BINARY); 

 

 

    cvReleaseImage( &iterImg ); 

    cvReleaseImage( &iterMask ); 

    cvReleaseImage( &sourceMask ); 

    cvReleaseImage( &confidence ); 

} 


