
ПРОГРАМНІ ДОДАТКИ ДЛЯ ЗАДАЧ ФІЛЬТРАЦІЇ
ТРІЩИН СТАРИХ ФОТО ТА РУХОМИХ ПЕРЕШКОД 

НА ANDROID
Роботу виконав: Громовий Денис Юрійович, учень 9 класу Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради

Науковий керівник: Білогородський Юрій Сергійович, науковий співробітник ННЦ ФХМ КНУ,  

1. Передобробка, переосвітлення зображення для підняття

яскравостей всіх подряпин на максимальний рівень;

2. Виділення всіх контурів та площ подряпин на основі різниці більшої

яскравості їх пікселів та інформації навколо них;

3. Згладжування країв подряпин;

4. заповнення області подряпин згідно інформації про сусідні пікселі;

5. застосування автоконтрасту після всієї проведеної роботи

Порівняння наших результатів з іншими засобами

Додаток для Android, що автоматизує та полегшує ретуш
подряпин на відсканованому фото у цифровому форматі.

В один клік відфільтровується
значна кількість подряпин, що
дозволяє покращити якість при 
аматорській реставрації або
зменшити час роботи художника. 

Область ретушування з білим
пікселем для  заповнення

(позначений червоним), рамка 
навколо пікселя з пікселями, 

що застосовуються для 
відновлення;

Медіанна фільтрація – ключовий елемент
обробки зображень у додатку. 
Додаток використовує нашу авторську
методику ретуші з оригінальним
"гібридним" алгоритмом, що поєднує у 
собі максимум корисних властивостей з 
Гаусового та медіанного фільтрів, а також
мінімум з їхніх недоліків

Оригінальне
зображення

після обробки у 
Photoshop Fix
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Програмна 
стабілізація 
значно покращує 
результат, адже 
дозволяє 
позбутися 
зміщення пікселів 
при фільтрації

Медіанна фільтрація – ключовий елемент обробки зображень у 
додатку. 
Фільтрація здійснюється для кожного пікселя окремо за часом 
(по кадрам)

Додаток для Android для фільтрації рухомих перешкод під час процесу 
фотографування

Висновки

Проєкт включає дві задачі, в яких нетривіальним способом застосовується медіанна фільтрація.
Обидві задачі на платформі Android вирішені вперше, і ці рішення можуть бути корисними великій кількості користувачів.
На нашу думку, наш підхід і додатки допоможуть значно полегшити роботу з ретуші фото для звичайних користувачів, а також надати нові 
можливості для кнопкових смартфонів, які починають з'являтися та відвойовувати свою частину на сучасному ринку мобільних пристроїв.


