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I. PHẦN MỞ ĐẦU 

I.1. Sự cần thiết của Luận án 

Mặc dù, các nhà nghiên cứu đã có nhiều nỗ lực trong những năm gần 

đây trong việc nghiên cứu hệ thống truy vấn ảnh, nhưng vẫn chưa có giải 

thuật thuyết phục được chấp nhận phổ biến có thể biểu diễn hoàn chỉnh các 

đặc điểm nhìn của con người (human vision), đặc biệt là có thể “hiểu” được 

ảnh, và điều này luôn là thách thức lớn với tất cả các nhà nghiên cứu.  

So với các nghiên cứu hệ thống CBIR công bố trước năm 2000, sự khác 

biệt trong các nghiên cứu gần đây là việc gia tăng của đa dạng các đặc 

trưng mô tả ảnh. Các đề xuất bắt nguồn từ cải tiến những đặc trưng ảnh cơ 

bản (như: histogram màu, texture, shape,…) đến phát triển những đặc trưng 

ảnh mới dựa trên những phép biến đổi như wavelets, contourlets… và kết 

hợp đa dạng các mô hình toán học trong thiết kế CBIR. 

Trong Luận án này, việc chọn lựa hướng nghiên cứu lấy biến đổi 

wavelets làm cơ sở nghiên cứu sâu về thiết kế đặc trưng ảnh và ứng dụng 

vào truy vấn ảnh đã đạt được kết quả nhất định. Các giải thuật truy vấn đề 

xuất có thể tích hợp ứng dụng vào các công cụ truy vấn ảnh. 

I.2. Mục tiêu 

Nghiên cứu ứng dụng biến đổi wavelets vào thiết kế hệ thống CBIR mà 

cụ thể là xây dựng các thuật toán trích đặc trưng ảnh dùng biến đổi 

wavelets và giải thuật truy vấn phù hợp, cùng khả năng ứng dụng mở rộng 

của các đặc trưng đề xuất. 

I.3. Nội dung nghiên cứu 

Các nội dung sau được Luận án đặt mục tiêu nghiên cứu: 

1. Nghiên cứu khả năng kết hợp của các đặc trưng ảnh được tạo ra dựa 

trên biến đổi wavelets và các đặc trưng phổ biến khác như đặc trưng 

màu, đặc trưng texture,… 

2. Nghiên cứu xây dựng đặc trưng ảnh dựa trên các wavelets công bố 

gần đây. 
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3. Nghiên cứu kết hợp biến đổi wavelets và các công cụ toán học khác 

để mô tả đặc trưng ảnh. 

4. Thiết kế hệ thống CBIR sử dụng các đặc trưng ảnh đề xuất. 

5. Đánh giá, nhận xét, và đưa ra các kết luận thông qua thực nghiệm. 

6. Nghiên cứu khả năng ứng dụng mở rộng của các đặc trưng đề xuất. 

I.4. Những đóng góp mới của Luận án 

Luận án đã đề xuất ba đặc trưng ảnh mới là:  

− Đặc trưng ảnh contourlet cooccurrence,  

− Đặc trưng ảnh phase-based LBP,  

− Đặc trưng ảnh contourlet Harris;  

Và 4 giải thuật truy vấn ảnh là:  

− Giải thuật phối hợp các đặc trưng để truy vấn ảnh (matching),  

− Giải thuật truy vấn ảnh dùng đặc trưng contourlet cooccurrence (CC),  

− Giải thuật truy vấn ảnh dùng đặc trưng phase-based LBP (pbLBP),  

− Giải thuật truy vấn ảnh dùng đặc trưng contourlet Harris (CH). 

Luận án đã triển khai nhiều thực nghiệm theo các tiêu chí khác nhau, kết 

quả đạt được đã chứng minh mức độ hiệu quả của các giải thuật đề xuất. 

Các kết quả này có giá trị cao trong việc tham chiếu với các giải thuật đã 

công bố và các giải thuật truy vấn khác trong tương lai. Luận án cũng đã 

ứng dụng mở rộng đặc trưng đề xuất trong phân loại ảnh dùng mô hình 

BoW (Bags-of-words) với độ chính xác phân loại có thể so sánh được với 

các phương pháp khác công bố gần đây. 

I.5. Bố cục của Luận án 

Luận án gồm 116 trang, 19 Bảng, 55 Hình (chưa kể các Bảng và Hình 

trong phần Phụ lục) và các Chương: Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Các 

kỹ thuật thiết kế, đánh giá hệ thống truy vấn ảnh và các mô hình nghiên 

cứu; Chương 3: Đề xuất các phương pháp trích đặc trưng ảnh và giải thuật 

truy vấn; Chương 4: Thực nghiệm khảo sát mức độ hiệu quả của các giải 

thuật truy vấn đề xuất; Chương 5: Ứng dụng mở rộng; Chương 6: Tổng kết. 
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Phần tài liệu tham khảo gồm 150 tài liệu (140 tài liệu tiếng Anh và 10 trang 

web). Ngoài ra, Luận án còn gồm 4 Phụ lục A, B, C, D bổ sung các thông 

tin cho các chương và kết quả khảo sát thực nghiệm trong Luận án. 

II. NỘI DUNG LUẬN ÁN 

Chương 1 - Giới thiệu 

Chương này dựa trên phương pháp xử lý của một hệ thống truy vấn để 

xác định hướng nghiên cứu tập trung vào các hệ thống truy vấn dựa trên nội 

dung (CBIR – Content-Based Image Retrieval). Qua đó, sự cần thiết của 

nghiên cứu và hướng nghiên cứu của Luận án cũng được trình bày. Mục 

tiêu nghiên cứu, các vấn đề cần nghiên cứu và các đóng góp của Luận án 

cũng được giới thiệu trong chương này. 

Chương 2 - Các kỹ thuật thiết kế, đánh giá hệ thống truy vấn ảnh và 

các mô hình nghiên cứu 

Chương này sẽ trình bày khái quát các kỹ thuật cơ bản được sử dụng 

trong trích đặc trưng ảnh, và các phép đo đạt sự tương tự giữa hai đặc trưng 

là các bước thực thi chính trong quá trình thiết kế hệ thống CBIR. Các mô 

hình nghiên cứu theo mục tiêu đề ra cũng được phân tích và xác định. 

2.1. Các kỹ thuật trích đặc trưng ảnh 

Đối với hầu hết với các hệ thống CBIR, trích đặc trưng ảnh là bước tiền 

xử lý (quan trọng nhất) trước khi thực hiện các bước tiếp theo như ước tính 

sự tương tự, dò khái niệm (concept detection), hoặc ghi chú và cuối cùng là 

hiển thị kết quả. Ba đặc trưng cơ bản thường được sử dụng trong thiết kế hệ 

thống CBIR là: đặc trưng màu, đặc trưng texture, đặc trưng shape. Trong 

Luận án này, một số đặc trưng màu và texture được dùng lại và ứng dụng 

để phát triển các đặc trưng ảnh mới. 

Có nhiều nghiên cứu ứng dụng wavelets để trích đặc trưng ảnh và ứng 

dụng vào truy vấn ảnh. Phụ lục A giới thiệu chi tiết một số đặc trưng như: 

đặc trưng dựa trên năng lượng các băng con của biến đổi wavelets, đặc 

trưng dựa trên hàm mật độ Gauss chung (GGD- Generalized Gaussian 
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Density), đặc trưng dựa trên mô hình Markov ẩn (HMM – Hidden Markov 

Model), đặc trưng dựa trên điểm đặc thù, đặc trưng dựa trên kết hợp biến 

đổi wavelets và các công cụ toán học.  

2.2. Kỹ thuật đo đạc sự tương tự giữa các đặc trưng 

Để khảo sát sự tương tự giữa hai ảnh, cần có một phép đo sự tương tự 

giữa các vector đặc trưng của hai ảnh. Có nhiều phép đo sự tương tự được 

công bố, các phép đo sự tương tự chọn để so sánh các đặc trưng ảnh và 

được dùng cho các khảo sát thực nghiệm gồm các phép đo: Minkowski 

(gồm phép đo city block hoặc Manhattan và Euclidean), chi-square   , đo 

theo lý thuyết thông tin (gồm phép đo Kullback-Leibler divergence và 

Jensen Shannon divergence), Bhattacharyya, Mahalanobis, Chebyshev, 

Cosine, Correlation, Spearman. 

Để xác định phương pháp đo nào là phù hợp cho quá trình truy vấn ảnh 

thì các ảnh hưởng liên quan đến mức độ hiệu quả truy vấn ảnh cần phải 

được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Chương 3 sẽ khảo sát hiệu quả 

truy vấn của các giải thuật đề xuất theo một phép đo chọn mặc định. Phụ 

lục D khảo sát thêm hiệu quả sử dụng của các phép đo giới thiệu trong mục 

này đối với mỗi loại đặc trưng ảnh cụ thể. 

2.3. Các phương pháp đánh giá hiệu quả giải thuật truy vấn 

Các phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu quả truy vấn của các 

giải thuật trong Luận án này là: 

 Độ phủ (recall rate) và độ chính xác (precision rate) – đường cong PR 

 Phép đo F-measure 

 Độ chính xác trung bình AP (Average Precicion) và MAP (Mean 

Average Precision) 

 Độ chính xác trung bình với ngưỡng xác định số ảnh truy vấn là   : R-

precision 

 Thứ hạng trung bình chuẩn     ̃ (Normalized average rank) 

 Lựa chọn các thông số đánh giá từ TREC 
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Việc đánh giá gồm: vẽ các đường cong và tính toán các thông số về hiệu 

quả truy vấn của một giải thuật. Bộ các phương pháp đánh giá chọn lựa này 

cho phép đánh giá đầy đủ mức độ chính xác, mức độ liên quan và thứ hạng 

của các ảnh trả về nên có thể xem là đạt yêu cầu để khảo sát nhiều tiêu chí 

khác nhau về mức độ hiệu quả của một giải thuật truy vấn. Các kết quả 

đánh giá thu được từ các thực nghiệm có giá trị tham chiếu, so sánh với các 

kết quả nghiên cứu khác.  

Mỗi thực nghiệm sẽ sử dụng toàn bộ hoặc chỉ một số các tiêu chí đánh 

giá này. Với mỗi giải thuật, các kết quả truy vấn được thực hiện cho từng 

class ảnh trong mỗi tập dữ liệu khảo sát hoặc là trung bình của các class 

ảnh (biểu diễn mức độ hiệu quả cho toàn tập dữ liệu, thường được dùng để 

vẽ đường cong PR hoặc F-measure). Các kết quả tính toán từ bộ các thông 

số này sẽ là căn cứ rõ ràng để đưa ra nhận xét và kết luận cho các khảo sát. 

2.4. Xây dựng mô hình nghiên cứu 

 Mô hình phối hợp các đặc trưng ảnh 

Trong mô hình này, có thể sử dụng một hoặc nhiều đặc trưng ảnh được 

trích dựa trên biến đổi wavelets kết hợp với các đặc trưng ảnh khác. Để đơn 

giản giả sử dùng 3 vector đặc trưng ảnh là    ,      (các đặc trưng trích 

dựa trên wavelets) và        (là đặc trưng ảnh khác, ví dụ: đặc trưng màu) 

trích từ ảnh truy vấn; và tương ứng   
  ,    

  ,   
      được trích từ ảnh 

thứ j trong cơ sở dữ liệu. Mô hình này có thể được mở rộng cho nhiều 

(hoặc ít) hơn các đặc trưng trích dựa trên wavelets và các đặc trưng khác. 

Bước đầu tiên của mô hình là ánh xạ các vector đặc trưng đến kết quả 

đo đạc sự tương tự giữa hai vector của hai ảnh. Cụ thể: 

-           , với      là số chiều của vector đặc trưng    , 

theo phép đo:           
   , 

-           , với      là số chiều của vector đặc trưng    , 

theo phép đo:           
   , 
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-                 , với         là số chiều của vector đặc trưng 

      , theo phép đo:                 
      . 

Các phép đo    ,    ,        có thể là một trong các phép đo sự 

tương tự trình bày trong Mục 2.3. Bước tiếp theo của mô hình thực hiện 

ánh xạ                   bởi: 

         (                  
     

    
       )  

              (      
  )      (      

  )                   
         

 (2.1) 

với α,β, γ là các giá trị trọng số. Matching là hàm xác định từ thực 

nghiệm. Từ kết quả tính toán           của ảnh truy vấn và các ảnh j trong 

cơ sở dữ liệu, căn cứ trên sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị 

          để đưa ra các ảnh kết quả tương tự nhất với ảnh truy vấn. 

 Mô hình kết hợp các công cụ toán học 

+ Kết hợp ma trận co-occurrence (GLCM – Gray Level Cooccurrence 

matrix) 

Trong [60], ma trận cooccurrence được tính toán theo biểu thức: 

       ∑ ∑     [        ]  [                ]     (2.2) 

với Pr{.} = 1 khi các thông số có kết quả “true”, ngược lại Pr{.} = 0. Từ 

các giá trị        ứng với hướng θ cố định, khi đó đặc trưng ảnh được xây 

dựng từ các đặc trưng texture tính từ ma trận cooccurrence [59].  

Gọi        ,         là các toán tử trung bình và sai biệt, định nghĩa: 

        
 

 
[(      )                ]  (2.3) 

        
 

 
[(      )                ]  (2.4) 

Ma trận cooccurrence được viết lại như sau: 

       ∑ ∑     [                 ]  [                  

 ]   (2.5) 

Rõ ràng,        ,         là các toán tử có cấu trúc tương tự biến đổi 

wavelet Haar ứng với         là bộ lọc thông thấp và         là bộ lọc 

thông cao. Từ (2.5), ma trận cooccurrence có thể áp dụng cho các băng con 
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sau khi phân tích bởi bộ lọc thông thấp và thông cao (tương tự wavelet 

Haar). Các hướng sẽ tương ứng với các băng con của wavelet Haar: 
Bảng 2.3: Hướng θ tương ứng với các băng con của wavelet Haar  

Bộ lọc (trong GLCM) Thay thế bởi các băng con wavelets 

       
 LL(x’,y’) 

         LH(x’,y’) 

          HL(x’,y’) 

          và            HH(x’,y’) 

Như vậy, thay vì tính 4 hướng trong ma trận GLCM gốc, có thể tính 

GLCM một hướng trên các băng con. 

+ Kết hợp toán tử LBP 

LBP [61], [62] là toán tử tính toán trên các giá trị mức xám của ảnh 

texture (mô tả cấu trúc không gian của đặc trưng texture cục bộ trong ảnh). 

Pixel khảo sát được xem là trung tâm so với các pixel lân cận xung quanh 

của nó, giá trị pattern được tính bằng cách so sánh giá trị của pixel trung 

tâm với các lân cận như sau: 

       ∑          
  

     (2.7) 

     {
      
      

  (2.8) 

với gc là giá trị mức xám của pixel khảo sát, gp là giá trị thang xám các 

lân cận của nó, P là số pixel lân cận và R là bán kính từ pixel trung tâm đến 

pixel lân cận. Giả sử tọa độ của gc là (0,0), khi đó tọa độ của gp được cho 

bởi       (
   

 
)      (

   

 
) . 

Trong quan điểm xử lý tín hiệu, quá trình lấy mẫu thưa dùng toán tử 

LBP với các bán kính lớn sẽ không đạt yêu cầu trong biểu diễn tín hiệu 2-

D, có thể thấy điều này rõ nhất bởi hiệu ứng aliasing. Trên quan điểm thống 

kê, số mẫu thưa có thể được chấp nhận nếu số lượng mẫu đủ lớn. Giải pháp 

cho điều này là toán tử LBP có thể kết hợp với các bộ lọc đa tỉ lệ 

(multiscale filter). Các bộ lọc và các vị trí lấy mẫu được thiết kế để có thể 

phủ các pixel lân cận nhưng đảm bảo tối thiểu được thông tin dư thừa. Các 

vector đặc trưng dùng multiresolution LBP có thể xây dựng từ các LBP 
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code tính trên các scale ảnh. Biến đổi wavelets tạo ra các băng con đa phân 

giải và đa tỉ lệ (multiresolution và multiscale) mô tả được những tính chất 

đặc thù về hướng. Do đó, multiresolution LBP có thể được tính dựa trên các 

băng con của biến đổi wavelets. 

 Mô hình dùng điểm đặc thù 

Các điểm đặc thù trong ảnh được xác định theo nhiều phương pháp khác 

nhau như: dùng các bộ dò góc, dựa trên những tính chất bất biến (ví dụ: 

SIFT: bất biến scale, ASIFT: bất biến affine), dựa trên điểm nổi bật dò 

được thông qua biến đổi wavelets (các điểm salient points),… Các điểm 

đặc thù thường biểu diễn cho một số đặc tính nổi trội của thông tin hình 

học, màu sắc,… trong ảnh (có thể là các góc, các điểm biên của đối tượng 

chính trong ảnh, các tính chất bất biến…). Với một số biến đổi wavelets, 

đặc tính hình học của các đối tượng trong ảnh được biểu diễn rất tốt (ví dụ: 

contourlets), nên việc dò tìm các điểm đặc thù dựa trên biến đổi wavelets 

có khả năng biểu diễn tốt các đối tượng trong ảnh. Giải thuật trích đặc 

trưng và ứng dụng trong truy vấn ảnh dựa trên các điểm đặc thù trích được 

từ các băng con contourlets sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 3. 

Chương 3 - Đề xuất các phương pháp trích đặc trưng ảnh và giải thuật 

truy vấn 

Chương này sẽ mô tả các kết quả đạt được khi triển khai thực hiện theo 

các hướng nghiên cứu đã đề ra. Theo đó, chương này sẽ đề xuất 4 phương 

pháp thiết kế giải thuật truy vấn ảnh (gồm 3 bộ mô tả đặc trưng ảnh mới): 

3.1. Phối hợp các đặc trưng đề truy vấn ảnh 

3 đặc trưng ảnh được ứng dụng trong các giải thuật phối hợp đã cho 

hiệu quả tích cực gồm: Đặc trưng histogram màu; Đặc trưng texture dựa 

trên Gabor wavelets [35]; Đặc trưng dựa trên các hệ số của biến đổi 

contourlets, [16]. 

Qua thực nghiệm, giải thuật phối hợp đề xuất cụ thể như sau: 

1. Xử lý cơ sở dữ liệu: 
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a. Thực hiện trích đặc trưng histogram màu cho mỗi ảnh trong cơ sở dữ 

liệu ảnh, lưu tất cả các đặc trưng trích được của các ảnh vào file: 

color_histogram_feature.txt. 

b. Thực hiện trích đặc trưng Gabor wavelet cho mỗi ảnh    trong cơ sở 

dữ liệu ảnh, lưu tất cả các đặc trưng trích được của các ảnh vào file: 

gabor_wavelet_feature.txt. 

c. Thực hiện trích đặc trưng contourlet cho mỗi ảnh i trong cơ sở dữ liệu 

ảnh, lưu tất cả các đặc trưng sau khi chuẩn hóa của các ảnh vào file: 

contourlet_feature_SD.txt 

2. Xử lý ảnh truy vấn: 

a. Chọn ảnh cần truy vấn. 

b. Trích đặc trưng histogram màu, và trích các đặc trưng Garbor 

wavelets, contourlets như trong bước 1. 

3. Đo đạc sự tương tự giữa các vector đặc trưng ảnh: 

a. Chọn cơ sở dữ liệu ảnh cần truy vấn ảnh. 

b. Tính vector f_histogram là kết quả đo đạc sự tương tự giữa vector đặc 

trưng histogram màu của ảnh truy vấn và mỗi vector đặc trưng 

histogram màu lưu trong file color_histogram_feature.txt. Sử dụng 

phép đo Bhattacharyya cho tính toán này. 

c. Tính vector f_gabor là kết quả đo đạc sự tương tự giữa vector đặc 

trưng Gabor wavelet của ảnh truy vấn và mỗi vector đặc trưng Gabor 

wavelet lưu trong file gabor_wavelet_feature.txt. Sử dụng phép đo 

như trong [35]. 

d. Tính vector f_contourlet là kết quả đo đạc sự tương tự giữa vector đặc 

trưng contourlet của ảnh truy vấn và mỗi vector đặc trưng contourlet 

lưu trong file contourlet_feature_SD.txt. Sử dụng phép đo Manhattan 

cho phép đo này. 

e. Tính vector đo đạc sự tương tự cho phương pháp phối hợp các đặc 

trưng như sau: 
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F = ×[1- f_histogram]×[ f_gabor] + ×[f_contourlet]      (3.6) 

Với , , là các hệ số xác định từ thực nghiệm. 

f. Lưu vector F vào file result.txt 

4. Hiển thị kết quả trả về: 

a. Chọn Rn ngưỡng xác định số ảnh trả về. 

b. Sắp xếp các kết quả trong file result.txt theo giá trị tăng dần, hiển thị 

Rn ảnh ứng với Rn giá trị nhỏ nhất. 

Thực nghiệm truy tìm ảnh cùng class (tập ảnh con):  

Sử dụng độ phủ (recall rate) và độ chính xác (precision rate) để đánh 

giá hiệu quả truy vấn. f_histogram có giá trị trong dải [0,1] giá trị  ,  

trong công thức (3.6) được chọn từ khảo sát trên giá trị trung bình của các 

vector f_gabor và f_contourlet của tập ảnh thực nghiệm. Từ đó, các hệ số 

trong (3.6) được chọn như sau:  = 1,  = 3. 

Dùng tập ảnh WANG, 5 thể loại ảnh Buses, Dinosaurs, Flower, Horses 

Beaches được chọn để khảo sát độ phủ và độ chính xác. 

 
Hình 3.2: Khảo sát kết quả truy vấn trên 5 thể loại ảnh: 

Beaches, Buses, Dinosaurs, Flower, Horses 

 
Hình 3.3: Kết quả trả về của 30 ảnh có giá trị đo đạc sự tương tự tốt nhất so 

với ảnh truy vấn dùng đặc trưng phối hợp đề xuất (ảnh truy vấn là ảnh đầu tiên 

của góc trên trái của hình) 

 
Hình 3.4: Kết quả trả về của cùng ảnh truy vấn trong Hình 3.3 khi dùng hệ 

thống truy vấn SIMPLYcity 

Kết luận 

Từ nhiều đặc trưng ảnh khác nhau đã được công bố, ba đặc trưng ảnh 

được chọn gồm: histogram màu, Gabor wavelets, contourlets để thiết kế 

beaches buses dinosaurs flowers horses average
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histogram. Average: 81.2

gabor wavelet. Average: 71.37

contourlet. Average: 54.65

hist gabor contourlet. Average: 84.81
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đặc trưng phối hợp đã cho kết quả truy vấn cải thiện so với các giải thuật 

riêng không phối hợp. Giải pháp đề xuất đã phát huy được những đặc tính 

ưu thế của mỗi loại đặc trưng trong các thực nghiệm.  

3.2. Truy vấn ảnh dùng đặc trưng contourlet cooccurrence 

Trong phương pháp này, một bộ mô tả đặc trưng ảnh mới ứng dụng cho 

truy vấn ảnh được đề xuất gọi là bộ mô tả contourlet cooccurrence. Bộ mô 

tả contourlet cooccurrence trích các đặc trưng texture từ ma trận co-

occurrence tính trên các băng con thu được sau khi thực hiện biến đổi 

contourlet của ảnh. Các bước thực hiện cho trong các Hình 3.6, 3.7, & 3.8. 

Ảnh 

RGB Biến đổi 

contourlet

Mức 1

Biến đổi 

contourlet

Mức 2

L
ư

ợ
n
g
 t

ử

M
ứ

c 
1

L
ư

ợ
n
g
 t

ử

M
ứ

c 
2

T
ín

h
 t

o
án

 c
ác

 m
a 

tr
ận

 G
L

C
M

T
rí

ch
 v

ec
to

r 
đ

ặc
 t

rư
n

g
 (

F
r)

 t
ừ

 

cá
c 

m
a 

tr
ận

 G
M

C
L

Băng con thứ nhất của mức 1

Băng con 

ngang

Băng con 

dọc

Trích đặc trưng contourlet cooccurrence

Fg

Fb

R

G

B

V
e

c
to

r 
đ

ặ
c
 t
rư

n
g

 m
à

u
 

(F
 =

 [
F

r,
 F

g
, 
F

b
])

Trích đặc trưng contourlet cooccurrence

Trích đặc trưng contourlet cooccurrence

Băng con thứ hai của mức 1

Băng con thứ ba của mức 1

Băng con thứ tư của mức 1

Mức 

thô

 
Hình 3.8: Trích vector đặc trưng theo contourlet co-occurrence 
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Hình 3.6: Các mức lượng tử dùng tương ứng cho mức 1 (a) và mức 2 

(b) 

θ = 450 θ = 1350 θ = - 1350 θ = - 450

θ = 00 θ = 900

(a) Mức phân tích 1

(b) Mức phân tích 2  
Hình 3.7: Các hướng băng con được sử dụng để tính toán các ma 

trận GLCM 

Gọi      [   ]   

 
  và      [   ]   

 
là các vector đặc trưng của hai 

ảnh tương ứng r, và q; với p là kích thước của vector đặc trưng. Phép đo 

mặc định của phương pháp đề xuất này như sau: 

       ∑ |
       

         
|

 
     (3.7) 

2 giải thuật liên quan được sử dụng để so sánh với giải thuật đề xuất 

này: Giải thuật thứ nhất dựa trên biến đổi contourlets [16]; Giải thuật thứ 

hai dựa trên các đặc trưng cooccurrence [59], các đặc trưng tính từ ma trận 

cooccurrence của ảnh dùng các thông số δ và θ như sau: δ = {1,2,3,4} và θ 

= {45
0
, 135

0 
, -45

0
, -135

0
}. 

Để so sánh hiệu quả của giải thuật truy vấn đề xuất với các hệ thống 

truy vấn ảnh khác, phương pháp truy vấn ảnh dựa trên wavelet correlogram 
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[9] (có nhiều điểm tương đồng với giải thuật đề xuất) được sử dụng. Tiêu 

chuẩn được chọn để đánh giá là độ chính xác trung bình và khảo sát cho 5 

class ảnh của cơ sở dữ liệu ảnh WANG là: Buses, Dinosaurs, Elephants, 

Flowers, Horses. Bảng 3.4 tham chiếu các kết quả đã được công bố trong 

[77] với kết quả khảo sát của phương pháp đề xuất (với Rn=100). 

 
Hình 3.9: Kết quả truy vấn với ảnh truy vấn là 

600.ipg 

 
Hình 3.10: Kết quả truy vấn của 3 phương pháp 

truy vấn (dùng các đặc trưng contourlet, 

cooccurrence, và contourlet cooccurrence) khảo 

sát trên cơ sở dữ liệu ảnh WANG 

Bảng 3.4: So sánh độ chính xác trung bình của các phương pháp truy vấn dùng wavelet 

correlogram và contourlet cooccurrence 

Thể loại 

ảnh 

Wavelet 

correlogram [68] 

Optimal quantized 

wavelet correlogram [68] 

Contourlet 

cooccurrence (đề xuất) 

Buses 62.7 63.9 44.45 

Dinosaurs 26.2 28.8 73.59 

Elephants 30.9 30.4 24.59 

Flowers 58.6 65.1 71.01 

Horses 36.7 40 21.8 

Trung bình 43.02 45.64 47.088 

Kết luận 

Trong phương pháp này, biến đổi contourlets và ma trận GLCM được 

kết hợp để thiết kế bộ mô tả gọi là bộ mô tả contourlet cooccurrence. Giải 

thuật truy vấn ứng dụng bộ mô tả mới này cho thấy hiệu quả truy vấn cải 

thiện so với sử dụng các giải pháp trích đặc trưng dùng riêng (chỉ dùng 

riêng đặc trưng contourlets hay cooccurrence).  Khi so sánh với giải thuật 

truy vấn dùng wavelet correlogram đã công bố thì giải thuật đề xuất đã cho 

kết quả truy vấn cải thiện với một số class ảnh cụ thể.  

3.3. Truy vấn ảnh dùng đặc trưng ảnh phase-based LBP 

Mục này đề xuất một phương pháp trích các đặc trưng của ảnh texture 
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dựa trên thông tin phase trong miền wavelets phức kết hợp toán tử LBP 

(dùng qui luật mã hóa đề xuất) gọi là Phase-based LBP. 

Trong phương pháp Phase-based LBP, toán tử LBP được chọn là 

      
     (được chọn thông qua thực nghiệm), và thông tin sai biệt của phase 

trong khoảng [0, π/2] được quan tâm nên qui luật mã hóa đề xuất cho hàm 

s(x) như sau: 

     {
    | |     

  
 

 
 | |    

  (3.8) 

Chương 4 khảo sát cụ thể hơn mức độ hiệu quả giải thuật ứng với việc 

sử dụng các phiên bản toán tử LBP khác (thay đổi P, R hay riu2 bởi ri, u2). 

Vector đặc trưng phase-based LBP của ảnh texture được trích theo một 

số bước như trình bày trong sơ đồ khối của Hình 3.11. 
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Hình 3.11: Vector đặc trưng của ảnh texture được trích bởi phương pháp Phase-based LBP 

Để so sánh nhanh hiệu quả truy vấn của phương pháp Phase-Based 

LBP, thực nghiệm sẽ thực hiện việc phân tích so sánh với phương pháp 

Magnitude-Based LBP tương ứng (các băng con được trích thông tin biên 

độ thay vì thông tin phase từ các hệ số wavelets phức và áp dụng toán tử 

      
     để tạo ra histogram cho các băng con này) và dùng qui luật mã 

hóa của hàm s(x) theo công thức (2.8). Trong Hình 3.11, phương pháp 

Magnitude-Based LBP được minh họa với đường nét đứt “Trích biên độ” 

và dùng khối chức năng “      
     với s(x) theo công thức (2.8)” để tạo ra 
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histogram từ các băng con. Đặc trưng cho ảnh texture được xây dựng bởi 

các histogram ở các băng con của ảnh texture được ghép với nhau: 

           

                                                   (3.9) 

với:      ∑ ∑                    
   

 
   . 

toán tử Slbp(x,y,s,k) tương ứng với vị trí pixel (x,y) của LBP, áp dụng cho 

các băng con (dùng thông tin phase đối với phương pháp Phase-Based LBP 

và dùng thông tin biên độ đối với phương pháp Magnitude-Based LBP) ở 

scale s và hướng k,   [   ] với L là giá trị pattern LBP cực đại. 

Gọi      [   ]         
 

 và      [   ]         
 

 là các vector đặc 

trưng của hai ảnh tương ứng r, và q; với p là kích thước của vector đặc trưng 

của mỗi băng con;      ,     là vector đặc trưng sau khi áp dụng toán tử LBP 

đến các băng con của tương ứng ảnh r và ảnh truy vấn q, (theo thứ tự). Phép 

đo sự tương tự tương ứng trên từng cặp vector histogram tính như sau: 

       ∑ ∑
         

 

       

 
   

   
     (3.10) 

Dùng tập ảnh [89] cho thực nghiệm, tập ảnh này gồm 91 ảnh, gọi là 

Dataset 1. Từ Dataset 1, mỗi ảnh texture được chia thành 4 ảnh không trùng 

lặp với kích thước 256×256 gọi là Dataset 2. Thực nghiệm sử dụng hai tập 

ảnh này để đánh giá hiệu quả truy vấn của phương pháp đề xuất. 

Hai thực nghiệm đánh giá hiệu quả truy vấn như sau: thứ nhất, nghiên 

cứu đánh giá hiệu năng của biến đổi Gabor wavelet phức và phân tích 

steerable pyramid khi cả hai được sử dụng để phân tích ảnh sang miền 

wavelets cho Phase-Based LBP và Magnitude-Based LBP; thứ hai, đánh 

giá hiệu quả truy vấn của Phase-Based LBP với một số phương pháp truy 

vấn ảnh cũng sử dụng biến đổi wavelets (chỉ dùng phần thực hoặc biên độ 

của các hệ số wavelets trong biểu diễn đặc tính ảnh texture). 

 Đánh giá hiệu quả truy vấn của phương pháp đề xuất theo các biến đổi 

wavelets phức 
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Hình 3.12: Kết quả truy vấn của các phương pháp 

Phase Steerable Pyramid, Magnitude Steerable 
Pyramid, Phase Gabor Wavelet, Magnitude 

Gabor Wavelet - Dataset 1 

 
Hình 3.13: Kết quả truy vấn của các phương pháp 

Phase Steerable Pyramid, Magnitude Steerable 
Pyramid, Phase Gabor Wavelet, Magnitude 

Gabor Wavelet - Dataset 2 

Cả hai trường hợp Dataset 1 và Dataset 2 đều cho kết quả truy vấn của 

phương pháp Phase Steerable Pyramid là tốt nhất. 

 Đánh giá hiệu quả truy vấn của phương pháp Phase-Based LBP với các 

phương pháp truy vấn ảnh khác 

 
Hình 3.14: So sánh Phase Steerable Pyramid với 

các phương pháp khác - Dataset 1 

 
Hình 3.15: So sánh Phase Steerable Pyramid với 

các phương pháp khác - Dataset 2 

Thực nghiệm này thực hiện việc so sánh hiệu quả truy vấn của phương 

pháp Phase Steerable Pyramid, với các phương pháp: Gabor Wavelet [35], 

Steerable Pyramid (giống như [35] nhưng dùng Steerable Pyramid thay 

cho Gabor Wavelet), và contourlets [16]. Kết quả thực nghiệm trên cả hai 

tập ảnh cho thấy Phase Steerable Pyramid đạt kết quả tốt nhất. 

Kết luận 

Trong đề xuất này, một phương pháp mới ứng dụng cho truy vấn ảnh 

texture dựa trên thông tin phase trong miền wavelets phức đã được giới 

thiệu. Kết quả thực nghiệm cho thấy giải thuật truy vấn sử dụng đặc trưng 

ảnh Phase-based LBP (dùng Phase Steerable Pyramid) có hiệu quả truy 

vấn tốt so với Magnitude-based LBP và một số phương pháp truy vấn khác. 
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3.4. Truy vấn ảnh dùng đặc trưng ảnh contourlet Harris 

Trong phần này, một bộ dò mới phục vụ việc dò các điểm đặc trưng 

trong ảnh được đề xuất gọi là bộ dò contourlet Harris, cùng thiết kế bộ mô 

tả đặc trưng ảnh tương ứng. Bộ dò contourlet Harris được đề xuất dựa trên 

việc kết hợp của NSCT và bộ dò góc Harris như trình bày trong Hình 3.19. 
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Hình 3.19: Bộ dò Contourlet Harris với các mức phân tích NSCT là [0, 1, 3] 

Trong sơ đồ này, ảnh được biến đổi NSCT với các mức phân tích là [0, 

1, 3] (mức phân tích tùy chọn). Các điểm đặc trưng được trích trên mỗi 

băng con dùng bộ dò góc Harris và hình thành một tập điểm (point set) - 

ứng với băng con dò điểm. Một tập điểm sẽ gồm tọa độ của các điểm đặc 

trưng là ma trận [m × 2] với m là số điểm dò được. 3 moment [        ]  

được tính toán cho mỗi tập điểm như sau: 

 m1 = số điểm đặc trưng trong một tập điểm, 

 m2 = mean(D), 

 m3 = var(D). 

với   [          ] là tập các phép đo Euclidean giữa các cặp điểm 

đặc trưng trong một tập điểm. Moment thứ 4 là độ lệch chuẩn SD (standard 

deviation) của mỗi băng con. Độ lệch chuẩn được tính bởi: 

    √
 

   
∑ ∑             

  
   

 
     (3.13) 

Kết quả các vector đặc trưng cho một băng con là: 

   [               ]  (3.14) 

với k là băng con thứ k của biến đổi NSCT. Vector đặc trưng của ảnh là:  
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       [            ]        (3.15) 

Phép đo Manhattan được lựa chọn mặc định để đo đạc sự tương tự giữa 

các đặc trưng ảnh (tính tương ứng cho từng moment).  

Để đánh giá hiệu quả của giải thuật truy vấn dùng bộ dò contourlet 

Harris, 3 giải thuật liên quan được sử dụng để so sánh là: contourlets [16] 

(đặc trưng contourlet), NSCT (tương tự [16] nhưng thay contourlet bởi 

NSCT) (đặc trưng NSCT), cooccurrence [34] (đặc trưng cooccurrence). 

Các đặc trưng tính từ ma trận cooccurrence của ảnh dùng các thông số δ và 

θ như sau: δ = {1,2,3,4} và θ = {45
0
, 135

0 
, -45

0
, -135

0
}. Bảng 3.7 tham 

chiếu hiệu quả của giải thuật đề xuất với các hệ thống truy vấn ảnh khác.  

 
Hình 3.22: Kết quả truy tìm với ảnh truy vấn là 

450.ipg 

 
Hình 3.23: Kết quả truy vấn của 4 phương pháp 

truy vấn (dùng các đặc trưng contourlet, NSCT, 
coocurrence, và contourlet harris) khảo sát trên 

cơ sở dữ liệu ảnh WANG 
Bảng 3.7: Tham chiếu độ chính xác trung bình của phương pháp đề xuất  

với các hệ thống truy vấn khác 

Thể loại 

ảnh 

SIMPLIcity 

[9] 

FIRM 

[85] 

Dùng điểm đặc 

trưng với bộ dò 

Harris [87] 

Dùng điểm 

đặc trưng 

màu [87] 

Phương 

pháp đề 

xuất 

Africans 0.48 0.47 0.4 0.48 0.44 

Beaches 0.32 0.35 0.31 0.34 0.432 

Building 0.35 0.35 0.32 0.33 0.498 

Buses 0.36 0.6 0.44 0.52 0.6445 

Dinosaurs 0.95 0.95 0.92 0.95 0.987 

Elephants 0.38 0.25 0.28 0.4 0.4865 

Flowers 0.42 0.65 0.58 0.6 0.771 

Horses 0.72 0.65 0.68 0.7 0.756 

Mountains 0.35 0.3 0.32 0.36 0.314 

Food 0.38 0.48 0.44 0.46 0.326 

Average 0.471 0.505 0.469 0.514 0.5655 

Kết luận: Với đề xuất này, biến đổi NSCT và bộ dò góc Harris được kết 

hợp để thiết kế bộ dò gọi là bộ dò Contourlet Harris. Bộ dò này trích được 
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các điểm cục bộ dựa trên biểu diễn ảnh đa phân giải, đa hướng và bất biến 

dịch (đặc điểm của biến đổi NSCT) và tạo ra tập các điểm tương ứng với 

mức phân tích và hướng (tương ứng với số băng con phân tích). Giải pháp 

trích các đặc trưng ảnh từ các tập điểm nhanh và vector đặc trưng có kích 

thước nhỏ. Kết quả thực nghiệm khá khích lệ cho thấy phương pháp đề 

xuất có hiệu quả truy vấn cải thiện so với những giải thuật liên quan. 

Chương 4 - Thực nghiệm khảo sát mức độ hiệu quả của các giải thuật 

truy vấn đề xuất 

Chương 3 đã đề xuất các bộ trích đặc trưng ứng dụng cho các giải thuật 

truy vấn ảnh. Mỗi bộ trích đặc trưng đều có các tham số chọn lựa như các 

thông số khi biến đổi wavelets (số scale, số hướng), tham số của các toán 

tử, công cụ toán học sử dụng (như các tham số trong cooccurrence, LBP), 

và các thông số này được lựa chọn mặc định cho các khảo sát thực nghiệm 

bước đầu. Việc đo đạc sự tương tự giữa các vector đặc trưng để quyết định 

sự tương tự giữa ảnh truy vấn và ảnh kết quả là bước đóng vai trò quan 

trọng trong giải thuật truy vấn cũng được chọn mặc định. Các giải thuật 

giới thiệu trong Chương 3 và khảo sát thực nghiệm trên các cơ sở dữ liệu 

đã cho kết quả khích lệ, nhưng cần được khảo sát chi tiết hơn về quá trình 

lựa chọn các thông số của bộ trích đặc trưng cũng như phép đo đạc sự 

tương tự để có đánh giá tổng quan hơn. 

Do đó, chương này và Phụ lục D tập trung vào việc đánh giá hiệu quả 

truy vấn của các giải thuật đề xuất theo 3 hướng sau (do hạn chế số trang 

tóm tắt Luận án, chỉ một số kết quả từ khảo sát thứ 3 được trích giới thiệu):  

 Khảo sát việc chọn lựa các thông số của bộ trích đặc trưng, kết hợp khảo 

sát các phép đo đạc sự tương tự: kết quả cho thấy việc điều chỉnh các 

thông số của bộ trích đặc trưng không làm thay đổi hiệu quả truy vấn 

nhiều như thay đổi các phép đo đạc sự tương tự.  

 Khảo sát mức độ hiệu quả giữa các giải thuật truy vấn đề xuất (khảo sát 

trên tập ảnh MSRC [148] và Coil-100 [149]): với khảo sát này giải thuật 
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matching cho kết quả tốt nhất so với các giải thuật CC, pbLBP, CH. 

 Khảo sát mức độ hiệu quả giữa các giải thuật truy vấn đề xuất so với một 

số giải thuật của các tác giả khác cũng sử dụng các đặc trưng được thiết 

kế dựa trên các biến đổi wavelets có liên quan với mục tiêu nghiên cứu 

của Luận án này. Các thực nghiệm khảo sát như sau: 

Thực nghiệm của phần này sẽ khảo sát, so sánh mức độ hiệu quả của 

những giải thuật đề xuất của Luận án này với một số giải thuật truy vấn 

thiết kế dựa trên biến đổi wavelets đã công bố gồm: Gabor wavelets [67], 

[35], contourlets [16], curvelets [52], Wavelet-based dùng GGD & KLD 

[36] (viết tắt GGD&KLD), Contourlet HMT & KLD [99] (viết tắt là HMT). 

Phần lớn các giải thuật này sử dụng cho truy vấn ảnh texture nên các thực 

nghiệm phần này cũng sử dụng các tập ảnh texture để đánh giá. Hai tập ảnh 

texture được chọn sử dụng là UIUC [150] và Brodatz [72] (mỗi ảnh được 

chia thành 16 ảnh con không chồng lặp nhau được xem là một class). 

 
Hình 4.4: Các biểu đồ cột so sánh R-precision 
A/B của giải thuật matching với các giải thuật 

GGD&KLD, gabor, contourlet, HMT, curvelet 

(UIUC) 

 
Hình 4.5: Các biểu đồ cột so sánh R-precision 

A/B của giải thuật CC với các giải thuật 

GGD&KLD, gabor, contourlet, HMT, curvelet 
(UIUC) 

 
Hình 4.6: Các biểu đồ cột so sánh R-precision 

A/B của giải thuật pbLBP với các giải thuật 
GGD&KLD, gabor, contourlet, HMT, curvelet 

(UIUC) 

 
Hình 4.7: Các biểu đồ cột so sánh R-precision 

A/B của giải thuật CH với các giải thuật 
GGD&KLD, gabor, contourlet, HMT, (UIUC) 

Đánh giá R-precision A/B trên UIUC: xét các class thì các giải thuật đề 
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xuất đều có những class tốt và kém hơn so với các giải thuật so sánh. Xét 

về giá trị trung bình cho tòa tập ảnh thì matching cao hơn cách biệt so với 

các giải thuật so sánh; CC chỉ tốt hơn contourlet; pbLBP chỉ kém hơn 

GGD&KLD; CH tốt hơn so với tất cả các giải thuật so sánh. 

 
Hình 4.14: Các biểu đồ cột so sánh R-precision 

A/B của giải thuật matching với các giải thuật 
GGD&KLD, gabor, contourlet, HMT, curvelet - 

Brodatz 

 
Hình 4.15: Các biểu đồ cột so sánh R-precision 

A/B của giải thuật CC với các giải thuật 
GGD&KLD, gabor, contourlet, HMT, curvelet - 

Brodatz 

 
Hình 4.16: Các biểu đồ cột so sánh R-precision 

A/B của giải thuật pbLBP với các giải thuật 

GGD&KLD, gabor, contourlet, HMT, curvelet - 

Brodatz 

 
Hình 4.17: Các biểu đồ cột so sánh R-precision 

A/B của giải thuật matching với các giải thuật 
GGD&KLD, gabor, contourlet, HMT, curvelet - 

Brodatz 

Đánh giá R-precision A/B trên Brodatz: Xét về trung bình thì matching 

tốt hơn so với GGD&KLD, gabor, contourlet, HMT, curvelet; CC tốt hơn 

so với contourlet, curvelet, kém hơn GGD&KLD, gabor, HMT; pbLBP tốt 

hơn so với contourlet, curvelet, kém hơn GGD&KLD, gabor, HMT; CH tốt 

hơn so với contourlet, curvelet, kém hơn GGD&KLD, gabor, HMT.  

 
Hình 4.8: Các đường cong PR của các giải thuật 

matching, CC, pbLBP, CH, GGD&KLD, gabor, 
contourlet, HMT (UIUC). 

 
Hình 4.18: Các đường cong PR của các giải thuật 

matching, CC, pbLBP, CH, GGD&KLD, gabor, 
contourlet, HMT, curvelet - Brodatz 

Khảo sát các đường cong PR của 9 giải thuật: Với UIUC, đường cong 
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của các giải thuật matching, CH tốt hơn các giải thuật còn lại; các đường 

cong còn lại cũng có những đoạn tốt hơn và kém hơn lẫn nhau, riêng đường 

cong của giải thuật contourlet có hiệu quả truy vấn kém nhất; Với Brodatz, 

thứ tự tốt nhất đến giảm dần của các giải thuật là: matching, gabor, 

GGD&KLD, HMT, pbLBP, CH, CC, contourlet, curvelet. 

Chương 5 - Ứng dụng mở rộng 

Mục tiêu chương này nhằm minh họa khả năng ứng dụng mở rộng của 

các đặc trưng đề xuất trong các hướng nghiên cứu có liên quan. Phân loại 

ảnh là hướng nghiên cứu đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên 

cứu trong trong những năm gần đây. Mục đích của nhiệm vụ này là hỗ trợ 

khả năng dự đoán được khái niệm ngữ nghĩa dựa trên nội dung hình ảnh 

dùng trong nhận dạng/dò đối tượng, phân loại cảnh quan (scene)… Theo 

đó, mô hình BoW là mô hình được sử dụng rộng rãi nhất trong phân loại 

ảnh. Một quá trình phân loại sử dụng mô hình BoW điển hình sẽ gồm các 

bước như trong Hình 5-1. 
Sampling of 

regions 
in Image

Local feature 
extraction

Coding and 
Pooling

Dictionary 
learning

SVM classifier

 
Hình 5-1 Qui trình xử lý phân loại dùng mô hình BoW 

5.1. Mô hình bags of Multi-features 

5.1.1. Multi-features 

Trong chương này, bộ mô tả pbLBP được chọn để ứng dụng trong rút 

trích các đặc trưng cục bộ mức thấp của ảnh. Tương tự như cách sử dụng 

các bộ mô tả SIFT, HOG trong trích đặc trưng cục bộ, bộ mô tả pbLBP 

cũng được áp dụng trên các patch được chia lưới của ảnh để trích các đặc 

trưng cục bộ. Cụ thể, ảnh được chia thành lưới với các cửa sổ có kích thước 

16×16 pixel và khoảng cách giữa các điểm chia là 8 pixel. Mức phân tích 

của Complex Steerable Pyramid Decomposition được chọn là K = 1, S =8 

(nghĩa là dùng 8 băng hướng, điều này tương tự với SIFT và HOG thường 
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được tính gradient trên 8 hướng). Bộ mô tả đặc trưng cục bộ trong trường 

hợp này được gọi là denseSBP. 

Trong thực nghiệm của chương này, 3 bộ mô tả dùng để trích các đặc 

trưng cục bộ được sử dụng là SIFT, HOG, denseSBP. Do đó, qua bước 

trích đặc trưng cục bộ thu được túi gồm nhiều loại đặc trưng cục bộ gọi là 

bags of multi-features. 

5.1.2. Mô hình bags of multi-features 

Lấy        [             
]  là một tập các đặc trưng cục bộ khi 

dùng bộ mô tả                         . Để trích các đặc trưng trên 

mỗi ảnh, cho        [             
] là bộ từ điển tương ứng khi dùng 

bộ mô tả    . Mô hình BoW dùng cho các đặc trưng trích từ bộ mô tả     

có dạng tổng quát như sau: 

Bước mã hóa: mỗi đặc trưng cục bộ mức thấp được mã hóa đến từ mã 

tương ứng, có thể được biểu diễn bởi hàm         :  

           
                

                                 

Bước tổng hợp: có thể được mô hình bởi hàm         : 

           
          

                                 

Vector        [             
] là vector đặc trưng của ảnh tương ứng 

với sử dụng bộ mô tả    . Với một tập gồm nhiều ảnh thì sẽ thu được các 

vector đặc trưng ảnh         và tập các đặc trưng của tập ảnh được ký hiệu 

      . Ở đây, 3 đặc trưng được sử dụng cho thực nghiệm là SIFT, HOG, 

denseSBP nên sẽ có tương ứng các tập đặc trưng ảnh là        ,       , 

           . 

5.1.3. Multi-kernels 

Trong phần thực nghiệm, quá trình khảo sát được thực hiện trên 3 hàm 

kernel sau: 

    kernel (kchi2):                      , (5.2) 



 

23 
 

 Intersection kernel (histintersection):                   , (5.3) 

 L1 kernel (L1jame):         ‖    ‖  (5.4) 

Ký hiệu ma trận kernel tương ứng của   là   , và trong thực nghiệm của 

chương này thì                       . Như đã trình bày, có 3 bộ mô tả 

được sử dụng để trích các đặc trưng cục bộ mức thấp nên các ma trận 

kernel tương ứng cho mỗi loại bộ mô tả     được ký hiệu        . 

5.1.4. Multiple Kernel Learning (MKL) 

Để tăng hiệu quả phân loại ảnh bằng cách kết hợp nhiều loại đặc trưng 

ảnh, một số kỹ thuật đã đề xuất phương pháp tự học cách thức kết hợp tối 

ưu tập các kernel tính được thành một kernel dùng cho bước phân loại 

SVM. Một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến là Multiple 

Kernel Learning (MKL). Mục đích của MKL là tìm giải pháp tối ưu khi kết 

hợp tuyến tính các kernel:  ̅        
 

 
∑            

    và các thông số 

    ,     cho bộ phân loại SVM. Các thông số    phải thỏa điều 

kiện       và ∑   
 
     . Công trình [121] đưa ra hàm quyết định 

của MKL như sau: 

                  [( ∏       
       )

 
     ]  

5.2. Phương pháp integrated method 

Độ chính xác trung bình của mỗi class trong một tập dữ liệu ảnh có sự 

khác biệt lớn tùy thuộc vào loại đặc trưng và hàm kernel trong quá trình 

phân loại SVM. Cần có giải pháp để chọn được class nào đạt kết quả cao 

tương ứng với loại đặc trưng và hàm kernel mà mục đích là hỗ trợ hiệu quả 

quá trình truy vấn ảnh nhằm giúp tìm được kết quả chính xác và nhanh 

chóng hơn. Do đó, “phương pháp tổng hợp” (integrated method) được đề 

xuất dự trên ma trận tán xạ để đánh giá mức độ hiệu quả của từng class ứng 

với loại đặc trưng và hàm kernel. 

Ứng với mỗi loại bộ mô tả    , các ma trận kernel cho huấn luyện và 

kiểm tra tương ứng là                  và             . Kết quả kiểm tra 

(score test) {  }   
 được tính phụ thuộc vào         và các thông số từ quá 
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trình huấn luyện của SVM. Như đã giới thiệu, integrated method sẽ khảo 

sát ma trận kernel nào sẽ đạt độ chính xác phân loại tốt nhất cho mỗi class, 

nghĩa là tìm ma trận tán xạ   từ các ma trận tán xạ {  }   
 dựa trên các kết 

quả kiểm tra {  }   
 ứng với hàm kernel   và loại đặc trưng    . 

Giải thuật dùng cho integrated method như sau: 

1: Tính        [             
], với                         , 

(denseSBP:  K = 1, S =8) 

2: Tính        [             
](dùng K-mean), và 

       [             
] dùng SPM (M = 200, L = 3 pyramid levels) 

3: Chọn số mẫu ảnh cho huấn luyện và kiểm tra, các đặc trưng ảnh tương ứng là 
           ,           . 

4: Gán khởi động                , tính   như sau: 
For      

For   
                                             
                                        

[               ]      {           }   
                

{  }   
 ({  }   

{       }   
 {  }   

)  

Tính các ma trận tán xạ {  }   
dựa trên {  }   

  

If         {        }
   

 

          {          }
   

  

End 
End 

End 

5.3. Thực nghiệm 

Hai thực nghiệm được thực hiện gồm: đánh giá hiệu quả của đặc trưng 

denseSBP so với các đặc trưng ảnh cục bộ khác trên tập ảnh 15 Scenes; và 

đánh giá hiệu quả phân loại của các phương pháp đề xuất gồm phương 

pháp MKL và integrated method so với các phương pháp khác. 

5.3.1. Thực nghiệm 1: đánh giá hiệu quả phân loại của đặc trưng 

denseSBP 

Đặc trưng cục bộ denseSBP được trích từ các ảnh với kích thước các bộ 

từ điển là M = {200, 400, 600}, mức pyramid L = 3, do đó thu được các 

đặc trưng tương ứng ký hiệu là denseSBP-200-3, denseSBP-400-3, và 

denseSBP-600-3. Để so sánh với denseSBP, các đặc trưng SIFT và HOG 

được sử dụng, các đặc trưng này được trích dùng công cụ LabelMe [125]. 
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 Hình 5-5 Độ chính xác trung 

bình của các class dùng hàm 

kernel    (kchi2) ứng với 30 
ảnh huấn luyện và 30 ảnh kiểm 

tra mỗi class. 

 Hình 5-6 Độ chính xác trung 

bình của các class dùng hàm 

kernel Intersection 
(histintersection) ứng với 30 

ảnh huấn luyện và 30 ảnh kiểm 

tra mỗi class. 

 Hình 5-7 Độ chính xác trung 
bình của các class dùng hàm 

kernel L1 (L1jame) ứng với 30 ảnh 

huấn luyện và 30 ảnh kiểm tra mỗi 
class. 

Độ chính xác trung bình của mỗi class có sự khác biệt lớn phụ thuộc vào 

loại đặc trưng và hàm kernel sử dụng. Đối với denseSBP, khi gia tăng kích 

thước bộ từ điển thì độ chính xác trung bình của tập dữ liệu có khuynh 

hướng gia tăng, nhưng mức gia tăng có thể đạt đến giá trị bảo hòa dù có gia 

tăng thêm kích thước bộ từ điển. Các kết quả cho thấy độ chính xác trung 

bình trên toàn tập dữ liệu của denseSBP (denseSBP-400-3 và denseSBP-

600-3) cao hơn SIFT và HOG, ngoại lệ HOG dùng hàm kernel    cao hơn 

denseSBP (72.44% so với 68.22%, 70%, 70.44% trong Hình 5-5). 

5.3.2. Thực nghiệm 2: so sánh phương pháp MKL và integrated method với 

các phương pháp khác. 

Thực nghiệm này kết hợp nhiều kernel để gia tăng hiệu quả phân loại 

ảnh dùng phương pháp MKL công bố trong [121]. 3 đặc trưng ảnh được sử 

dụng là denseSBP (sử dụng tất cả các đặc trưng được xây dựng theo mô 

hình BoW với các kích thước từ điển khác nhau gồm denseSBP-200-3, 

denseSBP-400-3, và denseSBP-600-3), SIFT, HOG và các hàm kernel   , 

Intersection, L1 để tính các ma trận kernel. 

Với integrated method, tác giả chỉ sử dụng 3 đặc trưng denseSBP-200-3, 

SIFT, HOG và 3 hàm kernel giống như sử dụng trong phương pháp MKL. 

Trong Bảng 5.2, độ chính xác trung bình trong phân loại ảnh của 

phương pháp MKL tốt hơn các phương pháp khác như [113], [117], [114] 
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mặc dù tác giả chỉ sử dụng 3 đặc trưng và 3 hàm kernel. Với phương pháp 

Integrated method, độ chính xác trung bình tốt hơn nhiều phương pháp 

khác như [113], [117], [114], [107], [126], [110], [112], [128] và xấp xỉ với 

[127] là kết quả mới nhất được công bố trong năm 2013. Do đó, độ chính 

xác phân loại của các phương pháp đề xuất có thể so sánh được với các 

phương pháp đã công bố gần đây. 

 
Bảng 5.2 So sánh các đề xuất với các phương 

pháp khác trên 15 Scenes 

Các phương pháp phân 

loại ảnh 

Accuracy±Std 

Lazebnik el al. 2006 
[113] 

81.40±0.05 

Yang et. al. 2011 [117] 82.51±0.43 

Huang el al. 2011 [114] 82.55±0.41 

Liu et al. 2011 [107] 83.76±0.59 

Boureau el al. 2010 [126] 84.30±0.50 

Fisher kernel (256 

words). 2010 [110] 

82.94±0.78 

Super coding (1024 
words). 2010 [112] 

84.79±0.76 

T. Kobayashi (256 

words). 2013 [127] 

85.63±0.67 

G. Sharma 2012. [128] 85.50 ±0.70 

MKL method 82.80±0.80 

Integrated method 85.51±0.49 
 

Bảng 5.3 So sánh các đề xuất với các phương 

pháp khác trên Caltech 101 

Các phương 

pháp phân loại 

ảnh 

Accuracy ± Std 

15 

training 

30 

training 

Lazebnik el al. 

2006 [113] 

56.4 64.60±0.80 

Liu et al. 2011 

[107] 

- 74.21±0.81 

Yang, J. 2009 

[129] 

67.0±0.81 73.20±0.54 

Boureau el al. 
2010 [126] 

- 71.80±1.00 

J. Wang. 2010 

[109] 

65.43 73.44 

Maji et al.  2013 
(IKSVM) [115] 

50.10±0.65 56.59±0.77 

Vedaldi et al.  

(libsvm   ) 2012 
[116] 

64.1±0.60 - 

MKL method 57.2±0.91 68.03±0.83 

Integrated 

method 

64.44±1.31 73.1±1.27 

 

Trong Bảng 5.3, phương pháp MKL tốt hơn các phương pháp như 

[113], [115]. Integrated method đạt kết quả tốt hơn so với [113], [115], 

[116], [126], và chỉ kém hơn một chút so với các phương pháp [107] (30 

training), [109], [129].  

5.4. Nhận xét 

Trong phần thực nghiệm, tác giả sử dụng mô hình BoW và cơ chế SPM 

cho các đặc trưng denseSBP, SIFT, HOG chỉ dùng các thông tin không 

gian toàn cục (global spatial information), trong khi các phương pháp có 

kết quả tốt hơn dùng mô hình BoW với các cơ chế mã hóa thưa hoặc cục bộ 

http://www.cs.berkeley.edu/~smaji
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(sparse or local coding schemes) có mức độ phức tạp tính toán cao hơn 

nhiều. Điều này cho thấy độ chính xác phân loại của Integrated method có 

thể cải thiện dễ dàng khi mô hình BoW và cơ chế SPM được ứng dụng 

thêm các cơ chế mã hóa thưa và cục bộ. Phương pháp MKL cũng có thể 

được cải thiện độ chính xác phân loại nếu dùng nhiều loại đặc trưng và 

nhiều hàm kernel hơn. 

III. KẾT LUẬN 

III.1. Tóm tắt các kết quả đạt được 

Các kết quả nghiên cứu đạt được trình bày trong luận án này được tóm 

tắt bởi các điểm sau: 

 Đề xuất giải thuật truy vấn ảnh sử dụng việc phối hợp đặc trưng 

histogram, và hai đặc trưng sử dụng biến đổi wavelets là đặc trưng 

Gabor wavelets, và đặc trưng contourlets (những đặc trưng này đã được 

công bố trong các công trình liên quan) để thiết kế giải thuật. Kết quả 

thực nghiệm cho thấy giải thuật này (matching) đạt hiệu quả truy vấn tốt 

nhất trong nhiều tập dữ liệu khảo sát. 

 Đề xuất một bộ mô tả đặc trưng ảnh mới dựa trên biến đổi contourlets 

kết hợp tính các ma trận cooccurrence. Giải thuật truy vấn ảnh đề xuất 

đã cho thấy mức độ hiệu quả truy vấn nhất định trong một số tập ảnh. 

 Đề xuất một bộ mô tả đặc trưng ảnh mới dựa trên thông tin phase của 

các hệ số khi phân tích steerable pyramid kết hợp toán tử LBP. Giải 

thuật truy vấn thiết kế cho thấy hiệu quả truy vấn tốt khi so sánh với các 

giải thuật khác. 

 Đề xuất một bộ mô tả đặc trưng ảnh mới dựa trên các băng con của biến 

đổi NSCT kết hợp bộ dò góc Harris. Giải thuật truy vấn ảnh dựa trên 

đặc trưng thiết kế cho thấy hiệu quả truy vấn khá tốt. 

 Đề xuất chọn một tập các thông số đánh giá hiệu quả truy vấn cho phép 

đánh giá mức độ chính xác (precision), độ phủ (recall), mức độ liên 
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quan và thứ hạng của các ảnh trả về nên có thể xem là khá đầy đủ để 

khảo sát và đánh giá hiệu quả truy vấn một giải thuật truy vấn ảnh. 

 Thực hiện nhiều khảo sát thực nghiệm khác nhau như: đánh giá bước 

đầu về độ chính xác giải thuật, khảo sát việc thay đổi các thông số trong 

giải thuật, thay đổi phép đo đạc sự tương tự và ảnh hưởng của nó đến 

hiệu quả truy vấn, khảo sát mức độ hiệu quả giữa các giải thuật đề xuất 

với một số giải thuật đã công bố của các nhà nghiên cứu khác giúp đánh 

giá tổng quan hơn về hiệu quả truy vấn của các giải thuật đề xuất. 

 Việc khảo sát thực nghiệm dùng các tập ảnh phổ biến, và sử dụng bộ 

các thông số đánh giá chọn theo nhiều tiêu chí có giá trị tham chiếu, so 

sánh rất tốt đối với các nghiên cứu thiết kế giải thuật truy vấn ảnh.  

 Các đặc trưng đề xuất có thể được ứng dụng vào các hướng nghiên cứu 

khác. Khảo sát thực nghiệm khi ứng dụng đặc trưng denseSBP phát 

triển từ pbLBP cho phân loại ảnh đã cho kết quả tích cực so với các 

phương pháp công bố gần đây. 

 Các giải thuật đề xuất có thể tích hợp và ứng dụng vào các công cụ truy 

vấn ảnh hiện có. 

III.2. Kết luận 

Luận án này đã giới thiệu được tổng hợp các công trình công bố quan 

trọng có liên quan đến hướng nghiên cứu và có những đề xuất về bộ trích 

đặc trưng ảnh, thiết kế các giải thuật truy vấn ảnh, và đã kiểm chứng hiệu 

quả truy vấn đề xuất thông qua thực nghiệm với kết quả cải tiến hơn.  

Nhìn chung, tất cả các công trình giới thiệu và nghiên cứu đề xuất trong 

Luận án này đáp ứng mục tiêu nghiên cứu theo những “thang độ” khác 

nhau. Các thực nghiệm đóng vai trò minh chứng để đưa ra các nhận định, 

kết luận và có giá trị tham khảo cho các nghiên cứu sau này. Đạt được 

những tiêu chí này, Luận án cho rằng kết quả nghiên cứu trình bày trên là 

thiết thực và có đóng góp cụ thể, đạt được các mục tiêu đề ra cho Luận án. 


