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Tóm tắt nội dung 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 sánh với các nghiên cứu hệ thống CBIR công bố trước năm 2000, sự khác biệt 

có thể thấy 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 hệ thống 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. 
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Mục tiêu nghiên cứu 

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. 

 

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. 

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. 

 

Các kết quả chính của luận án 

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

điểm sau: 

1. 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 (gọi là 

giải thuật matching) đạt hiệu quả truy vấn tốt nhất trong nhiều tập dữ liệu khảo 

sát. 

2. Đề xuất một bộ mô tả đặc trưng ảnh mới (gọi là bộ mô tả contourlet 

cooccurrence) dựa trên biến đổi contourlets kết hợp tính các ma trận 

cooccurrence. Giải thuật truy vấn ảnh đề xuất (gọi là giải thuật CC) đã cho thấy 

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

3. Đề xuất một bộ mô tả đặc trưng ảnh mới (gọi là bộ mô tả phase-based LBP) dựa 

trên thông tin pha của các hệ số khi phân tích steerable pyramid kết hợp toán tử 
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LBP. Giải thuật truy vấn thiết kế (gọi là giải thuật pbLBP) cho thấy hiệu quả truy 

vấn tốt khi so sánh với các giải thuật khác. 

4. Đề xuất một bộ dò điểm đặc trưng (interest points) mới (gọi là bộ dò contourlet 

Harris) dựa trên các băng con của biến đổi NSCT kết hợp bộ dò góc Harris. Giải 

thuật truy vấn ảnh dựa trên bộ dò này (gọi là giải thuật CH) cho thấy hiệu quả 

truy vấn khá tốt. 

5. Đề xuất chọn một tập các thông số đánh giá hiệu quả truy vấn của các giải thuật 

CBIR. Những phương pháp này hỗ trợ đánh giá đầy đủ về mức độ chính xác 

(precision), độ phủ (recall), mức độ liên 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 cho một giải 

thuật CBIR. 

6. 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 trong Luận án. 

7. Khảo sát thực nghiệm khi ứng dụng đặc trưng denseSBP phát triển từ pbLBP cho 

phân loại ảnh. Kết quả thực nghiệm cho thấy độ chính xác phân loại có thể so 

sánh được của các phương pháp đề xuất với các phương pháp công bố gần đây. 

 

Những đóng góp về mặt khoa học và thực tiễn của luận án 

 Đóng góp về mặt khoa học: đề xuất 3 bộ trích đặc trưng ảnh mới và 4 giải thuật 

truy vấn ảnh. Các đề xuất được xây dựng dựa trên các biến đổi wavelet và được 

chứng minh có hiệu quả truy vấn tốt. Các kết quả thực nghiệm đạt được có giá trị 

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

Đặc trưng đề xuất (pbLBP) có thể được phát triển và ứng dụng cho phân loại ảnh 

đạt độ chính xác phân loại cao. 

 Đóng góp về mặt thực tiễn: Phần mềm thực hiện các giải thuật và khảo sát thực 

nghiệm được viết trên Matlab, thiết kế giao diện dễ dùng, có tính mở cao, dễ tích 

hợp các đặc trưng đề xuất, các phép đo đạc sự tương tự mới giúp người nghiên 
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cứu, thiết kế đánh giá nhanh được mức độ hiệu quả của giải thuật đề xuất. Các 

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

có. 

 

Hướng phát triển 

Một số hướng phát triển tiếp theo được tóm lược như sau: 

1. Tiếp tục nghiên cứu phối hợp các đặc trưng ảnh khác để thiết kế giải thuật truy 

vấn. 

2. Nghiên cứu chọn tính chất cần thiết của biến đổi wavelets (hệ số biến đổi, băng 

con, hướng…) kết hợp chọn công cụ toán học phù hợp để có thể xây dựng được 

đặc trưng ảnh mô tả được tối ưu những thông tin cần quan tâm trong ảnh.  

3. Phát triển các biến đổi wavelets mới, từ đó xây dựng các đặc trưng ảnh.  

4. Nghiên cứu giải pháp đánh giá sơ bộ, hay gợi ý được giải thuật sẽ cho kết quả 

truy vấn có thể đạt hiệu quả cao cho tập ảnh sử dụng (Ví dụ: Nghiên cứu xây 

dựng các tập thông số huấn luyện giúp chọn giải thuật truy vấn phù hợp cho mỗi 

class ảnh…). 

Tóm lại, Luận án đã giới thiệu và đề xuất các bộ mô tả đặc trưng ảnh mới dựa 

trên biến đổi wavelets. Các bộ mô tả này được sử dụng để trích các đặc trưng ảnh và 

ứng dụng trong thiết kế giải thuật truy vấn ảnh dựa trên nội dung (CBIR). Hơn nữa, 

các bộ mô tả ảnh có thể sử dụng vào phân tích ảnh và ứng dụng cho nhiều mục tiêu 

khác nhau. Các giải thuật đề xuất góp phần làm đa dạng và phong phú thêm các giải 

pháp truy vấn ảnh hiện có. Đặc biệt, hướng nghiên cứu của Luận án vẫn còn để ngõ 

nhiều khả năng phát triển đầy hứa hẹn trong tương lai. 

 

                Người hướng dẫn khoa học                    Nghiên cứu sinh 
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