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NỘI DUNG 

Đóng góp chính của luận án là xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh theo 

tiếp cận ngữ nghĩa nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm. Các đóng góp mới cụ thể 

bao gồm: 

1- Xây dựng cấu trúc cây phân cụm cân bằng C-Tree và đề xuất mô hình 

tìm kiếm ảnh trên C-Tree;  

2- Cải tiến cây C-Tree nhằm nâng cao độ chính xác: (1) cấu trúc đồ thị 

cụm láng giềng GraphC-Tree; (2) cấu trúc mạng tự lắp ghép SgC-Tree dựa bằng 

sự kết hợp đồ thị cụm láng giềng GraphC-Tree và mạng SOM; (3) đề xuất mô 

hình, phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên Graph-CTree, SgC-Tree; 

3- Xây dựng khung ontology bán tự động cho tập ảnh mục tiêu và phương 

pháp bổ sung làm giàu khung ontology này với các tập ảnh khác; đề xuất mô 

hình và phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên ontology. So sánh kết quả tìm kiếm 

ảnh trên các tập ảnh có ontology và không có ontology. 
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THE NEW CONTRIBUTIONS 

 The main contribution of the thesis is to build a semantic-based image 

retrieval method to improve retrieval efficiency. Specific new contributions 

include: 

1- Building a balanced clustering tree structure C-Tree and proposing an 

image retrieval model on C-Tree; 

2- Improved C-Tree to enhance precision: (1) neighbor cluster graph 

structure Graph-CTree; (2) self-assembling network structure SgC-Tree based 

on the combination of Graph-CTree and SOM; (3) propose models and methods 

of image retrieval based on Graph-CTree, SgC-Tree; 

3- Building a semi-automatic ontology framework for the image dataset 

and additional methods to enrich this ontology with other image datasets; 

Proposing models and methods of image retrieval based on ontology. 

Comparison of image retrieval results on with ontology and without ontology. 
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