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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ảnh số đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. 

Vì vậy, tìm kiếm ảnh nhanh chóng, chính xác trong kho ảnh lớn một 

thách thức và nhiệm vụ cấp thiết trong lĩnh vực thị giác máy tính.  

Tìm kiếm ảnh gồm hai phương pháp chính [6]: tìm kiếm ảnh dựa 

trên văn bản TBIR (Text-Based Image Retrieval) và tìm kiếm ảnh dựa 

trên nội dung CBIR (Content-Based Image Retrieval). TBIR đơn giản, 

nhanh chóng và hiệu quả, nhưng thường thiếu chính xác do sự chủ quan 

trong nhận thức của con người. CBIR đã được giới thiệu vào đầu những 

năm 1980 để khắc phục nhược điểm này. Ảnh được lập chỉ mục, lưu 

trữ, tìm kiếm dựa trên các đặc trưng cấp thấp (màu sắc, kết cấu, hình 

dạng, ...). Tuy nhiên, phương pháp CBIR không mô tả được ngữ nghĩa 

cấp cao, do đó hiệu suất tìm kiếm vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu của người 

dùng. Phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa SBIR (Semantic-

Based Image Retrieval) [8,31] nhằm mô tả các khái niệm ngữ nghĩa 

được đề xuất kết hợp với CBIR để nâng cao hiệu quả tìm kiếm. Bài toán 

tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa có hiệu suất tốt, khả thi và nhận được 

nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Với mong 

muốn đóng góp một phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa hiệu 

quả, luận án thực hiện đề tài: “Nâng cao hiệu quả tìm kiếm dữ liệu 

ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa”. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Tìm kiếm ảnh theo nội dung [6] là phương pháp tìm kiếm từ cơ sở 

dữ liệu các đặc trưng cấp thấp, nhằm lập chỉ mục, giảm chiều ảnh và 

gia tăng tốc độ xử lý. Các phương pháp trích xuất đặc trưng cấp thấp 

cho CBIR bao gồm: Trích xuất đặc trưng theo màu sắc, kết cấu, hình 

dạng [12,32,66]. Hệ thống CBIR sử dụng nhiều cấu trúc tổ chức dữ liệu 

khác nhau như: sử dụng phương pháp học không giám sát hoặc bán 
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giám sát để phân cụm [12,35], phân loại dữ liệu [32], tìm kiếm ảnh dựa 

trên các cấu trúc cây, đồ thị, mạng tự tổ chức SOM [48,67,72], hay các 

kỹ thuật học sâu [61,68], … Từ đó khảo sát cho thấy, các phương pháp 

dựa trên kỹ thuật phân cụm phân cấp và phân cụm phân hoạch dữ liệu 

trên cây là hiệu quả cho bài toán tìm kiếm ảnh. 

Tuy nhiên, vấn đề của CBIR là “khoảng cách ngữ nghĩa” [9] giữa 

khái niệm cấp cao và nội dung cấp thấp của ảnh. Tìm kiếm ảnh dựa trên 

ngữ nghĩa SBIR (Semantic-based image retrieval) [14,15] là một 

phương pháp hiệu quả để chuyển từ tìm kiếm dựa trên từ khóa, nội dung 

sang việc thu thập ảnh theo ngữ nghĩa, phổ biến là: (1) tìm kiếm dựa 

trên các phương pháp học máy để liên kết các đặc trưng cấp thấp và ngữ 

nghĩa trực quan của hình ảnh [7,67]; (2) tìm kiếm ảnh dựa trên ontology 

[31,44]. Qua khảo sát cho thấy phương pháp tìm kiếm ảnh theo tiếp cận 

ngữ nghĩa dựa trên ontology là một hướng nghiên cứu khả thi và hiệu 

quả. Tuy nhiên, phương pháp này thiếu đi sự hiểu biết về nội dung của 

ảnh, thực nghiệm trên bộ ảnh nhỏ, đa số được tạo thủ công nên mất 

nhiều công sức, thời gian. Do đó phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ 

nghĩa kết hợp giữa đặc trưng cấp thấp để mô tả nội dung ảnh và ngữ 

nghĩa cấp cao trên ontology bán tự động cho các tập ảnh lớn là một định 

hướng nghiên cứu phù hợp, mang tính cấp thiết cao và có khả năng ứng 

dụng hiệu quả trong thực tiễn. 

3. Mục tiêu của luận án 

Luận án có các mục tiêu cụ thể như sau: (1) Nghiên cứu cấu trúc cây 

phân cụm cân bằng và đề xuất các nguyên tắc xây dựng cây phân cụm 

(C-Tree) cho bài toán tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa; (2) Nghiên cứu các 

mô hình tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa dựa trên đồ thị phân cụm 

láng giềng, mạng SOM kết hợp và dựa trên ontology nhằm nâng cao độ 

chính xác; (3) Nghiên cứu tính hiệu quả của các mô hình tìm kiếm ảnh 

theo tiếp cận ngữ nghĩa cho các tập ảnh thực nghiệm.  
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu: (1) Các cây phân cụm và các thuật toán phân 

cụm; (2) Cấu trúc dữ liệu để lưu trữ đặc trưng nội dung hình ảnh; (3) 

Các thuật toán tạo cấu trúc dữ liệu và tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa; (4) 

Ontology; (5) Các tập ảnh phổ biến. 

Phạm vi nghiên cứu: (1) Cây phân cụm cân bằng và cấu trúc, thuật 

toán xây dựng của nó; (2) Các phương pháp cải tiến cây phân cụm với 

đồ thị cụm láng giềng, mạng SOM; (3) Ontology và truy vấn SPARQL; 

(4) Các tập ảnh: COREL, WANG, ImageCLEF và Stanford Dogs. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp lý thuyết: Tổng hợp, phân tích các công bố liên quan 

về tìm kiếm ảnh theo nội dung và theo ngữ nghĩa; đánh giá ưu và nhược 

điểm của các công trình đã công bố để đề xuất các mô hình phù hợp. 

Phương pháp thực nghiệm: Tìm kiếm các kho dữ liệu ảnh tin cậy. 

Thực hiện trích xuất đặc trưng cấp thấp, xây dựng cấu trúc khai phá dữ 

liệu, cài đặt các mô hình đã đề xuất trên các kho dữ liệu nhằm minh 

chứng tính hiệu quả. Đồng thời xây dựng ontology bán tự động cho các 

kho dữ liệu trên. Thực nghiệm tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa 

dựa trên đặc trựng cấp thấp kết hợp ontology. Kết quả thực nghiệm 

được phân tích, đánh giá và so sánh với các công trình khác. 

6. Bố cục của luận án 

Luận án được trình bày trong 113 trang, mở đầu (07 trang), kết luận 

và hướng phát triển (02 trang), danh mục các công trình khoa học của 

tác giả liên quan đến luận án (2 trang), tài liệu tham khảo (06 trang), 

luận án chia thành 4 chương. Chương 1 (16 trang) trình bày cơ sở lý 

thuyết cho tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa. Chương 2 (27 trang) trình bày 

cấu trúc cây phân cụm cân bằng C-Tree và các nguyên tắc thêm, tách 

và xóa trên cây. Chương 3 (22 trang) đề xuất các phương pháp cải tiến 

cây C-Tree để nâng cao độ chính xác tìm kiếm ảnh. Chương 4 (31 
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trang) trình bày phương pháp tìm kiếm ảnh trên ontology bán tự động, 

được đề xuất xây dựng từ các tập ảnh thực nghiệm. 

7.  Đóng góp của luận án 

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

hình tìm kiếm ảnh trên C-Tree;  

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

thị cụm láng giềng Graph-CTree; (2) cấu trúc mạng tự lắp ghép SgC-

Tree dựa bằng sự kết hợp đồ thị cụm láng giềng Graph-CTree và mạng 

SOM; (3) đề xuất mô hình, phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên Graph-

CTree, SgC-Tree; 

 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. 

Chương 1.  TỔNG QUAN TÌM KIẾM ẢNH THEO NGỮ NGHĨA 

1.1. Giới thiệu 

Luận án tiếp cận các phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa 

vào đặc trưng cấp thấp kết hợp với ontology nhằm nâng cao độ chính 

xác. Như vậy, bài toán tìm kiếm ảnh được thực hiện theo hai tiếp cận: 

tìm kiếm ảnh theo nội dung CBIR dựa trên đặc trưng cấp thấp và tìm 

kiếm ảnh theo ngữ nghĩa SBIR. 

1.2. Tìm kiếm ảnh dựa theo nội dung 

Trong CBIR, các đặc trưng trực quan cấp thấp (màu sắc, hình dạng, 

kết cấu và bố cục không gian) được trích xuất từ cơ sở dữ liệu ảnh và 

tạo thành các vec-tơ đặc trưng, nhằm lập chỉ mục ảnh, giảm chi phí về 

bộ nhớ và thời gian tìm kiếm nhanh. 
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Các đặc trưng được trích xuất trong luận án là sự kết hợp của màu 

sắc MPEG-7, độ tương phản, phép lọc tần số cao, phép lọc Sobel, phép 

lọc Gaussian và phương pháp LoG, Laplacian... Với sự kết hợp này, tạo 

thành một bộ vec-tơ đặc trưng nhỏ gọn, với mỗi đặc trưng có 81 chiều. 

1.3. Tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa 

Nhiều phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa được đề xuất để 

giảm “khoảng cách ngữ nghĩa” giữa nội dung cấp thấp của hình ảnh với 

ngữ nghĩa cấp cao của con người, phổ biến là [9,14]: (1) Các kỹ thuật 

học máy được sử dụng nhằm liên kết các đặc trưng cấp thấp với ngữ 

nghĩa của hình ảnh. (2) Tìm kiếm ảnh dựa trên ontology cung cấp cung 

cấp một bộ ngữ nghĩa chung. Các khái niệm được truy xuất cho hình 

ảnh dựa trên ontology gần gũi với ngữ nghĩa cấp cao của con người.  

1.4. Kiến trúc chung hệ thống tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa 

 
Hình 1.1. Kiến trúc hệ thống tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa 

Kiến trúc chung của tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa bao gồm hai khối: 

(a) Khối màu vàng – tìm kiếm hình ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên phương 

pháp học máy, xây dựng một cấu trúc để tổ chức dữ liệu nhằm nâng cao 

độ chính xác tìm kiếm ảnh. (b) Khối màu xanh – tìm kiếm ảnh dựa trên 

ontology: xây dựng khung ontology, bổ sung dữ liệu để làm giàu, đồng 

thời tìm kiếm ngữ nghĩa cấp cao của hình ảnh. 

1.5. Các phương pháp tổ chức thực nghiệm và đánh giá 
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Để xác định hiệu quả của các mô hình được đề xuất, các phương 

pháp tổ chức thực nghiệm và đánh giá trong luận án bao gồm: môi 

trường thực nghiệm, các tập ảnh và các giá trị đánh giá hiệu suất. 

1.6. Tiểu kết chương 

Chương này trình bày tổng quan tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa 

trên các phương pháp học máy và dựa trên ontology với đặc trưng kết 

hợp giữa màu sắc, kết cấu và hình dạng. Một kiến trúc chung của hệ 

thống tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa được đề xuất. Ngoài ra, các phương 

pháp tổ chức thực nghiệm được trình bày bao gồm: môi trường thực 

nghiệm, tập dữ liệu thực nghiệm và các giá trị đánh giá.  

Chương 2. TÌM KIẾM ẢNH DỰA TRÊN CÂY C-TREE 

2.1. Giới thiệu 

Trong chương này, một cấu trúc cây phân cụm cân bằng C-Tree 

được xây dựng cho bài toán tìm kiếm ảnh. C-Tree có thể tăng số nhánh 

trên cây, cân bằng và tăng trưởng từ hướng gốc nên có khả năng lưu trữ 

dữ liệu lớn, giảm độ phức tạp tính toán, thời gian truy vấn nhanh. 

2.2. Cấu trúc cây C-Tree 

Cây phân cụm cân bằng C-Tree được mô tả như sau: 

 Cây C-Tree bao gồm: một nút gốc root, các nút trong 𝐼 và các nút 

lá 𝐿. Các nút liên kết với nhau thông qua đường dẫn (𝑙𝑖𝑛𝑘); 

 Mọi nút lá đều có cùng một độ sâu (điều kiện cân bằng); 

 C-Tree tăng trưởng chiều cao theo hướng gốc. 

 Các nút chứa các phần tử tương tự nhau được phân cụm dựa trên 

độ đo Euclid; 

 Nút lá 𝐿 là nút không có nút con, chứa tối đa 𝑀 phần tử dữ liệu: 

𝐿 = {𝐸𝐷𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑀}, với  𝐸𝐷𝑖 =< 𝑓, 𝐼𝐷, 𝑓𝑖𝑙𝑒, 𝑐𝑙𝑎 >, trong đó 𝑓 là vec-tơ 

đặc trưng, 𝐼𝐷 định danh, tập tin chứa chú thích 𝑓𝑖𝑙𝑒 và 𝑐𝑙𝑎 là các phân 

lớp của ảnh. 
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 Nút trong I có ít nhất 2 nút con, chứa tối đa N phần tử trọng tâm 

𝐼 = {𝐸𝐶𝑗 , 2 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁} với 𝐸𝐶 =< 𝑓𝑐 , 𝑖𝑠𝑁𝑒𝑥𝑡𝐿𝑒𝑎𝑓, 𝑙𝑖𝑛𝑘 >, trong đó 𝑓𝑐 là 

vec-tơ trọng tâm của các vec-tơ đặc trưng 𝑓 tại một nút con có đường 

dẫn liên kết 𝑙𝑖𝑛𝑘 đến 𝐸𝐶 và 𝑖𝑠𝑁𝑒𝑥𝑡𝐿𝑒𝑎𝑓 là giá trị kiểm tra nút lá; 

  

Hình 2.1. Minh họa cấu trúc cây C-Tree 

Dữ liệu chỉ được lưu trữ tại nút lá, nút trong chỉ chứa các phần tử 

trọng tâm và liên kết đến nút con kế tiếp. 

2.3. Các nguyên tắc thực hiện thao tác trên cây C-Tree 

2.3.1. Nguyên tắc 1: Thêm phần tử dữ liệu vào cây 

Ban đầu, khi nút gốc rỗng, nút gốc đóng vai trò là nút lá, các phần 

tử dữ liệu 𝐸𝐷 được thêm vào nút gốc. Nếu 𝑖 > 𝑀 thì tách nút, tạo nút 

gốc mới 𝑟𝑜𝑜𝑡 = {𝐸𝐶𝑗|𝑗 = 2. . 𝑁}. Lúc này, nút gốc 𝑟𝑜𝑜𝑡 đóng vai trò là 

nút trong, chứa ít nhất hai phần tử 𝐸𝐶. Các phần tử dữ liệu 𝐸𝐷 được 

thêm vào cây theo quy tắc chọn nhánh có độ đo gần nhất với tâm cụm. 

Sau đó, tiến hành cập nhật đệ quy từ lá đến gốc của cây C-Tree.  

2.3.2. Nguyên tắc 2: Tách một nút trên cây 

Khi các nút trên cây đầy, thực hiện tách nút thành 𝑘-cụm dựa vào 

thuật toán K-means: 
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 Gọi 𝑁𝑠  là nút cần tách. Chọn 𝑘 = 2, lấy hai phần tử xa nhau nhất. 

 Nếu nút cần tách 𝑁𝑆 không có nút cha thì tạo thành một nút cha 

mới 𝑁𝑃, chứa các phần tử 𝐸𝐶𝑅 và 𝐸𝐶𝐿  là tâm của hai nút con vừa tách. 

 Nếu nút cần tách 𝑁𝑆 thuộc về một nút cha 𝑁𝑃 có sẵn, thì bổ sung 

vào nút cha hai phần tử tâm mới 𝐸𝐶𝑅 và 𝐸𝐶𝐿 . Sau khi tách, tâm cũ 

𝐸𝐶𝑆 của nút này được xóa khỏi nút cha 𝑁𝑃.  

 Các phần tử của nút ban đầu phân bố vào hai nút mới theo 

Nguyên tắc 1 

2.3.3. Nguyên tắc 3: Xóa phần tử hay nút trên cây 

Để xóa một phần tử trên cây, trước hết phải xem xét phần tử này là 

phần tử dữ liệu thuộc nút lá hay phần tử tâm thuộc nút trong. 

 Nếu là phần tử thuộc nút lá:  

 Nếu 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐸𝐷) > 1, thì xóa một phần tử, cập nhật số lượng 

phần tử dữ liệu 𝐸𝐷, cập nhật tâm.  

 Nếu 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐸𝐷) = 1, gán cho giá trị 𝑓 = 𝑛𝑢𝑙𝑙, cập nhật tâm 

và không đưa f vào kết quả tìm kiếm. Khi có phần tử mới được thêm 

vào: 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐸𝐷) > 1, thì tiến hành xóa phần tử 𝑓 = 𝑛𝑢𝑙𝑙.   

 Nếu phần tử thuộc nút trong, tiến hành xóa phần tử EC, đồng 

thời xóa nút con tương ứng với đường dẫn 𝑙𝑖𝑛𝑘 và lan truyền đến nút lá, 

đồng thời cập nhật số lượng 𝐸𝐶, cập nhật vec-tơ tâm đệ quy đến gốc. 

2.4. Mô hình hệ tìm kiếm ảnh dựa trên cây C-Tree 

Hệ tìm kiếm ảnh dựa trên C-Tree bao gồm 2 pha: (1) pha tiền xử lý 

thực hiện trích xuất đặc trưng của ảnh và tổ chức lưu trữ trên cây C-

Tree; (2) Pha truy vấn có nhiệm vụ tìm kiếm ảnh tương tự theo nội dung 

trên cây C-Tree và trích xuất tập từ vựng thị giác của hình ảnh.  
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Hình 2.2. Mô hình hệ tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa SBIR_CT 

2.5. Thực nghiệm và đánh giá hệ tìm kiếm ảnh SBIR_CT 

Bảng 2.6. So sánh độ chính xác các phương pháp trên tập COREL 

Phương pháp 
Độ chính xác 

trung bình 

Thời gian tìm kiếm 

trung bình (ms) 

Hybrid feature with SOM, 2017 [66] 0.67 377.4 

Tree2Vector, 2018 [81] 0.5052 19.32 

HSV+Gabor Wavelet+Edge Detection, 2018 [12] 0.6210 64.4 

Three-level TREE Hierarchical, 2018 [35] 0.5819 N/A 

Multi-feature with neural network, 2020 [59] 0.7941 302.8 

Fusion feature ResNet-34 + PCA + CNN, 2020 [38] 0.89 N/A 

Multi-feature and k-NN, 2021 [32] 0.6044 N/A 

Multi-feature and Decision tree, 2021 [32] 0.6680 N/A 

Multi-feature and SVM, 2021 [32] 0.7657 N/A 

Texture features + CFBPNN, 2021 [27] 0.82 273.3 

Phương pháp đề xuất (SBIR_CT) 0.6777 19.91437 

Bảng 2.7. So sánh độ chính xác các phương pháp trên tập WANG 
Phương pháp Độ chính xác trung bình 

Combined feature HSV+LBP+Canny, 2018 [53] 0.5998 

Color Difference Histogram + HSV+entropy, 2019 [56] 0.5067 

Fusion feature ResNet-34 + PCA + CNN, 2020 [38] 0.78 

Image signature + BoSW (2021), [51] 0.60 

Texture features + CFBPNN, 2021 [27] 0.66 

DSFH (low feature + deep feature VGG-16), 2021 [42] 0.7894 

Phương pháp đề xuất (SBIR_CT) 0.6072 

Bảng 2.8. So sánh độ chính xác các phương pháp trên tập ImageCLEF 
Phương pháp Độ chính xác trung bình 

Fusion hashing network + binary code 

matrix + CNN, 2017 [29] 

0.8038 

PAM with feature vector and text, 2018 [19]  0.3686 

Region-based retrieval, 2018 [17] 0.59 

CMHH (Hash Haming + CNN), 2018 [22] 0.703 

UCH, 2019 [41] 0.485 
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TVDB (64 bit), 2017 [65] 0.731 

DSSAH, 2020 [57] 0.667 

Phương pháp đề xuất (SBIR_CT) 0.6062 

Bảng 2.9. So sánh độ chính xác các phương pháp trên tập Stanford Dogs 
Phương pháp Độ chính xác trung bình 

SCDA, 2017 [77] 0.7886 

ResNet-18 + localication, 2019 [80] 0.7164 

CCA-ITQ, 2019 [80] 0.4402 

MLH, 2019 [80] 0.4084 

DPSH, 2019 [80] 0.6080 

FPH, 2019 [80] 0.6909 

SOM+DNN, 2019 [37] 0.8362 

DSaH, 2020 [36] 0.6318 

Deep feature CNN + hash layer + cross-

entropy loss, 2020, [71] 

0.8220 

Phương pháp đề xuất (SBIR_CT) 0.5704 
  

 
Hình 2.8. Hiệu suất tìm kiếm ảnh trên C-Tree của tập COREL 

 
Hình 2.9. Hiệu suất tìm kiếm ảnh trên C-Tree của tập WANG 
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Hình 2.10. Hiệu suất tìm kiếm ảnh trên C-Tree của ImageCLEF 

 
Hình 2.11. Hiệu suất tìm kiếm ảnh trên C-Tree của Stanford Dogs 

2.6. Tiểu kết chương 

Cây C-Tree đã được xây dựng trong chương này nhằm tổ chức lưu 

trữ dữ liệu, thời gian tìm kiếm nhanh và độ chính xác tương đối cao. 

Mỗi lần tách nút trên C-Tree, các phần tử tương tự nhau có thể bị tách 

sang các nút hay nhánh khác, nên việc tìm kiếm ảnh có thể bị bỏ sót các 

phần tử này. Nhằm nâng cao độ chính xác, các phương pháp cải tiến 

cây C-Tree đã được đề xuất trong chương tiếp theo. 

Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN CÂY C-TREE 

3.1. Giới thiệu 

Để nâng cao độ chính xác trong tìm kiếm ảnh, các phương pháp cải 

tiến cây C-Tree được đề xuất, bao gồm: (1) kết hợp C-Tree và đồ thị 

cụm láng giềng (Graph-CTree); (2) kết hợp giữ Graph-CTree với mạng 

SOM (SgC-Tree). 
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3.2. Đồ thị phân cụm láng giềng Graph-CTree 

Đồ thị phân cụm láng giềng Graph-CTree được tạo trong quá trình 

tách nút lá trên C-Tree và đánh dấu các mức láng giềng. Graph-CTree 

được mô tả như sau:  

 Đồ thị Graph-CTree 𝐺 =< 𝑉, 𝐸 > bao gồm: Đỉnh 𝑉 là các cụm 

nút lá của C-Tree; Cạnh 𝐸 ⊆ 𝑉 × 𝑉 là các liên kết của một cặp nút lá, 

được hình thành theo quan hệ láng giềng. 

 Các mức láng giềng của cụm: 

 Láng giềng mức 1: Cho 𝐸𝐶1, 𝐸𝐶2 lần lượt phần tử tâm của nút 

𝐿1, 𝐿2. Nếu khoảng cách giữa tâm của hai cụm nhở hơn 𝜃 (giá trị 

ngưỡng), thì 𝐿1, 𝐿2 là láng giềng mức 1. 

 Láng giềng mức 2: Cho 𝐶1, 𝐶2 lần lượt lớp đại diện của nút 

𝐿1, 𝐿2. Nếu 𝐶1 ≡ 𝐶2, thì 𝐿1, 𝐿2  là láng giềng mức 2. 

 Láng giềng mức 3: Nếu 𝐶1 ⊂ 𝐶2 , , thì  𝐿1, 𝐿2 là láng giềng 

mức 3, trong đó 𝐶1, 𝐶2  lần lượt lớp đại diện của nút 𝐿1 , 𝐿2. 

 

Hình 3.1. Cấu trúc đồ thị phân cụm láng giềng Graph–CTree 

Hệ tìm kiếm ảnh trên Graph-CTree được gọi là SBIR_grCT, bao 

gồm hai giai đoạn: tìm kiếm ảnh trên cây C-Tree và trên đồ thị phân 

cụm láng giềng Graph-CTree. Kết quả tìm kiếm là tập ảnh tương tự 

được giao từ hai giai đoạn trên. 
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3.3. Mô hình kết hợp SgC-Tree  

Cấu trúc SgC-Tree là sự kết hợp giữa cây C-Tree, đồ thị cụm láng 

giềng Graph-CTree và mạng SOM.  

 
Hình 3.2. Mô hình kết hợp SgC-Tree 

Mạng SOM này được lắp ghép từ các cụm nút lá của Graph-CTree, 

được gọi là grSOM, có các ưu điểm như sau: 

 Bộ các vec-tơ trọng số đầu vào ổn định, độ chính xác cao do được 

lấy ra trong quá trình huấn luyện cây C-Tree, nên thời gian huấn luyện 

nhanh hơn so với SOM truyền thống. 

 Mạng grSOM linh hoạt hơn, có thể dãn nở sau khi huấn luyện, vì 

vậy, nếu phát sinh một nút lá mới thì sẽ được huấn luyện trên cây với 

trọng số riêng mà không phải huấn luyện từ đầu toàn mạng.  

Mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên SgC-Tree, gọi là SBIR_SgC, gồm: 

Giai đoạn tiền xử lý trích xuất đặc trưng tập ảnh, lưu trữ trên cấu trúc 

SgC-Tree, và giai đoạn tìm kiếm ảnh trên SgC-Tree nhằm truy xuất tập 

ảnh tương tự và tập từ vựng thị giác.  
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3.4. Thực nghiệm và đánh giá hệ tìm kiếm ảnh trên Graph-CTree 

và SgC-Tree 

Bảng 3.1. So sánh độ chính xác các phương pháp trên tập COREL 
Phương pháp Độ chính xác trung bình 

Hybrid feature with SOM, 2017 [66] 0.67 

HSV+Gabor Wavelet+Edge Detection, 2018 [12] 0.6210 

Three-level TREE Hierarchical, 2018 [35] 0.5819 

Multi-feature with neural network, 2020 [59] 0.7941 

Fusion feature ResNet-34 + PCA + CNN, 2020 [38] 0.89 

Multi-feature and k-NN, 2021 [32] 0.6044 

Multi-feature and Decision tree, 2021 [32] 0.6680 

Multi-feature and SVM, 2021 [32] 0.7657 

Texture features + CFBPNN, 2021 [27] 0.82 

Graph-CTree 0.8885 

SgC-Tree 0.9132 

Bảng 3.2. So sánh độ chính xác các phương pháp trên tập WANG 

Phương pháp Độ chính xác trung bình 

Combined feature HSV+LBP+Canny, 2018 [53] 0.5998 

Color Difference Histogram + HSV+entropy, 2019 [56] 0.703 

Fusion feature ResNet-34 + PCA + CNN, 2020 [38] 0.5067 

Image signature + BoSW (2021), [51] 0.78 

DSFH (low feature + deep feature VGG-16), 2021 [42] 0.66 

Combined feature HSV+LBP+Canny + SOM, 2018 [53] 0.7894 

Graph-CTree 0.766 

SgC-Tree 0.824 

Bảng 3.3. So sánh độ chính xác các phương pháp trên tập ImageCLEF 

Phương pháp Độ chính xác trung bình 

Fusion hashing network + binary code matrix + CNN, 2017 [29] 0.8038 

PAM with feature vector and text, 2018 [19]  0.3686 

Region-based retrieval, 2018 [17] 0.59 

CMHH (Hash Haming + CNN), 2018 [22] 0.703 

UCH, 2019 [41] 0.485 

TVDB (64 bit), 2017 [65] 0.731 

DSSAH, 2020 [57] 0.667 

Graph-CTree 0.8398 

SgC-Tree 0.8744 

Bảng 3.4. So sánh độ chính xác các phương pháp trên tập Stanford Dogs 

Phương pháp Độ chính xác trung bình 

SCDA, 2017 [77] 0.7886 

ResNet-18 + localication, 2019 [80] 0.7164 

CCA-ITQ, 2019 [80] 0.4402 

MLH, 2019 [80] 0.4084 

DPSH, 2019 [80] 0.6080 

FPH, 2019 [80] 0.6909 

SOM+DNN, 2019 [37] 0.8362 

DSaH, 2020 [36] 0.6318 

Deep feature CNN + hash layer + cross-entropy loss, 2020, [71] 0.8220 

Graph-CTree 0.826416 

SgC-Tree 0.842674 
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Hình 3.9. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên Graph-CTree và SgC-Tree của tập ảnh COREL 

  

Hình 3.10. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên Graph-CTree và SgC-Tree của tập ảnh WANG 
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Hình 3.11. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên Graph-CTree và SgC-Tree của tập ảnh ImageCLEF 

  

Hình 3.12. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên Graph-CTree và SgC-Tree của tập ảnh Stanford Dogs 
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3.5. Tiểu kết chương 

Trong chương này, các phương pháp cải tiến cây C-Tree được xây 

dựng nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm ảnh: đồ thị cụm láng giềng 

Graph-CTree và mạng tự lắp ghép SgC-Tree. Các thực nghiệm được 

triển khai trên các tập ảnh và so sánh với các phương khác, cho thấy các 

đề xuất trong chương này là đúng đắn và nâng cao độ chính xác. Tuy 

nhiên, các phương pháp này vẫn có “khoảng cách ngữ nghĩa” giữa đặc 

trưng cấp thấp với ngữ nghĩa cấp cao của người dùng. Do đó, để nâng 

cao hiệu quả tìm kiếm ảnh, một phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên 

ontology đã được đề xuất trong chương tiếp theo. 

Chương 4. TÌM KIẾM ẢNH DỰA VÀO ONTOLOGY 

4.1. Giới thiệu 

Phương pháp tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa dựa trên 

ontology được đánh giá là hiệu quả và nâng cao độ chính xác [31]. 

Trong chương này, phương pháp kết hợp giữa ngữ nghĩa trên ontology 

và các đặc trưng cấp thấp của ảnh được đề xuất. Kết quả truy vấn không 

chỉ tương tự về nội dung thị giác, mà còn tương tự về mặt ngữ nghĩa. 

Một khung ontology bán tự động nhằm giảm thời gian và nhân lực xây 

dựng được đề xuất cho bài toán tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa. 

4.2. Xây dựng ontology cho dữ liệu ảnh 

4.2.1. Xây dựng khung ontology bán tự động cho tập dữ liệu ảnh 

Khung ontology được xây dựng bao gồm giai đoạn tự động và 

thủ công, cụ thể như sau: 

 Giai đoạn thủ công (màu vàng): tạo mẫu hệ thống phân cấp 

từ các lớp, tạo thuộc tính cho các lớp và mối quan hệ giữa các lớp, kết 

hợp điều này với thông tin về số nhận dạng của tài nguyên URI, số nhận 

dạng tài nguyên, v.v. từ WWW, chẳng hạn như Wordnet, BabelNet, 

Wikipedia và Dbpedia; 
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 Giai đoạn tự động (màu xanh): tạo mẫu các lớp được kế 

thừa từ tập dữ liệu ảnh; tạo các literals cho các cá thể và các lớp; tạo các 

cá thể theo từng lớp của ảnh. Mỗi hình ảnh là một thể hiện thuộc về một 

hoặc nhiều lớp của ontology. Hình ảnh được phân lớp dựa vào SgC-

Tree và tự động thêm vào các lớp phù hợp của ontology.  

 
Hình 4.1. Mô hình xây dựng khung ontology bán tự động 

4.2.2. Phương pháp bổ sung dữ liệu cho khung ontology  

Bổ sung dữ liệu cho khung ontology là làm giàu các mô tả ngữ nghĩa 

và mở rộng cấu trúc của ontology. Việc bổ sung dữ liệu vào khung 

ontology phải đảm bảo tính đúng đắn, nhất quán về cấu trúc và kế thừa 

các thông tin sẵn có. 

4.3. Hệ tìm kiếm ảnh dựa trên ontology 

4.3.1. Mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên ontology 

Hệ tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên ontology, OnSBIR, được 

xây dựng bao gồm 2 pha: (1) Pha tiền xử lý trích xuất các đặc trưng của 

ảnh tổ chức lưu trữ trên cấu trúc dữ liệu SgC-Tree; xây dựng, bổ sung 

dữ liệu cho một ontology bán tự động; (2) Pha tìm kiếm trích xuất đặc 

trưng cho ảnh đầu vào và tìm kiếm trên SgC-Tree, phân lớp tập ảnh 

tương tự với thuật toán k-NN để tìm tập từ vựng thị giác, từ đó tự động 

tạo câu lệnh SPARQL và truy vấn trên ontology để truy xuất ngữ nghĩa 

và tập ảnh tương tự theo ngữ nghĩa. 
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Hình 4.2. Mô hình hệ tìm kiếm OnSBIR 

4.3.2. Thực nghiệm và đánh giá hệ tìm kiếm ảnh OnSBIR 
Bảng 4.1. So sánh hiệu suất tìm kiếm ảnh trên tập ảnh COREL 

Chỉ số đánh giá Precision Recall F-measure Query time (ms) 

SBIR_SgC 0.913212 0.923649 0.9183137 86.1635 

OnSBIR 0.943615 0.914024 0.928584 94.0758 

Bảng 4.2. So sánh hiệu suất tìm kiếm ảnh trên tập ảnh WANG 
Chỉ số đánh giá Precision Recall F-measure Query time (ms) 

SBIR_SgC 0.823569 0.703982 0.758286 181.5546 

OnSBIR 0.878824 0.869068 0.873919 200.1585 

Bảng 4.3. So sánh hiệu suất tìm kiếm ảnh trên tập ảnh ImageCLEF 

Chỉ số đánh giá Precision Recall F-measure Query time (ms) 

SBIR_SgC 0.874402 0.864789 0.869484 242.1663 

OnSBIR 0.932574 0.916225 0.926373 248.5511 

Bảng 4.4. So sánh hiệu suất tìm kiếm ảnh trên tập ảnh Stanford Dogs 
Chỉ số đánh giá Precision Recall F-measure Query time (ms) 

SBIR_SgC 0.842674 0.837285 0.839827 275.7742 

OnSBIR 0.873852 0.86537 0.86961 284.3384 

Bảng 4.5. So sánh độ chính xác tìm kiếm ảnh dựa theo ontology giữa các phương 

pháp trên tập ảnh ImageCLEF 
Phương pháp Năm Độ chính xác trung bình 

Image ontology model O-V-A [73] 2016 0.46 

Pattern graph-based image on ontology [7] 2017 0.3513 

Phương pháp HDLA (hybrid deep learning 

architecture) [11] 

2018 0.797 

Phương pháp SDCH (Semantic Deep Cross-

modal Hashing) [79] 

2019 0.803 

Phương pháp CPAH (Consistency Preserving 

Adversarial Hashing) [78] 

2020 0.8324 

OnSBIR   0.932574 
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Hình 4.26. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên OnSBIR của tập ảnh COREL 

 

Hình 4.27. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên OnSBIR của tập ảnh WANG 

 

Hình 4.28. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên OnSBIR của tập ảnh ImageCLEF 

 

Hình 4.29. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên OnSBIR của tập ảnh Stanford Dogs 
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4.4. Tiểu kết chương  

Một khung ontology bán tự động cho tập ảnh được xây dựng nhằm 

nâng cao hiệu quả tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa. Khung ontology này 

này được bổ sung dữ liệu để làm phong phú thêm hình ảnh và ngữ nghĩa. 

Từ lý thuyết đề xuất, hệ tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên sự kết 

hợp của kỹ thuật học máy và ontology (OnSBIR) được xây dựng. Hệ 

tìm kiếm này thực hiện tìm kiếm tập các hình ảnh tương tự nội dung và 

cả về ngữ nghĩa, đồng thời, kết xuất các metadata, URI và ngữ nghĩa 

cấp cao cho hình ảnh. Độ chính xác của phương pháp tìm kiếm ảnh trên 

ontology cao hơn so phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên kỹ thuật học 

máy SgC-Tree và các công trình nghiên cứu. Điều này chứng tỏ các đề 

xuất trong chương này là đúng đắn và hiệu quả. 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Luận án đã nghiên cứu các phương pháp tìm kiếm dữ liệu ảnh theo 

tiếp cận ngữ nghĩa. Đóng góp chính của luận án là xây dựng các phương 

pháp nhằm nâng cao độ chính xác tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa. Kết 

quả thực nghiệm cho thấy các phương pháp đề xuất trong luận án là 

đúng đắn và nâng cao độ chính xác. 

Trong luận án, một cấu trúc cây phân cụm cân bằng C-Tree đã được 

xây dựng nhằm tổ chức lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu được tổ chức trên cây 

là các vec-tơ đặc trưng cấp thấp được trích xuất từ màu sắc, hình dạng 

và kết cấu của hình ảnh, từ đó tạo một kho dữ liệu đặc trưng nhỏ gọn 

hơn cho tập các dữ liệu ảnh lớn. Cấu trúc C-Tree được sử dụng để liên 

kết các đặc trưng cấp thấp với các từ vựng ngữ nghĩa (lớp ảnh) cho bài 

toán tìm kiếm ảnh. C-Tree sử dụng phương pháp phân cụm phân cấp và 

phân cụm phân hoạch để tạo cấu trúc cây đa nhánh, cân bằng, vì vậy 

lưu trữ dữ liệu lớn, thời gian tìm kiếm nhanh và độ chính xác tương đối 

cao. 
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Để nâng cao độ chính xác trong tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa, các 

phương pháp cải tiến cây C-Tree đã được xây dựng trong luận án, bao 

gồm: (1) mô hình kết hợp giữa cây C-Tree và đồ thị, gọi là đồ thị phân 

cụm láng giềng Graph-CTree; (2) mô hình mạng kết hợp giữa SOM và 

đồ thị cụm láng giềng (SgC-Tree); (3) mô hình kết hợp giữa phương 

pháp học máy dựa trên đặc trưng cấp thấp và ngữ nghĩa cấp cao dựa 

trên ontology bán tự động. Ontology được xây dựng để tìm kiếm ảnh 

theo ngữ nghĩa cấp cao, đảm bảo tính tin cậy, đúng đắn và tối ưu hóa 

về thời gian. Các quy tắc bổ sung dữ liệu cho khung ontology được đề 

xuất nhằm đảm bảo tính nhất quán về cấu trúc của ontology. Từ đó, các 

thuật toán tìm kiếm ảnh được đề xuất để xây dựng các chương trình tìm 

kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa.  

Luận án xây dựng thực nghiệm và đánh giá trên các tập dữ liệu ảnh: 

COREL, WANG, ImageCLEF và Stanford Dogs. Kết quả thực nghiệm 

cho thấy, các đề xuất cải tiến cây C-Tree đã nâng cao độ chính xác, 

trong đó tìm kiếm ảnh trên ontology có độ chính xác cao hơn các 

phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung. Các kết quả thực nghiệm 

trên các mô hình tìm kiếm ảnh cũng được so sánh với một số công trình 

gần đây trên từng bộ dữ liệu ảnh, với các tiếp cận kỹ thuật hiện đại khác 

nhau. Độ chính xác trong các mô hình tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa 

trên SgC-Tree và ontology đều vượt trội so với các phương pháp khác. 

Điều này chứng tỏ các phương pháp đề xuất là đúng đắn và nâng cao 

hiệu quả tìm kiếm dữ liệu ảnh theo ngữ nghĩa, đáp ứng mục tiêu đề ra 

của luận án. 

Trên cơ sở lý thuyết và thực nghiệm đã xây dựng, các định hướng 

nghiên cứu trong tương lai của chúng tôi bao gồm: 

(1) Nghiên cứu các phương pháp dựa trên DNN, CNN, R-CNN, 

GCN… để so sánh với phương pháp đã đề xuất trong luận án; 
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(2) Xây dựng chương trình ứng dụng cho các lĩnh vực cụ thể như: 

xác định địa điểm du lịch từ ảnh, chẩn đoán bệnh từ ảnh y khoa, phân 

biệt các loại đá thổ nhưỡng trong địa lý, tìm kiếm ảnh từ các thông tin 

trên mạng xã hội, … 

(3) Làm giàu ngữ nghĩa cho ontology hơn với các mối quan hệ ngữ 

nghĩa ảnh chặt chẽ và mở rộng như xác định vị trí đối tượng trong ảnh, 

xác định mối quan hệ về hành động trong ảnh… 

(4) Hướng đến một ontology cho tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa bằng 

tiếng việt. 
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INTRODUCTION 

1. The reason of topic selection 

Digital image plays an important role in various aspects of life. For 

this reason, being able to retrieve images quickly, precisely in large 

image archives is a challenge and an urgent task in the field of computer 

vision. 

There are two main methods to retrieve images [6]: Text-Based 

Image Retrieval (TBIR) and Content-Based Image Retrieval (CBIR). 

TBIR is simple, fast and effective, but often inaccurate due to the 

subjectivity of human perception. CBIR was introduced in the early 

1980 to overcome this shortcoming. Images are indexed, stored, and 

searched based on low-level features (color, texture, shape,...). 

Nonetheless, the CBIR method is unable to describe the high-level 

semantics, meaning the retrieval performance still does not meet user’s 

satisfactory level. Semantic-Based Image Retrieval (SBIR) method 

[8,31] is to describe the proposed semantic concepts combined with 

CBIR to improve the retrieval efficiency. The SBIR is highly efficient, 

is feasible and has received much attention from researchers globally. 

With the desire to contribute an effective semantic image retrieval 

method, the thesis implements the topic: "Improve the efficiency of 

semantic-based image retrieval". 

2. Research overview 

Content-based image retrieval [6] is a method of searching from a 

database of low-level features in order to index, reduce image 

dimensions and increase processing speed. The low-level feature 

extraction methods for CBIR include: Extracting features by color, 

texture, shape [12,32,66]. The CBIR system uses many different data 

organization structures such as: using unsupervised or semi-supervised 

learning methods for clustering [12,35], data classification [32], image-

based retrieval tree structures, graphs, SOM self-organizing networks 
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[48,67,72], or deep learning techniques [61,68],... The survey indicates 

that the methods based on hierarchical clustering and partition 

clustering tree data is an effective approach for image retrieval. 

Despite that, the problem of CBIR is the “semantic gap” [9] between 

the high-level concept and the low-level content of the image. 

Semantic-based image retrieval (SBIR) [14,15] is an effective method 

to switch from searching by keyword and content to semantic-based 

image retrieval, commonly are: (1) image retrieval based on machine 

learning methods to map low-level features and visual semantics of 

images [7,67]; (2) image retrieval based on ontology [31,44]. The 

survey shows that the image retrieval method by semantic approach 

based on ontology is a feasible and effective research approach. 

Nevertheless, this method lacks insight of the content of the image, 

experiment on a small set of images, most of which are created 

manually, and hence, consumes much effort and time. Therefore, the 

semantic image retrieval method combining low-level features to 

describe image content and high-level semantics on semi-automatic 

ontology for large image sets is a suitable research approach, of high 

urgency and capable of being effectively applied in practice. 

3. The objective of the thesis 

The thesis has the following concrete objectives: (1) Studying the 

structure of a balanced clustering tree and proposing principles for 

building a clustering tree (C-Tree) for the semantic image retrieval 

problem; (2) Studying image retrieval models by semantic approach 

based on neighbor clustering graph, combined SOM network and 

ontology to improve precision; (3) Studying the effectiveness of image 

retrieval models via the semantic approach for experimental image sets. 

4. The scope of the thesis: 

Research subjects: (1) Clustering trees and clustering algorithms; 

(2) Data structures for storing image visual features; (3) Algorithms for 
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data structure generation and semantic image retrieval; (4) Ontology; 

(5) Popular image datasets. 

Research scopes: (1) Balanced and structural clustering tree, and its 

construction algorithm; (2) Methods to improve clustering tree with 

neighbor cluster graph, SOM; (3) Ontology and SPARQL queries; (4) 

Image datasets: COREL, WANG, ImageCLEF and Stanford Dogs. 

5. Research method 

Theoretical methods: Combine, analyze relevant publications on 

CBIR and SBIR; evaluate the advantages and shortcomings of the 

published works to propose suitable models. 

Experimental methods: Searching for credible image datasets. 

Perform low-level feature extraction, build data mining structure, install 

proposed models on data warehouses to demonstrate íts effectiveness. 

Simultaneously, build semi-automatic ontology for the above data 

stores. Experiment image retrieval by low-level feature-based semantic 

approach combining ontology. Experimental results are analyzed, 

evaluated and compared with other related work. 

6. Thesis layout 

The thesis is presented in 113 pages, introduction (07 pages), 

conclusion and development orientation (02 pages), list of author's 

works related to the thesis (2 pages), references (06 pages), the thesis is 

divided into 4 chapters. Chapter 1 (16 pages) presents the theoretical 

basis for semantic image retrieval. Chapter 2 (27 pages) presents the 

C-Tree balanced clustering tree structure and the principles of adding, 

splitting, and deleting trees. Chapter 3 (22 pages) proposes methods to 

improve C-Tree to improve image retrieval precision. Chapter 4 (31 

pages) presents a semi-automatic ontology image retrieval method. 

7. Thesis contribution 
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 Building a balanced clustering tree structure C-Tree and 

proposing an image retrieval model on C-Tree; 

 Improving 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; 

 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 with ontology and 

without ontology. 

Chapter 1. OVERVIEW OF THE SEMANTIC-BASED IMAGE 

RETRIEVAL 

1.1. Introduction 

The thesis analyzes the methods of low-level feature semantic image 

retrieval combined with ontology to enhance precision. Hence, the 

image retrieval problem is solved by the two following approaches: 

image retrieval by CBIR on low-level features and image retrieval by 

SBIR. 

1.2. Content-based image retrieval 

In CBIR, low-level visual features (color, shape, texture,…) are 

extracted from the image database and formed into vector features, for 

image indexing, reducing memory cost and enhancing retrieval time. 

The vector feature is proposed in the thesis, including MPEG-7 

color, contrast, a high-frequency filter, Sobel filter, Gaussian filter and 

LoG method, Laplacian... With this combination, a compact set of 

vector features is formed, with each feature having 81 dimensions. 

1.3. Semantic-based image retrieval 
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The methods of semantic-based image retrieval proposed to reduce 

the “semantic gap” between low-level content of images and human 

high-level semantics, commonly are [9,14]: (1) Machine learning 

techniques are used to link low-level features with image semantics. (2) 

Ontology-based image retrieval provides a common set of semantic 

images. The retrieval concepts for images based on ontology are 

familiar to human high-level semantics. 

1.4. Semantic-based image retrieval general architecture system 

  
Figure 1.1. Architecture of the semantic-based image retrieval system 

The general architecture of semantic-based image retrieval consists 

of two blocks: (a) Yellow block – semantic-based image retrieval relies 

on machine learning approach, establishing a structure to organize data 

to enhance precision of image retrieval. (b) Green block – ontology-

based image retrieval: building ontology framework, adding data for 

enrichment, and retrieving high-level semantics of the image. 

1.5. Methods of organizing experiments and evaluation 

To measure the effectiveness of the proposed models, methods of 

organizing experiments and evaluation of the thesis consist of 

experimental environment, image datasets and performance rating 

values. 

1.6. Chapter sub-summary 
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This chapter presents an overview of semantic-based image retrieval 

relied on machine learning and ontology-based methods with combined 

features of color, texture, and shape. The general architecture of the 

semantic-based image retrieval system has been proposed. Moreover, 

the experimental organization methods are presented including 

experimental environment, experimental dataset and performance 

rating values. 

Chapter 2. C-TREE-BASED IMAGE RETRIEVAL 

2.1. Introduction 

In this chapter, a structure of a balanced clustering C-Tree is built to 

solve the problem of image retrieval. C-Tree is able to increase the 

number of branches on the tree, balance and grow from the root, and 

hence, it has a huge storage capability, decrease the complexibility of 

calculation, fast data retrieval time. 

2.2. C-Tree’s structure 

The balanced clustering C-Tree is described as follow: 

 The C-Tree consists of a root node, nodes in I and leaf nodes L. 

The nodes are linked together via a link; 

 All the leaf nodes have the same depth (balance condition); 

 C-Tree heighten in the original direction; 

 Nodes containing similar elements are clustered based on the 

Euclidean measure; 

 The L leaf node has no sub-node, containing at most M element 

data: 𝐿 = {𝐸𝐷𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑀}, with  𝐸𝐷𝑖 =< 𝑓, 𝐼𝐷, 𝑓𝑖𝑙𝑒, 𝑐𝑙𝑎 >, and 𝑓 is a 

vector feature, 𝐼𝐷 identifier, file containing comments 𝑓𝑖𝑙𝑒 and 𝑐𝑙𝑎 are 

layers of images; 

 Node in I has 2 sub-nodes, contain at most N central element 𝐼 =

{𝐸𝐶𝑗 , 2 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁} with 𝐸𝐶 =< 𝑓𝑐 , 𝑖𝑠𝑁𝑒𝑥𝑡𝐿𝑒𝑎𝑓, 𝑙𝑖𝑛𝑘 >, and 𝑓𝑐 is a central 
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vector of feature vectors f in a sub-node with a 𝑙𝑖𝑛𝑘 to 𝐸𝐶 and 

𝑖𝑠𝑁𝑒𝑥𝑡𝐿𝑒𝑎𝑓 is the leaf node test value; 

  

Figure 2.1. C-Tree structure illustration 

Data is stored only at the leaf node, the inner node contains the 

central elements and links to the next sub-node. 

2.3. Operating principles on C-Tree 

2.3.1. Principal 1: Add data element to the tree 

When the root node is empty initially, it acts as a leaf node, ED data 

elements are added to the root node. If 𝑖 > 𝑀 then split the node, create 

new root node 𝑟𝑜𝑜𝑡 = {𝐸𝐶𝑗|𝑗 = 2. . 𝑁}. At this point, the root node acts 

as the inner node, containing at least two 𝐸𝐶 elements. ED data elements 

are added to the tree according to the rule of choosing the branch that 

has the closest measure to the cluster center. Afterwards, perform a 

recursive update from the leaf to the root of the C-Tree. 

2.3.2. Principal 2: Split a node on the tree 

When the nodes on the tree are full, perform splitting the nodes to k-

cluster based on the K-means algorithm: 
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 Let 𝑁𝑠 be the node to be split. Choose 𝑘 = 2, take 2 furthest 

elements from each other. 

 If the node to be split 𝑁𝑆 has no parent node, then create a new 

parent node 𝑁𝑃, containing elements 𝐸𝐶𝑅 and 𝐸𝐶𝐿  which are the center 

of the two split sub-nodes. 

 If the node to be split 𝑁𝑆 belongs to an available parent node 𝑁𝑃, 

then add to the parent node two new central elements 𝐸𝐶𝑅 and 𝐸𝐶𝐿 . After 

splitting, the old center 𝐸𝐶𝑆 of this node is removed from the parent 

node 𝑁𝑃.  

 The elements of the original node are distributed into two new 

nodes according to the Principal 1. 

2.3.3. Principal 3: Remove an element or a node from the tree 

To remove an element from the tree, we first must check if it is a 

data element belongs to the leaf node or a central element of an inner 

node. 

 If it is an element of the leaf node:  

 If 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐸𝐷) > 1, then remove an element, update the 

number of data element 𝐸𝐷, update the center.  

 If 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐸𝐷) = 1, then  𝑓 = 𝑛𝑢𝑙𝑙, update the center and do 

not bring  f  to the retrieval result. When there is a new element being 

added: 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐸𝐷) > 1, then proceed to remove the elment 𝑓 = 𝑛𝑢𝑙𝑙.   

 If the element belongs to the inner node, delete the EC 

element, while also deleting the sub-node corresponding to the 𝑙𝑖𝑛𝑘 and 

propagate to the leaf node, and simultaneously, update the number of 

ECs, update the recursive center vector to the root. 

2.4. Model of image retrieval system based on C-Tree 

The C-Tree-based image retrieval system has two phases: (1) The 

pre-processing phase to extract features of the image and organize the 

storage on the C-Tree (2) The query phase is responsible for finding 
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analog images according to the content of the C-Tree and extracting the 

visual vocabulary of the images.  

 

Figure 20.2. Model of semantic-based image retrieval system 

2.5. Experimenting and evaluating the image retrieval system 

SBIR_CT 

Table 2.6. Comparison of the precision of methods on  COREL set 

Method 
Average 

precision 

Average retrieval 

time (ms) 

Hybrid feature with SOM, 2017 [66] 0.67 377.4 

Tree2Vector, 2018 [81] 0.5052 19.32 

HSV+Gabor Wavelet+Edge Detection, 2018 [12] 0.6210 64.4 

Three-level TREE Hierarchical, 2018 [35] 0.5819 N/A 

Multi-feature with neural network, 2020 [59] 0.7941 302.8 

Fusion feature ResNet-34 + PCA + CNN, 2020 [38] 0.89 N/A 

Multi-feature and k-NN, 2021 [32] 0.6044 N/A 

Multi-feature and Decision tree, 2021 [32] 0.6680 N/A 

Multi-feature and SVM, 2021 [32] 0.7657 N/A 

Texture features + CFBPNN, 2021 [27] 0.82 273.3 

Proposed method (SBIR_CT) 0.6777 19.91437 

Table 2.7. Comparison of the precision of methods on WANG set 
Method Average precision 

Combined feature HSV+LBP+Canny, 2018 [53] 0.5998 

Color Difference Histogram + HSV+entropy, 2019 [56] 0.5067 

Fusion feature ResNet-34 + PCA + CNN, 2020 [38] 0.78 

Image signature + BoSW (2021), [51] 0.60 

Texture features + CFBPNN, 2021 [27] 0.66 

DSFH (low feature + deep feature VGG-16), 2021 [42] 0.7894 

Proposed method (SBIR_CT) 0.6072 
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Table 2.8. Comparison of the precision of methods on ImageCLEF set 
Method Average precision 

Fusion hashing network + binary code matrix + CNN, 2017 [29] 0.8038 

PAM with feature vector and text, 2018 [19]  0.3686 

Region-based retrieval, 2018 [17] 0.59 

CMHH (Hash Haming + CNN), 2018 [22] 0.703 

UCH, 2019 [41] 0.485 

TVDB (64 bit), 2017 [65] 0.731 

DSSAH, 2020 [57] 0.667 

Proposed method (SBIR_CT) 0.6062 

Table 2.9. Comparison of the precision of methods on Stanford Dogs set 
Method Average precision 

SCDA, 2017 [77] 0.7886 

ResNet-18 + localication, 2019 [80] 0.7164 

CCA-ITQ, 2019 [80] 0.4402 

MLH, 2019 [80] 0.4084 

DPSH, 2019 [80] 0.6080 

FPH, 2019 [80] 0.6909 

SOM+DNN, 2019 [37] 0.8362 

DSaH, 2020 [36] 0.6318 

Deep feature CNN + hash layer + cross-entropy loss, 2020, [71] 0.8220 

Proposed method (SBIR_CT) 0.5704 
  

 
Figure 2.8. Perfomance of image retrieval on C-Tree of COREL dataset 

 

Figure 2.9. Perfomance of C-Tree image retrieval of WANG dataset  
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Figure 2.10. Perfomance of C-Tree image retrieval of ImageCLEF dataset 

 

Figure 2.11. Perfomance of C-Tree image retrieval of  Stanford Dogs set 

2.6. Chapter sub-summary 

In this chapter, C-Tree has been built with the aim to organize data 

storage, with fast retrieval time and relatively high precision. Every 

time a node is split on a C-Tree, similar elements may be split into other 

nodes or branches, so the image retrieval may miss these elements. With 

the desire to improve the precision, methods to improve C-Tree have 

been proposed in the next chapter. 

Chapter 3. METHODS TO IMPROVE THE C-TREE 

3.1. Introduction 

Methods to improve the C-Tree have been proposed in order to 

enhance the precision in image retrieval. Those include: (1) 

combination of C-Tree and Graph-CTree; (2) combination between 

Graph-CTree with SOM (SgC-Tree). 
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3.2. The Graph-CTree 

The Graph-CTree is created during the leaf node splitting on C-Tree 

and neighbor level marking. Graph-Ctree is described as such: 

 The graph of the Graph-CTree 𝐺 =< 𝑉, 𝐸 > consists of the 

vertical 𝑉 is the leaf nodes of C-Tree; The edge 𝐸 ⊆ 𝑉 × 𝑉 are the links 

of a pair of leaf nodes, and formed according to the neighbor 

relationship. 

 Adjacent levels of the cluster: 

 Neighbor level 1: Let 𝐸𝐶1, 𝐸𝐶2 be center elements of nodes 

𝐿1, 𝐿2. If the distance between the center of the two clusters is lesser than 

𝜃 (threshold value), then 𝐿1, 𝐿2 are neighbor level 1. 

 Neighbor level 2: Let 𝐶1, 𝐶2  be representative layers of nodes 

𝐿1, 𝐿2. If 𝐶1 ≡ 𝐶2, then 𝐿1, 𝐿2  are neighbor level 2. 

 Neighbor level 3: If 𝐶1 ⊂ 𝐶2 , , then 𝐿1 , 𝐿2 are neighbor level 

3, and 𝐶1 , 𝐶2  are representative layers of nodes 𝐿1 , 𝐿2. 

 

Figure 3.1. The Graph–Ctree Structure 

The image retrieval system on the Graph-CTree is called 

SBIR_grCT, consists of two stages: image retrieval on the C-Tree on 

the Graph-CTree. The retrieval result is a set of analog images acquired 

from the two stages above. 
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3.3. Combined model SgC-Tree  

The structure of SgC-Tree is the combination of the C-Tree, Graph-

CTree and SOM.  

 
Figure 3.2. Combined Model SgC-Tree 

The SOM network is assembled from the cluster of leaf nodes of 

Graph-CTree, is called grSOM, has the following advantages: 

 The set of input weight vector is stable, with high precision cause 

it was retrieved in the training process of the C-Tree, therefore, the 

training time is faster than the traditional SOM. 

 The grSOM network is more flexible, expandable after the 

training, and thus, if a new leaf node is generated, it will be trained on 

the tree with its own weight without having to be retrained from the 

beginning of the whole network. 

SgC-Tree-based image retrieval model, called SBIR_SgC, includes: 

Pre-processing stage for extraction of image set feature, storing on SgC-

Tree structure, and image retrieval stage on SgC-Tree to retrieve 

images, extract similar image sets and visual vocabulary. 
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3.4. Experiment and evaluation of the image retrieval system on 

Graph-CTree và SgC-Tree 

Table 3.1. Comparison of the precision of methods on COREL set 
Method Average precision 

Hybrid feature with SOM, 2017 [66] 0.67 

HSV+Gabor Wavelet+Edge Detection, 2018 [12] 0.6210 

Three-level TREE Hierarchical, 2018 [35] 0.5819 

Multi-feature with neural network, 2020 [59] 0.7941 

Fusion feature ResNet-34 + PCA + CNN, 2020 [38] 0.89 

Multi-feature and k-NN, 2021 [32] 0.6044 

Multi-feature and Decision tree, 2021 [32] 0.6680 

Multi-feature and SVM, 2021 [32] 0.7657 

Texture features + CFBPNN, 2021 [27] 0.82 

Graph-CTree 0.8885 

SgC-Tree 0.9132 

Table 3.2. Comparison of the precision of methods on WANG set 
Method Average precision 

Combined feature HSV+LBP+Canny, 2018 [53] 0.5998 

Color Difference Histogram + HSV+entropy, 2019 [56] 0.703 

Fusion feature ResNet-34 + PCA + CNN, 2020 [38] 0.5067 

Image signature + BoSW (2021), [51] 0.78 

DSFH (low feature + deep feature VGG-16), 2021 [42] 0.66 

Combined feature HSV+LBP+Canny + SOM, 2018 [53] 0.7894 

Graph-CTree 0.766 

SgC-Tree 0.824 

Bảng 3.3. Comparison of the precision of methods on ImageCLEF set 
Method Average precision 

Fusion hashing network + binary code matrix + CNN, 2017 [29] 0.8038 

PAM with feature vector and text, 2018 [19]  0.3686 

Region-based retrieval, 2018 [17] 0.59 

CMHH (Hash Haming + CNN), 2018 [22] 0.703 

UCH, 2019 [41] 0.485 

TVDB (64 bit), 2017 [65] 0.731 

DSSAH, 2020 [57] 0.667 

Graph-CTree 0.8398 

SgC-Tree 0.8744 

Bảng 3.4. Comparison of the precision of methods on Stanford Dogs set 
Method Average precision 

SCDA, 2017 [77] 0.7886 

ResNet-18 + localication, 2019 [80] 0.7164 

CCA-ITQ, 2019 [80] 0.4402 

MLH, 2019 [80] 0.4084 

DPSH, 2019 [80] 0.6080 

FPH, 2019 [80] 0.6909 

SOM+DNN, 2019 [37] 0.8362 

DSaH, 2020 [36] 0.6318 

Deep feature CNN + hash layer + cross-entropy loss, 2020, [71] 0.8220 

Graph-CTree 0.826416 

SgC-Tree 0.842674 
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Figure 3.9. Retrieval performance based on the Graph-CTree và SgC-Tree of COREL image set 

  

Figure 3.10. Retrieval performance based on the Graph-CTree và SgC-Tree of WANG image set 
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Figure 3.11. Retrieval performance based on the Graph-CTree và SgC-Tree of ImageCLEF image set 

  

Figure 3.12. Retrieval performance based on the Graph-CTree và SgC-Tree of Stanford Dogs image set 
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3.5. Chapter sub-summary 

In this chapter, C-Tree improvement methods are developed to 

improve image retrieval efficiency: Graph-CTree and SgC-Tree. 

Experiments are carried out on image sets and compared with other 

methods, showing that the suggestions in this chapter are correct with 

enhanced precision. However, these methods still have a "semantic 

gap" between the low-level feature and the high-level semantics of the 

user. For this reason, in order to improve image retrieval efficiency, an 

ontology-based image retrieval method has been proposed in the next 

chapter. 

 

CHAPTER 4. ONTOLOGY-BASED IMAGE RETRIEVAL 

4.1. Introduction 

The ontology-based image retrieval method is evaluated as effective 

and enhanced as for the precision [31]. In this chapter, a method of 

combining semantics on ontology and low-level features of images is 

proposed. The query results are not only similar in terms of visual 

content, but also semantically. A semi-automatic ontology framework 

to reduce construction time and labor is proposed for the SBIR. 

4.2. Building ontology for image data 

4.2.1. Building a semi-automatic ontology framework for image 

datasets 

The ontology framework is built with automatic and manual 

phases, specifically as follow: 

 Manual phase (yellow): prototyping the hierarchy from 

classes, creating properties for classes, and links between classes, 

combining with information about resource identifiers URIs, resource 
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identifiers, etc. from the WWW, such as Wordnet, BabelNet, Wikipedia 

and Dbpedia; 

 Automatic phase (blue): prototyping layers inherited from 

image datasets; create literals for instances and classes; create instances 

of each class of the image. Each image is an instance that belongs to 

one or more classes of the ontology. The image is classified based on 

the SgC-Tree and are automatically added to the appropriate classes of 

the ontology. 

 
Figure 4.1. Semi-automatic ontology framework model 

4.2.2. Data addition method for ontology framework  

Adding data to the ontology framework is to enrich the semantic 

descriptions and expand the structure of the ontology. The addition of 

data to the ontology framework must ensure the correctness, 

consistency of structure and inheritance of existing information. 

4.3. Ontology-based image retrieval system 

4.3.1. Model of ontology-based image retrieval 

Semantic-based image retrieval based on ontology, OnSBIR, is built 

with two phases: (1) The pre-processing phase of extracting image 

features stored on SgC-Tree; building, adding data to a semi-automatic 

ontology; (2) The retrieval phase extracts input image features and 
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retrieval on SgC-Tree, classify set of similar images with k-NN 

algorithm to find visual vocabulary, and thus, automatically creates a 

command SPARQL and query on ontology to extract semantics and a 

set of similar images based on semantic.  

 
Figure 4.2. Ontology-based image retrieval OnSBIR model 

4.3.2. Experimenting and evaluating the OnSBIR image retrieval 

Table 4.1. Comparison of image retrieval performance on the COREL  

Performance value Precision Recall F-measure Query time (ms) 

SBIR_SgC 0.913212 0.923649 0.9183137 86.1635 

OnSBIR 0.943615 0.914024 0.928584 94.0758 

Table 4.2. Comparison of image retrieval performance on the WANG image set 

Performance value Precision Recall F-measure Query time (ms) 

SBIR_SgC 0.823569 0.703982 0.758286 181.5546 

OnSBIR 0.878824 0.869068 0.873919 200.1585 

Table 4.3. Comparison of image retrieval performance on the ImageCLEF  

Performance value Precision Recall F-measure Query time (ms) 

SBIR_SgC 0.874402 0.864789 0.869484 242.1663 

OnSBIR 0.932574 0.916225 0.926373 248.5511 

Table 4.4. Comparison of image retrieval performance on the Stanford Dogs  

Performance value Precision Recall F-measure Query time (ms) 

SBIR_SgC 0.842674 0.837285 0.839827 275.7742 

OnSBIR 0.873852 0.86537 0.86961 284.3384 
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Table 4.5. Comparison of the precision of image retrieval based on ontology 

among methods on the ImageCLEF image set 
Method Year Average precision 

Image ontology model O-V-A [73] 2016 0.46 

Pattern graph-based image on ontology [7] 2017 0.3513 

Method HDLA (hybrid deep learning architecture) [11] 2018 0.797 

Method SDCH (Semantic Deep Cross-modal Hashing) [79] 2019 0.803 

Method CPAH (Consistency Preserving Adversarial 

Hashing) [78] 
2020 

0.8324 

OnSBIR   0.932574 

 

Figure 4.26. OnSBIR-based retrieval performance of COREL image set 

 

Image 4.27. OnSBIR-based retrieval performance of WANG image set 

 

Image 4.28. OnSBIR-based retrieval performance of ImageCLEF image set 
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Image 4.29. OnSBIR-based retrieval performance of Stanford Dogs image set 

 

4.4. Chapter sub-summary  

A semi-automatic ontology framework is built with the aim to 

improve the performance of semantic-based image retrieval. This 

ontology framework is provided with data to enrich image and 

semantic. From the proposed theory, a semantic-based image retrieval 

system based on a combination of machine learning and ontology 

(OnSBIR) techniques is built. This retrieval system performs a retrieval 

of a set of similar images content and semantic, and renders high-level 

metadata, URIs, and semantics for the images. The precision of the 

image retrieval method on the ontology is higher than that of the image 

retrieval method based on SgC-Tree machine learning technique and 

other research projects. This proves that the suggestions in this chapter 

are correct and effective. 

CONCLUSIONS AND DEVELOPMENT ORIENTATION 

The thesis has studied the methods of semantic-based image 

retrieval. The main contribution of the thesis is to develop methods to 

improve the precision of SBIR. The experimental results show that the 

methods proposed in the thesis are correct and enhance the precision. 

In the thesis, a structure of a balanced clustering C-Tree has been 

built to organize data storage. Data organized on the tree are low-level 

feature vectors extracted from the image's color, shape, and texture, 
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thereby creating a more compact feature dataset for image dataset. The 

C-Tree structure is used to associate low-level features with semantic 

vocabulary (image classes) for the image retrieval. C-Tree uses 

hierarchical clustering and partition clustering to create a balanced, 

multi-branch tree structure to achieve large data storage, fast retrieval 

time and relatively high accuracy. 

With the goal of improving the precision in semantic image retrieval, 

methods to improve C-Tree trees have been built in the thesis, 

including: (1) the combined model between C-Tree and Graph-CTree; 

(2) the combined network model between SOM and SgC-Tree; (3) a 

hybrid model between low-level feature-based machine learning and 

high-level semantics based on semi-automatic ontology. Ontology is 

built for high-level semantic-based image retrieval, ensuring reliability, 

correctness, and time optimization. Data addition rules for ontology 

frameworks are proposed to ensure structural consistency of ontology. 

From there, image retrieval algorithms are proposed to build image 

retrieval programs according to semantic approach. 

The thesis carries out experiments and evaluates on image datasets: 

COREL, WANG, ImageCLEF and Stanford Dogs. The result of the 

experiments shows that the proposed improvement of C-Tree has 

improved precision, in which image retrieval on ontology has higher 

precision than content-based image retrieval methods. The 

experimental results on the image retrieval models are also compared 

with some recent works on each image dataset, with different modern 

technical approaches. The precision in semantic-based image retrieval 

models based on SgC-Tree and ontology is superior to other methods. 

This proves that the proposed methods are correct and improve the 

efficiency of semantic-based image retrieval, meeting the objectives set 

out by the thesis. 
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Based on the previous theories and experiments built, our future 

research plans include: 

(1) Research methods based on DNN, CNN, R-CNN, GCN…to 

compare with the methods proposed in the thesis; 

(2) Build practical applications for subject areas such as: confirm 

tourist destination via images, diagnose illnesses based on medical 

photos, differentiate pedigree rocks in geography, retrieve images via 

social media information,… 

(3) Semantic enrichment for ontologies with tight and extended 

image semantic relationships such as locating objects in images, 

defining action relationships in images… 

(4) Aim towards an ontology for semantic-based image retrieval 

using Vietnamese. 
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