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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ di động và các ứng dụng 

đa phương tiện đã tạo ra một cơ sở dữ liệu ảnh số khổng lồ. Ảnh số đóng vai trò quan 

trọng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như hệ thống y tế, hệ thống thông tin địa lý, 

thư viện số, giáo dục, giải trí,... [6]. Vì vậy, tìm kiếm ảnh tương tự nhanh chóng, chính 

xác trong kho ảnh lớn một thách thức và nhiệm vụ cấp thiết trong lĩnh vực thị giác máy 

tính.  

Các phương pháp tìm kiếm ảnh thường được phân thành hai loại [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). Ưu điểm của phương pháp TBIR là đơn giản, 

nhanh chóng và hiệu quả; tuy nhiên các ảnh được chú thích thủ công nên thường thiếu 

chính xác do sự chủ quan trong nhận thức của con người. Để khắc phục những nhược 

điểm này, hệ thống CBIR đã được giới thiệu vào đầu những năm 1980. Trong CBIR, ảnh 

được lập chỉ mục theo nội dung trực quan của chúng để mô tả ảnh [6]. CBIR là quá trình 

tìm kiếm và truy xuất hình ảnh dựa trên các đặc trưng (màu sắc, kết cấu, hình dạng, bố 

cục không gian,…) được trích xuất bằng kỹ thuật thị giác máy tính từ cơ sở dữ liệu hình 

ảnh. Tuy nhiên, phương pháp tra cứu ảnh theo nội dung không phân tích ngữ nghĩa, 

không mô tả được nội dung hình ảnh bằng 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 [8,31] (Semantic-Based Image Retrieval) nhằm mô tả các khái niệm ngữ nghĩa 

được đề xuất kết hợp với CBIR để nâng cao hiệu quả tìm kiếm. Việc giải thích ngữ nghĩa 

một ảnh bằng máy tính là một nhiệm vụ rất phức tạp, nên vấn đề chính trong SBIR là 

chuyển đổi ảnh có kích thước lớn thành các đặc trưng cấp thấp, liên kết các nội dung cấp 

thấp này với nội dung ngữ nghĩa cấp cao của ảnh. Từ đó tạo ra một mô hình tìm kiếm 

ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa mà máy có thể hiểu được ngữ nghĩa thực tế mong muốn của 
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người dùng. Vì vậy, bài toán tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa có hiệu suất tốt 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, được trích xuất từ hình ảnh gốc có kích thước lớn, nhằm lập chỉ mục, 

giảm chiều ảnh, giúp dung lượng lưu trữ nhỏ gọn và gia tăng tốc độ xử lý. Việc lựa chọn 

các đặc trưng của hình ảnh ảnh hưởng phần lớn đến hiệu suất tìm kiếm hình ảnh. Có 

nhiều phương pháp để trích xuất đặc trưng của hình ảnh như phương pháp trích xuất đặc 

trưng cấp thấp về màu sắc, hình dạng, kết cấu, … hay phương pháp trích xuất đặc trưng 

sâu dựa trên các kỹ thuật học sâu [42, 71]. Mô hình học sâu bao gồm nhiều mạng sâu đa 

dạng như mạng nơ-ron sâu DNN (deep neural networks), mạng nơ-ron tích chập CNN 

(convolutional neural networks) và mạng nơ-ron hồi quy RNN (recurrent neural 

networks),... Các mô hình học sâu mang lại hiệu quả cao cho bài toán trích xuất đặc 

trưng, giảm chiều, giảm nhiễu hay phân loại hình ảnh,... [75]. Tuy nhiên, do độ phức tạp 

cao của các mô hình sâu, cả thời gian đào tạo và kiểm tra dữ liệu của mô hình học sâu 

đều lâu hơn nhiều so với các mô hình học máy truyền thống; ngoài ra, cấu trúc của mô 

hình học sâu là rất phức tạp với số lượng lớn các tham số, nên yêu cầu một lượng dữ liệu 

rất lớn cho quá trình huấn luyện để có hiệu suất cao; khả năng diễn giải của mô hình học 

sâu không mạnh mẽ bằng các mô hình học máy truyền thống, bởi nó được coi như hộp 

đen, khó giải thích cấu trúc [43]. Do đó, phương pháp trích xuất đặc trưng cấp thấp thủ 

công vẫn có vai trò nhất định trong xử lý và tìm kiếm ảnh.  

Các nghiên cứu về phương pháp truyền thống nhằm trích xuất đặc trưng cho hệ 

thống CBIR như: Trích xuất đặc trưng theo không gian màu (color space) với hệ tọa độ 

3 chiều RGB, HSV, YCbCr và CIELab [12], các biểu đồ tương quan màu [21], mô men 

màu [74],... Ngoài ra, bộ mô tả màu sắc trong tiêu chuẩn MPEG-7 cũng được sử dụng 

rộng rãi như: Bộ mô tả màu chủ đạo DCD (Dominant Color Descriptor) [53], Bộ mô tả 
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cấu trúc màu CSD (Color Structure Descriptor) [52],… Ngoài trích xuất đặc trưng màu, 

thì việc kết hợp nhiều đặc trưng như màu sắc, kết cấu, hình dạng được nhiều nhóm nghiên 

cứu quan tâm [12, 32, 66]. Nhằm tổ chức dữ liệu cho hệ thống CBIR, nhiều cấu trúc lưu 

trữ đã được nghiên cứu: sử dụng phương pháp học không giám sát hoặc bán giám sát để 

phân cụm [12, 35], phân loại dữ liệu [32], tổ chức dữ liệu và tìm kiếm ảnh dựa trên các 

cấu trúc cây, đồ thị, mạng tự tổ chức SOM (Self Organizing Map) [48, 67, 72], hay các 

kỹ thuật học sâu [61, 68],... Các phương pháp đều có những ưu nhược điểm khác nhau, 

tùy thuộc vào bài toán tìm kiếm ảnh đặt ra để lựa chọn kỹ thuật phù hợp. Các phương 

pháp dựa trên kỹ thuật phân cụm, phân lớp đơn giản, dễ triển khai, tuy nhiên chỉ dành 

cho các tập ảnh thử nghiệm nhỏ, khi dữ liệu ảnh lớn, hiệu suất của hệ thống tìm kiếm 

chưa đạt hiệu quả mong muốn [58]. Các phương pháp dựa trên đồ thị, mạng SOM, học 

sâu cho độ chính xác cao với dữ liệu lớn, tuy nhiên phức tạp về tính toán và thời gian 

học lâu. Các phương pháp lưu trữ dựa trên cây, sử dụng các kỹ thuật học máy như phân 

cụm, phân lớp cho thấy tính hiệu quả trong lưu trữ dữ liệu lớn và chính xác trong tìm 

kiếm, độ phức tạp tính toán và thời gian thực nghiệm không quá cao. 

Mặc dù có một số kỹ thuật tìm kiếm ảnh giúp cho hệ thống CBIR có độ chính xác 

cao, nhưng thường không mô tả được các khái niệm ngữ nghĩa cấp cao [8, 73]. Do đó, 

hiệu suất của CBIR chưa đáp ứng được với mong muốn của người dùng. Vấn đề của 

CBIR là “khoảng cách ngữ nghĩa” [9] giữa khái niệm cấp cao và nội dung cấp thấp của 

ảnh. Để giải quyết vấn đề này, 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 khái niệm. Có nhiều hướng tiếp cận cho 

bài toán tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa, tuy nhiên phổ biến là: 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]; 

dựa trên ontology [31, 44]. Các phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên các 

phương pháp học máy sẽ liên kết các đặc trưng cấp thấp với các văn bản, từ vựng thị 

giác xung quanh bộ ảnh để lấy ngữ nghĩa cho ảnh truy vấn. Phương pháp này hiệu quả, 

tuy nhiên vẫn phụ thuộc vào thông tin mô tả của tập ảnh, chưa đáp ứng được ngữ nghĩa 
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cấp cao theo yêu cầu của người sử dụng. Với phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên 

ontology, ngữ nghĩa cấp cao của hình ảnh được truy xuất, các định nghĩa chung cho đối 

tượng ảnh được mô tả. Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu, vấn đề xây dựng ontology chủ 

yếu là đưa ra mô hình hay thực nghiệm trên bộ ảnh rất nhỏ, chưa được triển khai ở quy 

mô các tập ảnh lớn, đồng thời, ontology đa số được tạo thủ công nên mất nhiều công sức 

và phụ thuộc nhiều vào khả năng của chuyên gia trong lĩnh vực hẹp.  

Các nghiên cứu trong những năm qua cho thấy, bài toán tìm kiếm ảnh nhận được 

sự nhiều quan tâm của các nhà nghiên cứu trên thế giới. Thách thức lớn của bài toán tìm 

kiếm ảnh chính là: (1) Lựa chọn các phương pháp trích xuất đặc trưng cấp thấp ảnh phù 

hợp để lập chỉ mục ảnh, tạo một cơ sở dữ liệu nhỏ gọn; (2) xây dựng được cấu trúc dữ 

liệu, kỹ thuật học máy nhằm lưu trữ và tìm kiếm hiệu quả các tập dữ liệu lớn; (3) nghiên 

cứu các phương pháp nhằm giảm “khoảng cách ngữ nghĩa” giữa nội dung cấp thấp với 

khái niệm cấp cao theo ngữ nghĩa tìm kiếm của người dùng. Trong đó, tìm kiếm ảnh theo 

ngữ nghĩa SBIR với hướng tiếp cận dựa trên ontology là hiệu quả và khả thi. Từ các 

công trình nghiên cứu đã công bố, luận án đánh giá các ưu, nhược điểm để làm động lực 

nghiên cứu. Đây là một định hướng nghiên cứu phù hợp với xu thế nghiên cứu chung 

của thế giới, mang tính cấp thiết cao và có khả năng ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. 

3. Định hướng nghiên cứu 

Bài toán tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa được thực hiện bằng cách trích xuất đặc 

trưng ảnh để xác định nội dung; sau đó tra cứu các ảnh liên quan theo ngữ nghĩa thị giác 

và trích xuất các mô tả nội dung ảnh. Trong các kỹ thuật nhằm giảm “khoảng cách ngữ 

nghĩa”, tìm kiếm ngữ nghĩa ảnh dựa trên ontology được coi là phương pháp hiệu quả và 

gần gũi với ngữ nghĩa cấp cao của con người nhất, do nó tập trung vào việc nắm bắt nội 

dung ngữ nghĩa, điều này có thể giúp hệ thống đáp ứng yêu cầu của người dùng một cách 

tốt hơn. Vì vậy, luận án tập trung vào việc nâng cao hiệu quả tìm kiếm ảnh theo tiếp cận 

ngữ nghĩa, bao gồm: 

 Nghiên cứu các cấu trúc lưu trữ các chỉ mục ảnh; 
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 Xây dựng các mô hình, phương pháp, kỹ thuật trên cấu trúc dữ liệu đã nghiên 

cứu để nâng cao hiệu quả tìm kiếm ảnh; 

 Xây dựng ngữ nghĩa của các tập ảnh cho các mô hình tìm kiếm ảnh. 

4. Mục tiêu nghiên cứu của luận án 

Mục tiêu chung của luận án là nghiên cứu các phương pháp để nâng cao hiệu quả 

tìm kiếm dữ liệu ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa. Hiệu quả trong tìm kiếm ảnh tập trung về 

nâng cao về độ chính xác.  Luận án có các mục tiêu cụ thể như sau: 

 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; 

 Nghiên cứu các mô hình tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa dựa trên đồ thị 

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

chính xác; 

 Nghiên cứu tính hiệu quả của các mô hình tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa 

cho các tập ảnh thực nghiệm. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp lý thuyết: Tổng hợp, phân tích một số công bố liên quan đến tìm kiếm 

ảnh theo nội dung và theo ngữ nghĩa; đánh giá ưu và khuyết 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 được công bố và 

sử dụng rộng rãi: COREL, WANG, ImageCLEF, Stanford Dogs. Thực hiện trích xuất 

đặc trưng cấp thấp, xây dựng cấu trúc dữ liệu lưu trữ, cài đặt các mô hình và thuật toán 

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 ontology. Trên cơ sở số liệu thực nghiệm, luận án thực hiện phân 

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

6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu:  
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 Các cây phân cụm và các thuật toán phân cụm; 

 Cấu trúc dữ liệu để lưu trữ đặc trưng nội dung hình ảnh; 

 Các thuật toán tạo cấu trúc dữ liệu và tìm kiếm ảnh; 

 Ontology;  

 Các tập ảnh phổ biến. 

 Phạm vi nghiên cứu:  

 Cây phân cụm cân bằng và cấu trúc, thuật toán xây dựng của nó; 

 Các phương pháp cải tiến cây phân cụm với đồ thị cụm láng giềng, mạng 

SOM; 

 Ontology và truy vấn SPARQL; 

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

7. Giải thích thuật ngữ 

Thuật ngữ “tìm kiếm” có nhiều cách sử dụng khác nhau như tìm kiếm, tra cứu, 

truy hồi. Bài toán tìm kiếm ảnh trong luận án là tìm ra được tập các hình ảnh tương tự 

trên một tập ảnh lớn bằng kỹ thuật tra cứu trên cấu trúc dữ liệu lưu trữ đặc trưng cấp 

thấp. Theo từ điển Tiếng Việt, “tìm kiếm” có nghĩa là tìm cho thấy, tìm ra được, “tra 

cứu” là tìm tòi qua sách báo nhằm đạt kết quả nào đó. Trong luận án, “tìm kiếm ảnh” 

được dịch từ tiếng anh của thuật ngữ “image retrieval”. “Image retrieval” có nghĩa là 

một ảnh đầu vào sẽ được tìm kiếm, tra cứu hình ảnh từ cở sở dữ liệu lớn để truy xuất 

hình ảnh dựa trên sự tương đồng về nội dung. Vì vậy, thống nhất sử dụng thuật ngữ “tìm 

kiếm” cho luận án: “Nâng cao hiệu quả tìm kiếm dữ liệu ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa”. 

8. Nội dung và bố cục của luận án 

Luận án được tổ chức thành bốn chương như sau: 

Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết cho bài toán tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ 

nghĩa; các đối tượng cơ sở (các đặc trưng cấp thấp của ảnh, các khái niệm cơ bản về tìm 

kiếm ảnh, ngữ nghĩa ảnh và ontology); môi trường thực nghiệm, dữ liệu thực nghiệm và 

các giá trị đánh giá hiệu suất.  
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Chương 2 trình bày một số cấu trúc về cây phân cụm và các nghiên cứu liên quan 

đến cấu trúc cây; kỹ thuật thiết kế cấu trúc cây phân cụm cân bằng C-Tree để lưu trữ dữ 

liệu ảnh lớn và các thao tác thêm, sửa, tách và xóa trên cây; đề xuất mô hình, thuật toán 

và thực nghiệm tìm kiếm ảnh trên cây C-Tree với các tập dữ liệu ảnh đã đề xuất.  

Chương 3 trình bày các phương pháp cải tiến cây phân cụm C-Tree nhằm nâng 

cao hiệu quả tìm kiếm ảnh: Đồ thị cụm láng giềng Graph-CTree và mạng kết hợp SgC-

Tree. Để minh chứng cho tính đúng đắn và hiệu quả của các phương pháp đề xuất, thực 

nghiệm trên tập dữ liệu ảnh được thực thi.  

Chương 4 trình bày phương pháp tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa. Trong 

chương này, một khung ontology bán tự động được xây dựng cho tập ảnh, sau đó khung 

ontology này được bổ sung dữ liệu với các tập ảnh khác. Một mô hình tìm kiếm ảnh theo 

tiếp cận ngữ nghĩa dựa trên ontology kết hợp với cấu trúc SgC-Tree được đề xuất và thực 

nghiệm để đánh giá kết quả. 

9. Đóng góp của luận án 

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 cụ thể bao gồm: 

 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. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌM KIẾM ẢNH THEO 

NGỮ NGHĨA 

 

Trong chương này, tổng quan về tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa được trình bày. Các 

cơ sở lý thuyết về tìm kiếm ảnh theo nội dung được mô tả bao gồm các đặc trưng về màu 

sắc, hình dạng, kết cấu và các đặc trưng kết hợp. Ngoài ra, các phương pháp tìm kiếm 

ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên kỹ thuật học máy và dựa trên ontology được tìm hiểu và 

nghiên cứu. Từ đó, một kiến trúc chung của hệ thống tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa được 

đề xuất. Bên cạnh đó, 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. 

1.1. Giới thiệu 

Phân tích nội dung hình ảnh kỹ thuật số được áp dụng trong nhiều ứng dụng của 

thị giác máy tính. Những năm gần đây, mức độ phức tạp của các nội dung hình ảnh đã 

tăng lên khi hơn hàng triệu hình ảnh được tải lên tại các kho lưu trữ đa phương tiện. Để 

tìm kiếm một hình ảnh có liên quan từ một kho lưu trữ khổng lồ này là một nhiệm vụ 

đầy thách thức đối với cộng đồng nghiên cứu thị giác máy tính. Do đó, đòi hỏi phải có 

các công cụ hỗ trợ cho việc tìm kiếm ảnh hiệu quả. Tìm hình ảnh dựa trên nội dung CBIR 

đã nhận được sự quan tâm nghiên cứu trong những năm gần đây. Trong CBIR, hình ảnh 

được lập chỉ mục dựa trên nội dung trực quan của chính hình ảnh đó, tạo thành các vec-

tơ đặc trưng cấp thấp như màu sắc, kết cấu và hình dạng [32, 53]. Quá trình tìm kiếm 

ảnh theo nội dung là tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu các đặc trưng cấp thấp nhưng phần tử 

tương tự và truy xuất kết quả. Tuy nhiên, các thử nghiệm trên hệ thống CBIR cho thấy 

luôn tồn tại một khoảng cách ngữ nghĩa đáng kể giữa đặc trưng cấp thấp của hình ảnh 

và ngữ nghĩa cấp cao của con người. Vì vậy, tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa SBIR là giải 

pháp nhằm giảm khoảng cách ngữ nghĩa này.  

Có nhiều phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa [8] như: (1) sử dụng các 

phương pháp học máy để liên kết các đặc trưng cấp thấp với các từ vựng trực quan để 
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mô tả đối tượng hình ảnh [32, 56]; (2) sử dụng ontology để xác định khái niệm cấp cao 

của hình ảnh [31, 44]; (3) sử dụng các phản hồi liên quan để xác định mức độ quan trọng 

ngữ nghĩ a của từng truy vấn [3],... Các phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa đều 

có nhưng ưu nhược điểm riêng. Cách tiếp cận theo phương pháp học máy sẽ tạo ra tập 

ảnh tương tự dựa trên nội dung của hình ảnh, liên kết với ngữ nghĩa từ các từ vựng lớp 

của ảnh. Tuy nhiên, phương pháp này có khả năng tìm được những hình ảnh tương tự về 

nội dung, nhưng lại khác xa nhau theo ngữ nghĩa của người dùng, tạo “khoảng cách ngữ 

nghĩa” lớn. Cách tiếp cận tìm kiếm ảnh dựa vào ontology giúp tìm kiếm được những 

hình ảnh khá gần với ngữ nghĩa cấp cao của con người, nhưng sẽ phụ thuộc vào văn bản 

text tìm kiêm. Trong luận án này, các phương pháp tìm kiếm ảnh dựa nội dung cấp thấp 

và phương pháp kết hợp đặc trưng cấp thấp với ontology được nghiên cứu, với mục đích 

nâng cao độ chính xác tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa. Như vậy, bài toán tìm kiếm 

ảnh được thực hiện theo hai tiếp cận: tìm kiếm ảnh theo nội dung CBIR và tìm kiếm ảnh 

theo ngữ nghĩa SBIR. 

1.2. Tìm kiếm ảnh dựa theo nội dung 

Hiệu quả của hệ thống tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung phụ thuộc vào việc trích 

xuất đặc trưng cấp thấp và đo độ tương tự. Trong CBIR các đặc trưng trực quan cấp thấp 

(ví dụ: 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 ảnh, nhằm lập chỉ mục làm gọn tập dữ liệu 

ảnh, giảm chi phí về bộ nhớ và thời gian đối sánh trong tìm kiếm ảnh.  

1.2.1. Đặc trưng màu sắc 

Một trong những đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống tìm kiếm hình ảnh dựa 

trên nội dung là đặc trưng màu sắc. Đặc trưng này ổn định và hầu như không bị ảnh 

hưởng bởi việc dịch chuyển, tỷ lệ và xoay hình ảnh. Đồng thời, màu sắc có quan hệ với 

các đối tượng ảnh, nền, cho biết sự thay đổi trong vị trí, thời gian… Các biểu diễn màu 

phổ biến như bộ mô tả màu chủ đạo, không gian màu, lược đồ màu, mô men màu, ma 

trận đồng xuất hiện màu,... 
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Thông qua việc sử dụng bộ mô tả màu chủ đạo DCD (Dominant Color Descriptor) 

của MPEG-7 [24], thông tin màu tổng thể của hình ảnh có thể được thay thế bằng một 

lượng nhỏ màu đại diện, tạo một định dạng hiệu quả, nhỏ gọn và trực quan cho đặc trưng 

màu sắc như: phương pháp trích xuất đặc trưng màu DCD với tám màu chủ đạo làm 

giảm độ phức tạp tính toán [63], phương pháp sử dụng đặc trưng từ bộ mô tả màu trội 

không gian SDCD (Spatial Dominant Color Descriptor) và lượng tử hóa màu chủ đạo 

bằng mô hình GMM (Gaussian Mixture Models) [60],... Không gian màu (color space) 

cung cấp một kỹ thuật hiệu quả để xác định, sắp xếp, thao tác và hiển thị màu sắc của 

đối tượng được xem xét trong ảnh [24]. Có nhiều loại không gian màu khác nhau như 

RGB, CMY, HSB, HSV, CIE-LAB, YcbCr,… Tùy mục đích của phương pháp tìm kiếm, 

các nhóm nghiên cứu có thể sử dụng các không gian màu khác nhau như phương pháp 

sử dụng không gian màu YCbCr với biểu đồ cạnh Canny và biến đổi Wavelet rời rạc 

[12], phương pháp sử dụng biểu đồ chênh lệch màu CDH (Color Difference Histogram) 

trong không gian màu HSV [53],… Biểu đồ màu (Color Histogram) [24] là sự mô tả sự 

biến đổi màu sắc trong một ảnh. Biểu đồ màu của ảnh khá bất biến với hướng và chỉ thay 

đổi dần theo góc nhìn. Tuy nhiên, biểu đồ màu không nắm bắt được mối quan hệ không 

gian của các vùng màu và do đó, khả năng phân biệt bị giới hạn. Do đó, mô men màu 

được sử dụng độ lệch chuẩn và giá trị trung bình của các phân phối trong mỗi dải màu 

cho mục đích lập chỉ mục màu trong các ứng dụng truy xuất ảnh để so sánh sự giống 

nhau về màu sắc giữa hai ảnh giống nhau [74].  

Như vậy, có nhiều đặc trưng màu cấp thấp được biểu diễn khác nhau như: mô men 

màu đại diện cho tất cả các vùng của hình ảnh nên thường hiệu suất không cao, các đặc 

trưng dựa trên biểu đồ màu đòi hỏi chi phí tính toán cao, còn các đặc trưng màu sắc trội 

DCD có kích thước thấp, nên ít tốn kém về mặt tính toán, hoạt động tốt cho tìm kiếm 

ảnh theo vùng.  
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1.2.2. Đặc trưng kết cấu  

Kết cấu là một đặc trưng ảnh quan trọng để mô tả các thuộc tính bề mặt của một 

đối tượng như độ mịn, độ thô, độ sâu,... và mối quan hệ của nó với các vùng xung quanh 

như sự thay đổi độ sáng cục bộ trong một vùng lân cận, sự sắp xếp không gian của các 

mức xám,... [54]. Nhiều phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung (CBIR) dựa trên kết 

cấu được đề xuất.  

Kỹ thuật phân tích kết cấu thống kê chủ yếu mô tả kết cấu của các vùng trong ảnh 

dựa vào biểu đồ mức xám [54]. Ma trận đồng xuất hiện mức xám GLCM (Gray-level 

co-occurrence matrix) là một trong những kỹ thuật được nhiều nhóm nghiên cứu sử dụng 

để phân tích kết cấu hình ảnh [32]. Bên cạnh đó, biểu đồ định hướng Gradient HOG 

(Histograms of Oriented Gradients) và mẫu nhị phân cục bộ LBP (Local Binary Patterns) 

[53] là hai bộ mô tả kết cấu với số chiều nhỏ được sử dụng phổ biến trong trích xuất đặc 

trưng.  

Các phương pháp tiếp cận cấu trúc nhằm xác định kết cấu nguyên thủy và các quy 

tắc sắp xếp như phát hiện biên với LoG (Laplacian of Gaussian) hay DoG (Difference 

of Gaussian) [23],... nhằm phân đoạn hình ảnh. Các phương pháp tiếp cận theo cấu trúc 

thường được sử dụng cho các kết cấu thông thường vì tính đều đặn, lặp lại định kỳ trong 

kết cấu với một số quy tắc sắp xếp, thường độc lập với các phép biến đổi hình học như 

phép tịnh tiến, phép quay và phép chia tỷ lệ. Tuy nhiên, các phương pháp này thường 

dùng cho mục đích tổng hợp hơn là mục đích phân tích, do chúng không được sử dụng 

cho các kết cấu có mức độ ngẫu nhiên cao. Các phương pháp biến đổi thể hiện một hình 

ảnh trong một không gian mà hệ tọa độ của nó liên quan chặt chẽ đến các đặc trưng của 

kết cấu nhằm phân đoạn hình ảnh [54] như: biến đổi Fourier phân tích nội dung của kết 

cấu theo miền tần số, phép lọc Gabor và phép biến đổi Wavelet phân tích nội dung của 

kết cấu cả trong miền tần số và miền không gian. 

Như vậy, có nhiều kỹ thuật khác nhau để trích xuất đặc trưng kết cấu cấp thấp của 

hình ảnh. Tuy nhiên, đặc trưng kết cấu độ nhạy với nhiễu ảnh và ngữ nghĩa phụ thuộc 
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vào hình dạng đối tượng ảnh. Do đó, các xu hướng gần đây thường kết hợp đặc trưng 

kết cấu với đặc trưng hình dạng cho bài toán tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa.  

1.2.3. Đặc trưng hình dạng 

Hình dạng là một đặc trưng cấp thấp nhằm nhận dạng đối tượng trong hình ảnh, ổn 

định với những thay đổi về ánh sáng, màu sắc và kết cấu [24]. Tìm kiếm ảnh theo đặc 

trưng hình dạng có độ chính xác tốt với các đặc trưng nhỏ gọn, độ phức tạp tính toán 

thấp. Các kỹ thuật biểu diễn và mô tả hình dạng có thể được phân thành hai loại: phương 

pháp dựa trên đường biên và phương pháp dựa trên vùng.  

Các kỹ thuật trích xuất đặc trưng dựa trên đường biên của hình dạng như phương 

pháp chia nhỏ đường biên của hình dạng thành các đoạn nhỏ và dựa trên các đặc điểm 

hình học của nó [23] như tạo thành chuỗi đặc trưng, dựa trên phép lọc Sobel, phát hiện 

cạnh Canny, hay phát hiện biên với đường cong Bezier và đường cong B-spline,... Trong 

phương pháp dựa trên vùng, tất cả các pixel trong một vùng hình dạng được tính toán để 

biểu diễn hình dạng, với các kỹ thuật [23] như: biến đổi Wavelet để phân vùng các đặc 

điểm tương tự nhau trong ảnh, biến đổi Hough cho từng điểm cạnh trên các hình dạng bị 

biến dạng và nhiễu, mô men Zernike trích xuất thông tin toàn cục của hình ảnh, mô men 

Pseudo-Zernike bất biến và ít nhạy cảm với nhiễu hơn mô men Zernike,… Các thực 

nghiệm với phương pháp trích xuất đặc trưng dựa trên vùng cho thấy sự vượt trội hơn so 

với phương pháp dựa trên đường biên, do nó sử dụng hiệu quả tất cả thông tin pixel trong 

vùng đối tượng, tuy nhiên, cũng vì thế mà phương pháp này có kích thước lớn và phức 

tạp về tính toán hơn. 

1.2.4. Trích xuất các đặc trưng kết hợp  

Để nâng cao hiệu quả trong tìm kiếm ảnh, nhiều nghiên cứu trong thời gian gần 

đây đã sử dụng các kết hợp các đặc trưng cấp thấp về cả màu sắc, kết cấu và hình dạng 

để tạo thành bộ mô tả đặc trưng như: kết hợp giữa đặc trưng màu sắc dựa trên biểu đồ 

màu HSV và đặc trưng kết cấu được trích xuất bằng Biến đổi Wavelet rời rạc DWT 

(Discrete Wavelet Transform), bộ mô tả biểu đồ biên EDH (Edge Histogram Descriptor) 

[30]; sử dụng không gian màu RGB, GLCM để trích xuất các cạnh và góc của hình dạng 
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đối tượng [53]; kết hợp mô men màu, Gabor Wavelet và biến đổi rời rạc Wavelet, cùng 

với bộ mô tả hướng màu và cạnh cho đặc trưng cấp thấp [12],… Các nghiên cứu này cho 

thấy hiệu quả của phương pháp tìm kiếm ảnh với bộ đặc trưng kết hợp vượt trội hơn so 

với các phương pháp chỉ sử dụng một loại đặc trưng.  

Trong luận án này, một phương pháp trích xuất kết hợp các đặc trưng màu sắc, kết 

cấu và hình dạng được đề xuất. Màu sắc được trích xuất dựa trên bộ mô tả màu chủ đạo 

DCD của MPEG-7, đặc trưng kết cấu được trích xuất dựa vào độ tương phản, phép lọc 

tần số cao, phép lọc Sobel, phép lọc Gaussian và phương pháp LoG, đặc trưng hình dạng 

dựa trên phương pháp Laplacian... Với sự kết hợp này, tạo thành một bộ vec-tơ đặc trưng 

nhỏ gọn, với mỗi đặc trưng có 81 chiều được mô tả trong Bảng 1.1. Hình 1.1 là ứng 

dụng trích xuất đặc trưng của luận án.  

 

Hình 1.1. Một ví dụ về trích xuất đặc trưng kết hợp  

Bảng 1.1. Các giá trị véc-tơ đặc trưng của ảnh 

Mô tả Kích thước 

Đặc trưng màu sắc theo MPEG-7 25 

Phép lọc tần số cao để lấy ảnh đường nét 9 

Phép lọc Gaussian để nâng cao cường độ ảnh 9 

Đặc trưng cường độ các điểm ảnh theo láng giềng 9 

Đặc trưng cường độ của đối tượng  9 

Đặc trưng cường độ của hình nền  9 
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Đặc trưng diện tích đối tượng 1 

Đặc trưng hình dạng của đường biên ảnh 1 

Đặc trưng vị trí tương đối của đối tượng theo trục X và trục Y 2 

Đặc trưng vị trí tương đối của hình nền theo trục X và trục Y 2 

Đặc trung chu vi của đối tượng 1 

Đặc trung chu vi của đối tượng theo phép lọc Sobel 1 

Đặc trưng cường độ các điểm ảnh theo láng giềng dựa vào phép lọc Sobel 1 

Đặc trung chu vi của đối tượng theo phép lọc Laplacian 1 

Đặc trưng đường nét ảnh theo phép lọc Laplacian 1 

Hình 1.2 là kết quả phân vùng ảnh tạo mặt nạ cho đối tượng gồm: (a) ảnh gốc, (b) 

ảnh mô tả độ tương phản, (c) mặt nạ của vùng đối tượng, (d) mặt nạ của vùng ảnh nền. 

Sau quá trình phân vùng ảnh này, các phương pháp trích xuất đặc trưng màu sắc, hình 

dạng sẽ được thực hiện. 

 

(a) (b) (c) (d) 

Hình 1.2. Kết quả tạo mặt nạ phân vùng ảnh dựa trên độ tương phản 

 

Hình 1.3. Kết quả phát hiện biên đối tượng dựa trên phương pháp LoG 

 

Hình 1.4. Một kết quả dò biên đối tượng dựa trên phép lọc Sobel 
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Hình 1.3 là một kết quả phát hiện biên đối tượng dựa trên phương pháp LoG nhằm 

trích xuất đặc trưng kết cấu. Một kết quả phát hiện đường bao đối tượng dựa trên phép 

lọc Sobel được mô tả trong Hình 1.4 gồm ảnh gốc và ảnh biên, bề mặt đối tượng, từ đó 

các đặc trưng về diện tích, màu sắc, vị trí tương đối được trích xuất. Việc thực hiện này 

nhằm bù trừ sai số của việc phân vùng và trích xuất đường biên đối tượng trước đó.  

1.3. Tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa 

1.3.1. Khoảng cách ngữ nghĩa 

Tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung CBIR là sử dụng cơ sở dữ liệu các đặc trưng cấp 

thấp như màu sắc, kết cấu, hình dạng… và các độ đo khoảng cách để đối sánh tính tương 

tự với ảnh truy vấn. Tuy nhiên, con người có khả năng diễn giải nội dung ảnh ở mức độ 

nhận thức cao (khái niệm cấp cao), trong khi máy tính chỉ có thể diễn giải nội dung ảnh 

với các đặc trưng cấp thấp được trích xuất từ các pixel ảnh, có nghĩa là sự giống nhau về 

nội dung cấp thấp, không có nghĩa giống nhau về ngữ nghĩa. Vì vậy, luôn tồn tại một 

“khoảng cách ngữ nghĩa” (semantic gap) [9, 15] giữa mô tả ảnh, và ý nghĩa thực tế được 

truyền đạt của người dùng, được mô tả trong Hình 1.5.  

 

Hình 1.5. Khoảng cách ngữ nghĩa 

Thách thức chính trong lĩnh vực tìm kiếm ảnh chính là chuyển đổi ảnh sang các 

đặc trưng cấp thấp mà máy có thể tính toán được, liên kết các nội dung này với nội dung 

các khái niệm bậc cao nhằm giảm khoảng cách ngữ nghĩa. Có nhiều phương pháp tìm 

kiếm ảnh theo ngữ nghĩa SBIR được đề xuất để giảm khoảng cách ngữ nghĩa [9]: (1) sử 

dụng các công cụ học máy để kết hợp các đặc trưng cấp thấp với ngữ nghĩa của hình 
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ảnh; (2) Sử dụng ontology để giải thích ngữ nghĩa cấp cao của hình ảnh; (3) Đưa phản 

hồi về mức độ liên quan vào vòng truy xuất để hiểu nhu cầu của người dùng; (4) Sử dụng 

WWW với thông tin dạng văn bản và nội dung trực quan của hình ảnh;… Trong các 

phương pháp này, thì SBIR dựa vào các kỹ thuật học máy và dựa trên ontology là phổ 

biến nhất [14].  

1.3.2. Tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên kỹ thuật học máy 

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

nghĩa của hình ảnh: đầu tiên, các đặc trưng ảnh được trích xuất theo vùng hay toàn cục, 

sau đó được phân loại để xác định khái niệm bằng các lớp ngữ nghĩa [7, 69] nhằm mô tả 

ngữ nghĩa cho hình ảnh. Lớp ngữ nghĩa bao gồm danh sách các từ vựng thị giác, thuật 

ngữ được liệt kê một cách rõ ràng, được lấy từ các nhãn được gán trong các tập ảnh hay 

từ các chú thích ảnh. Tùy vào bộ ảnh mà có thể có một hay nhiều đối tượng, từ đó mỗi 

ảnh có thể có một hay tập hợp nhiều lớp ngữ nghĩa. Các lớp này đóng một vai trò quan 

trọng trong quá trình giải thích ngữ nghĩa ảnh bởi vì nó phải bao gồm hầu hết các khái 

niệm mà người ta có thể tìm thấy trong bộ sưu tập ảnh. Đồng thời, số lượng lớp không 

được quá lớn vì hiệu suất của chú thích có liên quan mật thiết đến số lượng nhãn được 

xem xét. Tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên phương pháp học không giám sát hay 

bán giám sát để phân loại lớp ngữ nghĩa của hình ảnh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm 

từ các nhóm nghiên cứu như: phương pháp đối sánh kết hợp giữa đặc trưng cấp thấp và 

lớp ngữ nghĩa, nhằm đảm bảo các hình ảnh của cùng một lớp ngữ nghĩa sẽ nằm ở đầu 

danh sách ứng viên được truy xuất [69], phương pháp sử dụng các đặc trưng ngữ nghĩa 

từ các vùng hoặc đối tượng [9],... 

Hình 1.6 mô tả các phân vùng theo từng đối tượng của ảnh 1000.jpg trong tập ảnh 

ImageCLEF, bao gồm: một ảnh gốc, một ảnh phân vùng theo đường biên và năm ảnh 

phân vùng theo đối tượng ảnh. Các phân vùng này được gán nhãn, sau đó ánh xạ vào các 

phân lớp khái niệm để tìm ra lớp ngữ nghĩa chính xác cho vùng ảnh, trong ví dụ ở Hình 

1.6 thì các lớp ngữ nghĩa ứng với năm vùng đối tượng là child-boy, face-of-person, hat, 
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cloth, wall. Việc ánh xạ này sẽ được thực hiện thông qua các công cụ học máy có giám 

sát hoặc không giám sát để liên kết các đặc trưng cấp thấp với các lớp ngữ nghĩa và các 

văn bản chú thích hình ảnh. Chú thích có thể được thực hiện thủ công hay tự động nhằm 

giải thích rõ thêm cho ngữ nghĩa của hình ảnh theo ngữ cảnh như vị trí, thời gian... 

 

Hình 1.6. Phân vùng ảnh theo đối tượng  

Hình 1.7 là một ví dụ về chú thích ảnh trong tập ImageCLEF. Mỗi hình ảnh có một 

file XML chứa các chú thích về tiêu đề, mô tả, vị trí, thời gian… 

 

Hình 1.7. Ảnh và chú thích liên quan của ảnh 

Như vậy, tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên các kỹ thuật học máy sẽ liên kết 

các đặc trưng cấp thấp của ảnh với các lớp ngữ nghĩa của nó, đồng thời truy xuất các chú 

thích nếu có của hình ảnh, nghĩa là phụ thuộc vào các văn bản kèm theo ảnh, nên vẫn 

mang tính chủ quan của con người. Ngoài ra, các phương pháp học máy mô tả ngữ nghĩa 

hình ảnh ở mức độ thấp, không thể chỉ ra rõ ràng mối quan hệ giữa các đối tượng hay 

thiếu nhận thức ngữ cảnh vì nó thiếu các mô tả ngữ nghĩa nâng cao, do đó việc hiểu 

thông tin ngữ nghĩa cấp cao của hình ảnh theo yêu cầu người dùng trở nên khó khăn, 

nhiệm vụ giảm “khoảng cách ngữ nghĩa” chưa đạt hiệu quả như mong đợi. 

1.3.3. Tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên ontology 

Ontology là một mô hình dữ liệu có thể biểu diễn một cách rõ ràng các khái niệm 

và các mối quan hệ khác nhau giữa các khái niệm. Do các tính năng định hướng máy 
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tính và dựa trên logic, kỹ thuật ontology đã được áp dụng rộng rãi cho mô hình hóa và 

phân tích thông tin như tích hợp ngữ nghĩa của cơ sở dữ liệu không đồng nhất, truy xuất 

và quản lý thông tin hình ảnh [10, 31]. Vì vậy, nhiều nghiên cứu nhằm tìm kiếm ngữ 

nghĩa ảnh trên ontology được quan tâm như: khung khái niệm dựa trên ontology để truy 

xuất hình ảnh của các hiện vật bảo tàng [64], truy xuất thông tin ảnh từ dữ liệu web dựa 

vào ontology [73], sử dụng ontology của hệ thống tim mạch của con người để cải thiện 

việc phân loại các hình ảnh mô học [46],... Ontology cung cấp một bộ ngữ nghĩa chung 

bao gồm: các khái niệm, các thuộc tính, các mối quan hệ và các định nghĩa về các khái 

niệm [2, 10]. Một ontology đại diện cho kiến thức như một tập hợp các khái niệm trong 

một miền, sử dụng từ vựng được chia sẻ để biểu thị các loại, tính chất và mối liên hệ của 

các khái niệm trong các ứng dụng khác nhau. Ontology được biểu diễn bằng các mô hình 

dữ liệu (ngôn ngữ) như RDF (Resource Description Framework) hay OWL (Web 

Ontology Language).  

RDF [1, 5] là ngôn ngữ mô tả thông tin trên Web. RDF thường dựa vào cú pháp 

XML, được gọi là RDF/XML. Vì vậy, thông tin trong RDF có thể dễ dàng trao đổi giữa 

các chương trình máy tính khác nhau. RDF mô tả các tài nguyên thông qua các phát biểu 

(statement), mỗi phát biểu gồm ba thành phần hay còn được gọi là bộ ba (triple) bao 

gồm: subject là địa chỉ hay vị trí của tài nguyên, predicate là mô tả tính chất của tài 

nguyên, và object là nội dung gán cho thuộc tính, có thể là tài nguyên hoặc literal. Literal 

được sử dụng để biểu diễn các giá trị như con số, ngày tháng, chuỗi… Một giá trị literal 

cũng có thể biểu diễn dưới dạng URI. Tuy nhiên, RDF không định nghĩa ngữ nghĩa cho 

bất kỳ lĩnh vực nào. Do đó, RDF Schema (RDFS) [1] được sử dụng để định nghĩa các 

tài nguyên với các lớp. RDFS mã hóa các ontology, sử dụng các thành phần Class, 

subClassOf, Property, subPropertyOf… để chỉ rõ các lớp, các quan hệ giữa các lớp, định 

nghĩa các thuộc tính và liên kết chúng với các lớp. RDFS cung cấp kỹ thuật để mô tả 

những miền cụ thể. RDF và RDFS không biểu diễn tương đương giữa các khái niệm, 

không biểu diễn được tính duy nhất và số phần tử trong thuộc tính, số lượng xác định 

của thuộc tính, không thể tạo lớp mới bằng các phép hội (union), giao (intersection), trừ 
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(complement) các lớp cũ... Vì thế, ngôn ngữ OWL (Ontology web Language) [1] được 

đề xuất để khắc phục các nhược điểm này. 

Ngôn ngữ OWL mô tả các lớp, các thuộc tính và các quan hệ giữa các đối tượng 

mà chương trình máy tính có thể hiểu được. OWL được định nghĩa như một từ vựng, 

giống như RDF và RDFS nhưng giàu ngữ nghĩa hơn, nên một Ontology trong OWL là 

một tập các bộ ba RDF. OWL là một mở rộng của RDFS. Về ngữ nghĩa, OWL dùng ngữ 

nghĩa của các lớp và các thuộc tính của RDF (rdfs:Class, rdfs:subClassOf…) và thêm 

các từ vựng nền tảng vào để hỗ trợ sự diễn đạt phong phú hơn. Thuộc tính (Property) 

được chia làm hai loại: Thuộc tính kiểu dữ liệu là một quan hệ nhị phân giữa tập thể hiện 

của một lớp và tập thể hiện của một kiểu dữ liệu, được khai báo cú pháp 

owl:DatatypeProperty; và thuộc tính đối tượng là một quan hệ nhị phân giữa tập các thể 

hiện của hai lớp, được khai báo với cú pháp owl:ObjectProperty.   

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

Trong luận án này, một hệ thống tìm kiếm ảnh được đề xuất (Hình 1.8). Hệ thống 

bao gồm hai giai đoạn: tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa vào phương pháp học máy và 

tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa vào ontology. Hình 1.8 cho thấy 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: từ các đặc trưng cấp thấp của hình ảnh, 

tìm kiếm tập các hình ảnh tương tự theo nội dung dựa vào cấu trúc lưu trữ, sau đó phân 

lớp trên tập ảnh này để xác định ngữ nghĩa thị giác cho ảnh đầu vào, là các từ vựng phân 

lớp. Như vậy, nhiệm vụ chính trong khối màu vàng chính là xây dựng một cấu trúc dữ 

liệu để nâng cao độ chính xác cho tìm kiếm ảnh, được thực hiện trong chương 2, chương 

3 của luận án. (b) Khối màu xanh – tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên ontology: 

ontology được xây dựng cho các tập dữ liệu ảnh, có khả năng bổ sung để làm giàu dữ 

liệu. Hình ảnh được bổ sung tự động vào ontology dựa vào việc phân lớp ảnh từ các 

phương pháp học máy. Hình ảnh sau khi được phân lớp để tạo từ vựng thị giác sẽ tự 

động tạo câu lệnh SPARQL và truy vấn trên ontology, cho kết quả là tập các hình ảnh 
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tương tự về ngữ nghĩa và ngữ nghĩa cấp cao cho hình ảnh. Như vậy, nhiệm vụ chính 

trong khối màu xanh chính là xây dựng ontology cho hình ảnh, đề xuất phương pháp bổ 

sung dữ liệu để làm giàu cho ontology, đồng thời tìm kiếm ngữ nghĩa cấp cao của hình 

ảnh, sẽ được trình bày trong chương 4 của luận án.  

 

Hình 1.8. Kiến trúc hệ thống tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa 

Các bước thực hiện cụ thể của các khối trong kiến trúc chung bao gồm: 

(a) Tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên phương pháp học máy: 

Bước 1: Từ tập dữ liệu ảnh thực hiện trích xuất đặc trưng thị giác cấp thấp (1) để 

tạo một cơ sở dữ liệu các đặc trưng;  

Bước 2: Tạo cấu trúc dữ liệu (2) nhằm lưu trữ dữ liệu, nâng cao hiệu quả (về độ 

chính xác và thời gian truy xuất) cho tìm kiếm ảnh; 

Bước 3: Từ ảnh đầu vào, hệ thống thực hiện trích xuất đặc trưng cấp thấp (5); 

Bước 4: Thực hiện tìm kiếm (6) bằng phương pháp đối sánh độ tương tự giữa đặc 

trưng của ảnh đầu vào với tập dữ liệu đặc trưng cấp thấp trên cấu trúc lưu trữ; 

Bước 5: Kết quả của quá trình tìm kiếm (8) là tập các ảnh tương tự với ảnh đầu vào 

được sắp xếp dựa vào độ đo và ngữ nghĩa thị giác được ánh xạ từ đặc trưng cấp thấp. 

(b) Tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên ontology: 

Bước 1: Xây dựng ontology dựa trên tập ảnh (3) và WWW (4); 
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Bước 2: Từ ngữ nghĩa thị giác thu được (8), tạo câu lệnh SPARQL (9) để tìm kiếm 

trên ontology (10); 

Bước 3: Kết quả của quá trình tìm kiếm (11) là tập các ảnh tương tự theo ngữ nghĩa 

và ngữ nghĩa cấp cao lấy trên ontology (12). 

Như vậy, từ kiến trúc đề xuất trong Hình 1.8 cho thấy, kiến trúc này không chỉ cần 

thiết phải có một cấu trúc lưu trữ cơ sở dữ liệu đặc trưng cấp thấp mà còn là một phương 

pháp tìm kiếm hiệu quả để có tập ảnh tương tự và một phương pháp ánh xạ đặc trưng 

cấp thấp với ngữ nghĩa thị giác của hình ảnh.  

1.5. Các phương pháp tổ chức thực nghiệm và đánh giá 

1.5.1. Môi trường thực nghiệm 

Để xác định hiệu quả của các phương pháp, mô hình được đề xuất, thực nghiệm 

được xây dựng trên nền tảng dotNET Framework 4.8, ngôn ngữ lập trình C#. Các đồ thị 

được xây dựng trên Matlab 2015. Cấu hình máy tính của thực nghiệm: Intel(R) CoreTM 

i7-8750H, CPU 2,70GHz, RAM 8GB và hệ điều hành Windows 10 Professional. 

Kết quả thực nghiệm được mô tả thành hai dạng gồm: đồ thị và bảng biểu; trong 

đó đồ thị mô tả hiệu suất tìm kiếm về độ chính xác và thời gian tìm kiếm ảnh, các bảng 

biểu mô tả chỉ số đánh giá trung bình và so sánh giữa các phương pháp.  

1.5.2. Tập dữ liệu ảnh thực nghiệm 

Thực nghiệm được kiểm tra trên các tập dữ liệu ảnh mẫu thông dụng gồm tập dữ 

liệu ảnh COREL [26], WANG [76], ImageCLEF [34], và Stanford Dogs [70] được mô 

tả trong Bảng 1.2.  

Bảng 1.2. Các tập dữ liệu ảnh được thực nghiệm trong luận án 

STT Tên tập ảnh 
Số lượng 

ảnh 

Số thư mục 

ảnh 

Số lượng lớp 

ảnh 
Kích thước 

1 COREL 1.000 10 10 30,3 MB 

2 WANG 10.800 80 80 69,2 MB 

3 ImageCLEF 20.000 39 276 1,64 GB 

4 Stanford Dogs 20.580 120 120 778 MB 
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Trong đó, tập ảnh COREL gồm 1000 ảnh JPEG chia thành 10 chủ đề khác nhau 

bao gồm: beach, bus, castle, dinosour, elephant, flower, horse, meal, moutain, people. 

Mỗi chủ đề gồm 100 ảnh, mỗi ảnh trong tập ảnh COREL chỉ tập trung một đối tượng 

quan tâm, có nghĩa là mỗi ảnh chỉ thuộc về một chủ đề. Tương tự tập ảnh COREL, tập 

ảnh WANG cũng là tập ảnh đơn đối tượng, gồm 10.800 ảnh chia làm 80 chủ đề. Số lượng 

ảnh của mỗi chủ đề là khác nhau, ít nhất là 100 ảnh, nhiều nhất là 545 ảnh. Đây là một 

bộ ảnh mở rộng của bộ ảnh COREL nhưng với độ phân giải thấp hơn. Tập ảnh Stanford 

Dogs gồm 20.580 ảnh, thuộc hệ thống ImageNet, do nhóm nghiên cứu A. Khosla xây 

dựng vào năm 2011, bao gồm 120 loại chó trên thế giới. Tập ảnh ImageCLEF bao gồm 

20.000 ảnh đa đối tượng, nghĩa là mỗi ảnh có nhiều đối tượng trong nhiều chủ đề khác 

nhau. Tập ảnh này có 276 lớp khác nhau và được trộn lẫn với nhau trong 39 thư mục. 

Để xác định lớp (chủ đề) trong mỗi ảnh, ảnh được phân vùng theo đối tượng, theo đó có 

99535 vùng được xác định, trung bình mỗi ảnh có năm phân lớp đối tượng. 

1.5.3. Các giá trị đánh giá hiệu suất 

Có nhiều tiêu chí đánh giá hiệu suất khác nhau cho bài toán tìm kiếm ảnh. Bài toán 

tìm kiếm ảnh thường thực hiện trên một cơ sở dữ liệu, và kết quả là một tập hợp các ảnh 

tương tự, nhằm xác định các ảnh trong tập kết quả thuộc về các chủ đề nào. Do đó thước 

đo để đánh giá hiệu suất hiệu quả nhất trong tìm kiếm ảnh là độ chính xác (precision), 

độ phủ (recall) và độ dung hoà (F-measure) [50]. Độ chính xác precision là tỷ lệ giữa số 

hình ảnh có liên quan trong k kết quả đầu tiên với tổng số hình ảnh tìm kiếm được và 

được tính toán theo công thức (1.1) như sau: 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
|𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠 ∩ 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠|

|𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠|
 (1.1) 

Trong đó, relevant images là tập ảnh tương tự với ảnh tra cứu và có trong tập dữ 

liệu ảnh, retrieved images là tập ảnh đã tìm kiếm được. Độ phủ recall là tỷ lệ của các 

hình ảnh có liên quan được truy xuất với số lượng các hình ảnh có liên quan trong cơ sở 

dữ liệu, được tính toán theo công thức (1.2): 
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𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
|𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠 ∩ 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒𝑑 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠|

|𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑠|
 (1.2) 

𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2 ×
(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)

(𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)
 (1.3) 

F-measure là độ dung hòa cho giá trị precision và recall được thể hiện trong công 

thức (1.3). F-measure càng cao, cho thấy khả năng dự đoán của hệ thống càng tốt. Các 

giá trị precision, recall và F-measure được tính theo tỉ lệ % và quy đổi thành giá trị trên 

đoạn [0, 1]. Ngoài ra, để đánh giá độ chính xác của phương pháp, độ chính xác trung 

bình MAP (Mean Average Precision) thường được sử dụng. MAP được tính toán theo 

công thức (1.4) như sau: 

𝑀𝐴𝑃 =
∑ 𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (1.4) 

Với 𝑃𝑖 là độ chính xác của mỗi truy vấn, n là số lượng truy vấn thực hiện. 

Ngoài ra, để đánh giá các kết quả của hệ tìm kiếm ảnh, một đường cong đặc trưng 

thu nhận ROC (Receiver Operating Characteristic) [47] được thực hiện. Diện tích phía 

dưới đường cong AUC (Area Under the Curve), giới hạn trong không gian ROC, là thước 

đo cho độ chính xác dự đoán phân loại của tìm kiếm, diện tích càng lớn thì độ chính xác 

càng cao. Kết hợp độ chính xác và độ phủ tạo ra một độ đo khác là PR curve (Precision-

Recall curve) [20]. Đường cong PR ngày càng được sử dụng rộng rãi trong tìm kiếm 

ảnh, đặc biệt đối với các tập dữ liệu không cân bằng. Diện tích dưới đường cong AUC 

của PR curve được sử dụng là thước đo đánh giá hiệu suất dưới các ngưỡng khác nhau. 

1.6. Tiểu kết chương 

Chương này trình bày tổng quan các phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa 

dựa trên các phương pháp học máy với bộ đặc trưng kết hợp giữa màu sắc, kết cấu, hình 

dạng và dựa trên ontology. 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. Trong 

chương tiếp theo, để giải quyết cho bài toán tìm kiếm ảnh trong kiến trúc chung hệ truy 

vấn ảnh, một cấu trúc cây phân cụm cân bằng được đề xuất. 
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CHƯƠNG 2. TÌM KIẾM ẢNH TRÊN CÂY C-TREE 

 

Trong chương 1, các đối tượng cơ sở cho bài toán tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa đã 

được trình bày. Dựa trên cơ sở lý thuyết đó, trong chương này, một cây phân cụm, cân 

bằng C-Tree được xây dựng cho bài toán tìm kiếm theo nội dung và ngữ nghĩa. Các 

nguyên tắc thực hiện các thao tác thêm, xóa dữ liệu và tách nút được đề xuất nhằm tổ 

chức lưu trữ và tìm kiếm ảnh. Cây C-Tree tìm kiếm theo nhánh có độ đo tương tự nhất 

với ảnh đầu vào để tìm được cụm nút lá phù hợp nhất. Thực nghiệm được triển khai và 

so sánh với các công trình liên quan khác trên cùng tập ảnh, cho thấy C-Tree có thời gian 

tìm kiếm nhanh và độ chính xác cao. 

2.1. Giới thiệu  

Tìm kiếm chính xác tập các hình ảnh tương tự trong kho dữ liệu ảnh khổng lồ là 

một trong những thách thức lớn của ngành thị giác máy tính. Sự cần thiết một cấu trúc 

lưu trữ dữ liệu hiệu quả, có khả năng tìm kiếm nhanh, ổn định và độ chính xác cao mà 

không phát sinh quá nhiều chi phí tính toán là một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm 

nghiên cứu. Phân cụm dữ liệu [58] là một kỹ thuật đơn giản, phổ biến và hiệu quả nhằm 

lưu trữ dữ liệu mà không phát sinh độ phức tạp lớn. Khi kích thước của cơ sở dữ liệu 

ảnh tăng quá nhanh, số lượng cụm cũng tăng lên nhanh chóng, việc chèn hay tìm kiếm 

dữ liệu mất nhiều thời gian, độ phức tạp tính toán cao do phải quản lý tất các các cụm 

dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu dạng cây [55] là một trong những công cụ mạnh mẽ để tổ chức, 

quản lý các dữ liệu ảnh. Để có thể chứa một số lượng dữ liệu ảnh lớn, cấu trúc cây phát 

triển đa nhánh, mỗi nút trên cây thực hiện phương pháp phân cụm để tăng hiệu suất lưu 

trữ, tốn ít lần truy cập trên đĩa hơn, do đó giảm thời gian tìm kiếm và chi phí tính toán. 

Tuy nhiên, khi số tầng trên cây quá lớn, chiều cao của cây tăng, làm tăng độ phức tạp và 

thời gian tìm kiếm. Cây cân bằng [16] sẽ khắc phục được các nhược điểm này. 

Trong các cấu trúc cây cân bằng, thì cây B-Tree [16] được đề xuất bởi Rudolf Bayer 

và Edward M. McCreight (1970) là một cây cơ sở, có giá trị về mặt cấu trúc. B-Tree 
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thích hợp cho các hệ thống lưu trữ, đọc và ghi các khối dữ liệu lớn trên bộ nhớ ngoài do 

tính cân bằng và “hệ số phân nhánh” khá lớn (có thể có hàng nghìn nhánh). Ưu điểm của 

B-Tree chính là điều chỉnh kích thước theo số lượng nút con, giúp khả năng lưu trữ dữ 

liệu lớn, giảm số lần truy cập trong mỗi thao tác, do đó thời gian thực hiện nhanh. Tuy 

nhiên, các thao tác trên cây B-Tree như thêm, xóa nút, cân bằng lại cây tốn nhiều chi phí, 

độ phức tạp tính toán cao do khi thêm dữ liệu vào B-Tree nếu khóa nhỏ hơn khóa cha thì 

thêm vào nút bên trái, lớn hơn thì thêm vào bên phải; khi một nút đầy sẽ được chia làm 

đôi để tạo thành hai nút mới, thành phần ở giữa được đẩy lên nút cha, lan truyền ngược 

lên các nút cha khác và có thể xảy ra cho đến nút gốc root, do đó mỗi nút trên cây B-

Tree đều chứa dữ liệu. Mặt khác, dữ liệu ảnh được biểu diễn dưới dạng vec-tơ đặc trưng 

đa chiều trong khi dữ liệu được lưu trữ trên cây B-Tree là các khóa đơn chiều, mỗi khóa 

đi theo một nhánh riêng biệt nên không hiệu quả cho bài toán tìm kiếm ảnh. Do đó, các 

cấu trúc phát triển trên nền tảng cây B-Tree được nhiều nghiên cứu đề xuất cấu trúc cây 

cân bằng cho dữ liệu đa chiều. Một số cấu trúc cây phân cụm cân bằng đa chiều [55] như 

R-Tree, KD-Tree, quad-Tree, M-Tree, S-Tree,... được thiết kế để hỗ trợ tìm kiếm hiệu 

quả cho dữ liệu ảnh. Trên cơ sở các nghiên cứu liên quan, có thể thấy cấu trúc cây phân 

cụm cân bằng là một cấu trúc dữ liệu hiệu quả trong tổ chức lưu trữ dữ liệu lớn. Cây 

phân cụm có thể tăng số nhánh của cây để giảm độ cao, gom nhóm dữ liệu trên cây để 

số truy xuất đĩa tối thiểu cho các thao tác, giảm được độ phức tạp tính toán. Khi số lượng 

dữ liệu quá lớn, một cấu trúc cây phân cụm cân bằng phù hợp với việc lưu trữ trên bộ 

nhớ ngoài, thời gian truy vấn nhanh, do đó được ứng dựng rộng rãi trong bài toán tìm 

kiếm ảnh.  

Các công trình nghiên cứu gần đây về cấu trúc cây phân cụm trong bài toán tìm 

kiếm ảnh cho thấy đây là một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Tùy theo mục tiêu 

của từng công trình nghiên cứu để sử dụng cấu trúc dữ liệu phù hợp. Trong luận án này, 

một cấu trúc cây phân cụm, đa nhánh, cân bằng, gọi là C-Tree (Clustering Tree), được 

đề xuất xây dựng cho bài toán tìm kiếm ảnh. C-Tree được phát triển dựa trên B-Tree, có 

khả năng lưu trữ dữ liệu lớn, cân bằng mọi hướng và tăng trưởng chiều cao từ hướng 
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gốc. Cây C-Tree sử dụng phương pháp phân cụm phân cấp và phân cụm phân hoạch để 

lưu trữ và phát triển cây. 

2.2. Cấu trúc cây C-Tree 

Cây C-Tree được xây dựng dựa trên cấu trúc dữ liệu của cây B-Tree [16], là một 

cây phân cụm đa nhánh cân bằng, thường lưu trữ dữ liệu lớn trên bộ nhớ ngoài và tìm 

kiếm nhanh. C-Tree được đề xuất để tổ chức dữ liệu các đặc trưng cấp thấp phục vụ cho 

tìm kiếm ảnh. Cấu trúc cây phân cụm cân bằng C-Tree được minh họa trong Hình 2.1. 

  

Hình 2.1. Minh họa 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); 

 Các nút chứa các phần tử tương tự nhau được phân cụm dựa trên độ đo Euclid; 
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 Mọi nút lá đều có cùng một độ sâu (điều kiện cân bằng); 

 C-Tree tăng trưởng chiều cao theo hướng gốc. 

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

{𝐸𝐷𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑀}, với 𝐸𝐷𝑖 là phần tử dữ liệu thứ i trong nút lá L với  𝐸𝐷𝑖 =<

𝑓, 𝐼𝐷, 𝑓𝑖𝑙𝑒, 𝑐𝑙𝑎 >, trong đó 𝑓 là vec-tơ đặc trưng ảnh, 𝐼𝐷 định danh ảnh, tập tin 

chứa chú thích ảnh 𝑓𝑖𝑙𝑒 và 𝑐𝑙𝑎 là các phân lớp của ảnh, các phân lớp được ánh 

xạ từ tập các nhãn của ảnh. 

 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 mà có đường dẫn liên kết 

link đến 𝐸𝐶 và 𝑖𝑠𝑁𝑒𝑥𝑡𝐿𝑒𝑎𝑓 là giá trị kiểm tra nút con có phải là nút lá hay 

không; 

Mỗi nút trên cây C-Tree được lưu trữ dưới dạng tập tin văn bản, các nút con liên 

kết với các nút cha theo đường dẫn thư mục để tạo thành cấu trúc cây. Mỗi tập tin chứa 

nút sẽ có một tập tin chứa danh sách các phần tử trong nút đó. Dữ liệu chỉ được lưu trữ 

tại nút lá, nút trong không chứa dữ liệu mà chỉ chứa các phần tử trọng tâm và liên kết 

đến nút con kế tiếp. Nút gốc và nút trong đóng vai trò điều hướng cho việc tìm kiếm 

nhanh. Số phần tử trong mỗi nút không phụ thuộc vào bậc của cây, mà tùy thuộc vào bộ 

dữ liệu để thực nghiệm cây hiệu quả, minh chứng được thực hiện ở Phần 2.2.5 (Bảng 

2.1). 

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

Dữ liệu ảnh luôn gia tăng không ngừng, do đó cây C-Tree phải có khả năng tăng 

trưởng. Khả năng lưu trữ của cây C-Tree phải đảm bảo sự tương ứng với sự gia tăng của 

số lượng ảnh, phân bố đúng đắn và tìm kiếm nhanh tập dữ liệu ảnh tương tự. Các nguyên 

tắc thực hiện thao tác thêm, xóa, tách nút trên cây C-Tree được đề xuất như sau: 
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2.3.1. Thao tác 1: Thêm phần tử dữ liệu vào cây 

Ban đầu, khi nút gốc rỗng 𝑟𝑜𝑜𝑡 = ∅, nút gốc đóng vai trò là nút lá 𝑟𝑜𝑜𝑡 = 𝐿𝑟𝑜𝑜𝑡, 

các phần tử dữ liệu 𝐸𝐷 được thêm vào nút gốc: 𝐿𝑟𝑜𝑜𝑡 = {𝐸𝐷𝑖|𝑖 = 1. . 𝑀}. Nếu 𝑖 > 𝑀 

thì 𝐿𝑟𝑜𝑜𝑡 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. Như vậy cây C-Tree được hình thành từ 

nút gốc và tạo nhánh qua quá trình tách nút. 

Các phần tử dữ liệu ED được thêm vào cây theo quy tắc chọn nhánh có độ đo gần 

nhất với tâm cụm dựa vào khoảng cách Euclid, cho đến khi tìm được nút lá phù hợp để 

thêm vào; các phần tử ED được phân cụm thành các cụm có đặc điểm và độ đo tương tự 

nhau. Sau mỗi lần thêm dữ liệu, tiến hành cập nhật đệ quy từ lá đến gốc của cây C-Tree. 

Hình 2.2 minh họa một ví dụ khi thêm một phần tử mới vào cụm nút lá:  

 

Hình 2.2. Thêm một phần tử dữ liệu vào nút lá 

 Cho nút lá 𝐿1 và 𝐿2, với d là khoảng cách từ các phần tử ED đến tâm của cụm 

nút lá, được tính theo độ đo Euclid. Khoảng cách này trong mỗi cụm trên cây là gần bằng 

nhau (𝑑1 ≅ 𝑑2 ≅ 𝑑3 ≅ 𝑑4; 𝑑5 ≅ 𝑑6 ≅ 𝑑7); 

 Khi thêm một phần tử 𝐸𝐷𝑘 vào nút lá 𝐿1 hay 𝐿2, 𝑑𝑘1
, 𝑑𝑘2

là khoảng cách từ 𝐸𝐷𝑘 

đến tâm của các cụm nút lá 𝐿1,𝐿2: 

 Nếu 𝑑𝑘1
< 𝑑𝑘2

⇒ 𝐸𝐷𝑘 ∈ 𝐿1;  

 Ngược lại 𝐸𝐷𝑘 ∈ 𝐿2 
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Thuật toán khi thêm dữ liệu vào cây C-Tree được mô tả như sau: 

 Thuật toán 2.1. Thêm phần tử dữ liệu  

1  Đầu vào: Phần tử dữ liệu 𝐸𝐷 và nút 𝑣 

2  Đầu ra: Cây C-Tree sau khi chèn nút. 

3  Function: 𝐼𝑁𝐹(𝐸𝐷, 𝑣) 

4  Begin 
5   If (𝑣 là nút lá) then 
6    Thêm phần tử ED vào nút lá có độ đo Euclid gần nhất;  
7    Cập nhật tâm cụm; 
8    If số lượng phần tử nút lá 𝑣 lớn hơn 𝑀 then 
9     Tách nút 𝑣; 
10  End. 

Giả sử rằng mỗi một nút của cây có khả năng lưu trữ tối đa M phần tử, nếu cây có 

chiều cao h thì số phần tử tối đa của cây là 𝑛 = 𝑀ℎ . Do đó ta có chiều cao của cây là 

ℎ = 𝑙𝑜𝑔𝑀 𝑛. Phép thêm phần tử dữ liệu vào cây phải thực hiện tìm kiếm nút lá phù hợp 

nên Thuật toán 2.1 tốn kém một chi phí tìm kiếm là 𝑂(𝑀 × 𝑙𝑜𝑔𝑀 𝑛).  

2.3.2. Thao tác 2: Tách một nút trên cây 

Khi các nút trên cây đầy, có nghĩa là, số phần tử ED của nút lá vượt ngưỡng 𝑀 hoặc 

số phần tử 𝐸𝐶 của nút trong vượt ngưỡng 𝑁, thực hiện tách nút thành 𝑘-cụm dựa vào 

thuật toán K-means: 

 Gọi 𝑁𝑠 là nút cần tách. Chọn 𝑘 = 2, lấy hai phần tử xa nhau nhất theo độ đo 

Euclid: đầu tiên, chọn một phần tử 𝐸𝐷𝑖 (đối với nút lá) hoặc 𝐸𝐶𝑖 (đối với nút trong) xa 

tâm 𝐸𝐶𝑆 của nút cần tách nhất làm tâm cụm mới thứ nhất 𝑁𝐿, sau đó chọn phần tử 𝐸𝐷𝑗 

hoặc (𝐸𝐶𝑗) xa phần tử 𝐸𝐷𝑖  (𝐸𝐶𝑖) nhất làm tâm cụm mới thứ hai 𝑁𝑅. 

𝐸𝐷𝑖 = 𝑚𝑎𝑥( 𝐸𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑(𝐸𝐷[𝑁𝐿], 𝐸𝐶𝑆)) 

𝐸𝐷𝑗 = 𝑚𝑎𝑥( 𝐸𝑢𝑐𝑙𝑖𝑑(𝐸𝐷𝑘 , 𝐸𝐷[𝑁𝑅])) 

 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 (Hình 2.3). 

 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 
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nút cha 𝑁𝑃, cũng như xóa tập tin văn bản của nút vừa được tách. Hình 2.4 mô tả tách 

một nút có nút cha từ trước. 

 Các phần tử của nút ban đầu phân bố vào hai nút mới theo Nguyên tắc 1.  

 Cập nhật phần tử tâm tại cụm nút cha và thực hiện đệ quy đến nút gốc. 

  

Hình 2.3. Tách một nút không có nút 

cha 

Hình 2.4. Tách một nút đã có nút cha 

Thuật toán tách nút của cây C-Tree được mô tả như sau: 

 Thuật toán 2.2. Tách một nút lá trên cây C-Tree 

1  Đầu vào: nút lá 𝑣 cần tách 

2  Đầu ra: Cây C-Tree sau khi tách 

3  Function: 𝑆𝑁(𝑣) 

4  Begin 

5   If  số lượng phần tử của nút 𝑣 lớn hơn 𝑀 then 
6              Lấy phần tử 𝐸𝐷𝑖 xa tâm nhất theo độ đo Euclid làm tâm nút mới 𝑁𝐿; 

7              Lấy phần tử 𝐸𝐷𝑗 xa 𝐸𝐷𝑖 nhất theo độ đo Euclid làm tâm nút mới 𝑁𝑅; 

8    Phân phối 𝐸𝐷𝑗 và 𝐸𝐷𝑖 vào hai nút mới; 

9    Cập nhật tâm cụm; 

10    If  nút cha 𝑣𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡  rỗng then 

11     Tạo nút cha 𝑣𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡;  

12     Thêm tâm của nút 𝑁𝐿  và 𝑁𝑅 vào 𝑣𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡; 

13    Else 

14     Thêm tâm của nút 𝑁𝐿  và 𝑁𝑅 vào 𝑣𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡; 

15    If số phần tử của nút cha 𝑣𝑝ar𝑒𝑛𝑡 lớn hơn 𝑁 then 

16     Tách nút cha 𝑣𝑝ar𝑒𝑛𝑡; 

17  End. 
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Khi thực hiện tách nút, trong trường hợp xấu nhất, Thuật toán 2.2 phải tách từ nút 

lá đến gốc, tức là phải duyệt qua chiều cao h của cây C-Tree (vì cây C-Tree cân bằng). 

Thuật toán 2.2 phải thực hiện M phép so sánh để phân bố về k-cụm. Mặt khác, mỗi lần 

thực hiện tách nút, trong trường hợp xấu nhất, phải gọi đệ quy từ nút lá đến nút gốc. Do 

đó, độ phức tạp của Thuật toán 2.2 là 𝑂((𝑀 × 𝑙𝑜𝑔𝑀 𝑛)2).  

2.3.3. Thao tác 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 tiến hành xóa một phần tử, cập nhật số lượng 

phần tử dữ liệu ED, cập nhật vec-tơ tâm đệ quy từ lá đến gốc.  

 Ngược lại, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝐸𝐷) = 1, gán cho giá trị vec-tơ đặc trưng 𝑓 = 𝑛𝑢𝑙𝑙, cập 

nhật tâm và không đưa f vào kết quả tìm kiếm. Nếu có phần tử được thêm 

vào nút lá này: 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 

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. 

Thuật toán xóa phần tử của một nút trên cây được thực hiện như sau: 

 Thuật toán 2.3. Xóa một phần tử của nút lá trên cây 

1  Đầu vào: Phần tử 𝐸𝐷 và nút 𝑣 

2  Đầu ra: Cây C-Tree sau khi xóa phần tử của nút lá. 

3  Function: 𝐷𝐸(𝐸𝐷, 𝑣) 

4  Begin 
5   If (𝑣 là nút lá) then 
6    If số phần tử 𝐸𝐷 của 𝑣 lớn hơn 1 then 
7     Xóa phần tử ED; 
8     Cập nhật tâm; 
9    Else 
10     Gán 𝐸𝐷 = 𝑛𝑢𝑙𝑙; 
11     If  thêm phần tử mới vào 𝑣 then 
12      Xóa ED; Cập nhật tâm; 
13  End 
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 Thuật toán 2.4. Xóa một phần tử của nút trong trên cây 

1  Đầu vào: Phần tử EC và nút v 

2  Đầu ra: Cây C-Tree sau khi xóa phần tử của nút lá. 

3  Function 𝐷𝐶(𝐸𝐶, 𝑣) 

4  Begin 
5   If (𝑣 là nút trong) then 
6     Xóa EC; 
7     Xóa nút con có liên kết đến EC vừa xóa; 
8            Cập nhật tâm; 
9  End. 

Trong trường hợp xóa một phần tử tại nút lá và vẫn đảm bảo cây cân bằng và số 

lượng phần tử tối thiểu trong nút, thuật toán thực hiện đệ quy từ nút lá đến nút gốc của 

cây. Do đó, độ phức tạp của Thuật toán 2.3 và 2.4 là 𝑂(𝑀 × 𝑙𝑜𝑔𝑀 𝑛).  

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

Mô hình cho hệ tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa trên cây C-Tree, gọi là SBIR_CT, 

được xây dựng dựa vào cấu trúc và các thuật toán đã đề xuất. Hệ SBIR_CT thực hiện 

tìm kiếm ảnh theo nội dung trên cây C-Tree cho kết quả là tập các hình ảnh tương tự 

theo nội dung. Sau đó thuật toán k-NN được sử dụng để phân lớp tập ảnh tương tự và 

trích xuất ngữ nghĩa cho ảnh tìm kiếm. Trong mô hình này, vec-tơ đặc trưng được trích 

xuất từ các phương pháp kế thừa trước đó và lựa chọn để tạo thành bộ vec-tơ đặc trưng 

kết hợp giữa màu sắc, kết cấu và hình dạng; từ đó làm đầu vào để xây dựng cây phân 

cụm cân bằng C-Tree cho hệ tìm kiếm ảnh. Đóng góp chính của luận án trong mô hình 

này chính là việc xây dựng cây phân cụm cân bằng C-Tree.  

Hệ tìm kiếm ảnh bao gồm 2 pha: (1) pha tiền xử lý thực hiện phân đoạn, trích xuất 

đặc trưng của ảnh trong tập dữ liệu, lấy các phân lớp khái niệm 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 ngữ nghĩa của hình ảnh. Hình 2.5 là mô hình hệ tìm kiếm ảnh theo 

ngữ nghĩa dựa trên cây C-Tree, với hai pha cụ thể như sau: 
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a. Pha tiền xử lý: 

 Bước 1. Từ dữ liệu ảnh, thực hiện kỹ thuật trích xuất vec-tơ 81 đặc trưng cấp 

thấp cho tập dữ liệu ảnh; 

 Bước 2. Tạo mẫu dữ liệu 𝐸𝐷 =< 𝑓, 𝐼𝐷, 𝑓𝑖𝑙𝑒, 𝑐𝑙𝑎 > với 𝑓 là vec-tơ đặc trưng 

của một ảnh, định danh ảnh 𝐼𝐷, tập tin chứa chú thích ảnh 𝑓𝑖𝑙𝑒 và 𝑐𝑙𝑎 là các lớp (nhãn) 

của ảnh, được lấy từ quá trình trích xuất vec-tơ đặc trưng của ảnh;  

 Bước 3. Tạo cấu trúc cây phân cụm cân bằng C-Tree và huấn luyện mô hình. 

 

Hình 2.5. Mô hình hệ tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa SBIR_CT 

b. Pha truy vấn ảnh: 

 Bước 1. Mỗi ảnh tìm kiếm đầu vào 𝐼𝑄 được trích xuất vec-tơ đặc trưng f; 

 Bước 2. Thực hiện so sánh vec-tơ đặc trưng 𝑓𝐼 với cơ sở dữ liệu đặc trưng trên 

cây C-Tree để tìm nhánh có độ đo tương tự gần nhất và các nút lá phù hợp nhất dựa vào 

khoảng cách Euclid; 

 Bước 3. Kết quả tìm kiếm trên cây C-Tree là tập các ảnh tương tự được sắp 

xếp theo độ đo và các chú thích (nếu có) của mỗi ảnh; 



34 

 Bước 4. Thực hiện thuật toán phân lớp k-NN trên tập ảnh tương tự để tìm tập 

từ vựng thị giác, là ngữ nghĩa dự đoán cho ảnh đầu vào. 

 

Hình 2.6. Một ví dụ cho tập từ vựng thị giác 

Vec-tơ từ thị giác là tập hợp 𝑘 lớp ngữ nghĩa xuất hiện nhiều nhất trong tập ảnh 

tương tự. Vec-tơ này cho biết 𝑘 lớp ngữ nghĩa được dự đoán của 𝑘 đối tượng trong ảnh. 

Tùy thuộc vào số vùng và lớp cuả ảnh đầu vào, số lượng từ 𝑘 được lựa chọn cho tập từ 

vựng thị giác. Hình 2.6 là một ví dụ cho tập từ vựng thị giác được trích xuất từ tập ảnh 

tương tự của ảnh đầu vào. Thuật toán k-NN được sử dụng để phân loại hình ảnh và lưu 

trữ các lớp đại diện cho hình ảnh truy vấn thành một tập từ vựng thị giác. Thuật toán tạo 

tập từ vựng thị giác được mô tả như sau: 

 Thuật toán 2.5: Tạo tập từ vựng thị giác 
1  Đầu vào: Tập các hình ảnh tương tự 𝑆𝐼, ngưỡng 𝛾 

2  Đầu ra: Tập từ vựng thị giác 𝑊 

3  Function 𝐶𝑉𝑊𝑉(𝑆𝐼, 𝛾) 

4  Begin 
5   Gọi 𝐿 là tập các lớp trong 𝑆𝐼; 
6   𝑊 = ∅; 
7   For 𝐿𝑖 là một thuộc tập 𝐿 do 
8    If tần suất xuất hiện của  𝐿𝑖 lớn hơn hoặc bằng ngưỡng 𝛾 then  
9     Thêm 𝐿𝑖 vào tập từ vựng thị giác 𝑊; 
10    EndIf 
11   EndFor 
12   Return 𝑊; 
13  End. 

Thuật toán 2.5 thực hiện 𝑛 lần để lấy ra 𝑛 từ vựng thị giác, do đó, độ phức tạp là 

𝑂(𝑛). 
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2.5. Thực nghiệm và đánh giá hệ tìm kiếm ảnh SBIR_CT 

2.5.1. Thực nghiệm hệ tìm kiếm ảnh SBIR_CT 

Để đánh giá tính đúng đắn và hiệu quả của lý thuyết đề xuất, thực nghiệm được 

xây dựng trên các tập ảnh đơn đối tượng như COREL (1.000 ảnh), WANG (10.800 ảnh), 

Stanford Dogs (20.580 ảnh) và tập ảnh đa đối tượng ImageCLEF (20.000 ảnh). Hình 2.7 

là một kết quả tìm kiếm của hệ thống SBIR_CT: với một ảnh đầu vào, đặc trưng cấp thấp 

của ảnh được trích xuất, từ đó tìm được thông tin và chú thích nếu có của ảnh cùng với 

ảnh tương tự nhất với ảnh truy vấn trong cơ sở dữ liệu. Kết quả của quá trình tìm kiếm 

là tập các ảnh tương tự được sắp xếp theo độ đo, đồng thời một tập từ vựng thị giác được 

truy xuất từ tập ảnh tương tự này. 

 

Hình 2.7. Một kết quả tìm kiếm ảnh trên cây C-Tree 

2.5.2. Đánh giá thực nghiệm 

Thực nghiệm được triển khai trên các tập ảnh COREL, WANG, ImageCLEF và 

Stanford Dogs. Mỗi bộ dữ liệu có đặc điểm và số lượng khác nhau nên được thực nghiệm 

để tạo cấu trúc cây theo các tham số khác nhau, nhằm tạo một mô hình tìm kiếm ảnh 

hiệu quả. Bảng 2.1 là kết quả thực nghiệm cây C-Tree: M là số phần tử tối đa cho nút lá, 

N là số phần tử tối đa của nút trong. Tùy thuộc vào từng tập ảnh để thực nghiệm tham 

số M, N phù hợp. Bảng 2.1 cho thấy thời gian thực nghiệm của tập ảnh COREL là thấp 

nhất (5.387,402 giây) do số lượng ảnh ít, số cụm tạo ra không nhiều. Trong khi đó, thời 

gian thực nghiệm của tập ảnh ImageCLEF là lâu nhất (26.889,28 giây), do số lượng ảnh 
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và phân lớp trong tập ảnh này lớn, nên số lần tách nút và số lượng cụm tạo ra nhiều. 

Bảng 2.1 cũng thể hiện số lượng mẫu ảnh có độ chính xác tốt nhất (top precision – P@). 

Bảng 2.1. Kết quả thực nghiệm cây C-Tree 

Tên tập ảnh 

Số 

lượng 

ảnh 

Tham số 

thực 

nghiệm 

Thời gian 

thực 

nghiệm 

(giây) 

Số 

cụm 

nút lá 

Số cụm 

nút 

trong 

Số mẫu 

lấy P@ 

Tỉ lệ 

P@ 

M N 

COREL 1.000 50 10 5.387,402 26 4 1000 100% 

WANG 10.800 100 40 15.191,28 169 28 8.923 82,62% 

ImageCLEF 20.000 150 50 26.889,37 353 40 15.656 78,28% 

Stanford Dogs 20.580 200 50 19.824,64 215 10 15.719 76,39% 

Để đánh giá hiệu quả tìm kiếm ảnh, các yếu tố để đánh giá bao gồm: precision, 

recall và F-measure, thời gian tìm kiếm (milli seconds) được sử dụng trong luận án. Trên 

cơ sở chỉ số đánh giá đã có, các chỉ số đánh giá và thời gian tìm kiếm trung bình của các 

thư mục ảnh trên tập dữ liệu COREL, Wang, ImageCLEF và StanfordDogs được tổng 

hợp trong Bảng 2.2, Bảng 2.3, Bảng 2.4 và Bảng 2.5. Các kết quả cho thấy độ chính 

xác tìm kiếm của các tập ảnh “đơn đối tượng” như COREL (0.677655) và WANG 

(0.607222) là khá cao, tuy nhiên bộ ảnh Stanford Dogs (0.570385) không tốt bằng, bởi 

tính đặc trưng của các loài chó (vị trí mắt, mũi, lông, chiều dài chân…) rất khó xác định. 

Bảng 2.2. Hiệu suất tìm kiếm của hệ tìm kiếm ảnh SBIR_CT trên tập ảnh COREL 

Chỉ số đánh giá Beach Bus Castle Dinosaur Elephant Flower 

Precision 0.709481 0.623102 0.562604 0.915558 0.700942 0.861247 

Recall 0.714232 0.654295 0.591588 0.932468 0.731247 0.882340 

F-measure 0.711848 0.638318 0.576732 0.923936 0.715774 0.871665 

Query time (ms) 19.71034 19.87849 19.75192 18.95999 20.34718 20.34718 

 

Chỉ số đánh giá Horse Meal Mountain Peoples MAP 

Precision 0.59082173 0.59811384 0.63110922 0.58356853 0.677655 

Recall 0.62132099 0.62550905 0.66742642 0.57842460 0.699885 

F-measure 0.60568765 0.61150478 0.64875997 0.58098518 0.688521 

Query time (ms) 19.97035 20.13387 20.02215 19.95136 19.91437 

Bảng 2.3. Hiệu suất tìm kiếm của hệ tìm kiếm ảnh SBIR_CT trên tập ảnh WANG 

Chỉ số đánh giá 01-10 11-20 21-30 31-40 

Precision 0.605829168 0.611571 0.60405412 0.588999495 
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Recall 0.499348089 0.41629 0.5500322 0.395742981 

F-measure 0.547459035 0.49538 0.575778797 0.473407864 

Query time (ms) 39.49090695 38.33439 39.57284558 39.62272062 

 

Chỉ số đánh giá 41-50 51-60 61-70 71-80 MAP 

Precision 0.60634715 0.5646032 0.6349549 0.641418 0.6072218 

Recall 0.38605652 0.52680916 0.5558113 0.583382 0.48918397 

F-measure 0.47175213 0.54505643 0.5927530 0.658509 0.54501131 

Query time (ms) 40.3586355 40.2922296 41.1132643 39.19022 39.7469004 

Bảng 2.4. Hiệu suất tìm kiếm của hệ tìm kiếm ảnh SBIR_CT trên tập ảnh ImageCLEF 

Chỉ số đánh giá 01-09 10-19 20-31 32-40 MAP 

Precision 0.6095597 0.59144697 0.60287760 0.62098561 0.606217 

Recall 0.4087745 0.40338639 0.40510410 0.42033791 0.409401 

F-measure 0.4753953 0.46673482 0.47046813 0.48627243 0.474718 

Query time (ms) 49.1827389 43.716562 42.1000555 41.3571354 44.08912 

Bảng 2.5. Hiệu suất tìm kiếm của hệ tìm kiếm ảnh SBIR_CT trên tập ảnh StanfordDogs 

Chỉ số đánh giá 01-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 

Precision 0.71432 0.631523 0.622006 0.54132 0.54107 0.50336 

Recall 0.450365 0.369624 0.395752 0.33199 0.31383 0.37159 

F-measure 0.552432 0.466317 0.48373 0.411568 0.397246 0.427551 

Query time (ms) 42.92875 51.6557 47.7445 48.4116 46.7491 53.6603 

 

Chỉ số đánh giá 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 MAP 

Precision 0.53264 0.53479 0.53348 0.56354 0.57145 0.55512 0.57039 

Recall 0.41079 0.33805 0.35356 0.37658 0.39434 0.37049 0.37308 

F-measure 0.46385 0.41425 0.42527 0.45147 0.46366 0.44439 0.45039 

Query time (ms) 47.7131 47.8829 48.6218 48.5852 47.2362 48.4623 48.3043 

Bộ ảnh đa đối tượng ImageCLEF (0.606217) về phong cảnh thiên nhiên không tốt 

bằng bộ ảnh đơn đối tượng cùng loại, do số lượng phân lớp lớn. Bảng 2.3, Bảng 2.4 và 

Bảng 2.5 có chỉ số đánh giá được tính trên nhóm các thư mục ảnh. Thời gian tìm kiếm 

trung bình của mỗi bộ ảnh là nhỏ, điều này chứng tỏ, cấu trúc cân bằng của C-Tree là 

hiệu quả ở tốc độ tìm kiếm. Thời gian tìm kiếm ảnh trên cây C-Tree của tập ảnh COREL 

là nhanh nhất (19.91437 ms) và chậm nhất là Stanford Dogs (48.30427 ms). Sự khác biệt 

này do số lượng ảnh và độ phức tạp về nội dung của các tập ảnh khác nhau, dẫn đến số 

lượng cụm và số tầng trên cây C-Tree khác nhau. Số cụm càng lớn, số tầng càng cao thì 

tốc độ tìm kiếm càng chậm.  



38 

 

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

 

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

 

Hình 2.10. Hiệu suất tìm kiếm ảnh dựa trên C-Tree của tập ImageCLEF 
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Hình 2.11. Hiệu suất tìm kiếm ảnh dựa trên C-Tree của tập Stanford Dogs 

Dựa trên các số liệu thực nghiệm, các đồ thị Precision-Recall curve và ROC curve 

được thực hiện để đánh giá độ chính xác của hệ tìm kiếm ảnh SBIR_CT. Hình 2.8, Hình 

2.9, Hình 2.10 và Hình 2.11 lần lượt là hiệu suất của SBIR_CT trên tập ảnh COREL, 

WANG, ImageCLEF và Stanford Dogs.  Trong đồ thị đường cong PR, mỗi đường cong 

là một thư mục của tập ảnh. Ngoài ra, chúng tôi vẽ đồ thị ROC curve để đánh giá mô 

hình có hiệu quả hay không. Một mô hình hiệu quả khi có FPR (False Positive Rate) 

thấp và TPR (True Positive Rate) cao, tức tồn tại một điểm trên ROC curve gần với điểm 

có toạ độ (0,1) trên đồ thị (góc trên bên trái). Curve càng gần thì mô hình càng hiệu quả. 

Ở biểu đồ đường cong ROC, một đường chéo baseline chia không gian ROC làm hai 

phần. Các điểm bên trên đường chéo biểu thị kết quả phân loại đúng; các điểm dưới 

đường chéo là các kết quả phân loại sai. Đồ thị ROC của hệ thống có các điểm đều nằm 

trên đường baseline, cho thấy, kết quả phân loại ảnh là tốt. Với bộ ảnh COREL, WANG, 

các điểm trên đồ thị ROC có khoảng cách với baseline khá xa hơn so với tập ảnh 

ImageCLEF và StanfordDogs, điều đó cho thấy độ chính xác phân loại của COREL và 

WANG tốt hơn.  Độ chính xác và thời gian tìm kiếm ảnh trên C-Tree của các tập ảnh 

StanfordDogs, ImageCLEF, WANG và COREL cho thấy phương pháp đề xuất trong 

luận án là hiệu quả. Cây phân cụm cân bằng C-Tree thực hiện tốt việc lưu trữ và tìm 

kiếm dữ liệu ảnh. 
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Để đánh giá độ chính xác và hiệu quả của hệ tìm kiếm ảnh SBIR_CT, chúng tôi so 

sánh hiệu suất thu được từ thực nghiệm với các phương pháp của các công trình nghiên 

cứu khác trên cùng tập dữ liệu ảnh. Chúng tôi thực hiện so sánh với các công trình sử 

dụng các phương pháp trích xuất đặc trưng cục bộ từ màu sắc, hình dạng, kết cấu kết 

hợp với các kỹ thuật như phân cụm, phân lớp,... Trong kết quả so sánh đầu tiên, cơ sở 

dữ liệu Corel-1K được coi là chuẩn mực để kiểm tra việc thực hiện các phương pháp 

được đề xuất. Hiệu quả của hệ thống được phân tích theo các chỉ số hiệu suất cụ thể là 

độ chính xác trung bình và thời gian tìm kiếm. Trong các kết quả so sánh tiếp theo, quá 

trình triển khai tương tự được thực hiện trên cơ sở dữ liệu WANG, ImageCLEF và 

Stanford Dogs. Các phương pháp được so sánh, đánh giá là những phương pháp sử dụng 

các kỹ thuật hiện đại để trích xuất bộ đặc trưng cấp thấp kết hợp, các phương pháp như 

phân cụm, phân lớp, túi từ thị giác,... để tổ chức dữ liệu, hay sử dụng mạng học sâu để 

trích xuất đặc trưng sâu, phân loại và tìm kiếm ảnh.  

Bảng 2.6 là kết quả so sánh hiệu suất trên tập ảnh COREL (1000 ảnh) của phương 

pháp đề xuất SBIR_CT với các phương pháp khác. 

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

Các phương pháp được sử dụng so sánh trong Bảng 2.6 bao gồm: (1) Singh, V. P. 

và cộng sự (2017) [86] đề xuất phương pháp trích xuất đặc trưng hiện đại với sự kết hợp 
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của mô men màu RGB, HSV, LBP và Wavelet để tạo vec-tơ 91 chiều. Sau đó, các vec-

tơ đặc trưng này được phân cụm trên SOM cho quá trình tìm kiếm ảnh. Phương pháp 

này cho độ chính xác tương đương với SBIR_CT (0.67). Mặc dù sử dụng phương pháp 

phân cụm trên SOM nhưng chưa cho kết quả vượt trội so với phương pháp của chúng 

tôi, do việc số lượng dữ liệu của bộ COREL-1k là nhỏ; (2) Nhóm nghiên cứu Zang H. 

(2018) [81] đề xuất phương pháp trích xuất đặc trưng và tổ chức các vec-tơ này trên cấu 

trúc cây phân cấp (2 cấp) sử dụng kỹ thuật phân cụm K-means. Phương pháp JSEG được 

sử dụng để phân vùng hình ảnh, sau đó trích xuất các đặc trưng từng vùng theo biểu đồ 

màu HSV để tạo thành vec-tơ 48 chiều. Nút gốc đại diện cho toàn bộ hình ảnh và các 

nút con biểu thị các vùng được phân đoạn từ hình ảnh gốc. Phương pháp này có cách 

tiếp cận tương đối gần với đề xuất của chúng tôi, tuy nhiên độ chính xác của phương 

pháp này thấp hơn SBIR_CT rất nhiều. Do chỉ sử dụng đặc trưng màu đơn lẻ, số cụm 

cần được xác định trước nên không phù hợp với dữ liệu biến động nhanh, tạo nút con 

bằng cách gán với cụm gần nó nhất, làm giảm sức mạnh phân biệt giữa các nút con khác 

nhau. Mặc dù số chiều của vec-tơ đặc trưng thấp nhưng thời gian truy vấn trung bình 

không thấp hơn SBIR_CT. Điều này chứng tỏ, cùng cách tiếp cận, nhưng phương pháp 

của chúng tôi hiệu quả về độ chính xác và thời gian truy vấn; (3) Ashraf R. và cộng sự 

(2018) [12] sử dụng phương pháp rút trích bộ vec-tơ đặc trưng tổng hợp với 250 chiều 

gồm: mô men màu HSV, bộ mô tả Gabor Wavelet, biến đổi Wavelet rời rạc, bộ mô tả 

màu và cạnh. Phương pháp này cho độ chính xác thấp hơn đề xuất của chúng tôi (0.62) 

do chỉ dùng phân cụm K-means cổ điển, tính chất cụm không đồng nhất, đồng thời do 

vec-tơ đặc trưng có số chiều lớn (250), khi tìm kiếm ảnh phải tìm trong tất cả các cụm 

nên khá lâu (68.4 ms); (4) Nhóm nghiên cứu Jian M. (2018) [35] sử dụng các phương 

pháp biến đổi wavelet, khoảnh khắc màu và kết cấu Gabor để trích xuất đặc trưng các 

vùng nổi bật nhằm lập chỉ mục ảnh. Thuật toán phân cụm dữ liệu DBSCAN được đề 

xuất để phân chia cụm thành các vùng nổi bật khác nhau và lưu trữ trên cây phân cấp ba 

mức. Phương pháp này thực hiện phân cụm dữ liệu và lưu trữ trên cây nhưng cho độ 

chính xác không cao khi so sánh với phương pháp đề xuất bởi việc lựa chọn đặc trưng 
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ảnh thiếu tính bất biến với phép quay, tịnh tiến và chia tỷ lệ. Đồng thời việc cố định số 

tầng của cây phân cấp, khiến cho cụm dữ liệu bị phân tán, nên nhiều hình ảnh tương tự 

với ảnh đầu vào không tìm kiếm được; (5) Raja R. và cộng sự (2020) [59] sử dụng 

phương pháp trích xuất vec-tơ đặc trưng 219 chiều với sự kết hợp của bộ lọc Sobel, phát 

hiện cạnh Canny, HSV, Edge Histogram…, đồng thời phân lớp dữ liệu trên mạng nơ-

ron. Với phương pháp này, độ chính xác tìm kiếm ảnh là tốt hơn so với phương pháp đề 

xuất của chúng tôi 11,64% do việc sử dụng mạng nơ-ron mang lại ưu thế đáng kể trong 

phân lớp ảnh. Tuy nhiên, cũng vì thế mà độ phức tạp tính toán lớn, số chiều vec-tơ đặc 

trưng lớn, nên thời gian tìm kiếm là rất lâu, cao hơn đề xuất của chúng tôi 17.83 lần. (6) 

Kanwal K. và cộng sự (2020) [38] đề xuất sử dụng đặc trưng kết hợp từ kiến trúc ResNet 

34 lớp cùng với kỹ thuật trích xuất đặc trưng chọn lọc được giảm chiều PCA dựa trên 

các phép lọc Gaussian, lấy mẫu không gian, FAST. Sau đó mạng CNN được sử dụng kết 

hợp với túi từ trực quan BoW để lập chỉ mục, xếp hạng và truy xuất các hình ảnh đã 

được phân loại. Phương pháp này cho độ chính xác trong tìm kiếm ảnh rất cao (0.89). 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện trải qua nhiều giai đoạn, nên độ phức tạp tính toán cao, 

thời gian truy vấn dài và yêu cầu về cấu hình cao. (7) Nhóm nghiên cứu Garg M. (2021) 

[32] đề xuất phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên bộ đặc trưng RGB, biến đổi wavelet rời 

rạc DWT, GLCM, LBP… cùng với ba bộ phân loại gồm SVM, k-NN và cây quyết định. 

Với mỗi bộ phân loại khác nhau, độ chính xác trong tìm kiếm ảnh cũng cho kết quả khác 

biệt. Với phương pháp sử dụng bộ phân loại k-NN, độ chính xác trong tìm kiếm ảnh của 

phương pháp đề xuất là vượt trội hơn hẳn. Điều này cho thấy, dù cùng sử dụng k-NN để 

phân loại, nhưng việc sử dụng cây phân cụm C-Tree để tạo cụm tốt hơn, do đó, khi tìm 

kiếm cũng cho kết quả khả quan hơn. Kết quả này cũng tương tự với phương pháp sử 

dụng cây quyết định, độ chính xác của phương pháp đề xuất là vượt trội. Tuy nhiên, độ 

chính xác tìm kiếm ảnh với phương pháp sử dụng SVM để phân loại là tốt hơn so với 

phương pháp đề xuất. Điều này cho thấy, với sự hỗ trợ của SVM, việc phân loại dữ liệu 

và tìm kiếm ảnh hiệu quả hơn hẳn; (8) Nhóm nghiên cứu Dhingra S. (2021) [27] sử dụng 

phương pháp trích xuất đặc trưng kết cấu kết hợp giữa ma trận đồng xuất hiện mức xám 
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(GLCM), biến đổi wavelet rời rạc (DWT), biến đổi Gabor và mẫu nhị phân cục bộ (LBP). 

Sau đó một mạng nơ-ron truyền ngược theo tầng (CFBPNN - Cascade Forward Back 

Propagation Neural Network) được sử dụng như một bộ phân loại sau bước trích xuất 

tính năng để tăng độ chính xác trung bình của hệ thống. Phương pháp này mặc dù chỉ 

trích xuất đặc trưng kết cấu, nhưng với việc sử dụng mạng nơ-ron để phân loại ảnh nên 

độ chính xác cao hơn so với phương pháp đề xuất của chúng tôi. Tuy nhiên, thời gian 

tìm kiếm ảnh trung bình cao hơn. 

Bảng 2.7 là kết quả so sánh của phương pháp đề xuất của luận án với các công 

trình nghiên cứu trên tập ảnh WANG (10.800 ảnh). Tập ảnh WANG với 10.800 ảnh 

được chia làm 80 phân lớp, còn được gọi là COREL 10K DB80 trong một vài công trình 

nghiên cứu. Kết quả so sánh cho thấy, phương pháp đề xuất của chúng tôi có kết quả cao 

hơn hoặc tương đương với cái phương pháp được so sánh.  

Bảng 2.7. So sánh độ chính xác giữa các phương pháp trên tập ảnh 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 

Các phương pháp được đánh giá trong Bảng 2.7 bao gồm: (1) Pavithra L.K. và 

cộng sự (2018) [53] đề xuất kết hợp các đặc trưng như mô men màu, kết cấu với phương 

pháp LBP (Local Binary Pattern) và phát hiện cạnh Canny. Phương pháp trích xuất các 

đặc trưng cục bộ từ màu sắc, kết cấu, hình dạng khá tương tự với phương pháp được đề 

xuất, tuy nhiên với mỗi bộ đặc trưng khác nhau có thể cho độ chính xác khác nhau. Đồng 

thời, trong phương pháp này, dữ liệu sau khi trích xuất không được tổ chức lưu trữ hay 

kết hợp thêm với phương pháp học máy nào, nên kết quả độ chính xác thấp hơn khi so 

sánh với chúng tôi; (2) Nhóm nghiên cứu Qazanfari, H. (2019) [56] sử dụng bộ đặc trưng 
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là biểu đồ màu chênh lệch CHD (Color Difference Histogram) trong không gian màu 

HSV, sau đó giảm chiều và lựa chọn đặc trưng với entropy để tạo thành vec-tơ đặc trưng 

cấp thấp 84 đối tượng. Phương pháp này có số chiều vec-tơ khá tương đồng với 

SBIR_CT của chúng tôi, tuy nhiên do chỉ lựa chọn đặc trưng về màu sắc mà bỏ qua các 

đặc trưng khác, nên nhiều hình ảnh thiên nhiên trong tập ảnh không phân biết được rõ 

ràng, vec-tơ đặc trưng sau khi được giảm chiều cũng không được tổ chức lưu trữ theo 

bất kỳ phương pháp học máy nào, dẫn đến độ chính xác không cao; (3) Kanwal K. và 

cộng sự (2020) [38] đề xuất sử dụng đặc trưng kết hợp từ kiến trúc ResNet 34 lớp cùng 

với kỹ thuật trích xuất đặc trưng chọn lọc được giảm chiều PCA dựa trên các phép lọc 

Gaussian, lấy mẫu không gian, FAST. Sau đó mạng CNN được sử dụng kết hợp với túi 

từ trực quan BoW để lập chỉ mục, xếp hạng và truy xuất các hình ảnh đã được phân loại. 

Phương pháp này cho độ chính xác trong tìm kiếm ảnh rất cao với tập ảnh WANG (0.78). 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện trải qua nhiều giai đoạn, nên độ phức tạp tính toán cao, 

thời gian truy vấn dài và yêu cầu về cấu hình cao. (4) Ouni A. và cộng sự (2021) [51] sử 

dụng phương pháp xây dựng chữ ký hình ảnh: (i) trích xuất đặc trưng trực quan SURF, 

(ii) trích xuất thông tin ngữ nghĩa từ phân vùng ảnh, (iii) phân cụm K-means các điểm 

chính theo nhãn lớp. Từ đó, mỗi nhãn lớp sẽ được đại diện bằng một vec-tơ với các từ 

vựng ngữ nghĩa trực quan, chữ ký hình ảnh bao gồm N từ trực quan ngữ nghĩa đại diện 

cho các nhãn lớp hiện có trong hình ảnh, tạo thành túi từ vựng trực quan ngữ nghĩa 

BoSW (Bag of semantic visual words). Mặc dù phương pháp này chỉ sử dụng phương 

pháp trích đặc trưng SURF và phân cụm K-means truyền thống, tuy nhiên, việc sử dụng 

phương pháp phân đoạn để trích xuất thông tin ngữ nghĩa và tạo BoSW đã cho kết quả 

khả quan, gần tương đương trong kết quả đề xuất của chúng tôi. (5) Nhóm nghiên cứu 

Dhingra S. (2021) [27] sử dụng phương pháp trích xuất đặc trưng kết cấu kết hợp giữa 

ma trận đồng xuất hiện mức xám (GLCM), biến đổi wavelet rời rạc (DWT), biến đổi 

Gabor và mẫu nhị phân cục bộ (LBP). Sau đó một mạng nơ-ron truyền ngược theo tầng 

(CFBPNN - Cascade Forward Back Propagation Neural Network) được sử dụng như 

một bộ phân loại sau bước trích xuất tính năng để tăng độ chính xác trung bình của hệ 



45 

thống; (6) Liu, G. H. và cộng sự (2021) [42] sử dụng biểu đồ đặc trưng sâu cho tìm kiếm 

ảnh (DSFH - deep-seated features histogram). Các đặc trưng cấp thấp được trích xuất 

bằng cách lượng tử hóa đối tượng theo màu sắc và cạnh trong không gian màu HSV. 

Mạng VGG-16 được đào tạo trước để có được các lớp kết nối đầy đủ nhằm trích xuất 

các đặc trưng sâu từ các đặc trưng cấp thấp. Với sư kết hợp giữa đặc trưng cấp thấp và 

đặc trưng sâu cho bài toán tìm kiếm ảnh, độ chính xác của phương pháp cao hơn so với 

SBIR_CT. Điều này cho thấy, mạng học sâu đã đóng vai trò đáng kể để nâng cao độ 

chính xác truy vấn. Tuy nhiên, thời gian tìm kiếm ảnh cũng vì thế mà tăng cao. 

Bảng 2.8 là kết quả so sánh độ chính xác trung bình của phương pháp đề xuất với 

các phương pháp của các công trình nghiên cứu trên tập ảnh ImageCLEF (IAPR-TC12). 

Đây tập ảnh đa đối tượng gồm 20.000 hình ảnh có chủ đề khác nhau về phong cảnh thiên 

nhiên, con người, thể thao,... Mỗi hình ảnh chứa nhiều nhãn đối tượng, được liên kết với 

ít nhất một chú thích. Thách thức của bộ ảnh này là có nhiều hình ảnh có nội dung trực 

quan giống hệt nhau; tuy nhiên, chúng khác nhau về nền, điều kiện ánh sáng và góc 

lệch,... Phương pháp thường sử dụng cho bộ ảnh này là phương pháp tìm kiếm ảnh dựa 

trên đặc trưng cấp thấp hay phương pháp tìm truy xuất chéo dựa vào băm đa phương 

thức. 

Bảng 2.8. So sánh độ chính xác giữa các phương pháp trên tập ảnh 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 

Phương pháp đề xuất (SBIR_CT) 0.6062 
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Những phương pháp được so sánh trong Bảng 2.8 bao gồm: (1) Nhóm nghiên cứu 

Erin Liong V. (2017) [29] đề xuất phương pháp truy xuất đa phương thức bằng một mạng 

băm hợp nhất và một ma trận mã nhị phân chung. Đầu tiên, mạng nơron sâu học các 

phép biến đổi phi tuyến tính từ các ảnh đầu vào, thu được các mã nhị phân thống nhất. 

Sau đó, mạng nơ-ron có xác suất được sử dụng để phân phối các mã nhị phân. Phương 

pháp này sử dụng kỹ thuật hiện đại với hàm băm, kết hợp mạng nơ-ron tích chập, nên 

cho độ chính xác cao; (2) Boulemden A. và cộng sự (2018) [19] đề xuất phương pháp 

tìm kiếm ảnh theo nội dung với mô hình phân bổ pachinko (Pachinko allocation model 

– PAM) và sự kết hợp của các đặc trưng màu sắc, kết cấu và văn bản. Mỗi hình ảnh được 

trích xuất đặc trưng và thực hiện phân cụm k-means cho tất cả các vectơ của kho dữ liệu, 

đồng thời các liên kết với một văn bản trực quan đã tạo bao gồm các từ vựng trực quan 

được xây dựng từ PAM. Thực nghiệm được thực thi trên tập ảnh ImageCLEF với phương 

thức PAM kết hợp đặc trưng mô men màu HSV, kết cấu Haralick và các chỉ mục văn 

bản được trích xuất từ các văn bản liên quan đến hình ảnh có kết quả tốt nhất, cho thấy 

khi kết hợp giữa đặc trưng cấp thấp và từ vựng ngữ nghĩa nâng cao độ chính xác. Cách 

tiếp cận này có mặt tương đồng với phương pháp của chúng tôi, nhưng lại cho độ chính 

xác rất thấp (0.4686), bởi các đặc trưng được trích xuất từ màu sắc và kết cấu, không 

phân vùng đối tượng nên bộ đặc trưng không mô tả được đa đối tượng trong bộ 

ImageCLEF. Ngoài ra, với lượng dữ liệu lớn của bộ ảnh, việc sử dụng thuật toán K-

means thuần túy không mang lại hiệu quả phân biệt các cá thể trong cụm cao; (3) Nhóm 

nghiên cứu Bchir O. (2018) [17] đề xuất tìm kiếm ảnh bằng cách phân vùng theo đối 

tượng, trích xuất đặc trưng (không gian RGB, HSV, biểu đồ cạnh, biến đổi Wavelet) của 

từng vùng đó và đánh trọng số từng đặc trưng vùng để tạo thành một vec-tơ chung với 

182 chiều. Quá trình tìm kiếm sẽ được duyệt trong cơ sở dữ liệu lớn các đặc trưng theo 

phân vùng. Kết quả về độ chính xác khi so sánh với phương pháp đề xuất trong luận án 

là thấp hơn (0.59), do dữ liệu không được tổ chức phân cụm hay phân lớp; (4) Cao Y. và 

cộng sự (2018) [22] đề xuất một tiếp cận băm đa phương thức sâu mới nhằm tạo ra mã 

băm nhỏ gọn và tập trung cao để cho phép truy xuất không gian Hamming hiệu quả, gọi 
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là Cross-Modal Hamming Hashing (CMHH). Đầu tiên, một mạng tích chập CNN được 

dùng biểu diễn hình ảnh và một perceptron nhiều lớp để biểu diễn văn bản, sau đó sử 

dụng hai lớp băm để tạo mã băm và không gian Hamming để kiểm soát chất lượng băm. 

Với phương pháp này, độ chính xác tìm kiếm ảnh từ một ảnh đầu vào là cao hơn so với 

SBIR_CT trên tập ảnh ImageCLEF (0.703). (5) Li C. (2019) và cộng sự [41] đề xuất 

phương pháp sử dụng một mạng băm không giám sát đối nghịch chu kỳ UCH 

(Unsupervised coupled Cycle generative adversarial Hashing network) mà không cần sử 

dụng bất kỳ thông tin nhãn nào. Mặc dù sử dụng kỹ thuật hiện đại với hàm băm, nhưng 

phương pháp UCH chưa cho hiệu suất cao vì chỉ tính toán một đặc trưng chung cho 

nhiều đối tượng ảnh trong tiền xử lý dữ liệu, điều này gây ra mối tương quan giữa các 

đối tượng được xây dựng thiếu chính xác; (6) Nhóm nghiên cứu Shen, Y. (2017) [65] sử 

dụng kiến trúc sâu tích hợp để mã hóa hiệu quả ngữ nghĩa chi tiết của hình ảnh và các 

câu mô tả dài Textual-Visual Deep Binaries (TVDB). Trong đó, các mạng tích chập theo 

vùng kết hợp LSTM (long short-term memory) được đề xuất để mô tả chi tiết vùng hình 

ảnh, ngữ nghĩa của câu được mô hình hóa bởi một mạng tích chập văn bản. Phương pháp 

này cho độ chính xác cao hơn hẳn so với SBIR_CT được đề xuất trong luận án, bởi việc 

sử dụng mạng tích chập CNN theo vùng giúp xác định rõ các đối tượng trong ảnh đa đối 

tượng, đồng thời, việc sử dụng LSTM để mô hình hóa ngữ nghĩa cũng nâng cao độ chính 

xác cho tìm kiếm ảnh. (7) Qiang Y. (2020) và cộng sự [57] đề xuất phương pháp tìm 

kiếm ảnh chéo đa phương thức với mạng băm sâu ngữ nghĩa DSSAH (deep semantic 

similarity adversarial hashing). DSSAH bao gồm hai bước: trích xuất đặc trưng không 

gian và dự đoán nhãn ảnh đầu vào với mạng CNN và LSMT; tối ưu hóa phân loại để tìm 

kiếm các tham số các mạng này và của các hàm băm. Độ chính xác của phương pháp 

này cao hơn so với phương pháp đề xuất bởi sự các đặc trưng thu được từ mạng học sâu 

cho việc phân lớp và nhận diện đối tượng trong ảnh rất tốt.  

Bảng 2.9 là kết quả so sánh độ chính xác trung bình của phương pháp đề xuất với 

các phương pháp của các công trình nghiên cứu trên tập ảnh Stanford Dogs. 
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Bảng 2.9. So sánh độ chính xác giữa các phương pháp trên tập ảnh 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 

Đây là tập ảnh chi tiết (Fine-Grained Images) nên rất khó phân biệt sự khác biệt 

nhỏ giữa các lớp như mắt, mũi, lông, chiều dài chân… Do đó, tìm kiếm ảnh chi tiết FGIR 

(Fine-Grained Image Retrieval) [80] chủ yếu dựa trên các đặc trưng do CNN 

(Convolutional Neural Network) trích xuất hay dựa trên phương pháp băm đa phương 

thức, cụ thể: (1) Wei, X. S. và cộng sự (2017) [77] sử dụng phương pháp tổng hợp bộ 

mô tả phù hợp có chọn lọc (Selective Convolutional Descriptor Aggregation - SCDA) 

với các mô hình CNN được đào tạo trước để chọn các bộ mô tả sâu để khoanh vùng đối 

tượng chính trong hình ảnh chi tiết, loại bỏ nền nhiễu và giữ các bộ mô tả sâu hữu ích. 

Sau đó, các bộ mô tả đã chọn được tổng hợp và giảm kích thước thành một vectơ đặc 

trưng ngắn bằng cách sử dụng các phương pháp VGG-16. Với cách tiếp cận này, đối 

tượng chi tiết trong ảnh được tách ra trước khi lấy đặc trưng, do đó có độ chính xác cao. 

Tuy nhiên với số chiều vec-tơ đặc trưng lớn (4096) dẫn đến thời gian tìm kiếm cao; (2) 

Nhóm nghiên cứu Zeng H. (2019) [80] sử dụng phép băm chi tiết sâu để phân vùng các 

vùng phân biệt và tạo ra các mã nhị phân. Mô hình mã băm với đầu vào là ResNet-18 để 

trích xuất đặc trưng. Với cách trích xuất đặc trưng từ vùng đối tượng phân biệt, sau đó 

so sánh và xếp hạng ngữ nghĩa này, độ chính xác trong tìm kiếm ảnh chi tiết cao (0.7164). 

Ngoài ra, các phương pháp khác cũng được cài đặt lại để so sánh trên cùng bộ dữ liệu 

như các phương pháp nông với mô hình tuyến tính CCA-ITQ, các hàm băm MLH, LSH 
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và các mô hình sâu như DPSH, HashNet…; (3) Nhóm nghiên cứu Jodelet Q. (2019) [37] 

sử dụng Bản đồ tự tổ chức SOM và SAM (Sparse Associative Memories) cùng mô hình 

Mạng DNN dựa trên Học chuyển giao (transfer learning) cho các nhiệm vụ phân loại và 

tìm kiếm ảnh. Phương pháp này cũng cho độ chính xác cao (0.8392); (4) Jin S. và cộng 

sự (2020) [36] đề xuất một mô hình tìm kiếm ảnh FGIR dựa trên hàm băm có giám sát 

DSaH (Deep Saliency Hashing), tự động khai thác các vùng nổi bật và đồng thời học các 

mã băm bảo toàn ngữ nghĩa cho hình ảnh. Để phân biệt các đối tượng chi tiết, phương 

pháp này bao gồm một mạng chú ý dựa trên CNN để tự động trích xuất vec-tơ đặc trưng 

theo vùng đối tượng cần phân biệt (128 chiều) và một mạng băm song song dựa trên 

VGG-16 để học các mã băm bảo toàn ngữ nghĩa. Phương pháp này cho độ chính xác cao 

hơn so với phương pháp của chúng tôi; (5) Sun H. và cộng sự (2020) [71] đề xuất một 

phương pháp băm bảo toàn ngữ nghĩa. Mô hình bao gồm bộ trích xuất đặc trưng CNN, 

lớp băm, lớp phân loại và phần mất mát. Kết quả cho thấy phương pháp này lợi thế rõ 

ràng về hiệu suất tìm kiếm. Bảng 2.9 cho thấy độ chính xác của phương pháp đề xuất 

trong luận án với tập ảnh Stanford Dogs cho kết quả cao hơn so với các phương pháp 

học nông thông thường như CCA-ITQ, MLH. Tuy nhiên, kết quả của phương pháp đề 

xuất đều thấp hơn so với phương pháp học sâu. Điều này cho thấy, phương pháp trích 

xuất đặc trưng và gom nhóm dữ liệu trên cây C-Tree là tương đối hiệu quả đối với tập 

ảnh chi tiết Stanford Dogs. 

Như vậy, Bảng 2.6, Bảng 2.7, Bảng 2.8 và Bảng 2.9 so sánh độ chính xác phương 

pháp đề xuất với các phương pháp tìm kiếm ảnh hiện đại khác cho thấy, với các phương 

pháp tương tự về cách tiếp cận như trích xuất đặc trưng cấp thấp dựa vào màu sắc, hình 

dạng, kết cấu và sử dụng các thuật toán phân cụm, phân lớp dữ liệu truyền thống, 

SBIR_CT đều cho kết quả tốt hơn hoặc tương đương, thời gian tìm kiếm nhanh. Trong 

khi, với các phương pháp dựa trên học sâu hay sử dụng băm đa phương thức, kết quả 

của chúng tôi còn thấp hơn về độ chính xác, mặc dù nhanh hơn về thời gian. Việc trích 

xuất đặc trưng thủ công mặc dù không chiếm ưu thế về độ chính xác tìm kiếm như các 
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phương pháp dựa trên học sâu, tuy nhiên lại cho thời gian nhanh, độ phức tạp thấp. Điều 

này chứng tỏ, phương pháp trích xuất đặc trưng và tổ chức lưu trữ, tìm kiếm trên cấu 

trúc cây C-Tree của chúng tôi là khá hiệu quả với các bộ ảnh đơn đối tượng như COREL, 

WANG, tuy nhiên vẫn chưa đạt hiệu quả cao trên bộ ảnh đa đối tượng như ImageCLEF 

hay bộ ảnh chi tiết Stanford Dogs. Chính vì thế, việc cải tiến cấu trúc cây C-Tree là cần 

thiết để nâng cao độ chính xác. 

2.6. Tiểu kết chương 

Trong chương này, cây phân cụm, cân bằng C-Tree có thể lưu trữ được dữ liệu lớn, 

hiệu quả cho bài toán tìm kiếm ảnh. Cây C-Tree thực hiện các phương pháp phân cụm 

phân hoạch và phân cụm phân cấp nên có thể tìm kiếm nhanh theo nhánh có độ đo tương 

tự nhất để tìm được các phần tử tương tự nhau tại cụm nút lá, do đó C-Tree có thời gian 

tìm kiếm nhanh và độ chính xác cao. Tuy nhiên, nhược điểm chính của C-Tree là mỗi 

lần tách nút, các phần tử tương tự nhau có thể bị tách thành các nút khác nhau, trong 

trường hợp xấu nhất, các nút này có thể nằm trên các nhánh riêng biệt. Do đó, quá trình 

tìm kiếm ảnh trên cây C-Tree có thể sẽ bỏ sót các phần tử tương tự đã bị chuyển nhánh. 

Điều này làm ảnh hưởng đến hiệu suất tìm kiếm trên C-Tree. Vì vậy, các phương pháp 

cải tiến cây đã được đề xuất trong chương tiếp theo nhằm nâng cao độ chính xác trong 

tìm kiếm ảnh trên cây C-Tree. 
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CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN CÂY C-TREE  

 

Trong chương 2, cây phân cụm cân bằng C-Tree đã được xây dựng và thực nghiệm, 

cho thấy thời gian tìm kiếm ảnh nhanh, tuy nhiên độ chính xác chỉ tương đối. Nguyên 

nhân của vấn đề này là do quá trình tách nút trên cây làm việc tìm kiếm ảnh bị bỏ sót các 

phần tử tương tự nhau. Vì vậy, để nâng cao độ chính xác trong tìm kiếm ảnh, các phương 

pháp cải tiến cây C-Tree được đề xuất trong chương này bao gồm: (1) kết hợp C-Tree 

và đồ thị để tạo cấu trúc đồ thị cụm láng giềng; (2) kết hợp C-Tree với mạng SOM để 

tạo thành cấu trúc SgC-Tree. Thực nghiệm được triển khai cho thấy độ chính xác tìm 

kiếm ảnh của các đề xuất đều tốt hơn khi so với C-Tree, cho thấy tính đúng đắn và hiệu 

quả. 

3.1. Giới thiệu 

Đồ thị được tạo thành bởi một tập hợp các đỉnh và một tập hợp các cạnh (kết nối 

giữa các cặp đỉnh). Trong đồ thị cụm [62] các đỉnh của đồ thị được gom thành các cụm 

có tính chất tương tự nhau nhằm giảm chi phí tính toán và số lần truy cập đĩa. Ưu điểm 

của đồ thị cụm là quản lý được toàn bộ các cụm dữ liệu, truy xuất được tất cả các cụm 

liên quan, từ đó khắc phục được nhược điểm của cây C-Tree, là bỏ sót dữ liệu cần tìm 

khi tách nút. Nhiều công trình nghiên cứu về tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị được đề xuất 

như: tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị với phương pháp k-NN [25]; phương pháp xếp hạng 

chọn lọc dựa trên đồ thị để tìm kiếm ảnh [4]; Phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên cấu 

trúc đồ thị cụm các chữ ký nhị phân để tìm kiếm nhanh hình ảnh tương tự [72], phương 

pháp kết hợp giữa đồ thị “mẫu” nhằm lưu trữ các đặc trưng cấp thấp và ánh xạ đến 

ontology để lấy các ngữ nghĩa cấp cao của hình ảnh [7],... Các nghiên cứu tìm kiếm ảnh 

theo đồ thị được áp dụng trong nhiều lĩnh vực cho thấy hiệu quả trong độ chính xác, tuy 

nhiên thời gian tìm kiếm lớn, độ phức tạp cao do hệ thống phải quản lý số lượng cụm 

lớn. Vì vậy cần thiết kế một cấu trúc dữ liệu theo đồ thị cụm, nhưng cung cấp danh sách 



52 

tìm kiếm nhỏ hơn. Đồ thị cụm láng giềng, (Graph-CTree), là sự kết hợp giữa đồ thị cụm 

và cây C-Tree, được đề xuất như sau: mỗi nút lá trên cây C-Tree trong quá trình thực 

nghiệm sẽ tìm được các cụm láng giềng lân cận, từ đó tạo thành một đồ thị cụm liên quan 

với nhau về độ đo và quan hệ cấp bậc (cha-con). Đồ thị cụm láng giềng cho phép thời 

gian tìm kiếm nhanh hơn và chi phí bộ nhớ ít hơn so với đồ thị cụm truyền thống. Tuy 

nhiên, tiêu chí chọn cụm của đồ thị Graph-CTree là theo độ đo, nên có thể dẫn đến sai 

số nếu cây thực hiện tách nút nhiều và số tầng lớn. Mạng SOM khắc phục được các vấn 

đề này của đồ thị cụm do tiêu chí chọn cụm chiến thắng. 

Phương pháp sử dụng mạng tự tổ chức SOM (Self-Organising Maps) [39] nhằm 

gom cụm hiệu quả cho tập dữ liệu ảnh có kích thước khác nhau và tìm kiếm ảnh theo 

cụm chiến thắng, giúp giảm không gian bộ nhớ, được đề xuất nhằm cải tiến độ chính xác 

cho C-Tree và Graph-CTree. Tuy nhiên, so với các cấu trúc trên cây hay đồ thị thì thời 

gian huấn luyện SOM lớn hơn. Nhiều nghiên cứu cho bài toán tìm kiếm ảnh như : xây 

dựng từ vựng trực quan cho tìm kiếm ảnh dựa vào SOM [13]; mô hình tìm kiếm ảnh dựa 

trên mạng SOM [67] với trích xuất đặc trưng với phép biến đổi rời rạc Wavelet DWT 

(Discrete Wavelet Transform); phương pháp sử dụng SOFM (Self-Organized Feature 

Map) để phân cụm đặc trưng cho tìm kiếm ảnh và sử dụng mạng MLP (Multilayer Layer 

Perceptron) để phân loại hình ảnh [66],... Các nghiên cứu cho thấy kỹ thuật SOM hiệu 

quả trong việc phân cụm dữ liệu. Vì vậy, việc kết hợp cây C-Tree, đồ thị cụm láng giềng 

và mạng SOM sẽ cho độ chính xác trong tìm kiếm ảnh cao. 

3.2. Đồ thị cụm láng giềng Graph-CTree 

3.2.1. Cấu trúc Graph-CTree 

Đồ thị cụm láng giềng Graph-CTree được xây dựng dựa trên thao tác tách nút khi 

huấn luyện cây C-Tree, cung cấp danh sách tìm kiếm nhỏ hơn, giảm chi phí bộ nhớ và 

thời gian tìm kiếm. Mỗi lần tách nút lá, hệ thống tiến hành đánh dấu các mức láng giềng 

của các nút lá vừa mới tách. Như vậy, cấu trúc của Graph-CTree vẫn tuân theo quy tắc 
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tạo C-Tree, bài toán phân cụm trên cây sẽ được đơn giản hóa về bài toán phân cụm đồ 

thị mà nhiệm vụ chính là kết nối các cụm có liên quan với nhau, hạn chế việc bỏ sót các 

phần tử tương tự khi tách nút. Hình 3.1 mô tả cấu trúc của đồ thị cụm láng giềng Graph-

CTree.  

 

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

Đồ thị cụm láng giềng Graph-CTree được mô tả như sau:  

 Đồ thị Graph–CTree 𝐺 =< 𝑉, 𝐸 > là một đồ thị vô hướng, bao gồm: Đỉnh 𝑉 

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

được hình thành theo quan hệ mức 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 Euclide được tính theo vec-tơ đặc trưng giữa tâm của hai cụm 

này: 𝑑(𝐸𝐶1, 𝐸𝐶2) < 𝜃, với 𝜃 là giá trị ngưỡng, thì 𝐿1, 𝐿2 được đánh dấu là 

láng giềng mức 1. 
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 Láng giềng mức 2: Cho 𝐶1, 𝐶2 lần lượt lớp đại diện của nút 𝐿1, 𝐿2. Lớp đại 

diện là lớp có số tần suất xuất hiện trong cụm nhiều nhất. 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 

Mỗi mức láng giềng của một nút lá sau khi được xác định sẽ tạo file lưu trữ láng 

giềng của nút đó theo tên tập tin là 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟[𝑖]𝐿𝑒𝑎𝑓[𝑗]. 𝑡𝑥𝑡, với i là mức láng giềng, j 

là nút lá xét láng giềng. Hình 3.2 là một ví dụ minh họa của tập tin láng giềng. 

   

Hình 3.2. Ví dụ minh họa của tập tin láng giềng 

Ví dụ minh họa ở Hình 3.2 cho biết các láng giềng mức 1, mức 2 và mức 3 của nút 

lá 𝐿𝑒𝑎𝑓37. Hình 3.3 là đồ thị cụm láng giềng từ nút Leaf37. Lớp đại diện của lớp này 

là 𝐶37 = "𝐶𝐻𝐼𝐿𝐷". Các mức láng giềng được thể hiện bằng các đường liên kết, với láng 

giếng mức 1 là đường kẻ liền màu đỏ đậm, mức 2 là đường kẻ nhạt màu xanh lá và mức 

3 là đường đứt nét màu xanh da trời. Qua đó, ta có: 

● 𝑑(𝐸𝐶37, 𝐸𝐶17) < 𝜃 nên 𝐿𝑒𝑎𝑓17 là láng giềng mức 1 của 𝐿𝑒𝑎𝑓37. Đồng 

thời lớp đại diện của 𝐿𝑒𝑎𝑓17 là 𝐶17 = "𝐶𝐻𝐼𝐿𝐷", do đó 𝐶37 ≡ 𝐶17, nên 𝐿𝑒𝑎𝑓17 cũng là 

láng giềng mức 2 của 𝐿𝑒𝑎𝑓37; 

● 𝑑(𝐸𝐶37, 𝐸𝐶38) < 𝜃 nên 𝐿𝑒𝑎𝑓38 là láng giềng mức 1 của 𝐿𝑒𝑎𝑓37; 

● Đại diện cụm của các nút lá Leaf109, Leaf121, Leaf193 lần lượt là  𝐶109 =

"𝐶𝐻𝐼𝐿𝐷 − 𝐵𝑂𝑌", 𝐶121 = "𝐶𝐻𝐼𝐿𝐷 − 𝐵𝑂𝑌" , 𝐶193 = "𝐶𝐻𝐼𝐿𝐷 − 𝐺𝐼𝑅𝐿". Theo phân cấp 

của từ vựng khái niệm: {𝐶𝐻𝐼𝐿𝐷 − 𝐵𝑂𝑌, 𝐶𝐻𝐼𝐿𝐷 − 𝐺𝐼𝑅𝐿} ⊂ 𝐶𝐻𝐼𝐿𝐷, do đó các nút lá 

𝐿𝑒𝑎𝑓109, 𝐿𝑒𝑎𝑓121, 𝐿𝑒𝑎𝑓193 là láng giềng mức 3 của 𝐿𝑒𝑎𝑓37. 
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Hình 3.3. Ví dụ về đồ thị cụm láng giềng của nút lá Leaf37 

3.2.2. Mô hình tìm kiếm ảnh trên Graph-CTree 

Hệ tìm kiếm ảnh trên Graph-CTree được gọi là SBIR_grCT. Quá trình tìm kiếm 

ảnh trên đồ thị Graph-CTree được mô tả trong mô hình Hình 3.4, bao gồm hai giai đoạn: 

tìm kiếm ảnh trên cây C-Tree và tìm kiếm ảnh trên đồ thị cụm láng giềng Graph-CTree. 

Trong mô hình này, các phương pháp trích xuất đặc trưng, cây phân cụm C-Tree được 

kế thừa từ mô hình trước (Hình 2.5). Từ C-Tree, cấu trúc Graph-CTree được đề xuất 

xây dựng cho bài toán tìm kiếm ảnh trong mô hình SBIR_grCT (khối màu vàng) chính 

là cải tiến của mô hình này. 

a. Tìm kiếm ảnh trên cây C-Tree 

● Bước 1. Với một ảnh đầu vào sẽ được trích xuất (1) một vec-tơ đặc trưng 𝑓 (2); 

● Bước 2. Thực hiện đối sánh vec-tơ đặc trưng 𝑓 (3) trong cơ sở dữ liệu các đặc 

trưng được lưu trên cây C-Tree (4) để chọn nhánh tương tự nhất, từ đó tìm ra được nút 

lá phù hợp (5); 

● Bước 3. Kết quả của quá trình tìm kiếm này là tập ảnh tương tự từ cây C-Tree 

(6) được sắp xếp theo độ đo tương tự; 
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Hình 3.4. Mô hình tìm kiếm ảnh trên đồ thị cụm láng giềng Graph-CTree 

b. Tìm kiếm ảnh trên đồ thị cụm láng giềng 

● Bước 4. Từ nút lá phù hợp nhất tìm được trên cây C-Tree, dựa trên đồ thị cụm 

láng giềng Graph-CTree (7) để tìm ra tập các láng giềng của nút lá (8).  

● Bước 5. Kết quả của quá trình này là tập các ảnh tương tự được sắp xếp theo độ 

đo tăng dần (9); 

● Bước 6. Lấy giao hai tập ảnh tương tự tìm được từ cây C-Tree (6) và từ Graph-

CTree (9) để truy xuất tập ảnh kết quả cuối cùng cho tìm kiếm. 

● Bước 7. Thực hiện thuật toán k-NN (11) để phân lớp cho tập ảnh tương tự và 

truy xuất tập từ vựng thị giác (12) nhằm giải thích ngữ nghĩa cho hình ảnh truy vấn. 

Như vậy, tìm kiếm ảnh trên C-Tree là tìm nhánh có độ đo tương tự gần với ảnh đầu 

vào và tìm nút lá phù hợp nhất. Bước này giúp giới hạn lại các cụm dữ liệu tìm kiếm trên 

đồ thị Graph-CTree, tiết kiệm được không gian bộ nhớ trong quá trình tìm kiếm, đồng 

thời hạn chế việc bỏ sót các dữ liệu phân tán ở các cụm nút lá không thuộc về nhánh tìm 

được, tăng độ chính xác cho tìm kiếm ảnh. Một phép giao giữa hai tập ảnh tương tự tìm 

được trên cây và đồ thị láng giềng cụm, giúp tối ưu hóa độ chính xác.  

Một mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên Graph-CTree hiệu quả phụ thuộc vào quá trình 

huấn luyện C-Tree và Graph-CTree. Các tham số huấn luyện C-Tree được trình bày 



57 

trong Bảng 2.1, việc huấn luyện Graph-CTree phụ thuộc vào tham số ngưỡng θ (đánh 

dấu láng giềng mức 1). Ngưỡng 𝜃 được huấn luyện để Graph-CTree có độ chính xác tìm 

kiếm tốt nhất. Cụ thể, ngưỡng 𝜃 được huấn luyện với tập ảnh COREL, WANG, 

ImageCLEF và Stanford Dogs lần lượt là: 0.07, 0.07, 0.11, 0.09. Thực nghiệm tìm kiếm 

ảnh trên Graph-CTree với các tập dữ liệu ảnh COREL, WANG, ImageCLEF và Stanford 

Dogs được triển khai trong Phần 3.4.  

3.3. Mô hình kết hợp SgC-Tree  

3.3.1. Cấu trúc SgC-Tree 

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

CTree và mạng SOM. Quá trình huấn luyện SOM là quá trình huấn luyện trọng số. Sự 

điều chỉnh các trọng số sẽ làm cho SOM đạt được yêu cầu gom cụm tốt nhất. Tuy nhiên 

quá trình điều chỉnh trọng số mất rất nhiều thời gian với tập ảnh đầu vào lớn và cách lấy 

trọng số khởi tạo ngẫu nhiên nên mỗi lần huấn luyện có thể tạo ra các bản đồ hoàn toàn 

khác nhau. Đồng thời, SOM có tính chất tĩnh sau khi huấn luyện nên khi bổ sung một dữ 

liệu mới bản đồ sẽ phân loại sai dữ liệu đầu vào, do đó, phải huấn luyện SOM lại từ đầu. 

Một mạng tự lắp ghép từ đồ thị được đề xuất trong luận án nhằm khắc phục các nhược 

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

được gọi là grSOM, với vec-tơ trọng số đầu vào lấy ra trong quá trình huấn luyện cây C-

Tree với các ưu điểm như sau: 

 Một bộ các vec-tơ trọng số đầu vào của grSOM được huấn luyện trên cây C-

Tree. Ban đầu grSOM có trọng số ổn định, có tính chính xác cao, trọng số không phải 

tinh chỉnh quá nhiều trong quá trình huấn luyện nên thời gian huấn luyện grSOM nhanh 

hơn so với mạng SOM truyền thống. 

 Mạng grSOM động linh hoạt hơn và cho phép dãn nở sau khi huấn luyện.  

Mạng grSOM được lắp ghép từng cá thể từ các cụm nút lá của đồ thị Graph-CTree nên 

nếu phát sinh một nút lá mới thì sẽ được huấn luyện trên cây với trọng số riêng mà không 



58 

phải huấn luyện từ đầu toàn mạng. Mô hình kết hợp giữa cây C-Tree, đồ thị láng giềng 

Graph-CTree và mạng grSOM, gọi là SgC-Tree, được mô tả như trong Hình 2.31.  

 

Hình 3.5. Mô hình kết hợp SgC-Tree 

Theo Hình 3.5 mạng grSOM bao gồm một tầng đầu vào là các vec-tơ đầu vào 𝑓 =

(𝑓1, 𝑓2, . . . , 𝑓𝑚), trong đó mỗi vec-tơ 𝑓𝑖 có 𝑛 chiều và một tầng đầu ra. Tầng đầu vào và 

đầu ra được kết nối đầy đủ bằng các vec-tơ trọng số 𝑊𝑖 = (𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑛) cũng có 𝑛 

chiều, như vậy tập vec-tơ trọng số p bộ là 𝑊 = (𝑊1, 𝑊2, . . . , 𝑊𝑝). Cấu trúc mạng grSOM 

kết hợp cấu trúc của mạng SOM và đồ thị Graph-CTree.  

Hình 3.6 là một ví dụ minh họa về lắp ghép các nút lá từ Graph-CTree qua grSOM. 

Quá trình huấn luyện grSOM bao gồm các bước như sau: 

 Bước 1. Lắp ghép các cụm nút lá từ đồ thị Graph-CTree vào grSOM; 

 Bước 2. Khởi tạo trọng số ban đầu từ bộ trọng số 𝑊thu được trong quá trình 

huấn luyện C-Tree; 
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 Bước 3. Chọn ngẫu nhiên một vec-tơ 𝑓𝑖 làm mẫu huấn luyện; 

 Bước 4. Tìm cụm chiến thắng dựa vào hàm Sigmoid; 

 Bước 5. Tinh chỉnh trọng số dựa vào phương pháp giảm Gradient; 

 

Hình 3.6. Lắp ghép cụm của Graph-CTree sang grSOM 

Vec-tơ trọng số đầu vào cho mạng grSOM được mô tả như sau:  

 Gọi 𝐶𝑙𝑎 là lớp đại diện của nút lá (là lớp xuất hiện nhiều nhất trong nút), 𝑛 là 

số lượng phần tử có lớp đại diện 𝐶𝑙𝑎, mỗi phần tử có một vec-tơ đặc trưng 𝑓. Vec-tơ 

trọng số 𝑊 tại nút lá là trọng tâm của 𝑛 vec-tơ đặc trưng 𝑓𝑖.  

 Lúc này, vec-tơ trọng số 𝑊 được tính theo công thức (2.1): 

𝑊 =
∑ 𝑓𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (2.1) 

Thuật toán tính vec-tơ trọng số đầu vào được thực hiện như sau: 

 Thuật toán 3.1: Tính vec-tơ trọng số đầu vào 

1  Đầu vào: Các nút lá 𝑁𝑜𝑑𝑒 của cây C-Tree 

2  Đầu ra: 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 

3  Funtion 𝑔𝑒𝑡𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑁𝑜𝑑𝑒) 

4  Begin 
5   Ban đầu lớp đại diện cho nút 𝑛𝑎𝑚𝑒𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 =  𝑛𝑢𝑙𝑙; 
6   Foreach lớp Cla thuộc nút Node do 
7    If  số lượng lớp đại diện nameClass bé hơn số lượng lớp Cla then 
8     Lớp đại diện cho nút là 𝑛𝑎𝑚𝑒𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 =  𝐶𝑙𝑎; 
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9      Gọi 𝑛 là số lượng phần tử có lớp là Cla; 
10     Vec-tơ trọng số 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝑆𝑢𝑚(𝑓𝑖, 𝑖 = 1. . 𝑛)/𝑛; 
11   Return weight; 
12  End. 

Thuật toán 3.1 thực hiện đếm 𝑛 giá trị 𝐶𝑙𝑎 để tìm lớp đại diện và tính vec-tơ trọng 

số, do đó độ phức tạp của thuật toán là 𝑂(𝑛). 

Vec-tơ trọng số được huấn luyện làm tri thức bổ sung cho chọn cụm chiến thắng, 

là cụm tốt nhất tìm được trên mạng grSOM. Cụm chiến thắng được mô tả như sau:  

 Gọi 𝑓𝑘 là vec-tơ đặc trưng đầu vào của mạng grSOM, các cụm nút lá 𝐿𝑖 , 𝐿𝑗 có 

vec-tơ trọng số lần lượt là 𝑊𝑖  và 𝑊𝑗.  

 Nếu 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑑(𝑓𝑘 , 𝑊𝑖)) < 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑑(𝑓𝑘 , 𝑊𝑗)), trong đó 𝑑(𝑓𝑘 , 𝑊𝑖), 

𝑑(𝑓𝑘 , 𝑊𝑗) là khoảng cách theo độ đo Euclid, thì 𝐿𝑖 là cụm chiến thắng. Cụm chiến thắng 

𝐿𝑖 kết nối trực tiếp với vec-tơ chiến thắng 𝑊𝑖.  

Bộ vec-tơ trọng số cuối cùng được sử dụng sẽ là bộ trọng số tốt nhất được xác định 

từ mỗi chu kỳ huấn luyện. Điều kiện thay đổi trọng số được thực hiện theo công thức 

(2.2): 

𝑑(𝑡+1)(𝑤, 𝑓𝑖) ≤ 𝑑𝑡(𝑤, 𝑓𝑖) (2.2) 

Các trọng số được cập nhật theo phương pháp giảm Gradient theo công thức (2.3):  

𝑤𝑗
𝑘+1 = 𝑤𝑗

𝑘 − 𝜆
𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑗

 (2.3) 

Trong đó: 𝜆 là hệ số học, 𝜆 ∈ (0,1); hàm lỗi 𝐸 =
1

2
∑ (𝑡𝑖 − 𝑓(∑ 𝑤𝑗𝑓𝑖𝑗𝑗 ))𝑁

𝑖=1

2

, 𝑡𝑖 là 

giá trị mong muốn tương ứng với nút tại nút đầu ra thứ ,i 𝑓𝑖𝑗 là hàm sigmoid. Kết thúc 

quá trình huấn luyện, điều chỉnh lại ngưỡng 𝜃 đủ nhỏ để cập nhập lại cho các vectơ trọng 

số chiến thắng và các láng giềng gần chúng nhất. Quá trình huấn luyện của mạng grSOM 

dựa trên việc học ganh đua để chọn cụm chiến thắng theo phân lớp đại diện. Do đó hệ 

thống sử dụng 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑥) có dạng là hàm kích hoạt để tìm cụm chiến thắng. Hàm 

𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑥) theo công thức (2.4): 
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𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 (2.4) 

Hàm 𝑆𝑖𝑔𝑚𝑜𝑖𝑑(𝑥)  được đề xuất do nó nhận giá trị thực trong miền [0,1], phù hợp 

với mạng grSOM mà giá trị đầu ra mong muốn rơi vào miền [0,1].  

3.3.2. Tìm kiếm ảnh trên mô hình kết hợp SgC-Tree 

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

CTree và mạng SOM. Giai đoạn tiền xử lý bao gồm trích xuất đặc trưng tập ảnh, lưu trữ 

trên cấu trúc SgC-Tree, và giai đoạn tìm kiếm ảnh nhằm truy xuất tập ảnh tương tự và 

tập từ vựng thị giác. Trong mô hình tìm kiếm ảnh này, khối trích xuất vec-tơ đặc trưng 

được kế thừa từ các mô hình trước đó; khối cải tiến của mô hình chính là việc cải tiến 

cây phân cụm C-Tree với sự kết hợp của đồ thị cụm láng giềng Graph-CTree và mạng 

SOM (SgC-Tree). Hình 3.7 là mô hình tìm kiếm ảnh trên SgC-Tree.  

 

Hình 3.7. Mô trình tìm kiếm ảnh trên SgC-Tree 

Tìm kiếm ảnh trên SgC-Tree bao gồm các bước như sau: 

 Bước 1. Với một ảnh tìm kiếm đầu vào, hệ thống trích xuất đặc trưng 𝑓 của 

ảnh (1) để tạo vec-tơ đặc trưng (2); 

 Bước 2. Thực hiện tìm kiếm vec-tơ đặc trưng 𝑓 (3) trên cơ sở dữ liệu đặc trưng 

cấp thấp của mạng grSOM (4) nhằm truy xuất tập các ảnh tương tự được sắp xếp theo 

độ đo tăng dần (5); 
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 Bước 3. Thực hiện thuật toán k-NN (6) để phân lớp tập ảnh tương tự và truy 

xuất tập từ vựng thị giác (7) nhằm giải thích ngữ nghĩa cho hình ảnh truy vấn. 

Tìm kiếm ảnh trên grSOM bằng cách tìm cụm chiến thắng là cụm phù hợp với vec-

tơ đặc trưng 𝑓 nhất, sau đó tìm láng giềng của cụm chiến thắng được sắp xếp trên mạng 

grSOM. Thuật toán tìm kiếm ảnh trên mạng grSOM được thực hiện như sau: 

     Thuật toán 3.2: Tìm kiếm ảnh trên grSOM 

1  Đầu vào: Cụm chiến thắng 𝑊𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 

2  Đầu ra: tập các hình ảnh tương tự 𝑆𝐼 

3  Function: 𝐼𝑚𝑅𝑆(𝑊𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟) 

4  Begin 

5   Ban đầu tập ảnh tương tự 𝑆𝐼 rỗng; 

6   Tập ảnh tương tự 𝑆𝐼 = 𝑆𝐼 ∪ 𝑊𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟;  

7   Lấy láng giềng cụm chiến thắng 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝐵𝑜𝑟 = 𝑔𝑒𝑡𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑏𝑜𝑟(𝑊𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟); 

8   𝑆𝐼 = 𝑆𝐼 ∪ 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝐵𝑜𝑟; 

9   Return 𝑆𝐼; 

10  End. 

Trong Thuật toán 3.2 cụm chiến thắng được thực hiện 𝑛 lần để tìm kiếm 𝑛 láng 

giềng. Lúc này, độ phức tạp của thuật toán là 𝑂(𝑛). 

3.4. Thực nghiệm và đánh giá hệ tìm kiếm ảnh trên Graph-CTree và SgC-Tree 

3.4.1. Thực nghiệm 

Hệ tìm kiếm ảnh trên đồ thị cụm láng giềng (SBIR_grCT) và trên mạng kết hợp 

SgC-Tree (SBIR_SgC) được thực nghiệm và phân tích kết quả trên các tập ảnh COREL, 

WANG, ImageCLEF và Stanford Dogs nhằm chứng tỏ tính hiệu quả của phương pháp 

đề xuất. Hệ truy vấn được xây dựng trên nền tảng dotNET Framework 4.8, ngôn ngữ lập 

trình C#. Các đồ thị được xây dựng trên Matlab 2015. Cấu hình máy tính của thực 

nghiệm: Intel(R) CoreTM i7-8750H, CPU 2,70GHz, RAM 8GB và hệ điều hành 

Windows 10 Professional.  

Hình 3.8 là giao diện tìm kiếm ảnh theo nội dung CBIR và kết quả tìm kiếm: Với 

một ảnh đầu vào, đầu tiên các vec-tơ đặc trưng được trích xuất và tìm kiếm hình ảnh 

theo nội dung trên C-Tree/Graph-CTree/SgC-Tree để tìm tập các hình ảnh tương tự được 
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sắp xếp theo độ đo, đồng thời một tập từ vựng thị giác được truy xuất từ tập ảnh tương 

tự này. 

 

Hình 3.8. Một kết quả tìm kiếm ảnh của hệ truy vấn SBIR_SgC 

3.4.2. Đánh giá thực nghiệm  

Để xác định các hiệu suất nhằm so sánh giữa các phương pháp đề xuất và đánh giá 

với các phương pháp khác trên cùng bộ dữ liệu ảnh, Bảng 3.1 thể hiện số lượng mẫu ảnh 

có độ chính xác tốt nhất (top precision – P@). 

Bảng 3.1. Số lượng mẫu ảnh lấy độ chính xác của Graph-CTree và SgC-Tree 

Tên tập ảnh 
Số lượng 

ảnh 

Graph-CTree SgC-Tree 

Số mẫu lấy P@ Tỉ lệ P@ Số mẫu lấy P@ Tỉ lệ P@ 

COREL 1.000 1000 100% 1000 100% 

WANG 10.800 9.509 88,05% 10.107 93,58% 

ImageCLEF 20.000 17.248 86,24% 18.899 94,50% 

Stanford Dogs 20.580 16.983 82,52% 18.644 90,59% 

Các yếu tố độ chính xác, độ phủ, độ dung hòa và thời gian tìm kiếm được tính toán 

để đánh giá độ chính xác của phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên mô hình kết hợp SgC-

Tree. Bảng 3.2, Bảng 3.3 lần lượt là tổng hợp hiệu suất tìm kiếm ảnh của hệ SBIR_GT 

và SBIR_SgC trên mỗi tập ảnh. Để đánh giá hiệu năng của các đề xuất trong cải tiến cây 

C-Tree, kết quả tìm kiếm ảnh trên cây C-Tree được so sánh với kết quả trên Graph-CTree 

và SgC-Tree trong Bảng 3.4, Bảng 3.5, Bảng 3.6 và Bảng 3.7.  Từ các bảng này 

cho thấy, các đề xuất này trên các tập ảnh COREL, Wang, ImageCLEF, StanfordDogs 

là hiệu quả, nâng cao độ chính xác tìm kiếm. 
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Bảng 3.2. Hiệu suất tìm kiếm của hệ tìm kiếm ảnh SBIR_grCT trên các tập ảnh  

Chỉ số đánh giá  
Tập dữ liệu ảnh 

COREL WANG ImageCLEF Stanford Dogs 

Precision 0.888473 0.7664731 0.839814 0.82642 

Recall 0.884555 0.667659 0.780736 0.51383 

F-measure 0.886346 0.713353 0.806436 0.63086 

Query time (ms) 72.65352 176.8820 239.9458 261.899 

Bảng 3.3. Hiệu suất tìm kiếm của hệ tìm kiếm ảnh SBIR_SgC trên các tập ảnh  

Chỉ số đánh giá  
Tập dữ liệu ảnh 

COREL WANG ImageCLEF Stanford Dogs 

Precision 0.91321 0.82357 0.8744 0.84267 

Recall 0.92365 0.70398 0.86479 0.83729 

F-measure 0.91831 0.75829 0.86948 0.83983 

Query time (ms) 86.1635 181.555 242.166 275.774 

Bảng 3.4. So sánh hiệu suất tìm kiếm ảnh trên tập ảnh COREL 

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

C-Tree 0.677655 0.699885 0.688521 19.91437 

Graph-CTree 0.888473 0.884555 0.886346 72.65352 

SgC-Tree 0.913212 0.923649 0.9183137 86.1635 

Bảng 3.5. So sánh hiệu suất tìm kiếm ảnh trên tập ảnh WANG 

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

C-Tree 0.607222 0.489184 0.545011 39.7469 

Graph-CTree 0.7664731 0.667659 0.713353 176.8820 

SgC-Tree 0.823569 0.703982 0.758286 181.5546 

Bảng 3.6. So sánh hiệu suất tìm kiếm ảnh trên tập ảnh ImageCLEF 

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

C-Tree 0.606217 0.409401 0.474718 44.08912 

Graph-CTree 0.839814365 0.78073583 0.806435717 239.9458 

SgC-Tree 0.874402 0.864789 0.869484 242.1663 

Bảng 3.7. So sánh hiệu suất tìm kiếm ảnh trên tập ảnh Stanford Dogs 

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

C-Tree 0.570385 0.37308 0.450394 48.30427 

Graph-CTree 0.826416 0.513825 0.630859 261.8991 

SgC-Tree 0.842674 0.837285 0.839827 275.7742 
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Trên tập ảnh COREL, đồ thị láng giềng cụm Graph-CTree cho độ chính xác tốt hơn 

C-Tree là 21.082%, và mô hình SgC-Tree cho độ chính xác tốt hơn Graph-CTree chỉ là 

2.474%. Tương tự, kết quả so sánh độ chính xác trên tập WANG (15.925%, 5.7096%), 

ImageCLEF (23.36%, 3.46%) và Stanford Dogs (25.603%,1.6258%) cho thấy, độ chính 

xác của SgC-Tree vượt trội hơn hẳn so với C-Tree, và cao hơn so với Graph-CTree. 

Đồng thời độ phủ (recall) của phương pháp tìm kiếm ảnh trên SgC-Tree cũng vượt trội 

so với hai phương pháp còn lại. Kết quả này chứng tỏ, phương pháp tìm kiếm ảnh dựa 

trên mạng kết SgC-Tree đã đề xuất là vượt trội. Tuy nhiên, thời gian tìm kiếm trên C-

Tree nhanh hơn Graph-CTree và SgC-Tree. Quá trình tìm kiếm ảnh trên đồ thị cụm láng 

giềng phải qua hai giai đoạn (tìm kiếm trên C-Tree để tìm nút lá phù hợp nhất, sau đó 

mới tìm kiếm các láng giềng của nút lá đó trên Graph-CTree) nên mặc dù kết quả tìm 

kiếm chính xác hơn, nhưng thời gian tìm kiếm cũng tăng lên. Thời gian tìm kiếm ảnh 

của từng bộ ảnh cũng khác nhau do số lượng ảnh, số lượng nút, số tầng trên cây tạo ra 

cũng khác biệt. Đối với mô hình SgC-Tree, việc tìm kiếm thực hiện trên mạng grSOM, 

nên thời gian tìm kiếm lâu hơn so với các cấu trúc cây và nhưng không chênh lệch quá 

lớn so với đồ thị gom cụm láng giềng. Các đồ thị đường cong Precision-Recall và ROC 

được thực hiện để đánh giá độ chính xác của hệ tìm kiếm ảnh dựa trên mô hình kết hợp 

SgC-Tree và Graph-CTree, được so sánh với đồ thị của C-Tree (Hình 3.9, Hình 3.10, 

Hình 3.11, Hình 3.12). Từ các đồ thị Hình 3.9 và Hình 3.10 của tập COREL, WANG 

cho thấy, diện tích dưới đường cong AUC đồ thị Precision-Recall của mô hình tìm kiếm 

trên Graph-CTree vượt trội hơn so với C-Tree, chứng tỏ đồ thị Graph-CTree đã nâng cao 

tính chính xác tìm kiếm ảnh so với C-Tree. AUC của đồ thị Precision-Recall của Graph-

CTree và SgC-Tree cho thấy diện tích dưới đường cong của SgC-Tree lớn hơn so với 

Graph-CTree, do đó mô hình tìm kiếm dựa trên SgC-Tree hiệu quả hơn. Tương tự, ở đồ 

thị ROC curve, các điểm tìm kiếm đều nằm trên đường baseline, nhưng ở C-Tree các 

điểm này gần baseline hơn so với các điểm tìm kiếm của Graph-CTree và SgC-Tree. 

Như vậy, phương pháp phân loại ảnh trên cấu trúc SgC-Tree chính xác hơn các cấu trúc 

Graph-CTree và C-Tree, điều này chứng tỏ cho tính đúng đắn và hiệu quả.  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Hình 3.9. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên C-Tree (a), Graph-CTree (b) và SgC-Tree (c) của 

tập ảnh COREL 
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(a) (b) (c) 

Hình 3.10. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên C-Tree (a), Graph-CTree (b) và SgC-Tree (c) của tập ảnh WANG 

   

(a) (b) (c) 

Hình 3.11. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên Graph-CTree (a) và SgC-Tree (b) của tập ảnh ImageCLEF 

   

(a) (b) (c) 

Hình 3.12. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên Graph-CTree (a) và SgC-Tree (b) của tập ảnh Stanford Dogs 
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Hình 3.11 là hiệu suất tìm kiếm trên tập ảnh ImageCLEF. Tìm kiếm ảnh trên cây 

C-Tree, diện tích dưới đường cong Precision-Recall thấp, các giá trị ở ROC đa số đều 

nằm trên đường baseline, nhưng lại nắm sát biên, nên kết quả phân loại đúng của cây C-

Tree vẫn chưa tốt. Khi tìm kiếm với Graph-CTree và SgC-Tree, thì kết quả trên tập ảnh 

này cải thiện rõ rệt. Diện tích dưới các đường cong PR và ROC đều lớn, các đường cong 

thể hiện độ chính xác đều tiệm cận với biên (0,1), khoảng cách các điểm trên ROC nằm 

xa so với đường baseline. Trong đó, phương pháp tìm kiếm ảnh trên SgC-Tree cho độ 

chính xác tốt nhất. Điều này chứng tỏ, các phương pháp đề xuất là rất hiệu quả, do có 

khả năng quản lý các dữ liệu bị phân tán qua các nhánh riêng biệt trong quá trình tách 

nút. Hình 3.12 là hiệu suất tìm kiếm trên tập ảnh Stanford Dogs. Đây là bộ ảnh đơn đối 

tượng nhưng rất phức tạp, do tính chất của bộ ảnh, được sử dụng cho bài toán tìm kiếm 

ảnh chi tiết. Để phân biệt được các loại chó không chỉ phụ thuộc vào màu sắc, hình dạng 

mà cả chiều cao, vị trí mắt, độ dài chân cũng phải được tính toán. Diện tích AUC của đồ 

thị PR và đồ thị ROC cho thấy phương pháp tìm kiếm ảnh trên SgC-Tree đều cho độ 

chính xác tìm kiếm tốt hơn các phương pháp khác. Từ các kết luận này, có thể thấy tính 

đúng đắn của các phương pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm ảnh trên cây 

C-Tree, cho độ chính xác tìm kiếm ảnh cao. Với các bộ ảnh như COREL, WANG và 

ImageCLEF, chỉ cần dùng đến đồ thị Graph-CTree đã cho hiệu quả rõ rệt, thì bộ ảnh 

Stanford Dogs cần dùng đến SgC-Tree để hiệu quả thực sự tốt. Như vậy, các phương 

pháp cải tiến cây C-Tree đều nâng cao hiệu quả tìm kiếm ảnh, trong đó, SgC-Tree cho 

độ chính xác vượt trội hơn C-Tree và Graph-CTree.  

Độ chính xác của hệ tìm kiếm trong luận án được so sánh với các phương pháp 

hiện đại từ các công trình nghiên cứu khác trên cùng một tập ảnh. Bảng 3.8, Bảng 3.9, 

Bảng 3.10, Bảng 3.11 là kết quả so sánh giá trị trung bình độ chính xác của các phương 

pháp tìm kiếm trên tập ảnh COREL, WANG, ImageCLEF và Standford Dogs. Các 

phương pháp so sánh cụ thể đã được trình bày trong Phần 2.5.2 ở Chương 2. 
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Bảng 3.8. So sánh độ chính xác giữa các phương pháp trên tập ảnh COREL 

Phương pháp Độ chính xác trung bình 

Hybrid feature with SOM, 2017 [66] 0.67 

Tree2Vector, 2018 [81] 0.5052 

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 

 Từ kết quả so sánh ở Bảng 3.8 có thể thấy, Graph-CTree đã cho độ chính xác tìm 

kiếm ảnh của bộ COREL vượt trội so với hầu hết các phương pháp khác, do kết quả tìm 

kiếm thực hiện phép giao giữa bộ ảnh tương tự tìm được trên C-Tree và Graph-CTree. 

Graph-CTree tìm được hầu hết các dữ liệu ảnh tương tự có khả năng bị tách nút trong C-

Tree nên nâng cao được độ chính xác tìm kiếm. Tuy nhiên, độ chính xác trên Graph-

CTree vẫn thấp hơn phương pháp khi sử dụng mạng nơ ron tích chập CNN [38]. Việc 

cải tiến SgC-Tree với việc kết hợp thêm mạng SOM cho quá trình tìm kiếm đã nâng cao 

độ chính xác và vượt trội hơn phương pháp trên mạng CNN này. Điều này cho thấy, các 

phương pháp cải tiến C-Tree trong chương này là hiệu quả và đúng đắn với tập ảnh 

COREL.  

Kết quả so sánh ở Bảng 3.9 cho tập ảnh WANG khá tương đồng với tập ảnh 

COREL. Graph-CTree đã cho độ chính xác tìm kiếm ảnh vượt trội so với hầu hết các 

phương pháp khác, và vẫn thấp hơn phương pháp khi sử dụng túi từ thị giác BoSWW 

[51] hay mạng SOM [53]. Do đó, SgC-Tree với sự kết hợp mạng SOM đã nâng cao độ 

chính xác và vượt trội hơn các phương pháp trên. Điều này cho thấy, các phương pháp 

cải tiến C-Tree trong chương này là hiệu quả và đúng đắn với tập ảnh WANG. 
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Bảng 3.9. So sánh độ chính xác giữa các phương pháp trên tập ảnh 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 

Texture features + CFBPNN, 2021 [27] 0.60 

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 3.10. So sánh độ chính xác giữa các phương pháp trên tập ảnh 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 

Kết quả so sánh ở Bảng 3.10 cho tập ảnh ImageCLEF cho thấy,  Graph-CTree đã 

cho độ chính xác tìm kiếm ảnh vượt trội so với tất cả các phương pháp khác. Tập ảnh 

ImageCLEF là tập ảnh đa đối tượng, với độ phân tán cao, nên việc tìm chính xác theo 

nhiều đối tượng trong ảnh là vô cùng khó khăn. Do đó, khi sử dụng đồ thị cụm láng giềng 

Graph-CTree, thì sẽ tìm kiếm được hầu hết các hình ảnh bị phân tán này, do đó, nó hiệu 

quả hơn các phương pháp khác. Khi cải tiến với SgC-Tree, được cải tiến từ Graph-CTree, 

tìm kiếm theo cụm chiến thằng, thì đã nâng cao thêm độ chính xác cho tìm kiếm ảnh. 

Điều này cho thấy, các phương pháp cải tiến C-Tree trong chương này là hiệu quả và 

đúng đắn với tập ảnh ImageCLEF. 
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Bảng 3.11. So sánh độ chính xác giữa các phương pháp trên tập ảnh 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 

Bảng 3.11 cho thấy, phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên Graph-CTree hầu hết đã 

cao hơn các phương pháp khác, kể cả một vài phương pháp dựa trên học sâu, băm đa 

phương thức. Do phương pháp đề xuất đã tổng hợp việc tìm kiếm trên cả C-Tree và 

Graph-CTree, nên kết quả được tổng hợp và chọn lọc cho kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, 

khi so với phương pháp kết hợp giữa SOM và học sâu, Graph-CTree chưa tốt bằng. Vì 

vậy, việc kết hợp thêm mạng SOM được lắp ghép từ đồ thị cụm láng giềng Graph-CTree 

đã nâng cao độ chính xác, và vượt trội hơn các phương pháp còn lại.  

Từ số liệu của các bảng trên đã chứng tỏ phương pháp đề xuất cải tiến C-Tree trong 

chương 3 có độ chính xác tìm kiếm cao hơn khi so sánh với các phương pháp hiện đại 

khác như sử dụng kỹ thuật học sâu, hàm băm, gom cụm… trên cùng tập ảnh. Như vậy, 

phương pháp đề xuất có thể trích xuất các đặc trưng để phân biệt các đối tượng chi tiết 

trong ảnh như đường nét, phân đoạn, diện tích, chu vi..., hiệu quả trong việc giải quyết 

bài toán về tìm kiếm và phân tích ngữ nghĩa đối với các ảnh đơn đối tượng và đa đối 

tượng.  

3.5. Tiểu kết chương 

Trong chương này, hai cấu trúc cải tiến cây C-Tree được giới thiệu nhằm nâng cao 

hiệu quả tìm kiếm ảnh: đồ thị cụm láng giềng Graph-CTree và mạng tự lắp ghép SgC-
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Tree. Tìm kiếm ảnh với đồ thị cụm láng giềng Graph-CTree giúp lấy ra được hầu hết các 

phần tử tương tự nhau bị phân tán trong quá trình tách nút trên cây C-Tree, do đó hiệu 

suất cao. Đồng thời, việc tìm kiếm không phải quản lý quá nhiều cụm, nên hạn chế sử 

dụng quá nhiều dung lượng của bộ nhớ. Tuy nhiên tiêu chí chọn cụm của đồ thị là theo 

độ đo, nên có thể dẫn đến sai số nếu cây thực hiện tách nút nhiều và số tầng lớn. Do đó, 

mô hình SgC-Tree bổ sung thêm tiêu chí chọn nút lá chiến thắng, giúp phương pháp gom 

cụm dữ liệu tốt hơn, và hiệu suất tìm kiếm cao hơn. Các thực nghiệm được triển khai 

trên các tập ảnh phổ biến như COREL, WANG, ImageCLEF và Stanford Dogs nhằm 

chứng minh tính đúng đắn của các đề xuất. Từ thực nghiệm cho thấy, phương pháp đề 

xuất cho kết quả tốt hơn khi so sánh với các phương pháp từ các công trình nghiên cứu 

khác. Vì vậy, các phương pháp đã đề xuất của luận án trong chương này là đúng đắn và 

hiệu quả. Tuy nhiên, các phương pháp đã đề xuất trong chương 2,3 chỉ dừng lại ở mức 

tìm kiếm hình ảnh theo nội dung và trích xuất từ vựng ngữ nghĩa từ các lớp của hình ảnh. 

Các phương pháp này vẫn tạo “khoảng cách ngữ nghĩa” với ngữ nghĩa cấp cao của người 

dùng. Do đó, để nâng cao hiệu quả tìm kiếm dữ liệu ảnh, một phương pháp tiếp cận theo 

ngữ nghĩa dựa trên ontology đã được đề xuất trong chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 4. TÌM KIẾM ẢNH DỰA VÀO ONTOLOGY 

Trong các chương trước, các phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung và trích xuất 

từ vựng ngữ nghĩa từ các lớp của hình ảnh được đề xuất dựa vào các cấu trúc C-Tree, 

Graph-CTree và SgC-Tree. Tuy nhiên, các phương pháp này vẫn tạo “khoảng cách ngữ 

nghĩa” với ngữ nghĩa cấp cao của người dùng. Do đó, trong chương này, một khung 

ontology bán tự động được xây dựng và làm giàu nhằm trích xuất ngữ nghĩa cấp cao cho 

hình ảnh, từ đó nâng cao hiệu quả tìm kiếm dữ liệu ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa. 

4.1. Giới thiệu 

Các phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên các kỹ thuật học máy được 

đề xuất trong luận án, nhằm liên kết các đặc trưng cấp thấp và các từ vựng ngữ nghĩa 

của hình ảnh được trình bày trong Chương 2 và Chương 3 của luận án. Kết quả cho thấy 

các đề xuất có độ chính xác cao. Tuy nhiên, các phương pháp đề xuất phụ thuộc chủ yếu 

vào đặc trưng của ảnh và độ đo tương tự, nên có thể tập ảnh truy xuất tương tự nhau về 

nội dung cấp thấp nhưng lại khác xa nhau về ngữ nghĩa. Đồng thời, ngữ nghĩa từ các 

nhãn lớp được lấy ra trong quá trình phân loại hay các chú thích ảnh, chưa được định 

nghĩa để giải thích ngữ nghĩa cấp cao, nên phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa 

dựa trên các kỹ thuật học máy vẫn chưa đạt hiệu quả mong muốn. Ontology được thiết 

kế để nắm bắt nội dung ngữ nghĩa, lưu trữ thông tin phi cấu trúc một cách có tổ chức 

theo hệ thống phân cấp, các khái niệm hoặc lớp cấp cao, cùng với các thuộc tính và quan 

hệ của chúng [44]. Do đó, ngữ nghĩa trên ontology gần gũi với người dùng nhất mà máy 

tính có thể đọc, hiểu và xử lý được [10]. Kết hợp tìm kiếm ảnh dựa trên các đặc trưng 

cấp thấp và ngữ nghĩa bậc cao trên ontology sẽ khắc phục sự không đồng nhất về ngữ 

nghĩa giữa các miền. Phương pháp tiếp cận ngữ nghĩa dựa trên ontology cho SBIR được 

đánh giá là hiệu quả và nâng cao độ chính xác cho tìm kiếm ảnh [31]. Một số phương 

pháp tìm kiếm ảnh dựa trên ontology đã được đề xuất theo hai hướng chính bao gồm: 

tìm kiếm ảnh trên ontology dựa trên văn bản đầu vào [73] và tìm kiếm ảnh dựa trên ảnh 
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đầu vào [45,49] với sự kết hợp giữa đặc trưng cấp thấp và ngữ nghĩa cấp cao trên 

ontology.  

Các phương pháp tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa dựa trên ontology với văn 

bản đầu vào được đề xuất trong các nghiên cứu: Vijayarajan, V. và cộng sự (2016) [73] 

xây dựng một ontology trên tập ảnh ImageCLEF, phân tích văn phạm của chú thích để 

tạo thành các từ khóa vào thực hiện câu lệnh SPARQL dựa vào từ khóa để tìm kiếm ảnh. 

Tuy nhiên, ontology xây dựng thủ công trên Protégé tốn nhiều thời gian và nhân lực, và 

chỉ phân lớp và phân cấp miền, các định nghĩa, quan hệ chưa được thể hiện. MK, Yanti 

Idaya Aspura và cộng sự (2017) [49] đã đề xuất mô hình tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ 

nghĩa với ontology mờ đa phương thức và Dbpedia để truy xuất các khái niệm mô tả các 

đối tượng trong ảnh. Phương pháp này chỉ tìm kiếm trên từ khóa, không tìm kiếm từ ảnh, 

do đó chưa liên kết được với đặc trưng cấp thấp. Đồng thời, ontology chỉ xây dựng trên 

tập ảnh nhỏ với năm phân lớp ngữ nghĩa, chưa đại diện cho các tập ảnh đa dạng trong 

thực tế. Nhóm nghiên cứu Bouchakwa, M. (2020) [18] đề xuất cải tiến ngữ nghĩa dựa 

trên thẻ (Tag) ảnh, các ý nghĩa ngữ nghĩa khác nhau được suy ra từ các truy vấn không 

rõ ràng của người dùng dựa trên ontology. Các hình ảnh trên một tập ảnh được gom cụm 

theo nội dung ngữ nghĩa và lọc, xếp hạng lại các kết quả truy xuất cụm hình ảnh để sắp 

xếp theo mức độ thích hợp.  

Các phương pháp tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa dựa trên ontology kết hợp 

với đặc trưng thị giác được đề xuất trong các nghiên cứu: Kurtz, C. và cộng sự. (2014) 

[40] đề xuất một hệ thống truy xuất ngữ nghĩa của hình ảnh y sinh với sự kết hợp các 

đặc trưng cấp thấp của hình ảnh và ontology. Thực nghiệm trên tập ảnh y sinh cho độ 

chính xác tốt nhất là 0.77. Manzoor, U. và cộng sự (2015) [45] đề xuất phương pháp tìm 

kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa dựa trên ontology theo hai cách: từ hình ảnh đầu vào 

là sự kết hợp giữa đặc trưng cấp thấp và ontology, hoặc từ văn bản do người dùng nhập 

vào, thực hiện tìm kiếm trực tiếp thên ontology. Tuy nhiên, ontology chưa tạo mối quan 

hệ phân cấp giữa các lớp cũng như khái niệm ngữ nghĩa cho miền. Tập ảnh xây dựng 
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ontology là nhỏ, khả năng kết thừa và mở rộng chưa được đề cập trong bài báo. Nhóm 

nghiên cứu Filali J. (2016) [31] đề xuất một hệ thống tìm kiếm ảnh dựa trên từ vựng thị 

giác và ontology. Từ vựng thị giác được lấy ra từ các đặc trưng cấp thấp của hình ảnh. 

Các ontology được làm phong phú thêm bởi các khái niệm và mối quan hệ được trích ra 

từ tài nguyên từ vựng của BabelNet. Kết quả tìm kiếm trên đặc trưng cấp thấp và trên 

ontology được giao lại để tìm ra tập ảnh tương tự về mặt nội dung cấp thấp và ngữ nghĩa 

cấp cao. Tuy nhiên, thực nghiệm chưa được đánh giá nên tính hiệu quả của hệ thống về 

độ chính xác chưa kiểm chứng. Gonçalves, F. M. F. và cộng sự (2018) [33] đề xuất một 

phương pháp tiếp cận ngữ nghĩa kết hợp CBIR và ontology. Phương pháp đề xuất được 

đánh giá trên tập dữ liệu Oxford Flowers với 102 phân lớp. Độ chính xác khi tìm kiếm 

ảnh có ontology (0.8539) cao hơn so với CBIR (0.8020). Hiệu quả của phương pháp này 

cho thấy, sự kết hợp tìm kiếm ảnh từ đặc trưng cấp thấp với tìm kiếm ảnh trên ontology 

cho hiệu suất vượt trội. Tuy nhiên, ontology này xây dựng trên miền nhỏ, chưa thực hiện 

định nghĩa các khái niệm miền và chưa làm rõ được mối quan hệ giữa các miền giá trị. 

Các nghiên cứu về tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa được phân tích cho thấy 

gần đây, phương pháp tìm kiếm ngữ nghĩa ảnh ontology là hiệu quả và nhận được nhiều 

sự quan tâm. Hệ tìm kiếm ảnh trên ontology cho độ chính xác cao hơn so với tìm kiếm 

thông thường dựa trên nội dung. Tuy nhiên, phương pháp sử dụng văn bản đầu vào để 

truy vấn ngữ nghĩa trên ontology cho kết quả không tốt bằng phương pháp kết hợp giữa 

ngữ nghĩa trên ontology và các đặc trưng cấp thấp mô tả nội dung ảnh. Với sự kết hợp 

này, kết quả truy vấn không chỉ tương tự về nội dung thị giác, mà còn tương tự về mặt 

ngữ nghĩa. Chúng tôi đề xuất phương pháp tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ nghĩa dựa 

trên phương pháp kết hợp ontology và đặc trưng cấp thấp của hình ảnh. Phương pháp bổ 

sung dữ liệu được đề xuất để làm phong phú thêm ngữ nghĩa cho ontology. 

4.2. Xây dựng ontology cho dữ liệu ảnh 

Dữ liệu ảnh luôn tăng trưởng không ngừng, một lượng dữ liệu ảnh khổng lồ được 

chia sẻ và lưu trữ trực tuyến trên các hệ thống dữ liệu đa phương tiện. Do đó xây dựng 
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ontology cho hình ảnh là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi nguồn nhân lực và thời gian 

lớn do sự biến đổi thường xuyên của miền ở các tập ảnh ảnh lớn khác nhau, cũng như 

các quan hệ phức tạp trong đó. Xây dựng khung ontology phải đảm bảo việc bổ sung dữ 

liệu để làm phong phú ngữ nghĩa hình ảnh.  

4.2.1. Mô hình xây dựng khung ontology 

Một mô hình xây dựng một khung ontology (ontology framework) cho ảnh được 

đề xuất trong Hình 4.1, sử dụng tập ảnh ImageCLEF, là bộ ảnh phong phú về miền làm 

nền tảng, có khả năng mở rộng miền, kế thừa các hệ thống phân cấp cho ảnh, và có khả 

năng mô tả tốt nhất các quan hệ của ảnh với phân lớp của nó. Các từ vựng được định 

nghĩa, tuy nhiên, không có cột cố định nào phải điền dữ liệu. Các thuộc tính mới có thể 

được thêm vào bất cứ lúc nào mà không phá vỡ tính tương thích của ontology.  

  

Hình 4.1. Mô hình xây dựng khung ontology 

Mô hình xây dựng khung ontology bao gồm các bước như sau: 

Bước 1. Kế thừa danh sách các lớp từ bộ ảnh ImageCLEF [40], tiến hành bổ sung, 

sắp xếp các phân cấp (taxonomy) của lớp (1); 

Bước 2. Bổ sung các chú thích ảnh, các mô tả ngữ nghĩa cho các lớp và ảnh (1); 

Bước 3. Từ WWW (4) lấy các thông tin về URIs, các mô tả, định nghĩa lớp, định 

danh ảnh,... (5) để bổ sung ngữ nghĩa cho tập ảnh ImageCLEF; 

Bước 4. Tạo khung ontology cho tập ảnh ImageCLEF từ thông tin ảnh (3) và từ 

WWW. 
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4.2.2. Quy trình xây dựng khung ontology 

Dựa vào mô hình Hình 4.1, quy trình xây dựng khung ontology được thực hiện 

như sau:  

(1) Xác định, định nghĩa lớp và phân cấp lớp 

Kế thừa các phân lớp ảnh của tập ảnh ImageCLEF (hay còn gọi là IAPR TC-12 

Benchmark) [28], có 276 lớp. Chúng tôi thực hiện lược bỏ những lớp trùng lặp và xác 

định lại 274 lớp, sau đó phân cấp (taxonomy) theo quan hệ cha-con. Một ví dụ về phân 

cấp lớp được mô tả trong Hình 4.2.  

 

Hình 4.2. Các phân lớp chính của tập ảnh ImageCLEF 

Từ các phân cấp này, các lớp class của ontology được cài đặt với Protégé và thể 

hiện trong Hình 4.3.  

(2) Xác định, định nghĩa các thuộc tính và các ràng buộc. Có hai loại thuộc tính 

trong ontology: Thuộc tính dữ liệu và thuộc tính quan hệ.  

 Thuộc tính dữ liệu: Với mỗi lớp trong ontology, thuộc tính giúp làm rõ thêm 

ngữ nghĩa của lớp đó. Một ảnh là một cá thể gồm nhiều đối tượng, tức là mỗi ảnh bao 

gồm một tập các lớp, nên rất khó khăn để xác định thuộc tính riêng của từng lớp. Hình 

4.4 là một ví dụ cho cài đặt thuộc tính trên Protégé.  
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Hình 4.3. Các lớp và phân cấp lớp của ontology với Protégé cho tập ảnh ImageCLEF  

  

Hình 4.4. Một ví dụ về thuộc tính dữ liệu trên Protégé 

 Thuộc tính đối tượng: tạo mối quan hệ của các lớp. Các thuộc tính OWL được 

sử dụng để tạo ra các mối quan hệ nhị phân giữa các cá thể (individual/instance). Mỗi cá 

thể ảnh 𝐼𝑀𝐺 có nhiều lớp khác nhau, vì thế mỗi ảnh có thể có nhiều quan hệ với các cá 

thể của của các lớp 𝑖𝑛𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 thông qua thuộc tính đối tượng 𝑜𝑝𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 của chính các lớp 

đó. Mỗi thuộc tính đối tượng 𝑜𝑝𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 có Domain là Class đó. Ví dụ: lớp Woman có 

thuộc tính đối tượng là 𝑜𝑝𝑊𝑜𝑚𝑎𝑛. Cá thể ảnh 𝐼𝑀𝐺9855 có thuộc tính quan hệ với thể 

hiện của lớp Woman (𝑖𝑛𝑊𝑜𝑚𝑎𝑛) thông qua 𝑜𝑝𝑊𝑜𝑚𝑎𝑛. Hình 4.5 là một ví dụ của 

thuộc tính đối tượng thể hiện trực quan trên Protégé.  
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(3) Tạo các thể hiện/cá thể: Mỗi lớp Class tạo nên thể hiện của chính nó. Đồng thời 

mỗi ảnh là cá thể của ontology. Hình 4.6 là ví dụ của một vài cá thể/thể hiện của ontology 

qua Protégé. Một ảnh là một cá thể có thể thuộc về một lớp (một đối tượng) hoặc thuộc 

về nhiều lớp khác nhau. Như vậy, một mô hình dữ liệu cho khung ontology ảnh bao gồm: 

tập hợp các khái niệm, tập hợp các thực thể, tập hợp các thuộc tính và tập hợp các quan 

hệ hai ngôi. Hình 4.7 mô tả trực quan một mô hình dữ liệu của ontology. Các hình chữ 

nhật là các thuộc tính kiểu dữ liệu của các lớp và các cá thể, các hình oval là các lớp 

cùng các phân cấp của chúng theo quan hệ rdfs:subClassOf, các hình oval nét đứt là các 

cá thể, được nối với nhau bằng các đường thẳng đứt nét, là các thuộc tính đối tượng. 

 

Hình 4.5. Một ví dụ về thuộc tính đối tượng trên Protégé 

 

Hình 4.6. Các cá thể của ontology trên Protégé 
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Hình 4.8 là một ví dụ trực quan cho ontology ảnh trên OWLGraph của Protégé, thể 

hiện các Class, các cá thể và các mối quan hệ trên ontology OWL: các đường liền nét 

màu xanh là mối quan hệ ‘has subclass’ giữa các lớp, đường liền nét màu tím là mối 

quan hệ ‘has individual’ giữa lớp với các cá thể, các đường gạch nối là mối quan hệ giữa 

các cá thể với nhau.  

 

Hình 4.7. Một mô hình dữ liệu ontology  

 

Hình 4.8. Một ví dụ cho ontology trực quan trên OntoGraf 

Một ontology cho ảnh được xây dựng trên Protégé được lưu trữ dưới dạng tệp theo 

ngôn ngữ OWL hay RDF/XML (Hình 4.9). Hình ảnh được chú thích với các mô tả ngữ 

nghĩa lưu trữ cùng với tập dữ liệu. Mỗi thuộc tính sẽ được lưu trữ dưới dạng một bộ ba 

dựa theo ngôn ngữ RDF.  
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Hình 4.9. Một ontology hiển thị theo RDF/XML 

Từ mô hình được đề xuất ở Hình 4.1, một ontology mẫu được xây dựng trên 

Protégé. Protégé có thể trực quan hóa ontology, nhưng không thể quản lý hiệu quả các 

cơ sở tri thức có kích thước lớn, được cập nhật thường xuyên như dữ liệu ảnh. Do đó, 

cần một phương pháp để xây dựng và quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu ảnh khổng lồ. 

Phương pháp xây dựng ontology thủ công được xây dựng từ nguồn dữ liệu do con người 

chọn lọc bằng các công cụ Protégé, do đó tính tin cậy cho ontology cao, nhưng tốn rất 

nhiều thời gian và nhân lực, không phù hợp với dữ liệu lớn như ảnh. Trong khi đó, 

phương pháp tự động được thực hiện nhanh, xây dựng công cụ, chuẩn bị dữ liệu hoàn 

toàn tự động, không có sự tham gia của con người. Tuy nhiên, dữ liệu ảnh từ WWW là 

những dữ liệu phân tán, không đồng nhất và thiếu thông tin, vì thế việc xây dựng ontology 

tự động dễ dẫn đến các sai sót, độ tin cậy cho ontology thấp. Phương pháp bán tự động 

với sự kết hợp thủ công và tự động có cách thực hiện giống với phương pháp tự động ở 

một vài giai đoạn, tuy nhiên trước khi cập nhật ontology, các chuyên gia sẽ kiểm tra lại 

tính đúng đắn của các thông tin từ dữ liệu mẫu, sau đó mới cập nhật. Phương pháp này 

là phù hợp với các dữ liệu ảnh lớn, đảm bảo tính tin cậy cho ontology và không mất quá 

nhiều thời gian, nhân lực. Trong luận án này một khung ontology bán tự động cho dữ 

liệu ảnh dựa trên ngôn ngữ bộ ba RDF và OWL được đề xuất xây dựng, có khả năng mở 

rộng và bổ sung khi dữ liệu ảnh gia tăng. 
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4.2.3. Xây dựng khung ontology bán tự động cho tập dữ liệu ảnh 

a. Mô hình xây dựng ontology bán tự động 

Từ mô hình xây dựng ontology trong Hình 4.1, một mô hình xây dựng khung 

ontology bán tự động được mô tả trong Hình 4.10, bao gồm các bước sau: 

  

Hình 4.10. Mô hình xây dựng khung ontology bán tự động 

Bước 1. Xác định tập ảnh để tạo phân cấp lớp tạo khung ontology (1); 

Bước 2. Xây dựng dữ liệu mẫu từ tập ảnh (3) và từ thông tin WWW (2) để tạo dữ 

liệu đầu vào cho quá trình học ontology. 

 Các lớp, các cá thể và thông tin Literals được tạo tự động từ tập ảnh (2); 

 Phân lớp, các thuộc tính, định nghĩa lớp được tạo thủ công kết hợp một phần 

tự động khi lấy thông tin từ WWW (3) như WORDNET, BabelNet, 

Wikipedia, Dbpedia…  
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Bước 3. Ảnh được lấy từ WWW, kết xuất các định danh tài nguyên và mô tả text 

của ảnh (4), từ đó lấy các định danh ảnh và mô tả URL (5), bổ sung vào các dữ liệu đầu 

vào (6) cho quá trình học ontology; 

Bước 4. Các dữ liệu được tạo từ bước 3 và bước 4 được cập nhật, chỉnh sửa với sự 

tham gia của chuyên gia (7); 

Bước 5. Tạo khung ontology bán tự động từ phần mềm được xây dựng (8); 

Bước 6. Các cá thể ảnh từ bộ dữ liệu ảnh được phân lớp tự động (9) dựa trên các 

mô hình học máy C-Tree/Graph-CTree/SgC-Tree để xác định lớp và thêm vào đúng lớp 

đã được tạo trong khung ontology (10). Mỗi ảnh có thể được thêm vào các phân lớp khác 

nhau.  

Như vậy, 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; 

 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 individuals và các lớp class; tạo các cá thể theo từng 

lớp của ảnh. Mỗi hình ảnh là một thể hiện thuộc về một hoặc nhiều lớp của ontology. Sử 

dụng thuật toán k-NN để phân lớp ảnh và tự động thêm vào các lớp phù hợp của ontology. 

Mỗi hình ảnh có thể thuộc về nhiều lớp khác nhau đối với tập ảnh đa đối tượng. 

Số lượng hình ảnh là rất lớn và phát triển nhanh, do đó việc phân loại, trích xuất 

ngữ nghĩa và bổ sung vào ontology tự động là rất cần thiết. Theo đánh giá công việc như 

vậy, mô hình của chúng tôi ước tính tự động hơn 70% vì số lượng hình ảnh rất lớn và 

tăng nhanh so với tên lớp. Ví dụ, ImageCLEF có 276 lớp, trong khi số lượng hình ảnh là 



84 

20.000. Do đó, việc tự động làm giàu các thể hiện hình ảnh cho ontology là một đóng 

góp quan trọng để giảm thời gian xây dựng ontology. 

b. Dữ liệu mẫu 

Để xây dựng một ontology, các dữ liệu mẫu được chuẩn bị cho các lớp, phân cấp 

lớp, thuộc tính và các literals cho các cá thể lớp và cá thể ảnh. Các dữ liệu mẫu này được 

lấy tự động và bán tự động từ các nguồn như tập ảnh, WWW. Sau đó, các dữ liệu này 

được kiểm tra, chỉnh sửa bởi con người trước khi tiến hành xây dựng. 

 Dữ liệu mẫu cho các lớp và phân cấp lớp: Xây dựng ontology cho tập ảnh 

ảnh ImageCLEF được lưu trữ trong tập tin SBIR-ClassesCL.txt và tiến hành phân cấp 

lớp, lưu vào tập tin SBIR-SubClassesCL.txt . Các phân cấp lớp được tạo theo cấu trúc: 

Lớp cha: lớp con 1, lớp con 2…, trong đó, các lớp cách nhau bằng dấu “,” là đồng cấp. 

Dữ liệu mẫu cho lớp được tạo tự động từ thông tin tập ảnh, dữ liệu mẫu cho phân lớp tạo 

bán tự động. Hình 4.11 mô tả các tập tin của lớp và phân lớp cho dữ liệu mẫu đầu vào 

của ontology. 

  

Hình 4.11. Dữ liệu mẫu cho các lớp và phân cấp lớp của tập ảnh ImageCLEF 

 Dữ liệu mẫu cho các thuộc tính của ontology: Có hai loại thuộc tính là thuộc 

tính dữ liệu và thuộc tính đối tượng. Mỗi lớp sẽ tự động tạo ra một thuộc tính đối tượng. 

Các thuộc tính dữ liệu được xác định và mở rộng ngữ nghĩa bán tự động cho các thuộc 

tính, lưu dữ liệu tại tập tin SBIR-propertiesCL.txt. Hình 4.12 mô tả các thuộc tính của 

khung ontology, bao gồm: Tên thuộc tính, địa chỉ định danh tài nguyên của thuộc tính, 

đường dẫn đến từ điển khái niệm của thuộc tính và khái niệm chính của thuộc tính được 

lấy từ từ điển đồng nghĩa 𝐷. 
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Hình 4.12. Mẫu thuộc tính dữ liệu của ontology cho tập ảnh ImageCLEF 

 Mẫu từ điển đồng nghĩa 𝑫: Các khái niệm chung cho các từ vựng (lớp, nhãn) 

và thuộc tính để mở rộng ngữ nghĩa cho ontology. Mỗi khái niệm được lưu bằng tập tin 

chứa tên các lớp hay thuộc tính. Từ điển đồng nghĩa 𝐷 được xây dựng theo quy trình mô 

tả trong Hình 4.13, bao gồm: Từ tập dữ liệu ảnh, các nhãn (lớp) ảnh được trích xuất (1) 

để thành tập các từ vựng thị giác (2); Các từ vựng thị giác này được đối sánh và tìm kiếm 

trên mạng từ WORDNET (3) để lấy các khái niệm ngữ nghĩa cho từ vựng thị giác và các 

từ đồng nghĩa (danh từ) của nó; Từ các từ vựng thị giác và ngữ nghĩa trên WORDNET 

kết hợp để tạo từ điển ngữ nghĩa (đồng nghĩa) cho ontology 

 

Hình 4.13. Quy trình tạo từ điển ngữ nghĩa cho ontology 

Hình 4.14 là một ví dụ cho một từ vựng thị giác “BABY” được tạo từ điển từ thông 

tin của mạng từ WORDNET gồm: danh từ, từ khóa (đồng nghĩa), định nghĩa cho từ 

vựng. Mỗi dòng là một định nghĩa theo ngữ cảnh khác nhau của từ vựng. 
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Hình 4.14. Một ví dụ về khái niệm từ vựng trong từ điển đồng nghĩa  

 Mẫu cá thể ảnh: Mỗi ảnh là cá thể thuộc về một hay nhiều lớp nào đó. Các 

ảnh thuộc lớp ảnh được lưu trữ tại tập tin SIBR-IndividualImagesCL.txt theo cấu trúc: 

“Lớp: Ảnh”. Một ảnh có thể thuộc về nhiều lớp khác nhau. Hình 4.15 mô tả tập tin chứa 

các cá thể ảnh theo lớp. 

 

Hình 4.15. Mẫu cá thể ảnh theo lớp 

 Mẫu các giá trị (literals) của ontology: các giá trị literals cho lớp, cá thể lớp 

và cho ảnh bổ sung ngữ nghĩa theo thuộc tính dữ liệu. Hình 4.16 mô tả các literals cho 

lớp và cá thể lớp. Các literals cho lớp bao gồm: Tên lớp, địa chỉ định danh tài nguyên 

của lớp, đường dẫn đến từ vựng của lớp trong từ điển đồng nghĩa D và khái niệm chính 

của thuộc tính được lấy từ từ điển D. Mỗi lớp tạo ra một cá thể cho chính nó, được thể 

hiện theo cú pháp: Tên cá thể lớp, địa chỉ định danh tài nguyên của cá thể lớp, định nghĩa 

của cá thể lớp, đường dẫn đến ảnh đại diện cho cá thể lớp và các từ khóa đại diện lớp 

được trích xuất từ khái niệm chính của lớp trong từ điển 𝐷.  
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 Hình 4.16. Mẫu các literals cho lớp và cá thể lớp 

 Hình 4.17 mô tả các literals cho mỗi cá thể ảnh gồm: Tên cá thể ảnh, địa chỉ định 

danh tài nguyên cho cá thể ảnh, đường dẫn đến ảnh, định danh ảnh, đường dẫn đến chú 

thích của ảnh và tập các lớp của ảnh đó. 

 

Hình 4.17. Các literals của cá thể ảnh 

c. Các thuật toán tạo ontology 

Từ mô hình và dữ liệu mẫu được tạo, các thuật toán xây dựng ontology được thực 

hiện. Ontology là một tập các quan hệ giữa những khái niệm, vì vậy một tập quan 

hệ này có thể ánh xạ thành một tập bộ ba (triple); mỗi bộ ba được xây dựng từ ba 

phần: subject, predicate, object.  

Thuật toán 4.1: Tạo lớp cho ontology 

1  Đầu vào: 𝐶 =  {𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖, 𝑖 = 1. . 𝑁}, 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 

2  Đầu ra: 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 

3  Function: 𝐶𝑂𝐶 (𝐶, 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦) 

4  Begin 
5   Foreach lớp 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 thuộc tập phân lớp 𝐶 do 
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6    Tạo bộ ba 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒(𝑆𝑢𝑏, 𝑃𝑟𝑒, 𝑂𝑏𝑗); 
7    𝑆𝑢𝑏 =  "𝑠𝑏𝑖𝑟: " +  𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 
8    𝑃𝑟𝑒 =  "𝑟𝑑𝑓: 𝑡𝑦𝑝𝑒"; 
9    𝑂𝑏𝑗 =  "𝑜𝑤𝑙: " +  "𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠"; 
10    𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 =  𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦  𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒(𝑆𝑢𝑏, 𝑃𝑟𝑒, 𝑂𝑏𝑗); 
11   EndForeach 
12   Return 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 
13  End. 

Thuật toán 4.1 thực hiện thêm 𝑁 lớp 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 vào ontology. Do đó, độ phức tạp của 

thuật toán là 𝑂(𝑁). 

Thuật toán 4.2. Tạo phân cấp lớp cho ontology 

1  Đầu vào: 𝐶 =  {𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖, 𝑖 = 1. . 𝑁}, 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠, 𝑠𝑢𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠, 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 

2  Đầu ra: 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 

3  Function 𝐶𝑂𝐶𝑆 (𝐶, 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠, 𝑠𝑢𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠, 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦) 

4  Begin 
5   Foreach lớp 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 thuộc tập phân lớp 𝐶 do 
6    Tạo bộ ba 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒(𝑆𝑢𝑏, 𝑃𝑟𝑒, 𝑂𝑏𝑗); 
7    𝑆𝑢𝑏 =  "𝑠𝑏𝑖𝑟: " +  𝑠𝑢𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠; 
8    𝑃𝑟𝑒 =  "𝑟𝑑𝑓𝑠: 𝑠𝑢𝑏𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑂𝑓"; 
9    𝑂𝑏𝑗 =  "𝑜𝑤𝑙: " +  𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠; 
10    𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 =  𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦  𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒(𝑆𝑢𝑏, 𝑃𝑟𝑒, 𝑂𝑏𝑗); 
11   EndForeach 
12   Return 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 
13  End. 

Thuật toán 4.2 thực hiện kiểm tra 𝑁 lớp 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 để tạo phân cấp lớp. Do đó, độ phức 

tạp của thuật toán là 𝑂(𝑁). 

Thuật toán 4.3. Tạo cá thể lớp cho ontology 

1  Đầu vào: 𝐶 =  {𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖, 𝑖 = 1. . 𝑁}, 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙, 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 

2  Đầu ra: 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 

3  Function 𝐶𝐼𝐶 (𝐶, 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙, 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦) 

4  Begin 
5   Foreach lớp 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 thuộc tập phân lớp 𝐶 do 
6    Tạo bộ ba 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒(𝑆𝑢𝑏, 𝑃𝑟𝑒, 𝑂𝑏𝑗); 
7    𝑆𝑢𝑏 =  "𝑠𝑏𝑖𝑟: " +   𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙. 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐴𝑡(𝑖); 
8    𝑃𝑟𝑒 =  "𝑟𝑑𝑓: 𝑡𝑦𝑝𝑒"; 
9    𝑂𝑏𝑗 =  "𝑜𝑤𝑙: 𝑁𝑎𝑚𝑒𝑑𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙" ; 
10    𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 =  𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦  𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒(𝑆𝑢𝑏, 𝑃𝑟𝑒, 𝑂𝑏𝑗); 
11   EndForeach 
12   Return 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 
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13  End. 

Thuật toán 4.3 thực hiện thêm 𝑛 cá thể vào lần 𝑁 lớp 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 của ontology. Do đó, 

độ phức tạp của thuật toán là 𝑂(𝑛 × 𝑁). 

Thuật toán 4.4. Tạo thuộc tính dữ liệu cho lớp  

1  Đầu vào: 𝐶 =  {𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖, 𝑖 = 1. . 𝑁}, 𝐿𝐷𝑎𝑡𝑎𝑃𝑟𝑜, 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 
2  Đầu ra: 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 
3  Function 𝐶𝑂𝑃𝐶 (𝐶, 𝐿𝐷𝑎𝑡𝑎𝑃𝑟𝑜, 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦) 
4  Begin 
5   Foreach lớp 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 thuộc tập phân lớp 𝐶 do 
6    Tạo bộ ba 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒(𝑆𝑢𝑏, 𝑃𝑟𝑒, 𝑂𝑏𝑗); 
7    𝑆𝑢𝑏 =  "𝑠𝑏𝑖𝑟: " +   𝐿𝐷𝑎𝑡𝑎𝑃𝑟𝑜. 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐴𝑡(𝑖); 
8    𝑃𝑟𝑒 =  "𝑟𝑑𝑓: 𝑡𝑦𝑝𝑒"; 
9    𝑂𝑏𝑗 =  "𝑜𝑤𝑙: 𝐷𝑎𝑡𝑎𝑡𝑦𝑝𝑒𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦" ; 
10    𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 =  𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦  𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒(𝑆𝑢𝑏, 𝑃𝑟𝑒, 𝑂𝑏𝑗); 
11   EndForeach 
12   Return 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 
13  End. 

Thuật toán 4.4 thực hiện thêm 𝑛 thuộc tính cho 𝑁 lớp 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 của ontology. Do đó, 

độ phức tạp của thuật toán là 𝑂(𝑛 × 𝑁). 

Thuật toán 4.5. Tạo thuộc tính quan hệ cho ontology 

1  Đầu vào: 𝐶 =  {𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖, 𝑖 = 1. . 𝑁}, 𝐿𝑂𝑏𝑃𝑟𝑜, 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 

2  Đầu ra: 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 

3  Function 𝐶𝑂𝑃𝐶 (𝐶, 𝐿𝑂𝑏𝑃𝑟𝑜, 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦) 

4  Begin 
5   Foreach lớp 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 thuộc tập phân lớp 𝐶 do 
6    Tạo bộ ba 𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒(𝑆𝑢𝑏, 𝑃𝑟𝑒, 𝑂𝑏𝑗); 
7    𝑆𝑢𝑏 =  "𝑠𝑏𝑖𝑟: " +   𝐿𝑂𝑏𝑃𝑟𝑜. 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐴𝑡(𝑖); 
8    𝑃𝑟𝑒 =  "𝑟𝑑𝑓: 𝑡𝑦𝑝𝑒"; 
9    𝑂𝑏𝑗 =  "𝑜𝑤𝑙: 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦" ; 
10    𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦 =  𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦  𝑇𝑟𝑖𝑝𝑙𝑒(𝑆𝑢𝑏, 𝑃𝑟𝑒, 𝑂𝑏𝑗); 
11   EndForeach 
12   Return 𝑂𝑛𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑦; 
13  End. 

Thuật toán 4.5 thực hiện thêm 𝑛 thuộc tính quan hệ cho 𝑁 lớp 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 của ontology. 

Do đó, độ phức tạp của thuật toán là 𝑂(𝑛 × 𝑁).  
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Như vậy, tất cả các tập tin dữ liệu được tạo ra đều dựa trên các thành phần cơ bản 

của một ontology, đồng thời bổ sung thêm các mô tả để làm giàu ngữ nghĩa cho ontology 

ảnh. Các thuật toán tạo ontology bán tự động được triển khai dựa trên dữ liệu mẫu. Dữ 

liệu ảnh luôn tăng trưởng không ngừng, vì thế, ontology được xây dựng có khả năng mở 

rộng và được bổ sung liên tục khi thêm các thông tin về lớp, thuộc tính và cá thể hình 

ảnh,... Để làm phong phú thêm thông tin ngữ nghĩa này cho ontology, một phương pháp 

bổ sung cho khung ontology được đề xuất trong luận án. 

4.2.4. 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. Các lớp, phân cấp lớp, các thuộc tính, quan hệ, các cá thể và các 

mô tả ngữ nghĩa của một tập ảnh cho trước được bổ sung bán tự động cho khung ontology 

ban đầu. Mô hình bổ sung dữ liệu cho khung ontology được đề xuất trong Hình 4.18.  

  

Hình 4.18. Mô hình bổ sung dữ liệu khung ontology  

Quá trình bổ sung dữ liệu cho ontology được thực hiện như sau: 

Bước 1. Xác định tập ảnh để bổ sung cho khung ontology đã xây dựng (1) và thông 

tin từ WWW (2) để tạo mẫu dữ liệu dựa vào các thành phần của khung ontology; 
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Bước 2. Kiểm tra tự động sự trùng lặp về lớp, cá thể, thuộc tính... giữa các mẫu dữ 

liệu cần bổ sung vào khung ontology và cập nhật chỉnh sửa với sự tham gia của chuyên 

gia (3); 

Bước 3. Dữ liệu được bổ sung vào khung ontology để làm phong phú thêm cho 

ngữ nghĩa (4); 

Bước 4. Với một ảnh bất kỳ từ WWW (5) thông qua mô hình phân lớp ảnh dựa 

trên phương pháp học máy (C-Tree/Graph-CTree/SgC-Tree) (6) để xác định lớp ảnh và 

tự động bổ sung cá thể ảnh vào lớp của ontology (7). 

Bổ sung dữ liệu cho khung ontology từ một tập ảnh cho trước được thực hiện theo 

các quy tắc sau: Cho một khung ontology  , , , , , , ,G G G G G G G

G CO C H I R P L D  trong đó 

GC là các lớp, G

CH là phân cấp lớp, là GI các cá thể, GR là quan hệ được định nghĩa bởi 

người dùng, GP là các thuộc tính dữ liệu, GL là tập các mô tả literals và GD là từ điển 

ontology: 

 Ontology EO  được bổ sung cho GO phải có cấu trúc tương tự: 

 ' ' ' ' ' ' ', , , , , ,G CO C H I R P L D  

 Các lớp được bổ sung vào GO  khi: Với 
' ' ' ': ;G G Gc C c C C C c       

 Cho các phân cấp ( : )G

C PH c c  và ' ' '( : )C PH c c  với ' ', .P Pc c c c  Các phân cấp 

được bổ sung vào ontology nếu: 

- Nếu 
' ',P Pc c c c    thì ' ,Pc c lúc này '( : , );G

C PH c c c  

- Nếu 
' ,P Pc c  thì ' .G G

C C CH H H   

 Các cá thể 
' ,I các mô tả literals 'L , các thuộc tính 'P  và các quan hệ 'R  được 

thêm vào nếu:  

-  ∀ 𝑖′ ∈  𝐼′ ∧   𝑖′ ∉ 𝐼𝐺, 𝐼 = { 𝐼′ ∪  𝐼𝐺}  

-  ∀ 𝑙′ ∈  𝐿′ ∧   𝑙′ ∉ 𝐿𝐺 ,𝐿 = { 𝐿′ ∪  𝐿𝐺}; 
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-  ∀ 𝑝′ ∈  𝑃′ ∧   𝑝′ ∉ 𝑃𝐺, thì  𝑃𝐺 = { 𝑃𝐺 ∪  𝑃′};  

- Với   ∀ 𝑟′ ∈  𝑅′ ∧   𝑟′ ∉ 𝑅𝐺 , thì thì  𝑅𝐺 = { 𝑅𝐺 ∪  𝑅′};  

 Các định nghĩa 𝑉𝑖 ∈ 𝐷′ cho các từ vựng mới của các lớp và các thuộc tính, quan 

hệ được thêm vào nếu trong 𝐷 chưa tồn tại các định nghĩa này; 

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. 

4.2.5. Ứng dụng tạo khung ontology và bổ sung dữ liệu bán tự động 

Ứng dụng tạo khung ontology và bổ sung dữ liệu SBIR-Ontology được xây dựng 

trên mô hình đã đề xuất, trên nền tảng dotNET Framework 4.8, ngôn ngữ lập trình C#. 

Cấu hình máy tính của thực nghiệm tạo ontology tự động cho bộ ảnh là: Intel(R) CoreTM 

i7-8750H, CPU 2,70GHz, RAM 8GB và hệ điều hành Windows 10 Professional. Các 

thư viện RDF và OWL trong C# để tạo mô hình dữ liệu RDF/OWL được sử dụng. 

Ontology được lưu trữ bằng Notation 3 syntax (N3). N3 là một chuỗi tuần tự không phải 

là XML của các mô hình RDF, được thiết kế nhỏ gọn và dễ đọc hơn ký hiệu RDF của 

XML.  

   

Hình 4.19. Chương trình ứng dụng tạo ontology  

Hình 4.19 là ứng dụng tạo ontology bán tự động. Chương tình thực hiện lấy các dữ 

liệu mẫu để tạo các lớp từ SBIR-ClassesCL.txt, tạo phân cấp lớp từ SBIR-
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SubClassesCL.txt, từ đó, tự động tạo các cá thể lớp, tạo thuộc tính đối tượng. Ứng dụng 

tạo các cá thể ảnh từ SIBR-IndividualImagesCL.txt, tạo các thuộc tính cho lớp và cá thể 

từ SBIR-propertiesCL.txt, đồng thời, bổ sung các literals cho lớp và ảnh từ SBIR-

LiteralsCL.txt và SBIR-image-literalsCL.txt. Bổ sung dữ liệu vào ontology được thực 

hiện tương tự dựa trên quy tắc đã đề xuất. Ontology tạo và bổ sung sẽ được lưu trữ tại 

tập tin SBIR-Ontology.n3 như Hình 4.20. Một ví dụ về bổ sung dữ liệu cho khung 

ontology với tập ảnh Stanford Dogs như sau: ban đầu, khung ontology được tạo từ tập 

ảnh ImageCLEF, file lưu trữ SBIR-Ontology.n3 có dung lượng là 24.060KB, sau đó khi 

thêm dữ liệu mẫu từ tập ảnh Stanford Dogs và lưu trữ bổ sung trên file này, thì dung 

lượng của file là 40.033KB. Điều này cho thấy, ontology đã được bổ sung làm giàu. 

 

Hình 4.20. Ontology theo định dạng N3 

Để trực quan hóa cho quá trình này bổ sung dữ liệu, SBIR-Ontology.n3 được thực 

hiện bằng Protégé trong Hình 4.21. Ban đầu, khung ontology được tạo từ tập ảnh 

ImageCLEF, lớp “Dog” không có phân cấp con. Tuy nhiên, sau khi làm giàu ontology 

với tập ảnh Stanford Dogs thì lớp “Dog” được bổ sung đầy đủ các phân lớp con của tập 

ảnh. Như vậy khung ontology đã được bổ sung dữ liệu. Để chứng minh tính hiệu quả 

cho ontology, một hệ tìm kiếm ảnh dựa trên ontology, gọi là OnSBIR, được xây dựng. 
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(a)                                    (b) 

Hình 4.21. Phân cấp lớp trước (a) và sau (b) khi bổ sung dữ liệu vào ontology 

4.3. Hệ tìm kiếm ảnh dựa trên ontology  

4.3.1. Mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên ontology 

Dựa trên các phương pháp tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa trên ontology được đề xuất, 

một hệ tìm kiếm theo ngữ nghĩa dựa trên ontology, OnSBIR, được xây dựng bao gồm 2 

pha được mô tả trong Hình 4.22. Trong mô hình này, phương pháp trích xuất đặc trưng, 

tìm kiếm ảnh theo nội dung được kế thừa từ các chương trước của luận án. Phương pháp 

xây dựng ontology, tìm kiếm ảnh trên ontology là đóng góp chính của mô hình này. 

 Pha tiền xử lý: trích xuất các đặc trưng (1) của ảnh trong tập dữ liệu để lấy tập 

các vec-tơ thị giác và phân lớp ảnh (2), tổ chức lưu trữ trên cấu trúc dữ liệu (3); đồng thời 

xây dựng, bổ sung dữ liệu cho một ontology bán tự động dựa trên ngôn ngữ bộ ba RDF 

từ tập ảnh (4) và từ WWW (5);  

 Pha tìm kiếm: Với một ảnh đầu vào, hệ thống trích xuất đặc trưng (6) và thực 

hiện đối sánh với tập dữ liệu vec-tơ đặc trưng (7) theo độ đo Euclide để tìm kiếm trên 

SgC-Tree (8); Kết quả là một  tập các ảnh tương tự theo nội dung được truy xuất (9), phân 

lớp tập ảnh này với thuật toán k-NN (10) để tìm tập từ vựng thị giác (11); câu lệnh 
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SPARQL tự động tạo ra (12) nhằm tìm kiếm trên ontology (13,14) để truy xuất ngữ nghĩa 

cấp cao của ảnh tìm kiếm đầu vào và tập ảnh tương tự theo ngữ nghĩa (15,16).  

  

Hình 4.22. Mô hình hệ tìm kiếm OnSBIR  

Hình 4.23 minh họa cho câu lệnh SPARQL được tạo ra từ tập từ vựng thị giác trên 

hệ tìm kiếm OnSBIR theo hai cách: “UNION Query” hoặc “AND Query”. 

 

Hình 4.23. Tạo tự động câu lệnh SPARQL dựa vào tập từ vựng thị giác 

4.3.2. Thực nghiệm hệ tìm kiếm ảnh OnSBIR 

Hệ tìm kiếm ảnh OnSBIR được xây dựng nhằm tìm kiếm ảnh theo tiếp cận ngữ 

nghĩa dựa trên ontology. Với một ảnh đầu vào, hệ thống trích xuất vec-tơ đặc trưng, và 

truy xuất tập từ vựng thị giác. Hệ OnSBIR cho phép người dùng có thể phân lớp ảnh đầu 
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vào dựa trên cây C-Tree hoặc đồ thị Graph-CTree hoặc SgC-Tree. Sau đó, thực hiện tải 

tập tin ontology, có thể tải ontology cho bộ ảnh đơn lẻ, hoặc tải ontology tổng hợp cho 

tất cả các bộ ảnh đã bổ sung làm giàu ontology. Từ tập từ vựng thị giác, thực hiện chọn 

liên từ AND/OR để tự động tạo SPARQL và tìm kiếm trên ontology. Hình 4.24 là giao 

diện của hệ OnSBIR với đầu vào là ảnh. Kết quả là danh sách các ảnh có cùng ngữ nghĩa 

với ảnh đầu vào và các mô tả metadata của tập ảnh. Đồng thời, khái niệm ngữ nghĩa của 

từ vựng phân lớp được trích xuất từ tập từ điển đồng nghĩa của ontology. 

 

Hình 4.24. Một kết quả của hệ tìm kiếm OnSBIR từ ảnh đầu vào 

Hình 4.25 là một ví dụ về khái niệm phân lớp của từ điển ontology. 

 

Hình 4.25. Khái niệm ngữ nghĩa cho lớp  

4.3.3. Đánh giá thực nghiệm 

Hiệu suất tìm kiếm trung bình của hệ truy vấn trên ontology (OnSBIR) được tổng 

hợp trong Bảng 4.1, Bảng 4.2, Bảng 4.3, Bảng 4.4 lần lượt cho các tập ảnh COREL, 
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WANG, ImageCLEF và Stanford Dogs. Hiệu suất này cho thấy, độ chính xác, độ phủ 

của tìm kiếm trên ontology là cao vượt trội khi so sánh với các phương pháp tìm kiếm 

ảnh đã được đề xuất trước đó trong luận án. Độ chính xác, độ phủ của COREL là cao 

nhất (0.943615, 0.914024) và thấp nhất là bộ ảnh Stanford Dogs (0.873852, 0.86537). 

Từ kết quả này có thể thấy, tìm kiếm ảnh trên ontology cho độ chính xác cao. Thời gian 

tìm kiếm ảnh trung bình trên ontology là khá cao, do với một ảnh đầu vào bất kỳ, cần 

một hệ tìm kiếm ảnh nhằm phân loại ảnh, sau đó mới tìm kiếm trên ontology. Thời gian 

tìm kiếm nhanh nhất là tập ảnh COREL (94.0758 ms) và cao nhất là tập ảnh Stanford 

Dogs (284.3384 ms). 

Bảng 4.1. Hiệu suất của hệ tìm kiếm OnSBIR trên tập ảnh COREL 

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

Beach 0.92038 0.925704 0.923034 92.70014 

Bus 0.96452 0.939196 0.951690 93.70121 

Castle 0.94521 0.90253 0.923377 94.23816 

Dinosaur 0.98453 0.919206 0.950747 92.98705 

Elephant 0.93747 0.902146 0.919469 93.87725 

Flower 0.96704 0.927508 0.946862 94.87832 

Horse 0.90745 0.903074 0.905257 95.87957 

Meal 0.91607 0.86675 0.890728 93.16435 

Mountain 0.93716 0.922484 0.929764 94.16546 

Peoples 0.95632 0.931644 0.943821 95.16653 

MAP 0.943615 0.914024 0.928584 94.0758 

Bảng 4.2. Hiệu suất của hệ tìm kiếm OnSBIR trên tập ảnh WANG 

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

01-10 0.880793 0.860682 0.870621 200.2059 

11-20 0.864641 0.812629 0.837829 201.3736 

21-30 0.881178 0.893189 0.887143 205.3237 

31-40 0.870258 0.838248 0.853953 199.4574 

41-50 0.895852 0.923862 0.909641 202.1206 

51-60 0.905815 0.893805 0.89977 202.7468 

61-70 0.845305 0.836173 0.840714 195.7912 

71-80 0.886752 0.893953 0.890338 194.2485 

MAP 0.878824 0.869068 0.873919 200.1585 
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Bảng 4.3. Hiệu suất của hệ tìm kiếm OnSBIR trên tập ảnh ImageCLEF 

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

00-04 0.949045 0.940254 0.944629 250.5615 

05-09 0.917955 0.907801 0.912850 249.8573 

10-14 0.946564 0.894549 0.919822 248.2904 

15-19 0.947031 0.922429 0.934568 249.6326 

20-24 0.904817 0.891616 0.898168 247.3186 

25-30 0.917897 0.889964 0.903715 249.6847 

31-35 0.892605 0.88059 0.886557 249.1023 

36-40 0.978557 0.976759 0.977657 243.9612 

MAP 0.932574 0.916225 0.926373 248.5511 

Bảng 4.4. Hiệu suất của hệ tìm kiếm OnSBIR trên tập ảnh Stanford Dogs 

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

01-10 0.874953 0.87857 0.876759 284.449448 

11-20 0.831592 0.83479 0.833186 281.5513 

21-30 0.863602 0.85916 0.861376 277.3165 

31-40 0.904727 0.88541 0.894962 284.0748 

41-50 0.871758 0.86951 0.870632 282.7290 

51-60 0.842363 0.83426 0.838290 285.6299 

61-70 0.8810453 0.87257 0.876789 285.1587 

71-80 0.875337 0.86587 0.870577 286.3863 

81-90 0.901269 0.89702 0.899141 284.2475 

91-100 0.911805 0.90785 0.909825 287.1064 

101-110 0.862516 0.86842 0.865459 285.1478 

111-120 0.870304 0.84326 0.856566 288.2632 

MAP 0.873852 0.86537 0.86961 284.3384 

Để đánh giá hiệu suất tìm kiếm ảnh trên ontology, kết quả thực nghiệm được so 

sánh với hiệu suất hệ tìm kiếm ảnh trên SgC-Tree (SBIR_SgC) của tập ảnh COREL, 

WANG, ImageCLEF và Staford Dogs trong Bảng 4.5, Bảng 4.6, Bảng 4.7 và Bảng 4.8.  

Bảng 4.5. 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 4.6. 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 
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Bảng 4.7. 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 4.8. 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 

So sánh hiệu suất hệ thống tìm kiếm ảnh dựa trên ontology cho thấy độ chính xác 

đều tốt hơn so với các hệ thống không sử dụng ontology (SBIR_SgC). Cụ thể, với tập 

ảnh COREL, số lượng ảnh không lớn (1000 ảnh) với 10 chủ đề, độ chính xác khi dùng 

ontology tăng 3.0403%, tỷ lệ tăng không quá cao, do số lớp ngữ nghĩa (chủ đề) ảnh 

không quá lớn. Đối với tập ảnh WANG, số lượng ảnh nhiều hơn (10.800 ảnh) và số lớp 

ngữ nghĩa lớn (80 chủ đề), đồng thời, do chất lượng ảnh của bộ WANG thấp, nên hiệu 

suất hệ tìm kiếm ảnh dựa trên SgC-Tree bị ảnh hưởng, vì vậy khi sử dụng ontology hiệu 

suất tìm kiếm ảnh tăng vượt trội hơn với 5.5255%. Điều này chứng tỏ, phương pháp tìm 

kiếm ảnh trên ontology được đề xuất truy xuất tập ảnh không chỉ tương tự về mặt nội 

dung cấp thấp mà còn tương tự về ngữ nghĩa cấp cao, do đó khắc phục được các vấn đề 

như chất lượng thấp, tính phân tán của bộ dữ liệu. Hiệu suất tìm kiếm ảnh sử dụng 

ontology trên tập ảnh ImageCLEF và Stanford Dogs cũng tăng với tỷ lệ lần lượt là 

5.8172% và 3.1178%. Các kết quả so sánh chứng tỏ, phương pháp tìm kiếm ảnh trên 

ontology nâng cao độ chính xác. Tuy nhiên, phương pháp đề xuất của chúng tôi kết hợp 

tìm kiếm ảnh từ đặc trưng cấp thấp trên hệ thống CBIR (SgC-Tree) và ontology, do đó, 

thời gian tìm kiếm ảnh cũng vì thế mà cao hơn so với hệ SBIR_SgC. Ngoài ra, các đồ 

thị Precision-Recall và ROC dựa trên ontology và dựa trên SgC-Tree (Hình 4.26, Hình 

4.27, Hình 4.28, Hình 4.29) được biểu diễn. Mỗi đường cong trên đồ thị Precision – 

Recall là một thư mục ảnh. Diện tích dưới đường cong càng lớn, độ chính xác truy vấn 

càng cao. Đồng thời, đường cong ROC cho biết tỷ lệ kết quả truy vấn đúng hoặc sai, 

diện tích dưới đường cong ROC càng lớn, tỷ lệ truy vấn đúng càng cao. 
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(a) 

 

(b) 

Hình 4.26. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên SBIR_SgC (a) và OnSBIR (b) của tập ảnh COREL 

 

(a) 

 

(b) 

Hình 4.27. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên SBIR_SgC (a) và OnSBIR (b) của tập ảnh WANG 
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(a) 

 

(b) 

 Hình 4.28. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên SBIR_SgC (a) và OnSBIR (b) của tập ảnh ImageCLEF 

 

(a) 

 

(b) 

Hình 4.29. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên SBIR_SgC (a) và OnSBIR (b) của tập ảnh Stanford Dogs 
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Kết quả thực nghiệm được thể hiện trên các đồ thị cho thấy, diện tích dưới đường 

cong đồ thị Precision-Recall và ROC của OnSBIR đều lớn hơn so với kết quả của 

SBIR_SgC, chứng tỏ độ chính xác và tỷ lệ phân loại đúng đều tốt hơn. Vậy, phương 

pháp tìm kiếm ảnh dựa trên ontology đã nâng cao hiệu quả tìm kiếm ảnh. Chúng tôi thực 

hiện so sánh kết quả tìm kiếm ảnh trên ontology với các phương pháp khác trên cùng tập 

ảnh ImageCLEF, được mô tả trong Bảng 4.9. 

Bảng 4.9. 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 

Trong Bảng 4.9, các phương pháp sử dụng ontology cho tìm kiếm ảnh được so 

sánh gồm: (1) Vijayarajan V. và cộng sự (2016) [73] thực hiện tìm kiếm trên ontology 

dựa trên việc phân tích văn phạm của văn bản để xác định từ khóa. Hiệu suất tìm kiếm 

ảnh trên ontology của phương pháp này là chưa cao do phụ thuộc nhiều vào các chú thích 

ảnh, thường có độ chính xác không tốt; (2) Nhóm nghiên cứu Allani O. (2017) [7] thực 

hiện kết hợp giữa đặc trưng cấp thấp trên đồ thị và ngữ nghĩa cấp cao trên ontology. Tuy 

nhiên, đặc trưng cấp thấp được trích xuất theo phương pháp SIFT không hiệu quả với 

tập ảnh đa đối tượng, đồng thời việc xây dựng ontology hoàn toàn tự động, không có sự 

chỉnh sửa, cập nhật của chuyên gia, do đó, việc xây dựng ontology dễ sai sót, độ tin cậy 

không cao, nên độ chính xác còn thấp. Ngoài ra, các phương pháp tìm kiếm ngữ nghĩa 

ảnh dựa vào các kỹ thuật học máy hiện đại cũng được so sánh với phương pháp được đề 

xuất: (3) Phương pháp HDLA (Hybrid Deep Learning Architecture) mô hình hóa các 
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mối tương quan bậc cao giữa các từ trực quan nhằm  giảm khoảng cách ngữ nghĩa trong 

tìm kiếm ảnh [11]; (4) Phương pháp SDCH (Semantic Deep Cross-modal Hashing) sử 

dụng mạng CNN để trích xuất đặc trưng và hàm băm sâu để lấy ngữ nghĩa ảnh [79]; 

Phương pháp CPAH (Consistency Preserving Adversarial Hashing) nhằm khai thác tính 

nhất quán về ngữ nghĩa, các đặc trưng được trích xuất dựa trên mạng CNN [78]. 

Trong phương pháp OnSBIR đề xuất, tập các hình ảnh tương tự theo nội dung cấp 

thấp được chọn lọc từ SgC-Tree, do đó có độ chính xác cao. Đồng thời, khi kết hợp với 

tập ảnh tương tự về mặt ngữ nghĩa dựa trên ontology, đã nâng cao hơn về độ chính xác. 

Lúc này, tập ảnh tương tự thu được không chỉ tương tự về nội dung mà còn tương tự về 

ngữ nghĩa cấp cao. Do đó, phương pháp này có độ chính xác cao hơn các phương pháp 

được sử dụng để so sánh, kể cả những phương pháp dựa trên mạng học sâu. Vậy, phương 

pháp tìm kiếm ảnh dựa trên ontology được đề xuất là đúng đắn và hiệu quả. 

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 có khả năng mở rộng, bổ sung 

dữ liệu từ các tập ảnh khác để làm phong phú thêm hình ảnh và ngữ nghĩa. Thực nghiệm 

xây dựng khung ontology bán tự động được triển khai trên tập ảnh ImageCLEF, và bổ 

sung dữ liệu với các tập ảnh COREL, WANG và Stanford Dogs. Tìm kiếm ảnh dựa trên 

ontology là từ một ảnh đầu vào, thực hiện truy vấn trên SgC-Tree và phân lớp tập ảnh 

tương tự thu được để tìm tập từ vựng thị giác. Từ đó, câu lệnh SPARQL được tạo ra tự 

động để tìm kiếm trên ontology. Hệ tìm kiếm ảnh theo ngữ nghĩa dựa trên sự kết hợp 

của kỹ thuật học máy và ontology (OnSBIR) được xây dựng. Hệ truy vấn 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 khác. Điều này chứng tỏ các đề xuất trong 

chương này là đúng đắn và hiệu quả.  
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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. 

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 
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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; 

(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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