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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 

1.1 Tổng quan về hệ thống phân lớp ảnh 

Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin 

và truyền thông trong thời đại chuyển đổi số, số lượng ảnh ngày càng 

lớn. Cơ sở dữ liệu ảnh ImageNet là cơ sở dữ liệu ảnh phổ biến nhất 

trong các cuộc thi phân lớp ảnh. Cơ sở dữ liệu này gồm 1,2 triệu 

ảnh, phân thành 1000 lớp. Ngoài ra, có rất nhiều cơ sở liệu ảnh có 

kích thước cực lớn khác, như thư viện ảnh số trong các ứng dụng 

thực tế của các cá nhân, tổ chức. Nhu cầu gom nhóm và phân lớp 

ảnh là tất yếu.  

Bài toán phân lớp ảnh yêu cầu xác định ánh xạ từ không gian 

biểu diễn ảnh vào L lớp cho trước C1, C2, …, CL. Hình (1.1) biểu thị 

toán phân lớp ảnh kích thước W × H trên không gian màu RGB vào 

L lớp cho trước. 

Hình 1.1: Bài toán phân lớp ảnh L lớp trên không gian RGB 

X là một ảnh đầu vào được biểu diễn trong không gian RGB 

thông qua các thiết bị tiếp nhận ảnh kỹ thuật số thông dụng. Ma trận 

điểm ảnh màu RGB của ảnh đầu vào có kích thước W×H (độ rộng 

và chiều cao của ảnh). Như vậy, các phần tử Iij của ma trận I sẽ thuộc 

không gian R3 tương ứng với các giá trị cường độ màu R, G, B. 
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Thông thường, miền giá trị màu từ 0..255. Tương tự đối với ảnh đầu 

vào trong các không gian màu khác như HSV, CMYK…  

Sử dụng kỹ thuật đơn đặc trưng, quá trình phân lớp ảnh gồm 

2 giai đoạn: Trích chọn đặc trưng ảnh và phân lớp. Sử dụng tổ hợp 

đa đặc trưng, quá trình phân lớp ảnh được chia ra làm 3 giai đoạn 

chính như sau:  

Giai đoạn 1: Trích chọn và biểu diễn đa đặc trưng ảnh. Mỗi 

phương pháp trích chọn và biểu diễn đặc trưng phù hợp với một số 

loại ảnh đầu vào khác nhau.  

Khi đó, ảnh đầu vào sẽ được biểu diễn trong m không gian 

con, tương ứng với m vectơ đặc trưng. Điều mấu chốt là các đặc 

trưng không những phản ánh các đặc điểm riêng lẻ, mà phải thể hiện 

được mối tương quan giữa chúng. 

Giai đoạn 2: Phân lớp ảnh theo các nhóm đặc trưng. Mỗi bộ 

phân lớp sẽ ánh xạ ảnh vào một nhãn lớp xác định, sử dụng thông 

tin vectơ đặc trưng ảnh. Khi ảnh có m vectơ đặc trưng, sẽ cần có m 

bộ phân lớp: các phương pháp trong trí tuệ nhân tạo như K-Mean, 

KNN, Adaboost, mạng nơron, SVM, CNN. Cách tiếp cận phân lớp sử 

dụng tổ hợp đa đặc trưng sẽ dùng nhiều bộ phân lớp theo các vectơ 

đặc trưng.  

Giai đoạn 3: Hợp nhất kết quả phân lớp theo các nhóm đặc 

trưng, để đưa ra kết luận về nhãn phân lớp cho ảnh đầu vào. Có nhiều 

kỹ thuật hợp nhất: Phương pháp trung bình, đa số, min, max. Có thể 

đánh trọng số cho các kết quả phân lớp riêng lẻ, sử dụng mạng 

nơron, SVM.  

Trong phạm vi nghiên cứu, luận án đề xuất kiến trúc phân lớp 

ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng của ảnh, nhằm nâng cao độ 
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chính xác. 

1.2 Động cơ nghiên cứu 

Phân lớp ảnh là một bài toán còn nhiều thách thức được các 

nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thị giác máy tính quan tâm. Hệ thống 

phân lớp ảnh được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như nhận 

dạng, xác thực, theo vết, truy vấn ảnh, phân lớp biểu cảm khuôn mặt, 

phân loại trái cây, cấp độ phỏng của bệnh nhân,... Đây là nghiên cứu 

có tính mới, có ứng dụng thực tiễn cao. 

Hơn nữa, từ khảo sát tổng quan về các công trình nghiên cứu 

liên quan, luận án nhận thấy rằng việc thực hiện nghiên cứu là cần 

thiết xuất phát từ những thách thức trong xây dựng các mô hình tính 

toán khi phân lớp ảnh. Các thách thức đặt ra trong việc xây dựng hệ 

thống phân lớp ảnh như sau: 

(1) Khó khăn trong lựa chọn và biểu diễn đặc trưng ảnh phù 

hợp với yêu cầu phân lớp (có tính chất tách lớp rõ ràng và không 

trùng với đặc trưng dùng để so khớp). 

(2) Khó khăn trong xây dựng mô hình phân lớp ảnh phù với yêu 

cầu về độ chính xác và tốc độ xử lý trong quá trình huấn luyện và 

phân lớp của các ứng dụng thực tế. 

(3) Cần tổ chức, xử lý cơ sở dữ liệu ảnh một cách hiệu quả nhằm 

mục đích tăng tốc độ tính toán của hệ thống phân lớp. 

1.3 Mục tiêu của luận án 

Từ các khảo sát và động cơ nghiên cứu ở trên, mục tiêu và 

phạm vi nghiên cứu của đề tài là xây dựng mô hình tính toán để giải 

quyết bài toán phân lớp ảnh sử dụng tổ hợp đa đặc trưng, áp dụng 

mô hình tính toán vào một số bài toán phân lớp ảnh cụ thể, có tính 

ứng dụng cao như: Phân lớp biểu lộ cảm xúc ảnh khuôn mặt, phân 
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lớp ảnh hoa, phân lớp ảnh y khoa… 

1.4 Các đóng góp chính của luận án 

Luận án đã có những đóng góp mới về mặt khoa học như sau: 

(1) Đóng góp thứ nhất: Đề xuất kiến trúc phân lớp ảnh đa tầng 

sử dụng tổ hợp đa đặc trưng theo hướng tiếp cận kết hợp muộn. 

Kiến trúc gồm: Tầng phân lớp đơn, module  chuyển đổi và tầng tích 

hợp. Tầng phân lớp đơn gồm m bộ phân lớp để tổ hợp m vectơ đặc 

trưng của ảnh đầu vào. Module chuyển đổi tổ hợp đầu ra của m bộ 

phân lớp đơn, dựa theo mối quan hệ của m đầu ra. Tầng tích hợp 

cho phép tổ hợp m kết quả phân lớp thành 1 kết luận phân lớp chung 

cho toàn mô hình.  

(2) Đóng góp thứ hai: Áp dụng kiến trúc phân lớp ảnh đa tầng 

sử dụng tổ hợp đa đặc trưng thủ công. Luận án hiện thực kiến trúc 

phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng thủ công trên các 

bài toán cụ thể: MANN, ANN-KNN, ANN-SVM, và Multi-SVM.  

(3) Đóng góp thứ ba: Phát triển kiến trúc phân lớp ảnh đa tầng 

sử dụng tổ hợp đa đặc trưng tự động (đặc trưng dựa vào học sâu). 

Áp dụng kiến trúc phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng 

tự động dùng CNN, với các hiện thực cho các bài toán thực tế cụ 

thể: Phân lớp cấp độ phỏng, phát hiện sự xuất hiện quảng cáo, phát 

hiện bất thường trong ảnh X-ray phổi.  

1.5 Cấu trúc luận án  

Cấu trúc trình bày luận án gồm có 6 chương, các công trình 

của tác giả và tài liệu tham khảo.  

- Chương 1. Mở Đầu: Trình bày tổng quan bài toán phân lớp 

ảnh, khảo sát các công trình trong nước và quốc tế, xác định 

động cơ, mục tiêu, phạm vi và các nội dung nghiên cứu của 

luận án. 
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- Chương 2. Kiến Trúc Phân Lớp Ảnh Đa Tầng: Trình bày 

kiến trúc phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng 

cho phân lớp ảnh.  

- Chương 3. Mô Hình Phân Lớp Ảnh Đa Tầng Sử Dụng Tổ 

Hợp Đa Đặc Trưng Thủ Công: Trình bày mô hình phân lớp 

ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng thủ công như: 

MANN tổ hợp 2D-PCA, ANN-KNN tổ hợp đặc trưng ICA và 

đặc trưng hình học, ANN-SVM và Multi-SVM tổ hợp đặc 

trưng theo các kênh màu khác nhau.  

- Chương 4. Mô Hình Phân Lớp Ảnh Đa Tầng Sử Dụng Tổ 

Hợp Đa Đặc Trưng Tự Động: Trình bày mô hình phân lớp 

ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng tự động cho việc 

phát hiện quảng cáo trong ảnh trang web hay video, phân 

lớp cấp độ trong ảnh y khoa phỏng và phát hiện bất thường 

trong ảnh X-ray phổi. 

- Chương 5. Phân Tích Về Kiến Trúc Phân Lớp Ảnh Đa Tầng 

Sử Dụng Tổ Hợp Đặc Trưng Thủ Công Và Tự Động: Phân 

tích, so sánh kiến trúc phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp 

đa đặc trưng thủ công và tự động. Từ đó đưa ra các khuyến 

nghị cho người dùng trong một số ngữ cảnh phân lớp ảnh 

cụ thể. 

- Chương 6. Kết Luận Và Hướng Phát Triển: Tóm lại các 

đóng góp chính của luận án.   
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CHƯƠNG 2. KIẾN TRÚC PHÂN LỚP ẢNH ĐA 

TẦNG 

2.1 Kiến trúc phân lớp ảnh đa tầng 

Khái niệm 1 (Đơn đặc trưng) [LA1] 

Đơn đặc trưng được hiểu là một vectơ đặc trưng, biểu diễn 

cho ảnh. Vectơ đặc trưng này được tạo ra từ một kỹ thuật trích chọn 

đặc trưng ảnh. 

Khái niệm 2 (Đa đặc trưng) [LA1] 

Đa đặc trưng là một bộ gồm nhiều vectơ đặc trưng, biểu diễn 

cho một ảnh hay một phần của ảnh đầu vào. Mỗi vectơ đặc trưng 

của bộ này được tạo ra từ một kỹ thuật trích chọn riêng hoặc là vectơ 

đại diện cho một ảnh con của ảnh đầu vào. 

Luận án nghiên cứu đề xuất kiến trúc phân lớp ảnh đa tầng sử 

dụng tổ hợp đa đặc trưng, cả tự động lẫn thủ công và có khả năng áp 

dụng trong nhiều bài toán thực tế với tập dữ liệu ảnh có đặc thù 

riêng, ví dụ các ứng dụng phân lớp 6 cảm xúc cơ bản trên ảnh khuôn 

mặt, phân lớp 4 cấp độ ảnh y khoa. Luận án đề xuất kiến trúc đa 

tầng, khai thác mối quan hệ giữa các đặc trưng ảnh nhằm nâng cao 

độ chính xác phân lớp [LA1]. Kiến trúc phân lớp ảnh đa tầng sử 

dụng tổ hợp đa đặc trưng được thể hiện trong hình (2.2) gồm: 

(1) Tầng phân lớp đơn: Đưa ra kết quả (vectơ độ thuộc) phân 

lớp dựa trên từng vectơ đặc trưng của ảnh đầu vào. 

(2) Module chuyển đổi: Tìm mối tương quan giữa các bộ phân 

lớp đơn.  

(3) Tầng tích hợp: Tổ hợp kết quả của các bộ phân lớp của tầng 

phân lớp đơn và hợp nhất kết quả thành kết luận phân lớp. 



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Kiến trúc phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa 
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Thuật giải 2.1 [LA1]: Phân lớp ảnh đa tầng sử dụng 

tổ hợp đa đặc trưng 

Đầu vào: Ảnh đầu vào 

Đầu ra: Kết luận thuộc một trong L lớp cho trước 

Xử lý: 

Tiền xử lý: Chuẩn hóa kích thước ảnh và khử nhiễu. 

1. Trích chọn m vectơ đặc trưng: (F1, F2, ..., 

Fm). 

2. Tầng phân lớp đơn: Phân lớp theo các vectơ 

đặc trưng. 

Sử dụng m ánh xạ phân lớp đơn đặc trưng tính được 

độ thuộc vào L lớp cho trước của ảnh đầu vào. 

OLi = ℎ i*(Fi)  , i=1..m. 

3. Module chuyển đổi: Biến đổi m kết quả phân 

lớp theo hệ số tương quan. 

Biến đổi ma trận độ thuộc OL kích thước m x 

L của m bộ phân lớp, ở đây  

𝑂𝐿 =  [

𝑂𝐿1

𝑂𝐿2

…
𝑂𝐿 𝑚

] 

OL  OL’ 

4. Tầng tích hợp: Hợp nhất m kết quả phân lớp 

đơn sau khi chuyển đổi  

OL’  O ∈ [0,1]L 

5. Kết luận ảnh thuộc vào lớp có độ thuộc lớn 

nhất. 
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2.2 Tầng phân lớp đơn 

Tầng phân lớp đơn gồm m bộ phân lớp CLi, i=1..m. Mỗi bộ 

phân lớp cho ra một kết quả độ thuộc vào L lớp của ảnh đầu vào, 

dựa theo vectơ đặc trưng tương ứng đã được trích chọn.  

Ví dụ: Trong bài toán phân lớp 6 cảm xúc cơ bản (vui, buồn, 

giận dữ, sợ hãi, ghê tởm, ngạc nhiên), ảnh khuôn mặt sẽ được trích 

chọn đặc trưng. Khi đó, L = 6. Bộ phân lớp CL nhận đầu vào là vectơ 

đặc trưng F và có đầu ra là vectơ độ thuộc OL = (Ovui, Obuồn, Ogiận dữ, 

Osợ hãi, Oghê tởm, Ongạc nhiên) gồm 6 thành phần, tương ứng với 6 cảm 

xúc cơ bản.  

Thuật giải 2.2: Phân lớp ảnh trong tầng phân lớp 

đơn 

Đầu vào: Đặc trưng Fi  

Đầu ra: Vectơ độ thuộc L chiều OLi 

Xử lý: 

Sử dụng bộ phân lớp cho vectơ đặc trưng ảnh thứ 

i:  

          CLi: Fi  OLi, i = 1..m.  

trong đó,  

Fi là vectơ đặc trưng thứ i của ảnh đầu vào 

OLi là vectơ độ thuộc (L chiều) tương ứng với L 

lớp.  

Bộ phân lớp có thể là bộ phân lớp SVM, mạng nơron nhân tạo, 

KNN, Adaboost hay dùng các mô hình học sâu như CNN, tùy vào 

từng ngữ cảnh bài toán cụ thể. 
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2.3 Module chuyển đổi 

Module chuyển đổi tìm mối tương quan giữa các đầu ra của 

m bộ phân lớp (vectơ độ thuộc L chiều) của tầng phân lớp đơn. 

Module chuyển đổi sẽ biến đổi ma trận m × L (tất cả các đầu ra của 

tầng phân lớp đơn) thành một ma trận m × L mới dựa theo mối tương 

quan của các đầu ra, thay vì chuyển các đầu ra của tầng phân lớp 

đơn vào tầng tích hợp để hợp nhất kết quả phân lớp.  

Module chuyển đổi thực hiện 2 bước tính toán trên đầu ra của 

tầng phân lớp đơn được minh họa như sau: 

(1) Chuẩn hóa vectơ độ thuộc của m bộ phân lớp đơn thành m 

vectơ xác suất. Mỗi vectơ độ thuộc có L chiều. Do đó, sau khi chuẩn 

hóa ta được m vectơ xác suất có L chiều, hay ma trận m x L (m dòng 

và L cột). Trong đó, mỗi dòng là một vectơ xác suất. 

(2) Biến đổi ma trận đầu ra của tầng phân lớp đơn dùng hệ số 

tương quan giả Gauss. 

Thuật giải 2.3: Chuyển đổi đầu ra của m bộ phân lớp 

đơn  

Đầu vào: Ma trận độ thuộc OL có kích thước m x L, 

mỗi dòng chính là OLi ∈ [0,1]L với i =1..m  

Đầu ra: Ma trận chuyển đổi OL’ có kích thước m x L 

phản ánh sự tương quan giữa các đầu ra của tầng phân 

lớp  

Xử lý: 

1. Chuẩn hóa vectơ độ thuộc thành vectơ xác suất 

2. Chuyển đổi ma trận dùng hệ số tương quan giả 

Gauss 

Chuyển đổi ma trận đầu ra bằng hệ số tương quan dựa theo 
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phân phối Gauss. Biến đổi ma trận vectơ xác suất dùng hệ số tương 

quan giả Gauss về vị trí: 

 

    1..Lq , 1..mp                                                          

 )),].,[(max(max
11

'






XS

ij

L

j

m

i
pq OLjqipwOL

 

(2.1) 

Trong công thức (2.1), 

m

i 1
max


 lấy giá trị lớn nhất theo m dòng 

(m vectơ đặc trưng), 

L

j 1
max


 lấy giá lớn nhất theo L cột (L lớp cho 

trước), w[p-i,q-j] là trọng số liên kết phần tử đầu vào thứ (i,j) chính 

là OLij với phần tử đầu ra (p,q), được xác định bởi:  

𝑤[𝑙, 𝑘] = 𝑒−(𝛽2(𝑙2+ 𝑘2) (2.2) 

Hệ số tương quan giữa đầu ra của các bộ phân lớp đơn: Tương 

quan về vị trí theo dạng giả Gauss được xác định theo công thức 

(2.2), nên càng xa vị trí đang xét, hệ số w càng nhỏ (xem hình 2.2). 

Các đầu ra của cùng 1 bộ phân lớp sẽ nằm trên một hàng và các đầu 

ra trên cùng một cột (kết quả đánh giá độ thuộc một lớp của các bộ 

phân lớp khác nhau) gần vị trí đang xét hơn các đầu ra còn lại. Do 

đó, sẽ nhận hệ số w lớn và như vậy sẽ có ảnh hưởng lớn đến đầu ra 

ở vị trí đang xét. 

Lấy max giúp triệt tiêu giá trị nhỏ, so với tương quan các giá 

trị kết luận khác, có thể xem là các kết quả nhiễu. Dữ liệu đầu ra sau 

khi chuẩn hóa theo phân bố tập trung về dạng vectơ xác suất thuộc 

[0,1] nên hệ số tương quan theo giả Gauss là phù hợp. Bộ hệ số này 
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phản ánh tầm ảnh hưởng của tất cả đầu ra của tất cả các bộ phân lớp 

đến 1 vị trí đầu ra cụ thể.  

Hình 2.2: Hệ số tương quan giả Gauss 

2.4 Tầng tích hợp 

Tầng tích hợp cũng có thể coi là bộ phân lớp với đầu vào là 

m kết quả phân lớp của tầng phân lớp đơn sau khi qua module 

chuyển đổi (để phản ánh mối tương quan của các đặc trưng). Đầu ra 

của tầng tích hợp là kết luận phân lớp cuối cùng (hợp nhất m kết quả 

phân lớp của tầng phân lớp đơn). Như vậy, đầu ra của tầng tích hợp 

cũng sẽ là vectơ độ thuộc L chiều. Dựa trên giá trị lớn nhất về độ 

thuộc, có thể đưa ra kết luận ảnh đầu vào thuộc vào lớp có độ thuộc 

lớn nhất. 

Kiến trúc đa tầng đề xuất không xác định mối quan hệ ngay 

từ khâu biểu diễn mà tìm mối quan hệ đầu ra của các bộ phân lớp 

của tầng phân lớp đơn. Kiến trúc đa tầng không tìm mối quan hệ ở 

mức biểu diễn vì các không gian biểu diễn đặc trưng ảnh có thể độc 

lập, khó phát hiện cơ sở của quan hệ này để tích hợp. Mô hình đa 
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tầng không hợp nhất ở mức đặc trưng, mà hợp nhất sau khi đã phân 

lớp các đặc trưng riêng lẻ., vì một số lý do sau: 

(1) Kết hợp m đặc trưng riêng lẻ thành một đặc trưng có số 

chiều lớn có thể làm cho bùng phát tổ hợp khi số chiều tăng lên. 

(2) Các đặc trưng có thể không tương thích nhau để có thể kết 

hợp một cách phù hợp. Ví dụ, vectơ biểu diễn đặc trưng hình học 

của khuôn mặt và đặc trưng ICA của ảnh khuôn mặt là hoàn toàn 

không tương thích với nhau để kết hợp. 

(3) Hầu hết các hệ thống phân lớp ảnh trong thực tế giới hạn 

quyền truy xuất đặc trưng được sử dụng trong các sản phẩm của họ 

vì lý do độc quyền. 

(4) Mô hình đa tầng sử dụng tầng tích hợp để hợp nhất ở mức 

quyết định trên cùng không gian độ thuộc có L chiều thay vì hợp 

nhất ở mức đặc trưng có thể có số chiều hoàn toàn khác nhau trong 

m không gian đặc trưng ảnh. Tầng tích hợp sẽ thực hiện hợp nhất 

kết quả của m bộ phân lớp, cho ra kết luận phân lớp cuối cùng theo 

cách tiếp cận kết hợp muộn. Như vậy, tầng tích hợp biết cách vận 

dụng tầm quan trọng của từng kết quả của các bộ phân lớp của tầng 

phân lớp đơn. 

Bộ tích hợp cho phép tăng tính linh hoạt và khả năng áp dụng 

trong các ngữ cảnh thực tế, do tầm quan trọng của các kết quả của 

các bộ phân lớp của tầng phân lớp đơn sẽ được xác định tùy theo dữ 

liệu. Thật vậy, mô hình kết hợp muộn theo trung bình chỉ phù hợp 

khi hệ số tin cậy của tất cả bộ phân lớp như nhau. Mô hình kết hợp 

muộn sử dụng trọng số xác định trước là hệ số tin cậy của các bộ 

phân lớp đơn (tương ứng với các vectơ đặc trưng ảnh) không phù 

hợp khi hệ số tin cậy của các kết quả của các bộ phân lớp thay đổi, 
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tùy theo dữ liệu của người sử dụng. Ví dụ, phân lớp 6 cảm xúc khuôn 

mặt dựa trên tổ hợp các đặc trưng mắt, mũi, miệng và tổng thể khuôn 

mặt. Khi áp dụng vào dữ liệu ảnh khuôn mặt khách hàng của hãng 

kính Ray Ban, hệ số tin cậy, tầm quan trọng của bộ phân lớp cảm 

xúc dựa trên đặc trưng mắt phải thấp, so với hệ số tin cậy phân lớp 

cảm xúc dựa trên đặc trưng mũi, miệng. 

2.5 Phân tích đánh giá 

Các bài toán phân lớp ảnh, ứng dụng trong thực tế, nhiều khi 

chỉ cần đưa về kết luận phân lớp trên số lượng lớn nhỏ. Ví dụ, bài 

toán phân lớp cảm xúc cơ bản của khuôn mặt cần đưa ra kết luận 

phân lớp về một trong 6 cảm xúc cơ bản khuôn mặt hay bài toán 

nhận dạng cấp độ phỏng của bệnh nhân cần đưa ra kết luận phân lớp 

về một trong 4 cấp độ phỏng của bệnh nhân. 

Kiến phân lớp đa tầng được đề xuất trong luận án có tính uyển 

chuyển, linh hoạt cao, dễ tùy biến vào các ứng dụng phân lớp ảnh 

trong thực tế. Các cơ sở dữ liệu ảnh dùng trong ứng dụng thực tế 

cũng có những ngữ cảnh giới hạn, theo yêu cầu ứng dụng. Vì vậy, 

kiến trúc đa tầng được đề xuất sẽ giúp nâng cao độ chính xác, tăng 

tính ứng dụng trong những tập ảnh giới hạn trong một số điều kiện 

thực tế.  

Bên cạnh đó, kiến trúc phân lớp đa tầng giúp nâng cao độ 

chính xác phân lớp, do khai thác mối tương quan giữa các bộ phân 

lớp, giúp khắc phục các hạn chế của bộ phân lớp của tầng phân lớp 

đơn. Ngay cả khi các bộ phân lớp đơn sử dụng các mô hình học sâu 

hiện có khả năng tự động xây dựng đặc trưng vẫn bị những hạn chế 

trong việc học mối quan hệ của các đặc trưng trong ảnh. 

2.6 Kết luận chương 2 
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Mô hình đa tầng giúp nâng cao độ chính xác phân lớp do phản 

ánh mối tương quan giữa các bộ phân lớp đơn, giúp khắc phục phần 

nào các hạn chế của các mô hình học sâu hiện nay trong việc học 

mối quan hệ của các đặc trưng ảnh.  

Mô hình đề xuất có tính uyển chuyển giải quyết được rộng 

khắp các bài toán vừa và nhỏ trong nhiều lĩnh vực ví dụ như phân 

lớp ảnh y khoa (ảnh X-Ray, ảnh phỏng), phân lớp ảnh quảng cáo, 

phân lớp biểu cảm khuôn mặt... Mô hình đề xuất đã thu hút sự quan 

tâm của những nhà khoa học nghiên cứu cùng ngành.  

Các kết quả nghiên cứu này đã công bố trong 1 bài báo hội 

nghị trong nước, 1 bài báo tạp chí trong nước và 1 bài báo tạp chí 

quốc tế.  

  [LA1] Trần Sơn Hải, Lê Hoàng Thái, Nguyên Thanh Thủy, 

“Phân Lớp Ảnh Dựa Trên Tổ Hợp Đa Đặc Trưng”, Tạp chí Đại học 

Sư Phạm, Tp. HCM, (2018), ISSN: 1859-3100, 15(12), pp. 67-81. 

 [LA2] Hai Son Tran, Thai Hoang Le, and Thuy Thanh 

Nguyen. “Phân Lớp Ảnh Đa Đặc Trưng và Ứng Dụng.” Hội nghị 

Quốc gia lần thứ 20 về Điện Tử, Truyền Thông, và Công Nghệ 

Thông (REV-ECIT), Tp. HCM, Việt Nam, ISBN: 978-604-67-

1021-9, (12/2017). 

 [LA7] Hai, Tran Son, Thai Hoang Le, and Nguyen Thanh 

Thuy. “Image classification using support vector machine and 

artificial neural network.” International Journal of Information 

Technology and Computer Science (IJITCS), ISSN (Print): 2074-

9007, ISSN (Online): 2074-9015, DOI: 10.5815/ijitcs 4.5 (2012). 
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CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH PHÂN LỚP ẢNH ĐA TẦNG 

SỬ DỤNG TỔ HỢP ĐA ĐẶC TRƯNG THỦ CÔNG 

3.1 Phân lớp ảnh tổ hợp đa đặc trưng thủ công 

Khái niệm 3 (Đặc trưng thủ công) [LA1] 

Đặc trưng thủ công (handcrafted/engineered features) là các 

đặc trưng được tạo ra dựa trên cơ sở quan sát các đặc thù của ảnh. 

Có nhiều kỹ thuật xây dựng đặc trưng thủ công như: LBP, SIFT, 

BoW, VLAT… 

Mỗi kỹ thuật phân lớp đều có ưu và nhược điểm riêng. Một 

số kỹ thuật đạt độ chính xác cao trong bài toán phân lớp này nhưng 

lại không cao trong bài toán khác. Một số kỹ thuật không hiệu quả, 

khi gặp các thách thức về độ sáng, bị quay/dịch chuyển. Trong khi 

đó, một số kỹ thuật phân lớp với độ chính xác cao, nhưng thời gian 

huấn luyện và thời gian phân lớp lớn.  

Kiến trúc đa tầng được đề xuất cho thấy việc kết hợp nhiều 

kỹ thuật tính toán thông minh là khả thi và cần thiết, nhằm nâng cao 

hiệu quả cho hệ thống phân lớp. Kiến trúc phân lớp ảnh đa tầng sử 

dụng tổ hợp đa đặc trưng thủ công là một dạng kiến trúc đa tầng cho 

bài toán phân lớp ảnh m vectơ phân vào L lớp định nghĩa trước.  

Nghiên cứu phân tích tiếp cận đa đặc trưng thủ công, có thể 

nhận thấy, các phương pháp thường thực hiện trích chọn nhiều vectơ 

đặc trưng bằng các kỹ thuật trích chọn đặc trưng thủ công. Mỗi vectơ 

đặc trưng sẽ là đầu vào cho một bộ phân lớp trong tầng phân lớp đơn 

của kiến trúc đa tầng. Sau đó, tầng tích hợp đánh giá mức độ tin cậy 

của  các không gian biểu diễn ảnh và hợp nhất các kết quả đưa ra kết 

luận dựa theo độ tin cậy.  
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3.2 Mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đặc trưng thủ 

công  

Một cách tổng quát, mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng m 

đặc trưng thủ công vào L lớp có dạng như sau: 

Tầng phân lớp đơn: Gồm m bộ phân lớp tương ứng cho m 

vectơ đặc trưng thủ công (F1, F2, …, Fm) của ảnh đầu vào. Mỗi vectơ 

của ảnh đầu vào được xác định nhờ kỹ thuật trích chọn đặc trưng thủ 

công. Bộ phân lớp CL1 phân lớp ảnh đầu vào dựa theo đặc trưng F1. 

Bộ phân lớp CL2 phân lớp ảnh đầu vào dựa theo đặc trưng F2... Bộ 

phân lớp CLm sẽ phân lớp ảnh đầu vào dựa theo đặc trưng Fm.  

Các bộ phân lớp đơn này sẽ cho đầu ra là một vectơ độ thuộc 

L chiều ứng với L lớp cần phân loại. Như vậy, các bộ phân lớp đơn 

đã chiếu các vectơ đặc trưng vào cùng không gian độ thuộc L chiều 

để tầng tiếp theo có thể tiến hành hợp nhất m kết quả phân lớp đơn 

này. 

Tầng tích hợp: Có nhiệm vụ tổng hợp m kết quả phân lớp của 

m bộ phân lớp ở tầng phân lớp đơn. Tầng này có thể sử dụng kỹ 

thuật tuyển chọn, trung bình, trung bình có trọng số w được xác định 

dựa vào dữ liệu huấn luyện hay kỹ thuật máy học như mạng nơron 

hay SVM. Việc sử dụng công cụ máy học ở tầng tích hợp giúp mô 

hình xác định trọng số của các bộ phân lớp đơn thông qua quá trình 

huấn luyện, hay nói cách khác trọng số được tính toán dựa vào tập 

dữ liệu huấn luyện.  

3.3 Áp dụng mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa 

đặc trưng thủ công  

3.3.1 Mô hình đa mạng nơron (MANN) 

MANN [CT5] là một thể hiện cụ thể của mô hình phân lớp 
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ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng. Mô hình này có tầng phân 

lớp đơn gồm m mạng nơron. CL1..CLm là các bộ phân lớp dùng mạng 

nơron. Tầng tích hợp dùng mạng nơron kết hợp để hợp nhất kết quả 

phân lớp của m mạng nơron, trong đó, m là số vectơ đặc trưng trích 

chọn thủ công của ảnh đầu vào và L là số lớp. 

Kết quả thực nghiệm MANN cho phân lớp cảm xức khuôn 

mặt cho thấy tổ hợp 4 đặc trưng 2D-PCA (chiếu theo dòng, theo cột, 

theo đường chéo và theo khối) khác nhau, và hợp nhất kết quả phân 

lớp theo phương pháp trung bình giúp nâng cao độ chính xác lên 

89%, so với việc chỉ dùng 1 đặc trưng 2D-PCA duy nhất (đặc trưng 

2D-PCA theo khối có độ chính xác là cao nhất 86%) [CT5].  

Ngoài ra, hợp nhất dùng máy học ANN để xác định tầm quan 

trọng của các bộ phân lớp đơn trong mô hình MANN giúp nâng cao 

độ chính xác cao từ 89% (phương pháp hợp nhất trung bình) lên 

93%.  

3.3.2 Mô hình ANN-KNN  

Mô hình ANN-KNN [LA5] là một thể hiện cụ thể của mô hình 

phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng thủ công với tầng 

phân lớp đơn có 2 bộ phân lớp gồm: CL1 là 1 mạng nơron nhân tạo 

(ANN) và CL2 là 1 bộ phân lớp theo k láng giềng (KNN). Tầng tích 

hợp dùng hàm Minimum, thay vì dùng công cụ máy học. Như vậy, 

mỗi ảnh đầu vào chỉ trích chọn thành 2 vectơ đặc trưng.  

Mô hình này áp dụng vào bài toán phân lớp 6 cảm xúc cơ bản 

của khuôn mặt với đặc trưng ICA làm đầu vào cho bộ phân lớp CL1 

dùng mạng nơron và đặc trưng hình học làm đầu vào cho bộ phân 

lớp CL2 dùng KNN. Các đặc trưng hình học dùng làm đầu vào cho 

bộ phân lớp KNN giúp tái sử dụng các tính toán về khoảng cách của 
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đặc trưng hình học trong quá trình gom nhóm của KNN. Mô hình 

ANN-KNN cho phân lớp biểu cảm khuôn mặt. 

Mô hình ANN-KNN tổ hợp 2 loại đặc trưng hoàn toàn khác 

nhau: ICA và đặc trưng hình. Mục đích hiện thực mô hình phân lớp 

ảnh đa tầng ANN-KNN để kiểm tra khả năng tổ hợp các đặc trưng 

hoàn toàn khác nhau (với các kỹ thuật máy học tách biệt) có giúp 

nâng cao độ chính xác phân lớp không? 

Các thực nghiệm được thực hiện trên cơ sở dữ liệu ảnh JAFEE 

cho thấy tổ hợp 2 đặc trưng (ICA và đặc trưng hình học) giúp nâng 

cao độ chính xác phân lớp biểu cảm gương mặt lên 92.38%, so với 

việc chỉ dùng 1 đặc trưng duy nhất (đặc trưng ICA có độ chính xác 

là 91.43% và đặc trưng hình học có độ chính xác là 90.48%) [LA5].  

3.3.3 Mô hình kết hợp ANN-SVM 

Mô hình ANN-SVM [LA7] là một thể hiện khác của mô hình 

phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng thủ công với tầng 

phân lớp đơn có m=3 bộ phân lớp gồm: CL1, CL2 , …, CLm là các 

mạng nơron nhân tạo ANN. Tầng tích hợp dùng SVM. Như vậy, bộ 

phân lớp SVM ở tầng tích hợp đóng vai trò hợp nhất kết quả phân 

lớp đơn của các mạng nơron. Đây là một dạng kết hợp muộn, sau 

khi các vectơ đặc trưng của ảnh đầu vào đã được quy về cùng không 

gian L chiều.  

Mô hình này áp dụng cho bài toán phân lớp ảnh các chữ số 

La Mã. Các thực nghiệm trên dữ liệu thực tế với 10 lớp chữ số La 

Mã (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) cho thấy các kết quả thú 

vị của mô hình ANN-SVM. Mô hình đề xuất đạt kết quả rất cao trong 

trường hợp phân tách các lớp chữ La Mã I, V, X vì các chữ La Mã 

này hoàn toàn khác biệt nhau. Tuy nhiên, mô hình có một số trường 
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hợp sai sót giữa I với II với III, IV với V, VI với VII với VIII, hay 

IX với X do các chữ số La Mã này có một số nét giống nhau [LA7]. 

3.3.4 Mô hình Multi-SVM 

Mô hình Multi-SVM [LA6] là một thể hiện cụ thể của mô hình 

phân lớp đa tầng với tầng phân lớp đơn có m bộ phân lớp, gồm: 

CL1..CLm là các bộ phân lớp SVM. Tầng tích hợp chỉ dùng phương 

pháp lấy theo đa số, phương pháp lấy trung bình, hay phương pháp 

lai (tích hợp theo cả hai cách này). Mô hình này áp dụng vào bài 

toán phân lớp ảnh hoa, với tầng phân lớp đơn gồm 3 bộ phân lớp 

SVM tương ứng với các kênh màu của ảnh (RGB).  

Các thực nghiệm trên dữ liệu của Oxford Flower Dataset 

(www.flowers.vg) cho thấy các kết quả của mô hình Multi-SVM. Kết 

quả thực nghiệm cho thấy khi dùng hàm nhân Gauss, hàm nhân đa 

thức, tổ hợp kết quả phân lớp tốt hơn chỉ sử dụng 1 bộ phân lớp đơn 

theo một kênh màu. Ngoài ra, kết quả thử nghiệm cho thấy cách hợp 

nhất kết quả theo đa số cho kết quả không tốt so với cách hợp nhất 

của mô hình Multi-SVM [LA6].  

3.4 Kết luận chương 3 

Luận án áp dụng mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ 

hợp đa đặc trưng thủ công trên một số loại ảnh như: Ảnh khuôn mặt, 

ảnh chữ số La Mã và ảnh hoa. Đồng thời thử nghiệm một số phương 

pháp trích chọn đặc trưng  ảnh, cũng như một số mô hình phân lớp 

đa tầng: Mô hình đa mạng MANN, mô hình ANN-KNN cho ảnh 

khuôn mặt, mô hình ANN-SVM cho ảnh chữ số La MÃ, và mô hình 

Multi-SVM cho ảnh hoa. Mô hình phân lớp ảnh đa tầng được đề xuất 

yêu cầu số lượng lớp phải xác định trước, ví dụ phân lớp 6 lớp cảm 

xúc cơ bản của khuôn mặt, 10 lớp chữ số La Mã (I-X). Các kết quả 
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thực nghiệm cho thấy để đạt độ chính xác cao, cần phải trích chọn 

các đặc trưng chính xác và lựa chọn đặc trưng phù hợp với bài toán 

thực tế. Ngoài ra, kết hợp nhiều bộ phân lớp sẽ giúp nâng cao độ 

chính xác của hệ thống phân lớp. 

Trong giai đoạn phân lớp, việc sử dụng một kỹ thuật  tính toán 

thông minh như: các phương trong trí tuệ nhân tạo KNN, K-Mean, 

mạng Bayesian, mạng nơron, Adaboost, hay SVM đều có những ưu 

và khuyết điểm nhất định. Vì vậy, kết hợp nhiều kỹ thuật này sẽ giúp 

tận dụng ưu điểm của nhiều kỹ thuật một lúc và bổ khuyết các khuyết 

điểm cho nhau. Tuy nhiên, việc sử dụng kiến trúc đa tầng kết hợp 

nhiều kỹ thuật làm tăng độ phức tạp của thuật toán. Do đó, cần kết 

hợp các kỹ thuật với nhau một cách thích hợp để vừa nâng độ chính 

xác phân lớp, mà tốc độ tính toán vẫn trong phạm vi chấp nhận được 

trong ứng dụng thực tế.  

Hình 3.1: Các mô hình phân lớp với đặc trưng thủ công đã 

triển khai 

Các kết quả nghiên cứu của chương này đã được công bố 

trong 3 tạp chí và 1 hội nghị quốc tế chuyên ngành.  
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Time Burning Image Classification Using Support Vector 
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CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH PHÂN LỚP ẢNH ĐA TẦNG 

SỬ DỤNG TỔ HỢP ĐA ĐẶC TRƯNG TỰ ĐỘNG 

4.1 Phân lớp ảnh sử dụng tổ hợp đa đặc trưng tự động 

Khái niệm 4 (Đặc trưng tự động) [LA1] 

Đặc trưng tự động (non-handcrafted/deep/learning features) 

là đặc trưng được xây dựng từ tập dữ liệu ảnh cho trước. Kỹ thuật 

học từ tập dữ liệu huấn luyện sẽ tự động tạo ra các đặc trưng này. 

Để sử dụng mô hình học sâu, cần có lượng dữ liệu huấn luyện 

lớn. Trong trường hợp các bài toán phân lớp ảnh trong thực tế với 

số lượng lớp nhỏ, cơ sở dữ liệu huấn không nhiều, ví dụ phân lớp 6 

cảm xúc khuôn mặt của học sinh trong một lớp học thử nghiệm 

phương pháp dạy học tích hợp, cần tiến hành phát sinh thêm dữ liệu 

để tăng số lượng dữ liệu huấn luyện. Từ một ảnh đã gán nhãn tiến 

hành phóng to, thu nhỏ, tăng giảm độ sáng, di chuyển sang trái, phải, 

lên, xuống, quay sang trái, sang phải với nhiều hệ số khác nhau để 

thu được nhiều dữ liệu ảnh với nhiều hệ số khác nhau. 

4.2 Mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng 

tự động 

Trong mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc 

trưng tự động, mỗi ảnh đầu vào sẽ được xét dưới nhiều góc nhìn, 

tương ứng với mỗi góc nhìn, sẽ có một bộ phân lớp CNN xử lý, tạo 

đặc trưng tự động dựa trên tập dữ liệu huấn luyện. Ví dụ, ảnh X-ray 

phổi sẽ được xét dưới 3 góc nhìn: Lá phổi trái (đơn giản cắt nửa bên 

trái ảnh X-ray phổi), lá phổi phải (cắt nửa bên phải ảnh X-ray phổi) 

và tổng thể cả 2 lá phổi để phân tích xem xét có bất thường hay 
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không  có bất thường trong chẩn đoán ung thư phổi.  

Các góc nhìn khác nhau này có thể xem là ảnh con của ảnh 

đầu vào.Mỗi ảnh sẽ được phân tích thành m ảnh con. Các mạng CNN 

cho kết quả phân lớp, đối với ảnh con. Các kết quả phân lớp này sẽ 

được hợp nhất thành kết luận chung của mô hình phân lớp ảnh đa 

tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng tự động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1: Mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa 

đặc trưng tự động được xác lập bởi CNN 

Khi áp dụng mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa 

đặc trưng tự động sẽ sử dụng m mạng CNN và một bộ tích hợp để 

hợp nhất m kết quả phân lớp của các mạng CNN như trong hình 

(4.5). Khi phân tách ảnh đầu vào thành m ảnh con, chẳng hạn phân 

tách ảnh X-ray phổi thành 3 ảnh con: Ảnh lá phổi trái, ảnh lá phổi 

phải và ảnh tổng thể X-ray phổi. 

Ảnh đầu vào 

Ảnh con F
1
 Ảnh con F

2
 Ảnh con F

m
 

Mạng CNN
1
 Mạng CNN

2
 Mạng CNN

m
 

Tích hợp 
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Trường hợp ảnh đầu vào không phân thành các ảnh con, mô 

hình đa tầng sẽ chỉ có  một mạng CNN duy nhất cho ảnh đầu vào 

(trường hợp suy biến của mô hình đa tầng). Ví dụ, mô hình B-CNN 

cho phân lớp cấp độ ảnh y khoa phỏng.  

4.3 Một số áp dụng mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ 

hợp đặc trưng tự động trong thực tế 

4.3.1 Mô hình phân lớp ảnh đa tầng tổ hợp đặc trưng tự động 

cho ảnh y khoa phỏng (B-CNN) 

Trong điều trị phỏng ở bệnh viện, mỗi bệnh nhân phỏng cần 

được phân vào 1 trong 4 cấp độ để thực hiện quá trình theo dõi và 

điều trị khác nhau. Cấp độ phỏng có thể nhận diện dựa trên hình ảnh 

lâm sàng chụp vùng phỏng của bệnh nhân, kết hợp với một số chẩn 

đoán trong y khoa. Vì vậy, có thể vận dụng kỹ thuật thị giác máy 

tính trong phân lớp ảnh, để hỗ trợ bác sỹ khoa phỏng chẩn đoán cấp 

độ phỏng của bệnh nhân.  

Bài toán phân lớp ảnh y khoa phỏng là phân lớp ảnh vào 1 

trong 4 lớp, tương ứng với 4 cấp độ phỏng của bệnh nhân. Tuy nhiên, 

ở Việt Nạm người bệnh thường không quan tâm điều chỉnh khi 

phỏng ở cấp độ I (như bị rám nắng nhẹ khi phơi nắng). Trong khi đó 

các bệnh nhân cấp độ 4 phần nhiều là tử vong hay không kịp nhập 

viện điều trị. Do đó, dữ liệu ảnh phỏng trong thực tế bị mất cân bằng 

(số lượng ảnh phỏng cấp độ II và cấp độ III nhiều hơn so với cấp độ 

I và cấp độ IV. 

Mô hình B-CNN chỉ dùng một mạng CNN, dạng suy biến của 

mô hình đa tầng tổ hợp đặc trưng tự động cho phân lớp ảnh. Các 

thực nghiệm được thực hiện trên dữ liệu thực tế  với 4 cấp độ phỏng 



- 26 - 

 

(cấp độ I, cấp độ  II, cấp độ  III, và cấp độ  IV) từ dữ liệu ảnh vùng 

phỏng của bệnh nhân khoa phỏng của bệnh viện Chợ Rẫy [LA4] chỉ 

ra tính khả thi của mô hình đề xuất.  

4.3.2 Mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng 

tự động trong phát hiện quảng cáo (Multi-CNN) 

Có thể thấy bài toán phát hiện quảng cáo là bài toán phân lớp 

ảnh nhị phân:   

(1) Lớp YES có xuất hiện quảng cáo.  

(2) Lớp NO không có xuất hiện quảng cáo. 

Nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện quảng cáo, thay vì dùng 

toàn bộ ảnh chụp trang web, chúng tôi tiến hành bước tách vùng cục 

bộ thường xuất hiện quảng cáo: phần tiêu đề, phần dưới cùng, phần 

bên phải. Mô hình đa tầng dùng cho bài toán phát hiện quảng cáo 

gồm 4 bộ phân lớp CNN và 1 bộ tích hợp như hình (4.11). 

Tầng phân lớp đơn dùng 4 bộ phân lớp CNN1, CNN2, CNN3, 

CNN4, để xử lý  các đầu vào tương ứng cho ảnh toàn bộ, ảnh phần 

trên, ảnh phần bên phải và ảnh phần dưới của trang web. Bốn bộ 

phân lớp đơn CNN dùng các tầng tích chập với tầng Pooling… để 

tự động xây dựng đặc trưng của phần ảnh đầu vào tương ứng.  

Tầng softmax của 4 bộ phân lớp đơn CNN cho ra 4 kết quả 

phân lớp (kết quả độ thuộc vào lớp có quảng cáo lớp YES, hay lớp 

không có quảng cáo lớp NO). Sau đó, tầng tích hợp hợp nhất 4 kết 

luận của tầng phân lớp đơn cho ra kết luận phân lớp cuối cùng của 

mô hình Multi-CNN [LA1]. 

Kết quả thử nghiệm mô hình Multi-CNN trên 2 bộ dữ liệu: Bộ 

dữ liệu 1 thu thập từ trang web của TWC và bộ dữ liệu 2 thu thập từ 

trang web trong nước. Kết quả trên bộ dữ liệu 1 cho thấy tổ hợp 
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nhiều đặc trưng tự động giúp nâng cao độ chính xác phân lớp lên 

90,48 %, so với chỉ dùng 1 đặc trưng tự động duy nhất (CNN1 có độ 

chính xác cao nhất là 84,93%). Bộ dữ liệu 2 cho kết quả tương tự: 

Tổ hợp 4 đặc trưng tự động giúp nâng độ chính xác lên 90,28%, so 

với chỉ dùng 1 đặc trưng tự động (CNN3 có độ chính xác cao nhất là 

88,56%) [LA1]. 

4.3.3 Mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đặc trưng tự 

động phát hiện bất thường trong ảnh X-ray phổi (Multi-CNN) 

Mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng tự 

động phát hiện bất thường trong ảnh X-ray phổi (Multi-CNN) [LA1] 

gồm ba bộ phân lớp CNN (CNN128F, CNN64L và CNN64R) và một bộ 

tích hợp kết quả của 3 bộ phân lớp CNN. Ba bộ phân lớp đơn CNN 

của mô hình Multi-CNN gồm:  

(1)  CNN128F áp dụng cho ảnh cả 2 lá phổi.  

(2)  CNN64L áp dụng cho lá phổi trái.  

(3)  CNN64R áp dụng cho lá phổi phải. 

Mô hình dùng 1 bộ phân lớp CNN truyền thống, mô hình hợp 

nhất theo trung bình dùng 3 bộ phân lớp CNN  và mô hình Multi-

CNN không sử dụng module chuyển đổi, và mô hình Mutil-CNN có 

module chuyển đổi cùng được thử nghiệm trên tập 400 ảnh X-ray 

của bệnh viện An Bình, Hồ Chí Minh [LA1], trong đó 200 ảnh dùng 

để huấn luyện và 200 ảnh để kiểm tra.  

Thống kê độ chính xác trong phát hiện bất thường ảnh X-ray 

phổi (có bất thường hay bình thường) của các mô hình cho thấy hiệu 

quả của mô hình đề xuất. Việc hợp nhất nhiều đặc trưng theo trung 

bình đã giúp nâng cao độ chính xác trong phân lớp ảnh X-ray phổi 

so với chỉ dựa vào một đặc trưng. Mô hình đa tầng sử dụng tổ hợp 
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nhiều đặc trưng cho kết quả tốt hơn so với các hợp nhất trung bình 

như hình (4.2). 

 

Hình 4.2: Kết quả thử nghiệm phát hiện bất thường trong 

ảnh X-ray phổi 4 mô hình khác nhau (mô hình CNN, mô hình hợp 

nhất trung bình, mô hình Multi-CNN không dùng module chuyển 

đổi và mô hình Multi-CNN) [LA1] 

Nhìn chung, mô hình phân lớp đa tầng dùng nhiều bộ phân 

lớp (mô hình đề xuất có/không module chuyển đổi và mô hình hợp 

nhất theo trung bình) giúp nâng cao độ chính xác, so với chỉ dùng 1 

bộ phân lớp. Mô hình hợp nhất trung bình gặp nhiều lỗi như nhận 

sai, từ bất thường thành bình thường. Trong khi đó, các chuyên gia 

y khoa mong muốn tỷ lệ nhầm lẫn là thấp nhất và chấp nhận tỷ lệ 

sai sót nhỏ, từ bình thường thành bất thường. Mô hình đề xuất sử 
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dụng bộ tích hợp học máy giúp đánh trọng số tầm quan trọng của 

từng bộ phân lớp trong tầng phân lớp đơn, phù hợp với tập dữ liệu 

theo từng ngữ cảnh cụ thể. Vì vậy, mô hình đề xuất giúp tăng độ 

chính xác phân lớp so với việc đánh đồng tầm quan trọng của các bộ 

phân lớp đơn trong cách hợp nhất trung bình. 

4.4 Kết luận chương 4 

Chương này trình bày một số kết quả nghiên cứu về phân lớp 

ảnh theo hướng tiếp cận trích chọn đặc trưng tự động. Mô hình phân 

lớp ảnh với đặc trưng tự động dùng CNN được đề xuất và triển khai 

cụ thể trong một số bài toán phân lớp ảnh cụ thể: Phân lớp ảnh y 

khoa phỏng và phát hiện quảng cáo như hình (4.3). 

Hình 4.3: Mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đá 

đặc trưng tự động 

Mô hình B-CNN áp dụng một bộ phân lớp cho phân lớp cấp 

độ bệnh phỏng. Đây là trường hợp mô hình đa tầng suy biến, chỉ 

dùng 1 bộ phân lớp đơn, tương tự như cách tiếp cận truyền thống 

của CNN. Mô hình Multi-CNN dùng nhiều luồng CNN để xử lý một 

ảnh đầu vào được áp dụng cho ảnh quảng cáo và ảnh X-ray phổi. 

Bởi vì, quảng cáo thường xuất hiện ở một số vùng trên trang web 

(phía trên, bên phải hay phía dưới trang web) nên bên cạnh việc sử 
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dụng CNN trên toàn trang web, mô hình đã áp dụng thêm 3 bộ CNN 

trên một số vùng (ảnh con) thường xuất hiện quảng cáo trong ảnh. 

Tương tự các chuyên gia chẩn đoán ảnh y khoa (X-ray phổi) 

thường xem xét các bất thường (nếu có) của phần ảnh lá phổi trái, 

ảnh lá phổi phải và sau đó xét trên toàn ảnh X-ray phổi. Vì vậy, mô 

hình đề xuất dùng 3 luồng phân tích dùng 3 bộ CNN cho một ảnh X-

ray phổi (trái, phải, toàn bộ ảnh X-ray phổi). 

Các kết quả nghiên cứu này đã công bố trong 1 bài báo tạp 

chí quốc tế và 1 bài báo tạp chí trong nước.  

 [LA1] Trần Sơn Hải, Lê Hoàng Thái, Nguyên Thanh Thủy, 

“Phân Lớp Ảnh Dựa Trên Tổ Hợp Đa Đặc Trưng”, Tạp chí Đại học 

Sư Phạm, Tp. HCM, (2018), ISSN: 1859-3100, 15(12), pp. 67-81. 

 [LA4] Hai Son Tran, Thai Hoang Le, & Thuy Thanh 

Nguyen. “The Degree of Skin Burns Images Recognition using 

Convolutional Neural Network.” Indian Journal of Science and 

Technology, ISSN: 0974-6846, (ISI Scopus, Q2), Vol 9. No 45 

(2016). 
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 CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH VỀ KIẾN TRÚC PHÂN 

LỚP ẢNH ĐA TẦNG SỬ DỤNG TỔ HỢP ĐA ĐẶC 

TRƯNG THỦ CÔNG VÀ TỰ ĐỘNG 

5.1 Bàn luận về mô hình đa tầng cho phân lớp ảnh 

Mô hình phân lớp tổ hợp đa đặc trưng phản ánh nhiều góc 

nhìn về cùng một đối tượng, nên giúp tăng hiệu quả phân lớp. Ví dụ 

trong bài toán phân lớp cảm xúc ảnh gương mặt theo việc tổ hợp đặc 

trưng ICA và đặc trưng hình học giúp nâng cao độ chính xác phân 

lớp (kết quả thực nghiệm ở hình 3.7 [LA5]). Mỗi ảnh đầu vào sẽ 

được biểu diễn bởi nhiều đặc trưng ứng với nhiều hệ quy chiếu khác 

nhau nên cho phép phản ánh đầy đủ, đa dạng thông tin về đối tượng 

trong ảnh. Ví dụ, cùng là đối tượng giảng viên A khi trên bục giảng 

sẽ cần một vectơ biểu diễn đặc trưng (một hệ quy chiếu) khác với 

khi đối tượng ấy ngồi trong quán cafe. Tương tự, phân tích bằng đặc 

trưng SIFT một ảnh đầu vào sẽ cho các giá trị bất biến với các phép 

biến đổi tỷ lệ, tịnh tiến, phép quay, hay ít thay đổi với độ sáng. Trong 

khi đó, nếu phân tích bằng PCA sẽ cho ta các đặc trưng thành phần 

chính của ảnh đầu vào dựa trên thống kê tập dữ liệu huấn luyện. 

Ngoài ra, việc sử dụng nhiều vectơ đặc trưng sẽ giảm ảnh hưởng của 

dữ liệu nhiễu. Nếu một vectơ đặc trưng được trích chọn không đạt 

yêu cầu, các vectơ đặc trưng còn lại sẽ giúp cung cấp thông tin cho 

việc phân lớp chính xác và tin cậy.  

Mô hình phân lớp ảnh sử dụng tổ hợp đa đặc trưng cung cấp 

tính linh hoạt cho việc phân lớp. Có thể lúc ban đầu sử dụng nhiều 

đặc trưng khác nhau để huấn luyện, phân lớp. Sau đó, vào thời điểm 

phân lớp có thể chỉ sử dụng một hay vài đặc trưng theo nhu cầu của 
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người dùng. Ví dụ hệ thống phân lớp biểu cảm khuôn mặt, khi áp 

dụng cho cửa hàng bán kính (phân tích biểu cảm khách hàng khi đeo 

các loại kính khác nhau), có thể loại bỏ phần phân tích đặc trưng 

biểu cảm của hai con mắt (vì bị kính che khuất). Tuy nhiên, mô hình 

phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa đặc trưng có nhược điểm so 

với mô hình phân lớp sử dụng đơn đặc trưng ảnh là chi phí tính toán 

cao hơn và lưu trữ nhiều hơn.  

Một vấn đề cần xem xét khi tiếp cận tổ hợp đa đặc trưng ảnh 

là kết hợp nhiều đặc trưng và phản ánh mối liên hệ giữa các đặc 

trưng như thế nào. Có 2 hướng tiếp cận để liên kết nhiều đặc trưng 

ảnh trong phân lớp: 

(1) Kết hợp sớm: Kết hợp ngay sau khi trích chọn m vectơ đặc 

trưng của ảnh đầu vào. 

(2) Kết hợp muộn: Kết hợp m vectơ đặc trưng sau khi ánh xạ 

về không gian chung. 

Rõ ràng, ngay sau trích chọn ảnh đầu vào bằng nhiều kỹ thuật 

như SIFT/SURF, PCA/ICA, hay LBP…, các đặc trưng này được biểu 

diễn trên các hệ quy chiếu khác nhau (khác nhau về số chiều, cơ sở 

của không gian biểu diễn). Như vậy, việc phản ánh mối liên hệ giữa 

các phần tử của các vectơ đặc trưng trên các hệ quy chiếu khác nhau 

là rất khó khăn và thiếu cơ sở toán học. Vì vậy, mô hình đa tầng 

được đề xuất trong luận án sử dụng phương pháp kết hợp muộn, 

nhằm phản ánh mối liên hệ giữa các đặc trưng, sau khi đã chiều về 

cùng một không gian độ thuộc có L chiều. 

Trong các ứng dụng thực tế, tầm quan trọng của các bộ phân 

lớp (các kết luận thành phần) cũng như các đặc trưng ảnh không 

giống nhau. Thậm chí tầm quan trọng của các đặc trưng trong kết 
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luận phân lớp cuối cùng khác nhau và tùy thuộc vào dữ liệu. Do đó, 

mô hình đa tầng được luận án đề xuất còn sử dụng tầng tích hợp để 

hợp nhất các kết quả phân lớp đơn. Tầng tích hợp giúp đánh giá tầm 

quan trọng của các bộ phân lớp trong tầng phân lớp đơn. 

5.2 So sánh mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp đa 

đặc trưng thủ công với tổ hợp đa đặc trưng tự động 

Do phản ánh đầy đủ tính đa dạng nhiều mặt của ảnh nên các 

hệ thống phân lớp ảnh sử dụng tổ hợp đa đặc trưng thủ công hay tự 

động sẽ nâng cao hiệu quả phân lớp so với các hệ thống chỉ sử dụng 

đơn đặc trưng ảnh. Hệ thống phân lớp ảnh với đặc trưng thủ công 

đòi hỏi ý kiến chuyên gia trong từng ngữ cảnh cụ thể để quyết định 

trích chọn đặc trưng gì của ảnh: Đặc trưng về màu sắc, hình dạng, 

vị trí; đặc trưng cục bộ hay đặc trưng toàn cục; đặc trưng bất biến 

với các phép biến đổi affine… Trong khi đó, hệ thống phân lớp ảnh 

sử dụng đặc trưng tự động có thể dùng CNN để tự động học các đặc 

trưng ảnh dựa vào tập dữ liệu huấn luyện.  

Ngoài ra, hướng tiếp cận trích chọn đặc trưng thủ công đòi 

hỏi thực nghiệm với nhiều bộ phân lớp khác nhau như SVM hay 

mạng nơron để xác định bộ phân lớp phù hợp đặc trưng thủ công đã 

được trích chọn. Trong khi đó, tầng softmax của CNN có thể thực 

hiện việc phân lớp dựa theo các đặc trưng đã được tạo ra từ tầng 

Convolution/Pooling. Mô hình sử dụng đặc trưng tự động dùng kỹ 

thuật CNN hoạt động dạng hộp đen. Vì vậy, khi gặp lỗi trong các 

ứng thực tế, rất khó xác định nguyên nhân lỗi xuất phát từ tham số 

hay phần nào của mô hình. Hơn nữa, trong một số ứng dụng như y 

khoa, người sử dụng cần được giải thích rõ kết quả trong từng bước 

xử lý. Đây sẽ là cộng việc rất khó khăn khi sử dụng đặc trưng tự 
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động. 

Một điểm cần lưu ý khi kết hợp đa đặc trưng ảnh là các đặc 

trưng của ảnh đầu vào có thể khác số chiều và thuộc các không gian 

biểu diễn khác nhau. Vì vậy, để kết hợp một cách đúng đắn, cần 

chiếu các vectơ đặc trưng của ảnh đầu vào xuống cùng một không 

gian biểu diễn. 

Trong khi đó, trong mô hình phân lớp ảnh đa tầng do luận án 

đề xuất, mỗi vectơ đặc trưng đầu vào Fi (i=1..m, m là số vectơ đặc 

trưng của ảnh đầu  vào) sẽ được xử lý bởi một bộ phân lớp trong 

tầng phân lớp đơn tương ứng CLi. Đầu ra của tất cả các bộ phân lớp 

là một vectơ L chiều (L số lớp cần phân loại của bài toán phân lớp), 

đánh giá độ thuộc của ảnh đầu vào cho L lớp đã cho. Như vậy, bộ 

phân lớp cục bộ đã chiếu các vectơ đặc trưng của ảnh vào không 

gian độ thuộc L chiều ứng với số  lớp cần phân loại. 

Các mô hình kết hợp muộn gặp một thách thức ở bước tổng 

hợp kết quả theo trung bình hay theo hệ số tin cậy của việc phân lớp 

theo từng đặc trưng được xác định theo cảm tính hay thực nghiệm. 

Trong mô hình kết hợp muộn đa tầng được luận án đề xuất, tầng tích 

hợp sẽ xác định các hệ số tin cậy của các bộ phân lớp đơn phụ thuộc 

vào tập dữ liệu thông qua quá trình huấn luyện. Cụ thể, trong mô 

hình đa mạng MANN, mạng nơron kết hợp của tầng tích hợp dùng 

để tự động đánh giá độ tin cậy phân lớp của từng bộ phân lớp đơn. 

Trong mô hình ANN-SVM, SVM đóng vai trò tích hợp kết quả theo 

độ tin cậy của từng bộ phân lớp đơn ANN. 

Tuy hệ thống phân lớp ảnh với đặc trưng tự động không sử 

dụng tri thức trong từng ngữ cảnh của bài toán phân lớp ảnh cụ thể 

của các chuyên gia, CNN với kiến trúc mô phỏng hoạt động nơron 
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thần kinh của con người vẫn cho kết quả khả quan. Bên cạnh đó, tiếp 

cận đặc trưng tự động phù hợp khi áp dụng cho các bài toán phân 

lớp ảnh trong thực tế chưa có nhiều nghiên cứu trước đó. Ví dụ, phân 

lớp ảnh phỏng hay ảnh quảng cáo là nhu cầu trong ứng dụng thực tế 

mới đặt ra và chưa có nhiều các nghiên cứu trước đó giúp định 

hướng lại đặc trưng nào (màu sắc hay hình dạng, cục bộ hay toàn 

cục) là hữu ích cho các bài toán mới trong thực tế này. Vì vậy, sử 

dụng CNN để xây dựng các đặc trưng tự động dự theo tập huấn luyện 

sẽ phù hợp. 

5.3 Bàn luận về hướng tiếp cận đa đặc trưng thủ công và đặc 

trưng tự động trên một số bài toán phân lớp ảnh cụ thể 

Xét bài toán phân lớp ảnh mặt người: Đây là một bài toán 

kinh điển với rất nhiều khảo cứu đã đề xuất các đặc trưng phù hợp 

để biểu diễn ảnh khuôn mặt như các đặc trưng cục bộ, SIFT, hay 

PCA/ICA… Vì vậy, áp dụng mô hình MANN để phân lớp đa đặc 

trưng ảnh mặt người là phù hợp. Kết quả áp dụng mô hình MANN 

với các đặc trưng PCA cho phân lớp biểu cảm khuôn mặt là một 

minh chứng thành công cho hướng tiếp cận trích chọn đặc trưng thủ 

công cho các bài toán phân lớp ảnh kinh điển đã có nhiều tri thức 

được chuyên gia khám phá trong ngữ cảnh của bài toán đặt ra.  

Xét bài toán phân lớp ảnh chữ số La Mã: Đây là bài toán đặt 

ra trong ứng dụng thực tế và có nhiều cơ sở nghiên cứu lý thuyết về 

nhận dạng chữ viết làm nền tảng. Vì vậy, sử dụng cách tiếp cận thủ 

công với bộ phân lớp SVM (một bộ phân lớp được tiên tiến lúc bấy 

giờ cho nhận dạng chữ viết) là hoàn toàn phù hợp vì tận dụng được 

kho tri thức của nền tảng nhận dạng chữ viết.  

Xét bài toán phân lớp ảnh bệnh nhân phỏng: Đây là bài toán 
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mới đặt ra trong ứng dụng thực tế của lĩnh vực y khoa. Vì thế, chưa 

có nhiều ý kiến của các chuyên gia thị giác máy tính về việc nhận 

định đặc trưng cũng như bộ phân lớp phù hợp. Tuy nhiên, có một số 

ý kiến của các chuyên gia trong việc chẩn đoán, phân tích ảnh y khoa 

phỏng chưa được sử dụng trong các phần mềm phân lớp. Thực 

nghiệm theo hai hướng tiếp cận trích chọn đặc trưng thủ công và xây 

dựng đặc trưng tự động bằng CNN cho thấy hiệu quả của cả hai 

hướng tiếp cận. 

Xét bài toán phát hiện ảnh quảng cáo: đây là bài toán mới đặt 

ra trong ứng dụng thực tế của lĩnh vực công nghệ phần mềm và chưa 

có nhiều kết quả nghiên cứu trước đó. Do không có các khuyến nghị 

của các chuyên gia thị giác máy tính về loại đặc trưng và bộ phân 

lớp phù hợp nên việc áp dụng CNN để xây dựng hệ thống phát hiện 

ảnh quảng cáo tự động là tất yếu. Vì vậy, luận án đề xuất tinh chỉnh 

mô hình CNN phù hợp cho bài toán và đặc biệt cải tiến hệ thống có 

thể thực hiện theo thời gian thực trên CPU để có thể áp dụng trên 

các hệ thống cấu hình thấp. 

Kết quả nghiên cứu tổng hợp hướng tiếp cận đặc trưng thủ 

công và mô hình học sâu cho bài toán phân lớp ảnh đã công bố trong 

Hội nghị Quốc gia lần thứ 20 về Điện Tử, Truyền Thông và Công 

Nghệ Thông Tin (REV-ECIT) năm 2017.  

 [LA2] Hai Son Tran, Thai Hoang Le and Thuy Thanh 

Nguyen, “Phân Lớp Ảnh Đa Đặc Trưng và Ứng Dụng”, Hội nghị 

Quốc gia lần thứ 20 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ 

Thông (REV-ECIT), Tp. HCM, Việt Nam, ISBN: 978-604-67-

1021-9, (12/2017). 
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CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

6.1 Kết luận 

Các nghiên cứu trong luận án đã cho thấy tổ hợp đa đặc trưng 

sẽ giúp nâng cao độ chính xác phân lớp. Trong trường hợp tổ hợp 2 

đặc trưng tốt vẫn giúp nâng cao độ chính xác phân lớp. Ví dụ ANN-

KNN tổ hợp đặc trưng ICA và đặc trưng hình học giúp nâng cao độ 

chính xác trong việc phân lớp cảm xúc  khuôn mặt dù chỉ dùng một 

đặc trưng đã cho kết quả phân lớp khá chính xác. 

Trường hợp tổ hợp một đặc trưng tách lớp tốt với một đặc 

trưng tách lớp không tốt có thể giúp nâng cao độ chính xác phân lớp. 

Ví dụ mô hình Multi-CNN tổ hợp 4 đặc trưng tự động dùng CNN1, 

CNN2, CNN3, và CNN4, trong đó CNN4, và CNN2 có kết quả phân 

lớp kém so với CNN1, và CNN3. Tuy nhiên, bộ tích hợp của mô hình 

Multi-CNN tổ hợp 4 kết quả phân lớp đơn này đã giúp nâng cao độ 

chính xác. 

Ngoài thách thức về việc lựa chọn và trích chọn đặc trưng phù 

hợp với loại ảnh, việc quyết định bộ phân lớp phù hợp cũng hết sức 

quan trọng. Vì mỗi bộ phân lớp có những điểm mạnh điểm yếu khác 

nhau, (có bộ phân lớp thì đạt độ chính xác cao nhưng đòi hỏi thời 

gian và bộ dữ liệu huấn luyện lớn), do đó, tùy vào yêu cầu thực tế 

của ứng dụng cần lựa chọn bộ phân lớp và đặc trưng phù hợp. 

Luận án hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng một mô hình 

phân lớp ảnh đa tầng giải quyết phần nào các thách thức về việc 

phản ánh mối quan hệ giữa các đặc trưng trong ảnh cũng như nâng 

cao hiệu quả phân lớp.  

Ngoài ra, kiến trúc đa tầng do luận án đề xuất có tính linh hoạt 

và uyển chuyển cao, nên dễ dàng áp dụng vào các bài toán phân lớp 
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ảnh thực tế, đặc biệt khi số lượng lớp nhỏ. Luận án đạt được một số 

kết quả khoa học như sau: 

(1) Đề xuất kiến trúc đa tầng nhằm giải quyết thách thức của hệ 

thống phân lớp ảnh theo đa đặc trưng. Kiến trúc đa tầng cho phân 

lớp ảnh có tính linh hoạt và uyển chuyển cao nên dễ áp dụng vào 

nhiều bài toán phân lớp ảnh khác nhau trong thực tế. 

(2) Nghiên cứu mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp 

đa đặc trưng thủ công: Phát triển áp dụng mô hình đa tầng cho phân 

lớp ảnh tổ hợp đặc trưng thủ công. Các hiện thực của mô hình đa 

tầng tổ hợp đặc trưng thủ công cho các bài toán cụ thể trong thực tế: 

MANN, ANN-KNN, ANN-SVM, và Multi-SVM.  

(3) Nghiên cứu mô hình phân lớp ảnh đa tầng sử dụng tổ hợp 

đặc trưng tự động: Phát triển áp dụng mô hình đa tầng cho phân lớp 

ảnh tổ hợp đặc trưng tự động dùng CNN. Các hiện thực của mô hình 

đa tầng tổ hợp đặc trưng thủ công cho các bài toán cụ thể trong thực 

tế: Mô hình B-CNN trong phân lớp ảnh y khoa phỏng và mô hình 

Multi-CNN trong phân lớp ảnh quảng cáo và trong phát hiện bất 

thường trong ảnh X-ray phổi. 

Như vậy, mô hình đa tầng đã áp dụng thành công không 

những cho hướng tiếp cận đặc trưng thủ công, mà còn áp dụng cho 

hướng tiếp cận đa đặc trưng tự động theo mô hình học sâu CNN. Mô 

hình đa tầng đề xuất của luận án bước đầu đã có khả năng ứng dụng 

vào một số bài toán thực tế:  

(1) Phân lớp 6 loại cảm xúc cơ bản của khuôn mặt (vui, buồn, 

giận dữ, ngạc nhiên, sợ hãi, ghê tởm).  

(2) Phân 10 lớp chữ số La Mã (I-X).  

(3) Phân lớp 3 loại ảnh hoa. 
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(4) Phân lớp ảnh y khoa phỏng (4 cấp độ phỏng). 

(5) Phân lớp ảnh quảng cáo (có xuất hiện quảng cáo hay 

không?). 

(6) Phân lớp ảnh X-ray phổi (có hay không có bất thường?) 

6.2 Hướng phát triển 

Tích hợp mô hình đa tầng cho phân lớp ảnh đa đặc trưng với 

hệ thống phân tích ảnh hay hành vi người dùng qua hình ảnh. Trực 

quan hoá các các kết quả xử lý theo thời gian thực khi thay đổi cấu 

trúc, tham số của mô hình đa tầng nhằm giúp người sử dụng có thể 

nhanh chóng lựa chọn kiến trúc phù hợp với từng ngữ cảnh trong 

bài toán thực tế. 

Mở rộng mô hình đa tầng khi phân lớp nhiều loại dữ liệu khác 

ngoài ảnh, ví dụ như dữ liệu chuỗi thời gian (time series), tài chính. 

Đồng thời phát triển mô hình đa tầng cho bài toán khác như gom 

nhóm hay tìm kiếm ảnh. 
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 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN 

Tạp chí quốc tế: (6) 

[CT1]  Hai Tran, Triet Le, Thai Le, Thuy Nguyen, “Real Time 

Burning Image Classification Using Support Vector Machine”, EAI 

Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications 

4.14, dx.doi.org/10.4108/eai.6-7-2017.152760, ISSN: 2409-0026 

[CT2]  Hai Son Tran, Thai Hoang Le, and Thuy Thanh Nguyen. 

"The Degree of Skin Burns Images Recognition using 

Convolutional Neural Network." Indian Journal of Science and 

Technology Vol 9. No 45 (2016), ISSN: 0974-6846 (ISI Scopus, 

Q2). 

[CT3]  Thai Hoang Le, Hai, Tran Son, and Nguyen Thanh Thuy. 

"Facial expression classification using artificial neural network and 

k-nearest neighbor." International Journal of Information 

Technology and Computer Science (IJITCS) 7.3 (2015): 27, ISSN: 

2074-9007 (Print), ISSN: 2074-9015 (Online), DOI: 10.5815/ijitcs. 

[CT4]  Hai, Tran Son, Thai Hoang Le, and Nguyen Thanh Thuy. 

"Image classification using support vector machine and artificial 

neural network." International Journal of Information Technology 

and Computer Science (IJITCS) 4.5 (2012): 32, ISSN: 2074-9007 

(Print), ISSN: 2074-9015 (Online), DOI: 10.5815/ijitcs. 

[CT5]  T. Le, P. Tat, H. Tran, 

“Facial Expression Classification based 

on Multi Artificial Neural Network and Two Dimensional Principa

l Component Analysis.” International Journal of Computer Science 

(IJCSI), (2011), ISSN (Online): 1694-0814, vo. 8, no. 1. 

[CT6]  Le Hoang Thai, Nguyen Do Thai Nguyen and Tran Son Hai, 



- 43 - 

 

"A Facial Expression Classification System Integrating Canny, 

Principal Component Analysis and Artificial Neural 

Network," International Journal of Machine Learning and 

Computing vol. 1, no. 4, pp. 388-393, 2011, ISSN: 2010-3700 

Tạp chí trong nước: (1) 

[CT7]  Trần Sơn Hải, Lê Hoàng Thái, Nguyên Thanh Thủy, 

“Phân Lớp Ảnh Dựa Trên Tổ Hợp Đa Đặc Trưng”, Tạp chí Đại 

học Sư Phạm, Tp. HCM, (2018), ISSN: 1859-3100, 15(12), pp. 67-

81. 

Hội nghị quốc tế: (8) 

[CT8]  Phat Nguyen, Tuan Le, Hai Tran, Thai Le, Thuy Nguyen. 

"Applying Multi-CNNs model for detecting abnormal problem on 

chest x-ray images", The 10th International Conference on 

Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), HCM, Vietnam 

Nov 1-2, 2018, ISBN 978-1-5386-3576-6. 

[CT9]  An Tien Vo, Hai Son Tran, Thai Hoang Le. "Advertisement 

Image Classification Using Convolutional Neural Network.", The 

9th International Conference on Knowledge and Systems 

Engineering (KSE 2017), Hue, Vietnam October 19-21, 2017, ISBN 

978-1-5386-3576-6 

[CT10]  An Tien Vo, Thai Quang Luong, Hai Son Tran, Thai Hoang 

Le (2016). A Fusion TLD and CMT Model for Motion Object 

Tracking, The International Conference on Information, System and 

Convergence Applications, July 13-16, 2016 in Chiang Mai, 

Thailand, Vol.3 No.1, pp. 60-63 

[CT11]  Hai Tran, Thai Le, and Thuy Nguyen. "Burn Image 



- 44 - 

 

Classification Using One-Class Support Vector 

Machine."  ICCASA 2015. Lecture Notes of the Institute for 

Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications 

Engineering, vol 165. Springer, Cham, ISBN (Print): 978-3-319-

29235-9, ISBN (Online): 978-3-319-29236-6, DOI: 

doi.org/10.1007/978-3-319-29236-6_23 (2015). 

[CT12]  Thai Hoang Le, Hai Son Tran, and Thuy Thanh Nguyen. 

"Applying Multi Support Vector Machine for Flower Image 

Classification." Context-Aware Systems and Applications (2012): 

268, ISBN: 978-1-936968-65-7. 

[CT13]   Le, Thai Hoang, Nguyen Thai Do Nguyen, and Hai Son 

Tran. "Facial expression classification using principal component 

analysis and artificial neural network." 3rd International Conference 

on Machine Learning and 

Computing (ICMLC 2011). IEEE, Singapore (2011) CFP1127J-

PRT, ISBN: 978-1-4244-9252-7. 

[CT14]   Thai, L. H., and T. S. Hai. "Facial Expression Classification 

Based on Multi Artificial Neural Network." Proc. International 

conference on Advance Computing and Applications, Vietnam. 

2010. 

[CT15]   Le, Thai Hoang, N. T. D. Nguyen, and Hai Son Tran. 

"Landscape image of regional tourism classification using neural 

network." Proceedings of the 3rd International Conference on 

Communications and Electronics (ICCE'10). 2010, ISBN: 978-1-

4799-5049-2. 

Hội nghị trong nước: (3) 

[CT16]  Trần Sơn Hải, Lê Quang Thái, Phạm Quang Anh Kha, Lê 



- 45 - 

 

Hoàng Thái, Ngô Quốc Tạo, Nguyễn Thị Lan Phương.  "Phương 
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lần thứ 20 về Điện Tử, Truyền Thông, và Công Nghệ Thông Tin 
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