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GIỚI THIỆU 

Phương pháp biểu diễn thưa (Sparse represetation) là một phương pháp đại diện tiêu 

biểu cho phương pháp biểu diễn tuyến tính [5] và đã được chứng minh là giải pháp mạnh 

mẽ cho nhiều lĩnh vực ứng dụng, đặc biệt là xử lý tín hiệu, xử lý hình ảnh, học máy, thị 

giác máy tính. Biểu diễn thưa cho thấy tiềm năng phát triển cho nhiều bài toán về ảnh 

như khử nhiễu ảnh, nén ảnh, khôi phục ảnh, phân loại hình ảnh, phân vùng hình ảnh. Sự 

kết hợp giữa phương pháp biểu diễn thưa dựa trên một bộ từ điển (Dictionary learning) 

được học từ chính tín hiệu mẫu ban đầu đã giúp cho mô hình học từ điển thưa (Dictionary 

learning and sparse coding) trở thành một trong những mô hình mạnh để biểu diễn tín 

hiệu được ưa chuộng từ khi bắt đầu hình thành cho đến ngày nay.  

Ban đầu, mô hình chỉ quan tâm đến lớp bài toán biểu diễn lại tín hiệu một cách thưa thớt 

nhất nhưng cũng phải đảm bảo khả năng khôi phục là tốt nhất. Trong những năm gần 

đây, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như những đòi hỏi từ ứng dụng thực 

tế, các nhà nghiên cứu về mô hình học từ điển thưa đã cải tiến mô hình cổ điển thành 

những mô hình có tính cạnh tranh trong việc giải quyết những bài toán phân loại/nhận 

dạng, đặc biệt là phân loại/nhận dạng ảnh số.  

Trong luận văn này, tôi tìm hiểu về lý thuyết biểu diễn thưa và những phương pháp cơ 

bản để xây dựng một mô hình học từ điển thưa đồng thời cũng trình bày hai hướng phát 

triển chính của mô hình học từ điển: mô hình học từ điển đảm bảo tính thưa và mô hình 

học từ điển không cần đảm bảo tính thưa. Sau đó, tôi triển khai cài đặt hai mô hình đại 

diện cho hai hướng là mô hình học từ điển với nhãn phù hợp (LC-KSVD) – tiêu biểu cho 

mô hình học từ điển đảm bảo thưa và mô hình cặp từ điển (DPL) – tiêu biểu cho mô 

hình học từ điển không đảm bảo thưa trên bộ dữ liệu ảnh thóc giống được thu nhận từ 

thực tế Việt Nam. Việc áp dụng các mô hình học từ điển trên bộ dữ liệu ký tự biển số 

xe (được trình bày trong phần Phụ lục của luận văn này) nhằm mục đích đánh giá sơ bộ 

khả năng ứng dụng của các mô hình với bài toán nhận dạng ảnh để làm tiền đề cho bài 

toán nhận dạng thóc giống. Ngoài ra, việc áp dụng các mô hình trên hai bộ dữ liệu khác 

nhau với những đặc điểm, khó khăn khác nhau sẽ giúp tôi có sự đánh giá khách quan 

hơn đối với mô hình học từ điển đảm bảo thưa và không đảm bảo thưa. Từ đó đưa ra 

những nhận xét về hai dạng mô hình học từ điển cũng như đề xuất hướng ứng dụng của 

mô hình học từ điển thưa. 

Ngoài phần giới thiệu và tài liệu tham khảo, luận văn này gồm 4 chương với các nội 

dung chính sau đây: 
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 Chương 1 trình bày về mô hình học từ điển và mã thưa với mô tả chi tiết về cách 

xây dựng mô hình học từ điển và tìm biểu diễn thưa tương ứng. Đồng thời, tôi 

cũng đề cập tới một xu hướng phát triển mới của mô hình học từ điển áp dụng 

cho bài toán phân lớp/nhận dạng đó là xây dựng mô hình học từ điển không cần 

đảm bảo tính thưa. 

 Chương 2 là tổng quan về bài toán nhận dạng mẫu ảnh. Trong chương này, tôi sẽ 

trình bày một số nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực của luận án bao gồm lý 

thuyết về thị giác máy tính, bài toán nhận dạng đối tượng nói chung và nhận dạng 

ảnh nói riêng cũng như nêu lên một số ứng dụng của nhận dạng mẫu ảnh. 

 Chương 3 mô tả chi tiết quá trình thực nghiệm cài đặt các mô hình học từ điển 

với bộ dữ liệu ảnh thóc giống và đưa ra kết quả tính toán cho thời gian chạy cũng 

như hiệu suất phân loại của từng mô hình. Qua đó đưa ra một số nhận xét đối với 

các mô hình. 

 Chương 4 trình bày kết luận và hướng phát triển trong tương lai. 

 Ngoài các chương chính, luận văn còn trình bày thêm phần Phụ lục: mô tả chi 

tiết quá trình thực nghiệm cài đặt các mô hình học từ điển trên bộ dữ liệu ảnh ký 

tự biển số xe để làm cơ sở lý luận cho việc so sánh tính hiệu quả của hai mô hình 

tiêu biểu cho hai hướng xây dựng mô hình học từ điển.  
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CHƯƠNG 1.  

MÔ HÌNH HỌC TỪ ĐIỂN VÀ MÃ THƯA 

Con người chúng ta ghi nhớ về một hiện tượng, sự vật; cách chúng ta phân biệt các hiện 

tượng, sự vật khác nhau không hề đầy đủ các tín hiệu về hiện tượng, sự vật đó mà chỉ 

qua một vài tín hiệu nhất định. Chúng ta phát hiện ra một bản nhạc có thể chỉ bằng vài 

nốt nhạc đầu tiên hay nhận ra khuôn mặt của ai đó sau nhiều năm không gặp chỉ thông 

qua vị trí nốt ruồi gần mắt.  

Đây chính là tiền đề cho một phương pháp biểu diễn tín hiệu được gọi là biểu diễn thưa. 

Ban đầu mục đích cho việc biểu diễn thưa chỉ dừng lại ở việc biểu diễn tín hiệu một 

cách cô đọng, giảm không gian lưu trữ tín hiệu mà không làm mất mát thông tin có giá 

trị. Trong những năm gần đây, biểu diễn thưa cho một tín hiệu đầu vào đã được đông 

đảo các nhà nghiên cứu tham gia tìm hiểu và phát triển thêm những tính chất phù hợp 

hơn với các bài toán thực tế đa dạng. Với ý tưởng thực hiện biểu diễn thưa cho tín hiệu 

ban đầu dựa trên bộ các thành phần (atoms) được tạo nên từ chính tập tín hiệu đã có sẵn, 

mô hình học từ điển thưa trở thành một mô hình mạnh trong việc biểu diễn tín hiệu và 

mở rộng ra cho việc loại bỏ nhiễu, nén, phân loại tín hiệu [4,43]. Bởi thế, mô hình học 

từ điển thưa đáng được quan tâm và phát triển cũng như ứng dụng vào nhiều hơn nữa 

các bài toán thực tế đầy thách thức.  

Chương này của luận văn sẽ trình bày cụ thể về mô hình học từ điển cổ điển cũng như 

cách để xác định từ điển và hệ số biểu diễn thưa (mã thưa). Ngoài ra, luận văn cũng trình 

bày một hướng phát triển khác của mô hình học từ điển ứng dụng cho phân lớp là mô 

hình học từ điển không cần đảm bảo tính thưa (tức yếu tố ràng buộc đối với hệ số biểu 

diễn thưa đã không còn được chú trọng). 

1.1. Biểu diễn thưa và học từ điển 

1.1.1. Biểu diễn thưa 

Trong thế giới số, mọi tín hiệu đều được biểu diễn dưới dạng số và việc biểu diễn này 

có hiệu quả hay không sẽ ảnh hưởng đến các phép xử lý tiếp theo trong đó có truyền gửi 

và lưu trữ. Vì vậy, các nhà nghiên cứu luôn mong muốn việc biểu diễn tín hiệu trong thế 

giới số gần nhất có thể với tín hiệu thế giới thực nhưng có thể truyền đưa và lưu trữ ngắn 

gọn dẫn tới tín hiệu thường không được biễu diễn trùng khớp hoàn toàn mà sẽ được biểu 

diễn thông qua các đặc trưng đủ để phân biệt tín hiệu này với tín hiệu khác giúp quá 
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trình truyền đưa và lưu trữ bớt tốn kém cũng như tăng tốc độ của việc xử lý tín hiệu sau 

đó. Ý tưởng này hình thành nên một phương pháp biểu diễn tuyến tính gọi là biểu diễn 

thưa. Về mặt nguồn gốc lý thuyết, biểu diễn thưa có liên quan đến lý thuyết cảm biến 

nén (Compressed Sensing – CS) [43]. Theo lý thuyết CS thì những tín hiệu thưa hoặc 

được nén thì tín hiệu ban đầu có thể được khôi phục bằng cách triển khai một vài giá trị 

đo được trong khi số lượng những giá trị này ít hơn nhiều so với cách lấy mẫu của 

Shannon (Shannon’sampling theorem - SST) và luật lấy mẫu Nyquist (Nyquist sampling 

law - NSL). Các thành tố cơ bản trong lý thuyết CS bao gồm biểu diễn thưa, mã hóa và 

thuật toán khôi phục. Mục đích của biểu diễn thưa là đưa không gian biểu diễn tín hiệu 

ban đầu sang không gian nhiều chiều hơn giúp những thành phần đặc trưng của tín hiệu 

“nổi lên” rõ ràng hơn so với “bề mặt”, sau đó tín hiệu sẽ được “ghi nhớ” thông qua 

những thành phần đặc trưng này thay vì toàn bộ các thành phần như lúc ban đầu để đưa 

vào các quá trình xử lý tiếp theo.  

Mỗi ảnh số là một ảnh tự nhiên được số hóa dưới dạng ma trận số. Với ảnh màu ta sẽ có 

3 ma trận số tương ứng với các kênh màu tùy thuộc vào hệ màu biểu diễn khác nhau và 

thông thường các ma trận biểu diễn này là ma trận “dày” với hầu hết các giá trị trong đó 

khác không [1]. Hình 1.1 biểu diễn một mẫu ảnh đa mức xám kích thước 14x14. 

 

Hình 1.1. Mẫu ảnh đa mức xám và biểu diễn dày 

Ta hoàn toàn có thể biểu diễn mẫu ảnh này bằng một vec-tơ có 14x14 = 156 chiều, tuy 

nhiên cách biểu diễn này sẽ dễ bị tác động bởi nhiễu và “cồng kềnh” khi phải truyền gửi 

và lưu trữ. Khi áp dụng biểu diễn thưa vào, mặc dù sẽ đẩy số chiều vecto biểu diễn cho 

ảnh lên cao hơn nhưng số lượng giá trị thực tế cần “ghi nhớ” lại rất ít do hầu hết thành 

phần của vec-tơ mang giá trị không. Vì vậy, việc biểu diễn hầu như chỉ liên quan đến 

một vài thành phần có giá trị khác không.  

Ví dụ mẫu ảnh có thể được biểu diễn bằng mô hình thưa như trong hình 1.2.  
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Hình 1.2. Ảnh đa mức xám với biểu diễn thưa 

Khi đó, để lưu trữ và xử lý mẫu ảnh đã cho ta có thể sử dụng vec-tơ hệ số biểu diễn X 

sau: [a1,...,a64] = [0,0,...,0.8,0,...,0,0.3,0,...,0.5,...,0]. Trong ví dụ này, vec-tơ hệ số được 

dùng để đại diện cho mẫu ảnh chỉ có ba thành phần có giá trị khác không, số lượng thành 

phần có giá trị khác không này sẽ đóng vai trò là ngưỡng đảm bảo thưa cho mô hình 

biểu diễn. Ngưỡng đảm bảo thưa này không có quy định rõ ràng về giá trị mà chỉ được 

lựa chọn tùy thuộc vào bài toán và dữ liệu cụ thể của bài toán đó.  

1.1.2. Học từ điển 

Trong ngôn ngữ học, bộ từ điển được hình thành bao gồm tất cả các từ đơn, từ ghép, từ 

láy,... đủ để giúp diễn đạt mọi câu nói, viết trong ngữ pháp của ngôn ngữ đó. Trong học 

máy cũng có một mô hình có tên gọi tương tự đó là học từ điển. Với góc nhìn của toán 

học, nếu coi từ điển là một ma trận vecto trong đó mỗi thành tố hay từ là một vecto thì 

từ điển trong mô hình học từ điển giống như một hệ sinh vecto mà tại đó các thành tố 

hay các từ không đảm bảo độc lập tuyến tính với nhau. Việc xác định từ điển sẽ được 

học từ chính những tín hiệu đầu vào và quá trình sinh là quá trình biểu diễn lại đối tượng 

bằng tập hợp các từ trong từ điển sao cho việc biểu diễn chính xác tín hiệu đầu vào hoặc 

gần “giống” tín hiệu đó. 

Mô hình học từ điển có thể có lịch sử hình thành từ những năm 1960 với sự ra đời của 

biến đổi nhanh Fourier (FFT). Ban đầu từ điển được tạo ra bằng các biến đổi miền của 

tín hiệu như biến đổi bước sóng, biến đổi wavelet [39],… Tuy nhiên những biến đổi đó 

không thực sự đem lại hiệu quả, thay vào đó, phương pháp học từ điển biểu diễn thưa 

lại đem lại những kết quả thuyết phục hơn. Khi từ điển có số từ nhiều hơn số chiều (tính 
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over-complete) thì có thể dẫn tới một biểu diễn thưa và khi đó ta có mô hình học từ điển 

thưa.  

Mô hình học từ điển, với ý nghĩa ban đầu dùng để biểu diễn tín hiệu (representation) 

[25], được ứng dụng cho các bài toán khôi phục dữ liệu (reconstruction) [18] , khử nhiễu 

[8,20] và mã hóa thưa (sparse coding), gần đây được mở rộng cho bài toán phân lớp 

(classification) [9,21,29,30,34].   

1.1.3. Mô hình học từ điển và mã thưa 

Cho 𝑦1, 𝑦2, ..., 𝑦𝑛 ∈ 𝑅𝑝 là tất cả n mẫu tín hiệu và Y ∈ 𝑅𝑝∗𝑁 là ma trận tín hiệu đầu vào 

với N tín hiệu đầu vào mà mỗi tín hiệu 𝑦𝑖 ∈ 𝑅𝑝 tương ứng với một cột của ma trận Y. 

Từ n mẫu tín hiệu xác định một ma trận D ∈ 𝑅𝑝∗𝐾 (p ≪ K) được gọi là từ điển cơ bản 

quá hoàn chỉnh (tính overcomplete) mà mỗi từ 𝑑𝑗 ∈ 𝑅𝑝. Một mẫu mới cần biểu diễn 

𝑦𝑛𝑒𝑤 ∈ 𝑅𝑝. Nếu tất cả các mẫu đã biết được sử dụng để biểu diễn tuyến tính cho mẫu 

mới thì mẫu mới phải được biểu diễn bằng: 

𝑦𝑛𝑒𝑤 = 𝑥𝑛𝑒𝑤_1𝑑1 + 𝑥𝑛𝑒𝑤_2𝑑2 +⋯+ 𝑥𝑛𝑒𝑤𝑛𝑑𝑛 (1) 

X ∈ 𝑅𝐾∗𝑁  là ma trận hệ số với 𝑥𝑖 là hệ số tương ứng biểu diễn tín hiệu 𝑦𝑖 và phương 

trình (1) có thể được viết lại bởi phương trình sau: 

𝑦𝑛𝑒𝑤 = 𝐷 ∗ 𝑥𝑛𝑒𝑤  (2) 

Khi đó, mô hình bài toán học từ điển thưa được thể hiện qua biểu thức (3) sau: 

argmin
𝐷

‖𝑌 − 𝐷𝑋‖2
2  𝑠𝑎𝑜 𝑐ℎ𝑜 ‖𝑥𝑖‖0  ≤  T và ‖𝑑𝑗‖2

2
 =  1 (3) 

Trong đó, ‖. ‖0 là chuẩn 𝑙0 nhận giá trị số lượng phần tử khác không của vec-tơ. T là giá 

trị ngưỡng thưa được lựa chọn trước. Việc giải bài toán tối ưu (3) sẽ dẫn tới xác định 

được một phương pháp biểu diễn mới cho bộ tín hiệu đầu vào Y với không gian biểu 

diễn lớn hơn và có khả năng khôi phục lại tín hiệu Y thông qua từ điển D và hệ số biểu 

diễn X. Quá trình học ra từ điển D và X từ chính dữ liệu ban đầu giúp cho việc biểu diễn 

lại dữ liệu ban đầu là hiệu quả. Quá trình này bao gồm hai nhiệm vụ: tìm D và xác định 

X. Việc tìm từ điển D sẽ được gọi là cập nhật từ điển và việc xác định X được gọi là xác 
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định mã thưa. Thông thường ta sẽ cố định X trong khi cập nhật từ điển và khi xác định 

mã thưa thì từ điển D sẽ được cố định.  

Vấn đề tìm lời giải cho phương trình tuyến tính (2) với quan điểm đại số tuyến tính, nếu 

không có bất kỳ ràng buộc nào được áp đặt đối với hệ số biểu diễn x thì phương trình 

(2) sẽ không có lời giải duy nhất. Với việc coi từ điển như một hệ sinh vec-tơ, với tính 

chất số chiều nhỏ hơn nhiều so với số từ (p ≪ K), theo lý thuyết hình học không gian, 

ta có vô số lời giải cho biểu diễn vec-tơ. Để giảm bớt khó khăn, các ràng buộc chuẩn 

hóa thích hợp được áp dụng cho hệ số biểu diễn [19]. Với phương pháp biểu diễn thưa 

thì yêu cầu đặt ra là giải pháp biểu diễn thu được phải thưa thớt. Ràng buộc theo chuẩn 

𝑙0 giúp cho bài toán có nghiệm đảm bảo tính chất thưa cho véc-tơ hệ số tìm được. Ta 

cũng có thể thay thế chuẩn 𝑙0 bằng chuẩn 𝑙1 để đảm bảo tính thưa cho mô hình học từ 

điển, tuy nhiên nếu sử dụng chuẩn 𝑙2  thì tính thưa sẽ không được bảo đảm. 

Ngoài ra mối tương quan giữa bộ hệ số 𝑥𝑖 với việc biểu diễn các tín hiệu đầu vào của 

cùng một đối tượng nào đó đã gợi ý về việc sử dụng mô hình này vào trong bài toán 

phân lớp, đặc biệt là nhận dạng đối tượng.  

1.2. Xây dựng mô hình học từ điển và mã thưa 

Việc xây dựng mô hình học từ điển thưa cần đảm bảo hai yếu tố cơ bản: từ điển học 

được tạo ra từ chính dữ liệu mẫu ban đầu và hệ số biểu diễn đảm bảo ràng buộc thưa. 

Có nhiều phương pháp để giải quyết các yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng mô hình 

[7]. Luận văn này sẽ giới thiệu một số phương pháp cổ điển và đặc biệt trình bày về giải 

thuật K-SVD trong quá trình xác định mã thưa và cập nhật từ điển. 

1.2.1. Giới thiệu họ các chuẩn 

Trước hết, để làm rõ hơn việc sử dụng điều kiện ràng buộc thưa dựa trên các chuẩn 𝑙0 

hay 𝑙1 của mô hình học từ điển cũng như vì sao khi áp dụng chuẩn 𝑙2 vào việc tìm hệ số 

biểu diễn thì hệ số sẽ không được đảm bảo tính thưa thì phần này sẽ trình bày về họ các 

chuẩn [1,43] thông thường. 

Về mặt toán học, một chuẩn là tổng kích thước hoặc chiều dài của tất cả các véc-tơ trong 

một không gian véc-tơ hoặc ma trận nào đó, khi đó, chuẩn càng cao thì (độ lớn) ma trận 

hay véc-tơ càng lớn. Chuẩn có thể có nhiều hình thức và nhiều tên gọi khác nhau như 

khoảng cách Euclide, sai số bình phương trung bình  – phương sai của ước lượng (Mean 

Squared Error)... Ký hiệu ‖𝑥‖với x có thể là véc-tơ hoặc ma trận. 
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Ví dụ, một chuẩn Euclide của một véc-tơ x:   

 x= [
3
−2
1
] là ‖𝑥‖2 = √32 + (−2)2 + 12   = 3.742 là kích thước của x 

Ví dụ trên cho thấy làm thế nào để tính ra một chuẩn Euclide, hay chính thức gọi là một 

chuẩn 𝑙2.  

Công thức (4) xác định một chuẩn 𝑙𝑝 của x: 

‖𝑥‖𝑝 = √∑ |𝑥𝑖|
𝑝

𝑖
𝑝

 với p ∈ 𝑅 (4) 

Mặc dù mọi chuẩn đều trông rất giống nhau về mặt công thức tổng quát nhưng tính toán 

của chúng rất khác nhau và do đó ứng dụng của chúng cũng khác nhau rất nhiều. 

 Chuẩn 𝑙0 

Chuẩn 𝑙0 của x được xác định bởi (5):  

‖𝑥‖0 = √∑ |𝑥𝑖|
0

𝑖
0

  (5) 

Nói đúng ra, chuẩn 𝑙0 không chính xác là một chuẩn. Đó là một trường hợp đặc biệt 

trong định nghĩa hình thức chuẩn 𝑙p. Xác định chuẩn 𝑙0 có chút khó khăn vì việc tính 

toán 0 giai thừa và căn bậc 0 của một số x bởi định nghĩa về giai thừa 0 và đặc biệt là 

căn bậc 0 của một số là không rõ ràng và thường phải có quy ước trước để tuân thủ. Vì 

vậy, trong thực tế, hầu hết các nhà toán học và kỹ sư xác định chuẩn 𝑙0 bằng công thức: 

‖𝑥‖0 = (𝑖|𝑥𝑖  ≠ 0). Đó là số các phần tử khác 0 trong một véc-tơ và là một số nguyên 

khác không. Chuẩn 𝑙0 có rất nhiều ứng dụng và gần đây nó được quan tâm nhiều hơn do 

sự phát triển của các bài toán liên quan đến khôi phục dữ liệu sau nén thông qua việc cố 

gắng tìm ra giải pháp thưa thớt của hệ thống biểu diễn tuyến tính. Giải pháp thưa thớt 

nhất là giải pháp có chuẩn 𝑙0 nhỏ nhất. Vấn đề này thường liên quan đến vấn đề tối ưu 

hoá chuẩn theo 𝑙0. 
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 Chuẩn 𝑙1 

Theo định nghĩa về chuẩn, chuẩn 𝑙1 của x được xác định bởi (6): 

‖𝑥‖1 = √∑ |𝑥𝑖|
1

𝑖
1

 (6) 

Tiêu chuẩn này khá phổ biến trong họ các chuẩn. Nó có nhiều tên và nhiều hình thức 

trong các lĩnh vực khác nhau. 

Nếu chuẩn 𝑙1 được tính cho sự khác biệt giữa hai vectơ hoặc ma trận, thì chuẩn 𝑙1 được 

gọi là Sum of Absolute Difference (SAD) và được xác định bởi công thức (7):  

SAD (𝑥1, 𝑥2) = ‖𝑥1 − 𝑥2‖1 = ∑ |𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖  |
1

𝑖  (7) 

Trong trường hợp tổng quát về phép đo sai lệch tín hiệu, chuẩn 𝑙1 có thể đóng vai trò 

như lỗi trung bình tuyệt đối (MAE) trong công thức (8):  

MAE(𝑥1, 𝑥2) = 
1

𝑛
 ‖𝑥1 − 𝑥2‖1 = 

1

𝑛
 ∑|𝑥1𝑖 − 𝑥2𝑖  | với n là kích thước của x. (8) 

 Chuẩn 𝑙2 

Phổ biến nhất của tất cả các tiêu chuẩn là chuẩn 𝑙2. Chuẩn 𝑙2 được sử dụng trong hầu 

hết các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học. Theo định nghĩa cơ bản, chuẩn 𝑙2 được xác định 

bởi công thức (9): 

‖𝑥‖2 = √∑ |𝑥𝑖|
2

𝑖  (9) 

Chuẩn 𝑙2 được biết đến như là một chuẩn Euclide, được sử dụng như một đại lượng 

chuẩn để đo sự chênh lệch véc-tơ.  
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Như trong chuẩn 𝑙1, nếu chỉ số Euclide được tính cho một sự khác biệt về véc-tơ, nó 

được gọi là khoảng cách Euclide và được xác định trong công thức (10):  

‖𝑥1 − 𝑥2‖2 = √∑ |𝑥1 − 𝑥2|
2 (10) 

hoặc được gọi là một Sum of Squared Difference (SSD):  

SSD (𝑥1, 𝑥2) = ‖𝑥1 − 𝑥2‖2
2 = ∑ (𝑥1i − 𝑥2i)

2
𝑖  (11) 

Ứng dụng được biết đến nhiều nhất trong lĩnh vực xử lý tín hiệu là đo lường sai số trung 

bình (MSE), được sử dụng để tính toán độ tương đồng hoặc tương quan giữa hai tín hiệu:  

MSE (𝑥1, 𝑥2) = 
1

𝑛
‖𝑥1 − 𝑥2‖2

2 =  
1

𝑛
∑ (𝑥1i − 𝑥2i)

2
𝑖  (12) 

Để làm rõ hơn ý nghĩa và giải pháp của các phương pháp tối thiểu hóa dựa trên các 

chuẩn 𝑙0, 𝑙1, 𝑙2, hình học trong không gian 2-D được sử dụng để minh họa như trong 

hình 1.3. Tối thiểu hóa với chuẩn 𝑙0 trong hình 1.3a, tối thiểu hóa với chuẩn 𝑙1 trong 

hình 1.3b và tối thiểu hóa với chuẩn 𝑙2 trong hình 1.3c [1,43]. Gọi S (norm ball) là đường 

màu đỏ biểu diễn các điểm mà tại đó giá trị chuẩn của chúng bằng nhau. Bài toán mục 

tiêu có thể xem như việc xấp xỉ hàm mục tiêu bởi các điểm trên norm ball. Để xấp xỉ 

hàm, ta thay đổi tỉ lệ của norm ball đến khi norm ball tiếp xúc với giá trị hàm mục tiêu 

(đường thẳng y = Ax trong hình). Tọa độ điểm tiếp xúc chính là hệ số biểu diễn x cần 

tìm. Từ hình 1.3a và 1.3b, giao điểm có xu hướng cắt các điểm trên trục tọa độ hay nói 

cách khác, sử dụng ràng buộc 𝑙0 và 𝑙1 sẽ thúc đẩy yếu tố thưa trong biểu diễn véc-tơ. 

Cũng qua đó, trong hình 1.3c, giao điểm rất khó cắt các trục tọa độ, vì vậy, việc sử dụng 

ràng buộc 𝑙2 khó đảm bảo tính thưa cho biểu diễn véc-tơ. 
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Hình 1.3. Mô tả giải pháp tối thiểu hóa của một số chuẩn trong không gian 2-D 

Ngoài các chuẩn cơ bản kể trên, trong một số mô hình học từ điển thưa còn sử dụng đến 

chuẩn Frobenius. 

 Chuẩn Frobenius  

Chuẩn Frobenius được biết đến như là chuẩn 𝑙2,1 (chuẩn F) [4,43]. Việc xác định chuẩn 

F của một ma trận X ∈ 𝑅𝑚∗𝑛 thông qua 2 bước: 

Tìm chuẩn 𝑙1 của X theo công thức (13): 

‖𝑋‖1 = 𝑚𝑎𝑥𝑗=1,…,𝑛 ∑ |𝑥𝑖,𝑗|
𝑚
𝑛  (13) 

Tìm chuẩn 𝑙2 của X theo công thức (14): 

‖𝑋‖2 = 𝛿𝑚𝑎𝑥(X) = (𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑋
𝑇𝑋))1/2 (14) 

Khi đó, chuẩn F được xác định bởi công thức tổng quát (15): 

‖𝑋‖1,2 = ∑ (∑ 𝑋𝑗,𝑖
2𝑚

𝑗=1 ))1/2𝑛
𝑖=1  (15) 

Các giải thuật xác định hệ số biểu diễn trong mô hình học điển sử dụng phương pháp tối 

ưu hóa dựa trên các chuẩn sẽ được trình bày trong phần 1.2.2 của luận văn. Cũng có một 

số thuật toán được áp dụng vào cho việc biểu diễn thưa với tối thiểu hóa chuẩn F, tuy 

nhiên luận văn không đi sâu vào tìm hiểu mà chỉ mang tính chất giới thiệu. 



15 

 

 

1.2.2. Xác định mã thưa và xây dựng từ điển học 

Xác định mã thưa 

Quá trình mã hóa thưa được xác định thông qua tính toán hệ số biểu diễn x dựa trên việc 

biểu diễn tín hiệu vào y và từ điển D sao cho thỏa mãn hàm mục tiêu (3). Việc tìm biểu 

diễn thưa nhất thỏa mãn (3) được biết đến như một vấn đề NP-khó [10]. Có một số 

hướng giải quyết cho vấn đề biểu diễn thưa này: biểu diễn thưa với tối thiểu hóa theo 

chuẩn 𝑙0, biểu diễn thưa với tối thiểu hóa theo chuẩn 𝑙1, biểu diễn thưa với tối thiểu hóa 

theo chuẩn F.  

Với hướng giải quyết theo chuẩn 𝑙0 các giải thuật thực hiện đơn giản nhất là các giải 

thuật theo đuổi tham lam như matching pursuit (MP) [1,4,33] hay orthogonal matching 

pursuit (OMP) [1,4,10,11,15,22,34,40,43].  

Với hướng giải quyết theo chuẩn 𝑙1 [14,27,35,41,42] có thể nói đến giải thuật theo đuổi 

như basis pursuit (BP) [35]. Hoặc giải thuật focal underdetermined system solver 

(FOCUSS) [14] cũng là đơn giản được xây dựng theo hướng giải quyết dựa vào chuẩn 

𝑙𝑝 (𝑝 ≤ 1) thay thế cho chuẩn 𝑙0. 

Các thuật toán tham lam có thể tạo ra giải pháp tối ưu hóa cục bộ trong mỗi bước thực 

hiện. Tuy nhiên, thuật toán tham lam không có thể tạo ra giải pháp tối ưu hóa toàn cục. 

Chiến lược tham lam cung cấp một cách đặc biệt để có được biểu diễn thưa thớt gần 

đúng [43]. 

Xây dựng từ điển (học từ điển) 

Việc học từ điển có thể thực hiện theo ba phương pháp học: học không giám sát (học 

không thầy) [4], học có giám sát (học có thầy) [17,28,37] và học bán giám sát [43]. Từ 

quan điểm của cơ sở lý thuyết, sự khác nhau của việc học từ điển không giám sát và có 

giám sát dựa vào việc nhãn của lớp được khai thác trong quá trình học để lựa chọn từ 

điển hay không.  

Một số phương pháp học từ điển không giám sát như method of directions (MOD) hay 

K-means Singular Value Decomposition (K-SVD) [4].  

K-SVD là phương pháp học từ điển dựa trên cụm từ, có thể xem như sự khái quát hóa 

của phương pháp K-means. K-SVD là một phương pháp cải tiến của thuật toán MOD.  
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Hàm mục tiêu của K-SVD là: 

arg min
𝐷,𝑋

{‖𝑌 − 𝐷𝑋‖𝐹
2} (16) 

Với ‖𝑥𝑖‖0 ≤ 𝑇, 𝑖 = 1,2, … ,𝑁. 

Vấn đề (16) là vấn đề tối ưu hóa với D và X được giải quyết bằng tối ưu hóa luân phiên. 

Giải thuật K-SVD được trình bày chi tiết trong Giải thuật 1 [4,43]. 
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Giải thuật 1. Giải thuật K-SVD cho học từ điển 

Công việc: Học một từ điển D: arg min
𝐷,𝑋

{‖𝑌 − 𝐷𝑋‖𝐹
2} với ‖𝑥𝑖‖0 ≤ 𝑇, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 

Đầu vào: Ma trận mẫu 𝑌 = [𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚] 

Khởi tạo: Khởi tạo một từ điển  𝐷 ∈  𝑅𝑛∗𝐾 với mỗi cột đều được chuẩn hóa theo 

chuẩn 𝑙2. Khởi tạo i = 1. 

While chưa hội tụ (điều kiện dừng) do 

Bước 1: Sử dụng giải thuật tham lam bất kỳ để tính toán vecto biểu diễn x cho      

mỗi mẫu 𝑦𝑖 để đạt giải pháp xấp xỉ: 

min
𝑥𝑖
{‖𝑦𝑖 − 𝐷𝑥𝑖‖2

2} với ‖𝑥𝑖‖0 ≤ 𝑇, 𝑖 = 1,2, … ,𝑁 

Khởi tạo t = 1 

While 𝑡 ≠ 𝑇 do 

Bước 2: Tính toán 𝐸𝑡 = 𝑌 − ∑ 𝑑𝑗𝑗≠𝑡 𝑥𝑗
𝑇  (𝑥𝑗

𝑇 là ma trận chuyển        

vị của 𝑥𝑗 ) 

Bước 3: Lựa chọn các cột thành phần trong 𝐸𝑡 tương ứng với các        

phần tử khác 0 của 𝑥𝑗
𝑇 để tạo thành 𝐸𝑡

𝑃. 

Bước 4: Sử dụng SVD cho 𝐸𝑡
𝑃: 𝐸𝑡

𝑃 =  𝑈∑𝑉𝑇 

Bước 5: Cập nhật 𝑑𝑡 là cột đầu tiên của ma trận U và hệ số tương 

ứng trong 𝑥𝑡
𝑇 bởi ∑(1,1)* V(: ,1). 

Bước 6: t = t+1 

End while 

Bước 7: i = i+1 

End while 

Đầu ra: Từ điển D 

Cụ thể hơn, cố định D, ta sử dụng giải thuật tham lam như MP hoặc OMP để tính toán 

xấp xỉ hệ số biểu diễn 𝑥𝑖. 

Khi cố định X, vấn đề (16) trở thành một mô hình hồi quy đơn giản: 

�̂� =  arg min
𝐷

{‖𝑌 − 𝐷𝑋‖𝐹
2} (17) 
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Trong đó �̂� =  𝑌𝑋𝑇(𝑋𝑋𝑇)−1 và phương pháp này được gọi là MOD. Độ phức tạp tính 

toán của bài toán nghịch đảo trong giải quyết vấn đề (17) là O(𝑛3). Cải tiến của K-SVD 

so với MOD là việc cập nhật từ điển D bằng cách cố định các thành phần khác. Chiến 

lược của K-SVD được viết như sau: 

�̂� =  arg min
𝐷

{‖𝑌 − 𝐷𝑋‖𝐹
2} =  arg min

𝐷
{‖𝑌 −∑ 𝑑𝑗𝑥𝑗

𝑇
𝑁

𝑗=1
‖
𝐹

2

}  

= arg min
𝐷

{‖(𝑌 −∑ 𝑑𝑗𝑥𝑗
𝑇

𝑁

𝑗≠𝑡
) − 𝑑𝑡𝑥𝑡

𝑇‖
𝐹

2

} 

(18) 

Giải thuật K-SVD rất dễ sử dụng và có thể làm việc với bất kỳ phương pháp tham lam 

nào, từ đó có thể điều chỉnh từ điển cho các ứng dụng khác nhau. Đây là giải thuật mạnh 

và được ưa chuộng trong việc cập nhật từ điển cho mô hình học từ điển có giám sát với  

ràng buộc thưa. 

Với hướng tiếp cận học từ điển có giám sát có nhiều mô hình được đề xuất, tiêu biểu 

như mô hình Label Consistent K-means Singular Value Decomposition (LC-KSVD) [23] 

sẽ được trình bày ở phần nội dung tiếp theo. 

1.3. Một số mô hình học từ điển ứng dụng cho phân lớp 

Ban đầu, mô hình học từ điển thưa được ứng dụng trong việc biểu diễn [25,26] và khôi 

phục dữ liệu vì vậy mã hóa thưa được thiết kế để giảm thiểu lỗi khôi phục trong các ràng 

buộc thưa thớt và không được sử dụng như một sự mã hóa phân biệt cho việc phân loại. 

Những năm gần đây, mô hình học từ điển thưa đã được cải tiến như có thể kết hợp thêm 

các nhãn lớp (học có giám sát) đưa vào công thức mã hóa thưa để thúc đẩy sự phân biệt 

giữa các từ điển giúp cho bài toán phân lớp hiệu quả hơn [24]. Các kỹ thuật học từ điển 

giám sát cho việc mã hóa thưa thớt đã thu hút được nhiều sự chú ý. Một số phương pháp 

tiếp cận như học nhiều từ điển hoặc các từ điển chuyên biệt theo loại [16]. Ngoài ra, khi 

quan tâm tới hệ số biểu diễn của mô hình học từ điển để tăng cường tính phân biệt của 

mô hình ứng dụng trong bài toán phân lớp nhận dạng, các mô hình đi theo hai hướng 

tiếp cận bao gồm xây dựng mô hình học từ điển đảm bảo thưa và mô hình học từ điển 

không cần đảm bảo thưa. Do thời gian có hạn, tôi chỉ tập trung vào tìm hiểu và trình bày 

một mô hình tiêu biểu cho từng hướng tiếp cận. Phần 1.3.1 và 1.3.2 mô tả chi tiết cách 

thức xây dựng cũng như thực hiện phân lớp của mô hình học từ điển tiêu biểu cho từng 

hướng. 
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1.3.1. Mô hình học từ điển có đảm bảo tính thưa  

Một số mô hình học từ điển theo đuổi việc đảm bảo thưa cho hệ số biểu diễn như K-

SVD, DKSVD (Discrimnative KSVD) [29], FDDL (Fisher discrimation dictionary 

learning) [28],...  

Trong luận văn này, tôi trình bày mô hình LC-KSVD [23,43] là một mô hình học từ điển 

đảm bảo tính thưa áp dụng tốt cho mục đích phân loại ảnh. LC-KSVD khai thác thông 

tin được giám sát để học từ điển và tích hợp quá trình xây dựng từ điển và tối ưu hóa bộ 

phân lớp tuyến tính thành một hàm mục tiêu tổng hợp của hàm tái tạo và hàm phân biệt, 

và sau đó thu được từ điển đã học và một bộ phân loại hiệu quả. Mỗi cụm từ trong từ 

điển sẽ được chọn sao cho nó đại diện tốt nhất cho tập các tín hiệu huấn luyện thuộc một 

lớp duy nhất nên mỗi từ 𝑑𝑘 có thể được liên kết với một nhãn cụ thể. Do đó có một sự 

tương ứng rõ ràng giữa các cụm từ điển và các nhãn lớp được mô tả trong hàm mục tiêu 

của LC-KSVD1. Sau đó, LC-KSVD2 tập trung khai thác những ảnh hưởng của việc bổ 

sung thành phần nhãn phù hợp bằng cách kết hợp thành phần nhãn phù hợp với thành 

phần lỗi phân lớp vào hàm mục tiêu để học từ điển với mong muốn cân bằng khả năng 

khôi phục và phân biệt của mô hình học từ điển. 

Hàm mục tiêu của LC-KSVD được xây dựng như sau: 

LC-KSVD1: 

〈𝐷, 𝐴, 𝑋〉 = argmin
𝐷,𝐴,𝑋

‖𝑌 − 𝐷𝑋‖2
2 + µ ‖𝐿 − 𝐴𝑋‖2

2 với ‖𝑥𝑗‖0  ≤  T  (19) 

LC-KSVD2: 

〈𝐷, 𝐴,𝑊, 𝑋〉 = argmin
𝐷,𝐴,𝑊,𝑋

‖𝑌 − 𝐷𝑋‖2
2 + µ ‖𝐿 − 𝐴𝑋‖2

2 +  η ‖𝐻 −𝑊𝑋‖2
2  

với ‖𝑥𝑗‖0 ≤ T 

(20) 

trong đó thành phần đầu tiên biểu thị lỗi tái tạo, thành phần thứ hai biểu thị lỗi phân biệt 

của mã thưa, và thành phần cuối cùng ở hàm mục tiêu (20) biểu thị lỗi phân loại. Y là 

ma trận bao gồm tất cả dữ liệu đầu vào, D là từ điển đã học, X là bộ mã thưa, µ và η là 

trọng số của các thành phần tương ứng, A là ma trận chuyển đổi tuyến tính, H là ma trận 

bao gồm nhãn thông tin tương ứng với Y, W là tham số cho phân loại và L là ma trận 

nhãn chung cho các nhãn của Y và D.  
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Ví dụ, cho Y = [𝑦1. . . 𝑦4] và D = [𝑑. . . 𝑑4] trong đó 𝑦1, 𝑦2, 𝑑1 và 𝑑2 là thuộc lớp đầu 

tiên, và 𝑦3, 𝑦4, 𝑑3 và 𝑑4 là thuộc lớp thứ hai, và sau đó ma trận nhãn L có thể được định 

nghĩa là: 

𝐿 = (

1 1 0 0
1 1 0 0
0 0 1 1
0 0 1 1

) (21) 

Hàm mục tiêu (20) cũng có thể được biến đổi như sau: 

〈𝐷𝑛𝑒𝑤, 𝑋〉  = argmin
𝑍,𝑋

‖𝑌𝑛𝑒𝑤 − 𝐷𝑛𝑒𝑤𝑋‖2
2  𝑣ớ𝑖 ‖𝑥𝑗‖0 < 𝑇 (22) 

Trong đó 𝑌𝑛𝑒𝑤 = (

𝑌
𝐿 ∗ √µ 

𝐻 ∗ √ η
) và 𝐷𝑛𝑒𝑤 = (

𝐷
𝐴 ∗ √µ 

𝑊 ∗ √ η
) 

Quá trình thực hiện của thuật toán LC-KSVD có thể được chia thành hai phần, phần học 

(huấn luyện) và phần phân loại. Trong phần học, từng từ thứ k trong 𝐷𝑛𝑒𝑤 là 𝑑𝑘 và hệ 

số tương ứng 𝑥𝑅
𝑘 của từ đó được cập nhật đồng thời thông qua giải thuật K-SVD. Với 𝐸𝑘 

= (Y - ∑ 𝑑𝑗𝑗≠𝑘 𝑥𝑅
𝑗
) và �̃�𝑅

𝑘 , �̃�𝑘 là chính là kết quả loại bỏ các phần từ có giá trị là 0 trong 

𝑥𝑅
𝑘, 𝐸𝑘 tương ứng.  

Khi đó, 𝑑𝑘 và �̃�𝑅
𝑘 có thể được tính toán dựa trên việc giải quyết vấn đề (23): 

〈𝑑𝑘 , �̃�𝑅
𝑘〉 = arg min

𝑑𝑘 ,�̃�𝑅
𝑘
{‖�̃�𝑘 − 𝑑𝑘 �̃�𝑅

𝑘‖
𝐹

2
} (23) 

Sử dụng SVD (Singular Value Decomposition) cho �̃�𝑘 như sau: U∑𝑉𝑡 = SVD (�̃�𝑘). Sau 

đó, 𝑑𝑘 , �̃�𝑅
𝑘 được xác định bằng công thức (24) dưới đây :  

{
𝑑𝑘  =  U(: ,1)

�̃�𝑅
𝑘  =  ∑(1,1)V(: ,1)

 
(24) 
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Tiếp đến �̃�𝑅
𝑘 được dùng để thay thế cho các phần tử khác không trong 𝑥𝑅

𝑘. Như vậy, 𝑑𝑘 

và 𝑥𝑅
𝑘 được xác định.  

LC-KSVD học D = {𝑑1… 𝑑𝐾}, A = {𝑎1… 𝑎𝐾} và W = {𝑤1… 𝑤𝐾} từ 𝐷𝑛𝑒𝑤 đồng thời, 

giúp tránh được vấn đề của cực tiểu hóa địa phương và có khả năng mở rộng với một số 

lượng lớn các lớp. Những thực nghiệm do nhóm Zhuolin Jiang [23] chỉ ra rằng rằng LC-

KSVD đảm bảo các tín hiệu từ cùng một lớp có các mã (véc-tơ hệ số) thưa thớt tương tự 

nhau, điều này rất quan trọng đối với phân loại tuyến tính. 

Trong giai đoạn phân lớp, D, A, W đã tìm được trong phần học không được sử dụng 

trực tiếp mà sử dụng �̂�, 𝐴 ̂, �̂� được xác định bởi công thức như sau: 

{
  
 

  
 �̂�  =  {

𝑑1
‖𝑑1‖2

… 
𝑑𝐾

‖𝑑𝐾‖2
}

  �̂�  =  {
𝑎1

‖𝑎1‖2
… 

𝑎𝐾
‖𝑎𝐾‖2

}

�̂�  =  {
𝑤1

‖𝑤1‖2
… 

𝑤𝐾
‖𝑤𝐾‖2

}

 (25) 

Khi đó, với một ảnh đầu vào 𝑦𝑖  trong quá trình kiểm tra, 𝑥𝑖 được tính toán khi giải quyết 

vấn đề tối ưu: 

𝑥𝑖  =   𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑖

{‖𝑦𝑖  −  �̂�𝑥𝑖‖2
2
}   𝑣ớ𝑖 ‖𝑥𝑖‖0  ≤  𝑇 (26) 

Cuối cùng việc phân loại dựa trên hàm dự báo tuyến tính đơn giản (27): 

𝑡  =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑙

{𝑙 =   �̂� 𝑥𝑖} (27) 

với 𝑙 ∈  𝑅𝑚 là véc-tơ nhãn lớp và như vậy mẫu kiểm tra 𝑦𝑖 được phân lớp vào lớp thứ t 

trong tập nhãn lớp. 

LC-KSVD có thể áp dụng tốt cho bài toán phân lớp, đặc biệt khi số lượng mẫu nhỏ. 

1.3.2. Mô hình học từ điển không cần đảm bảo tính thưa  

Mặc dù học từ điển đảm bảo tính thưa (thỏa mãn ràng buộc thưa với chuẩn 𝑙0 hoặc 𝑙1 đã 

chứng tỏ được hiệu quả cho bài toán phân loại, tuy nhiên chi phí thời gian để học mô 
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hình (bao gồm quá trình học và kiểm tra) còn lớn khiến cho các giải thuật áp dụng cho 

mô hình bị hạn chế. Chiến lược phổ biến của các mô hình học từ điển phân biệt là tìm 

một từ điển chung cho tất cả các lớp trong khi các hệ số mã hóa sẽ được dùng để phân 

biệt các lớp với nhau. Một số nhà nghiên cứu đặt ra nghi vấn về việc yếu tố thưa có thật 

sự là yếu tố quyết định cho mô hình học từ điển trở nên hiệu quả với bài toán phân loại 

hay không. Đó là lý do khiến một bộ phận nghiên cứu về phát triển mô hình học từ điển 

không đảm bảo tính thưa được ra đời và gần đây đã có những kết quả thành công nhất 

định.  

Phần này trình bày về một lớp mô hình học từ điển điển hình theo hướng không cần đảm 

bảo tính thưa là mô hình học cặp từ điển (Dictionary Pair Learnng: DPL) do Shuhang 

Gu [36] đã đề xuất, để làm cơ sở lý thuyết cho việc cài đặt mô hình học từ điển không 

đảm bảo thưa cho bộ dữ liệu thực nghiệm. Từ đó, cung cấp minh chứng để kết luận biểu 

diễn thưa trong học từ điển có thật sự là yếu tố quan trọng cần theo đuổi cho bài toán 

phân lớp. 

Ý tưởng của tác giả dựa trên việc xây dựng hai từ điển độc lập thay vì một từ điển duy 

nhất, trong đó một từ điển đóng vai trò tăng cường tính phân biệt giúp cho việc phân lớp 

(từ điển phân tích) và một từ điển đóng vai trò tổng hợp hỗ trợ việc biểu diễn (từ điển 

tổng hợp).  

Hàm mục tiêu (3) sẽ được triển khai thành hàm mục tiêu (28) (mô hình DPL sử dụng 

chuẩn F thay thế cho chuẩn 2 và không quan tâm đến ràng buộc thưa đối với hệ số biểu 

diễn X trong hàm mục tiêu) sau: 

{𝑃∗, 𝐷∗}  =  arg min
𝑃,𝐷

‖𝑌 − 𝐷𝑃𝑌‖𝐹
2  +  ψ (D, P, Y, H) (28) 

Việc biến đổi X = PY thì việc biểu diễn lại Y là hết sức hiệu quả (X là ma trận hệ số 

biểu diễn của Y).  

Với Y = [𝑌1, … , 𝑌𝑘 , … , 𝑌𝐾] là một bộ tín hiệu mẫu (mỗi tín hiệu mẫu có p chiều) của K 

lớp; 𝑌𝑘 ∈ 𝑅𝑝∗𝑛 là một mẫu thuộc lớp k và n là số mẫu của mỗi lớp; D và P là cặp từ điển 

với D là từ điển tổng hợp để biểu diễn và khôi phục Y còn P là từ điển phân tích Y phục 

vụ quá trình phân lớp Y. Trong đó D = [𝐷1, … , 𝐷𝑘, … , 𝐷𝐾], P = [𝑃1, … , 𝑃𝑘 , … , 𝑃𝐾] mà 𝐷𝑘 

∈ 𝑅𝑝∗𝑚 và 𝑃𝑘 ∈ 𝑅𝑝∗𝑚 là một cặp từ điển con có liên quan tới lớp k. Với mong muốn từ 

điển phân tích P đạt hiệu quả trong phân lớp thì từ điển con 𝑃𝑘 khi biểu diễn các mẫu 

thuộc lớp i mà i ≠ 𝑘 thì 𝑃𝑘𝑌𝑖 ≈ 0 . Như vậy ma trận hệ số PY sẽ gần như ma trận đường 

chéo chính. Khi đó hàm mục tiêu (28) có thể được viết lại dưới hàm mục tiêu (29): 
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{𝑃∗, 𝐷∗}  =  arg min
𝑃,𝐷

∑ ‖𝑌𝑘 − 𝐷𝑘𝑃𝑘𝑌𝑘‖𝐹
2 + 𝜆‖𝑃𝑘�̅�𝑘‖𝐹

2
𝐾

𝑘=1
 với ‖𝑑𝑖‖2

2  ≤  1 (29) 

Với 𝜆 ≥ 0 là một hằng số vô hướng; 

Và có thể thay thế (29) bởi hàm mục tiêu của (30): 

{𝑃∗, 𝑋∗, 𝐷∗}  =  arg min
𝑃,𝐷

∑ ‖𝑌𝑘 − 𝐷𝑘𝑋𝑘‖𝐹
2 + 𝜏‖𝑃𝑘𝑌𝑘 − 𝑋𝑘‖𝐹

2 + 𝜆‖𝑃𝑘�̅�𝑘‖𝐹
2𝐾

𝑘=1   

với ‖𝑑𝑖‖2
2 ≤ 1 

(30) 

Cố định D và P để cập nhật X: 

𝑋∗  =  arg min
𝑋
∑ ‖𝑌𝑘 − 𝐷𝑘𝑋𝑘‖𝐹

2 + 𝜏‖𝑃𝑘𝑌𝑘 − 𝑋𝑘‖𝐹
2

𝐾

𝑘=1
  (31) 

Đây là một chuẩn hóa bình phương tối thiểu và có thể giải quyết bằng công thức (32) 

sau: 

𝑋∗𝑘  =  (𝐷𝑘
𝑇𝐷𝑘 +  𝜏𝐼)

−1 (𝜏𝑃𝑘𝑌𝑘  +  𝐷𝑘
𝑇𝑌𝑘  ) (32) 

Cố định X để cập nhật D và P: 

{
 

 P ∗ =  arg min
𝑃

∑ 𝜏‖𝑃𝑘𝑌𝑘 − 𝑋𝑘‖𝐹
2

𝐾

𝑘=1
 +  𝜆‖𝑃𝑘�̅�𝑘‖𝐹

2

D ∗ =  arg min
𝐷

∑ ‖𝑌𝑘 − 𝐷𝑘𝑋𝑘‖𝐹
2

𝐾

𝑘=1
 với ‖𝑑𝑖‖2

2  ≤  1

 (33) 

Trong giai đoạn phân lớp, việc gán nhãn lớp cho mẫu thử y sẽ thông qua công thức (34) 

sau: 

𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦(𝑦)  =  argmin
𝑖

∑ ‖𝑦 − 𝐷𝑖𝑃𝑖𝑦‖2
𝐾

𝑘=1
  (34) 

Với việc bỏ qua sự theo đuổi ràng buộc thưa đối với hệ số biểu diễn của mô hình học 

từ điển, mô hình học cặp từ điển (DPL) nói riêng và các mô hình phát triển theo hướng 

xây dựng mô hình không cần đảm bảo tính thưa nói chung đã rút ngắn được thời gian 

huấn luyện mô hình [1,36]. Đây là điểm mạnh nổi bật nhất của mô hình và hiệu quả 

phân lớp cũng rất cạnh tranh với các mô hình học máy khác.  
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CHƯƠNG 2.  

BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG 

Nhận dạng ảnh là một lớp bài toán trong lĩnh vực thị giác máy có nhiều ứng dụng với 

đời sống con người. Các bài toán ứng dụng quen thuộc mà chúng ta thường thấy trên 

các thiết bị di động như nhận dạng vân tay, nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng nụ cười 

khi chụp ảnh... Nội dung chương 2 của luận văn sẽ đề cập đến tổng quan lý thuyết của 

bài toán nhận dạng ảnh cũng như những ứng dụng thú vị của nhận dạng ảnh. 

2.1. Tổng quan về bài toán nhận dạng 

2.1.1. Giới thiệu thị giác máy tính 

Đối với con người chúng ta, thị giác có lẽ là giác quan quan trọng nhất giúp con người 

nhận biết thế giới xung quanh. Phần lớn thông tin mà não bộ con người thu nhận và xử 

lý được truyền tới từ thị giác. Từ cuối những năm 1950 đến đầu những năm 1960, xuất 

hiện một lĩnh vực chuyên nghiên cứu về việc giúp máy tính hiểu và giải thích các thông 

tin dựa trên các hình ảnh tĩnh hay các video được gọi với tên thị giác máy tính (Computer 

science). Thị giác máy tính liên quan đến các lĩnh vực cụ thể như xử lý hình ảnh, thị 

giác của robot, hình ảnh y học, cơ sở dữ liệu ảnh, nhận dạng mẫu, đồ họa máy tính và 

thực tế ảo.  

Trên nhiều bài toán, việc ứng dụng thị giác máy tính đã cho thấy hiểu quả đáng kể như 

tìm và đặt tên cho tất cả mọi người trong một bức ảnh bằng cách kết hợp giữa khuôn 

mặt, quần áo, mái tóc... Tuy nhiên, tất cả những tiến bộ khoa học ấy chỉ có thể giúp máy 

tính giải thích một hình ảnh ở mức độ một đứa trẻ (ví dụ như đếm tất cả các con vật 

trong một bức tranh) một cách đầy khó khăn. Thị giác máy tính cố gắng bắt chước khả 

năng của con người về việc mô tả thế giới và khôi phục các thuộc tính của một đối tượng 

nào đấy như hình dạng, ánh sáng và phân phối màu sắc bởi thông qua một hoặc nhiều 

hình ảnh có sẵn. Trong khi con người và động vật có thể làm việc này một cách dễ dàng 

thì các thuật toán trong thị giác máy tính lại dễ dàng bị lỗi. Việc tìm cách khôi phục hay 

mô tả thế giới thông qua một hay một vài thuộc tính sẽ khiến cho việc giải quyết các bài 

toán chủ yếu dựa trên việc xây dựng các mô hình gắn với lý thuyết vật lý (đo quang 

tuyến, quang học và cảm biến) và xác suất trong khi mô hình thế giới thực phức tạp hơn 

nhiều so với những gì chúng ta có thể mô tả qua mô hình. Dù vậy, ở một mức độ chính 

xác cho phép nào đấy, thị giác máy tính hoàn toàn có thể cho ra các sản phẩm thay thế 

vai trò của con người và giảm thời gian xử lý công việc đi đáng kể. 
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Trong những năm gần đây, thị giác máy tính đã phát triển mạnh mẽ trở thành một lĩnh 

vực có những sản phẩm với tính ứng dụng rộng rãi [6] giúp gia tăng đáng kể cho năng 

suất lao động và nâng cao mức sống, bao gồm: 

- Nhận dạng ký tự quang học: đọc mã bưu điện viết tay. 

- Xây dựng mô hình 3D: xây dựng các mô hình 3D một cách tự động dựa trên các 

bức ảnh trên không ứng dụng trong các hệ thống như Bing Maps. 

- Khớp/lắp ghép chuyển động: hợp nhất hình ảnh được tạo bằng máy tính (CGI) 

với cảnh quay trực tiếp bằng cách theo dõi các điểm đặc trưng trong video nguồn 

với ước tính chuyển động của máy ảnh 3D và hình dạng của môi trường. Những 

kỹ thuật này được ứng dụng nhiều trong kỹ xảo điện ảnh. 

- Giám sát: theo dõi người xâm nhập, phân tích mật độ phương tiện giao thông trên 

đường cao tốc và các hồ bơi giám sát nạn nhân đuối nước. 

- Nhận dạng vân tay và sinh trắc học... 

Người ta tin tưởng dự đoán rằng các hệ thống quan sát bằng máy tính sẽ sớm trở nên 

phổ biến và công nghệ thị giác sẽ được áp dụng trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Thị 

giác máy tính đang trở thành chủ đề chính trong nghiên cứu về khoa học máy tính.  

Để có được những thành tựu như hiện nay, thị giác máy tính đã có lịch sử phát triển 

nhanh chóng với những ý tưởng và các lĩnh vực áp dụng khác nhau. Một số mốc trong 

lịch sử phát triển cơ bản của thị giác máy tính [32] có thể được kể đến như sau: 

- Giai đoạn những năm 1970: giai đoạn hình thành những nghiên cứu đầu tiên về 

thị giác máy tính với các nghiên cứu của lĩnh vực xử lý ảnh kỹ thuật số, nghiên 

cứu về khôi phục cấu trúc ba chiều của thế giới từ những ảnh nhận được, đưa ra 

khái niệm về ba mức mô tả của một hệ thống xử lý thông tin trực quan bao gồm: 

lý thuyết tính toán, biểu diễn và thuật toán, triển khai phần cứng.  

- Giai đoạn những năm 1980: rất nhiều nghiên cứu cho các kỹ thuật toán học phức 

tạp để thực hiện phân tích hình ảnh.  

- Giai đoạn những năm 1990: các nghiên cứu việc sử dụng các biến dạng để giải 

quyết cấu trúc chuyển động và kỹ thuật phân tích thành phần để tăng hiệu quả 

cho các phép đo xấp xỉ hình ảnh cũng như các phép tối ưu toàn cầu đã bắt đầu 

được áp dụng cho biểu diễn xấp xỉ. 

- Giai đoạn những năm 2000: Tương tác sâu sắc giữa thị giác máy tính và các lĩnh 

vực đồ họa. Đặc biệt, nhiều chủ đề được giới thiệu chẳng hạn như ghép ảnh chụp 
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và chụp hình ảnh độ nét cao (HDR) thông qua việc phơi sáng. Xu hướng đáng 

chú ý thứ hai trong thập kỷ này là sự nổi lên của các kỹ thuật dựa trên đặc trưng 

(kết hợp với việc học) để nhận dạng đối tượng.  

- Xu hướng cuối cùng, hiện đang chiếm ưu thế trong cộng đồng của thị giác máy 

tính, là việc áp dụng các kỹ thuật học máy tinh vi cho các vấn đề về thị giác máy 

tính. Xu hướng này trùng khớp với sự gia tăng số lượng lớn các dữ liệu đã được 

dán nhãn một phần trên Internet, làm cho việc học các thể loại của đối tượng 

không có sự giám sát cẩn thận của con người càng khả thi hơn. 

 

Hình 2.1. Một số ví dụ về các thuật toán thị giác máy 

2.1.2. Bài toán nhận dạng ảnh và quy trình thực hiện của hệ nhận dạng ảnh 

tự động 

Trong các lớp bài toán ứng dụng của thị giác máy tính, luận văn này đi sâu tìm hiểu về 

bài toán nhận dạng ảnh, một bài toán khá phổ biến hiện nay. Công nghệ số đã khiến 

cuộc sống của con người ngập chìm trong dữ liệu số trong đó có ảnh số. Mỗi ngày chúng 

ta lại tạo ra hàng triệu, thậm chí hàng tỉ bức ảnh chụp chưa kể đến các video cũng là 

nguồn dữ liệu chứa ảnh số dồi dào (một thống kê vui trên trang duyalex.com đã chỉ ra 

mỗi ngày có khoảng 300 triệu ảnh được tải lên Facebook). Dữ liệu ảnh trở thành tài 

nguyên cũng trở thành gánh nặng cho xã hội công nghệ. Việc gán tên cho một đối tượng 

bị tình nghi trong một bức ảnh chụp đông người, hay gắn tên lên khuôn mặt của từng 

người trong bức ảnh tập thể lớp một cách tự động là những ứng dụng thú vị (hình 2.2). 
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Đấy cũng là những ví dụ trực quan về những gì hệ thống nhận dạng ảnh tự động có thể 

làm được.  

 

Hình 2.2. Một số ví dụ về ứng dụng của nhận dạng mẫu ảnh 

 

Lý thuyết nhận dạng ảnh 

Tổng quan lý thuyết nhận dạng ảnh dựa trên tổng quan lý thuyết nhận dạng mẫu nói 

chung và đặc trưng riêng có của mẫu ảnh. Nhận dạng mẫu có thể được định nghĩa là 

việc phân loại dữ liệu đầu vào thành các lớp có thể xác định thông qua việc trích xuất 

các đặc trưng hoặc thuộc tính quan trọng của dữ liệu. Ví dụ như nhận dạng thư điện tử 

là spam hay non-spam, xác định bệnh nhân có khối u hay không thông qua ảnh chụp y 

tế, xác định một tin tức đang nói đến chủ đề nào/ nhân vật nào/ sự kiện nào, đoạn nhạc 

đang nghe là thuộc bài hát nào/ ai hát,...Nhận dạng trở thành bài toán phổ biến trong bất 

kỳ lĩnh vực nào như y học, sinh học, tâm lý học, tiếp thị, trí tuệ nhân tạo, thị giác máy 

tính hay viễn thám [12]... Trong hầu hết các lĩnh vực khoa học, nhận dạng mẫu có thể 

được sử dụng để hỗ trợ việc đưa ra khái niệm hoặc ra quyết định của con người.  

Có 5 hướng nghiên cứu chính của nhận dạng mẫu, bao gồm: 

- Khớp mẫu (Template matching)  

- Phân loại hình học (Geometrical classification): ví dụ như nhận dạng nam và nữ 

thông qua chỉ số chiều cao – cân nặng. 

- Phân loại thống kê (Statistical classification) 

- Khớp cấu trúc hoặc cú pháp (Syntactic or structural matching) 

- Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial neural networks) 

Lớp bài toán nhận dạng ảnh là một nhánh của nhận dạng mẫu mà trong đó các mẫu là 

các ảnh số. Việc nhận dạng thực hiện công việc gán tên chính xác cho một đối tượng 

nào đó có trong ảnh với sự đa dạng về nguồn cung cấp, kích thước, số lượng của ảnh. 
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Chính yếu tố đa dạng này là một trong những thách thức đối với hệ nhận dạng ảnh tự 

động. Ngoài ra, các yếu tố gây “nhiễu” trong việc nhận dạng được một đối tượng nào 

đó cũng rất phong phú, có thể đến từ thiết bị thu nhận ảnh (rung, mờ, bụi bẩn, độ phân 

giải kém...), cũng có thể các yếu tố tự nhiên (ánh sáng, độ ẩm không khí, mưa gió...) 

hoặc đối tượng cần nhận dạng bị che lấp, biến dạng do góc chụp... cũng là nguyên nhân 

khiến cho việc nhận dạng chính xác một đối tượng nào đó qua ảnh là một điều khó khăn.  

Quy trình thực hiện của hệ nhận dạng ảnh tự động 

Thông thường, để xây dựng một hệ thống nhận dạng ảnh tự động về cơ bản gồm các 

bước sau:  

1- Lấy mẫu và tiền xử lý ảnh 

2- Biểu diễn dữ liệu ảnh (bởi những đặc trưng/ tính chất) 

3- Phân loại/ nhận dạng (lựa chọn mô hình học máy) 

4- Đưa ra quyết định (cài đặt mô hình ra quyết định vào xây dựng hệ thống nhận 

dạng ảnh tự động) 

 

Hình 2.3.Quy trình thực hiện của hệ nhận dạng ảnh tự động 

Trong bước đầu tiên, các yếu tố gây “nhiễu” sẽ xuất hiện (lấy mẫu) nhưng cũng được 

loại bỏ hoặc được kiểm soát ngay sau đó (tiền xử lý ảnh) thông qua các kỹ thuật xử lý 

ảnh.  

Bước tiếp theo trong quy trình là biểu diễn dữ liệu ảnh. Bước này là bước chuyển đổi 

ảnh ban đầu sang một phương pháp biểu diễn khác giúp cho việc thực hiện các bước sau 

của quy trình được thuận lợi hơn. Các phương pháp biểu diễn thường thực hiện là trích 

chọn đặc trưng bằng các kỹ thuật bằng tay (đặc trưng SIFT, đặc trưng SURF, đặc trưng 

GIST, đặc trưng HoG,...). Hầu hết các kỹ thuật này mất nhiều thời gian và để biểu diễn 

hiệu quả thì cần hiểu biết tốt về đối tượng trong ảnh mẫu đang có (mỗi loại đối tượng 

Lấy mẫu 
và tiền xử 

lý ảnh

Biểu diễn 
dữ liệu ảnh 

Phân loại/ 
nhận dạng 

Đưa ra 
quyết định 
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khác nhau với đặc điểm tiêu biểu khác nhau sẽ cần những loại đặc trưng khác nhau để 

biểu diễn) trong khi việc hiểu biết này không hề đơn giản. 

Bước thứ ba là phân loại/nhận dạng. Trong bước này bộ dữ liệu sau khi được biểu diễn 

lại sẽ được chia thành hai tập là bộ học và bộ kiểm tra để học và kiểm tra một mô hình 

phân loại/ nhận dạng nào đó. Mô hình học máy dành cho phân loại thường được sử dụng 

như k-láng giềng gần nhất (K-Nearest Neighbor – KNN), máy véc-tơ hỗ trợ (Support 

Véc-tơ Machine – SVM), Mạng nơ-ron (Neuron Network),... Việc lựa chọn mô hình nào 

cũng như cách cài đặt ra sao để phù hợp với bộ dữ liệu đã có cũng là một thách thức đặt 

ra đối với việc xây dựng hệ thống nhận dạng ảnh tự động. 

Bước cuối cùng là đưa ra quyết định với việc gợi ý gán nhãn đối tượng trong một ảnh 

mới với độ chính xác chấp nhận được. 

Trong quy trình, dễ dàng nhận thấy chi phí thời gian cho việc xây dựng hệ thống nhận 

dạng tăng đáng kể bởi thực hiện bước 2 và bước 3. Nhằm khắc phục những hạn chế của 

phương pháp trích chọn đặc trưng trong giai đoạn 2 và kết hợp cả bước 2 với bước 3 

thành một bước duy nhất là biểu diễn-phân loại, gần đây giới nghiên cứu về các mô hình 

học máy đặc biệt quan tâm tới mô hình biểu diễn thưa và học từ điển. Sự kết hợp của 

biễn thưa và học từ điển tạo thành mô hình học từ điển thưa thực hiện cả quá trình biểu 

diễn lại dữ liệu (giúp cho lưu trữ, nén, truyền đưa hiệu quả mà còn đảm bảo việc khôi 

phục dữ liệu hoàn toàn khả quan) và phân loại ảnh. 

2.2. Ứng dụng của nhận dạng ảnh 

Bởi nguồn dữ liệu phong phú thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nên ứng dụng của nhận 

dạng ảnh cũng rất đa dạng.  

Có thể đưa ra một số ứng dụng sau: 

- Nhận dạng khuôn mặt [1,4,9,21,23,28,29,36]: phân loại các ảnh từ tập ảnh chụp 

của khuôn mặt của các nhân vật khác nhau, gắn tên của những nhân vật khác 

nhau trên ảnh tập thể và cảnh nền phức tạp 

- Nhận dạng đối tượng và hành vi [1,2,4,13,23,36]: phân loại các đối tượng (hoa 

lá, con vật, phương tiện giao thông...) và nhận dạng một số hành vi của con người 

như đi, đứng, ngồi hoặc ngã [2] hay lén lút (theo dõi và phát hiện hành vi trộm 

cắp) 

- Nhận dạng cảm xúc: một số camera có chức năng nhận dạng nụ cười để chụp 

ảnh. 
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- Nhận dạng biển số xe: theo dõi phương tiện giao thông, quản lý xe máy/ ô tô 

trong bãi để xe... 

- Nhận dạng chữ viết tay: nhận dạng chữ ký, nhận dạng thư tay,... 

- Nhận dạng vết nứt gãy trên mặt đường bộ: giám sát thi công, phát hiện các vết 

nứt gãy của mặt đường thông qua các ảnh chụp hoặc camera theo dõi. 

Đặc biệt, với mối quan tâm đến “nông nghiệp công nghệ cao”, các ứng dụng nhận dạng 

mẫu cho các bài toán nông nghiệp ngày càng nhiều và đây cũng là đối tượng mà luận 

văn hướng tới. 

- Nhận dạng mẫu ứng dụng trong nông nghiệp: 

Ngành nông nghiệp phản ánh phần lớn sản lượng kinh tế. Cùng với ngành chăn nuôi, 

các nhà nghiên cứu cố gắng xác định, cải tiến và tạo ra các đặc tính tốt cho cây trồng/ 

vật nuôi giúp tăng sức đề kháng và giảm bệnh tật, giảm tác động tới môi trường (ít nước 

hơn, ít phân bón hơn), luôn phấn đấu cho một nền nông nghiệp bền vững hơn.  

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm hỗ trợ tối đa quá trình xản xuất, kiểm định chất 

lượng của các sản phẩm ngành nông nghiệp là rất cần thiết và đang trở thành xu thế 

chính hiện nay. Quá trình xử lý ảnh dựa trên hình thái học, màu sắc và đặc trưng của hạt 

là cần thiết cho các ứng dụng khác nhau trong ngành công nghiệp ngũ cốc bao gồm đánh 

giá chất lượng của hạt và phân loại. Trong quá trình phân loại hạt, một số kỹ thuật như 

mạng nơ ron thống kê, nhân tạo và logic mờ đã được sử dụng. Dưới đây là một số đóng 

góp của nhận dạng mẫu trong lĩnh vực nông nghiệp [38]: 

- Ankur M Vyas khảo sát các kỹ thuật khác nhau được sử dụng để xác định các 

loại trái cây dựa trên màu sắc.  

- S. Arivazhagan et al đề xuất hệ thống như một giải pháp phần mềm để tự động 

phát hiện và phân loại bệnh lá cây.  

- J. Rajendra Prasad et al phát triển sự mô tả các thành phần được sử dụng để dự 

báo mùa màng; các kết quả kiểm tra chiến lược trồng rừng rất hữu ích cho nông 

dân để hiểu nhu cầu thị trường và các chiến lược trồng rừng.  

- Victor Rodriguez-Galiano et al đánh giá nhược điểm của nước ngầm đối với ô 

nhiễm nitrat bằng thuật toán Rừng ngẫu nhiên.  

- Dr. D. Ashok Kumar & N. Kannathasan khảo sát tiện ích của khai thác dữ liệu 

và kỹ thuật nhận dạng mẫu cho khai thác dữ liệu đất  

- Amina Khatra cho thấy rằng bằng cách sử dụng phân vùng hình ảnh dựa trên màu 

sắc có thể trích xuất các bệnh rỉ sắt màu vàng từ các hình ảnh cây trồng lúa mì.  
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- Archana A. Chaugule and Dr. Suresh Mali trong nghiên cứu của họ đặc trưng 

hình dáng - màu sắc thiết lập tốt hơn trong hầu hết các trường hợp của phân loại 

lúa gạo. 

- Utku phát triển một hệ thống để xác định 31 bánh mì lúa mì và 14 giống lúa mì 

cứng bằng cách sử dụng máy quay video CCD. 

- Majumdar and Jayas sử dụng xử lý hình ảnh kỹ thuật số và phân biệt phân tích 

để xác định các loài ngũ cốc khác nhau. Họ sử dụng hình thái học, màu sắc, kết 

cấu và sự kết hợp của các đặc trưng này để mô tả tính chất vật lý của hạt. 

- R. D. Tillett trong bài đánh giá của mình đã nhấn mạnh nhiều lĩnh vực nông 

nghiệp trong đó xử lý hình ảnh và các phương pháp nhận dạng mẫu đã được thực 

hiện trên việc thu hoạch các nông sản như: cam, cà chua, nấm, táo, dưa chuột, 

cũng như giám sát tăng tưởng của thực vật và phân loại một số nông sản như: 

cam, khoai tây, táo, cà rốt, ớt xanh, cà chua, đào. 

Do đặc điểm bản thân làm việc trong lĩnh vực Nông nghiệp nên tôi được tiếp xúc nhiều 

với các dữ liệu đặc thù của ngành này. Một trong những bài toán rất thú vị mà tôi theo 

đuổi nghiên cứu là nhận dạng ảnh thóc giống. Với những khả năng mạnh mẽ của mô 

hình học từ điển nói chung và học từ điển đảm bảo tính thưa nói riêng, tôi mong muốn 

thử nghiệm mô hình trên bài toán nhận dạng thóc giống mà mình đang quan tâm này. 

Phần chương 3 của luận văn sẽ trình bày chi tiết quá trình cài đặt thử nghiệm mô hình 

học từ điển với bộ dữ liệu thóc giống Việt Nam.  
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CHƯƠNG 3.  

CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Dựa trên việc tìm hiểu lý thuyết mô hình học từ điển, phần tiếp theo của luận văn là 

phần trình bày quá trình cài đặt cũng như kết quả ứng dụng mô hình học từ điển đảm 

bảo thưa và mô hình học từ điển không đảm bảo thưa trên bộ dữ liệu ảnh thóc giống 

được thu nhận từ thực tế tại Việt Nam. Bộ dữ liệu được dùng cho thực nghiệm đã được 

tiền xử lý để có thể đưa vào mô hình học: bộ dữ liệu thóc giống do Bộ môn Khoa học 

máy tính – Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam cung cấp.  

Quá trình cài đặt mô hình và tiền xử lý ảnh đầu vào cho thực nghiệm của luận văn này 

được thực hiện trên máy tính Window 7 - 64bit, core i5, CPU 2.7 GHz, bộ nhớ 4GB, 

phần mềm Matlab 2014a với thư viện có sẵn của Matlab. 

Nội dung của chương 3 này sẽ giải quyết bài toán ứng dụng rất thú vị và thực tiễn: nhận 

dạng thóc giống.  

    Để có thước đo về hiệu suất phân lớp của các mô hình học (độ chính xác ACC), tôi 

sử dụng công thức (35) như sau: 

ACC = 
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁
     (35) 

Với (TP + TN ) là số lượng phân lớp đúng và (TP+ FP + TN + FN) là tổng mẫu kiểm 

tra.  

Trong đó: TP là True Positive (ví dụ: gán nhãn Bắc thơm 7 cho mẫu thuộc lớp Bắc thơm 

7), TN là True Negative (ví dụ: gán nhãn không phải Bắc thơm 7 cho mẫu thuộc lớp 

không phải Bắc thơm 7), FP là False Positive (ví dụ: gán nhãn không phải Bắc thơm 7 

cho các mẫu thuộc lớp Bắc thơm 7), FN là False Negative (ví dụ: gán nhãn Bắc thơm 7 

cho các mẫu thuộc lớp không phải Bắc thơm 7). 

    Để có thước đo cho sự so sánh thời gian thực hiện của các mô hình (thời gian học, 

thời gian kiểm tra), tôi sử dụng hàm tic/toc trong Matlab để xác định (tuy nhiên, kết quả 

thời gian được đưa ra không phải là thời gian thực (real-time), chỉ mang tính chất tương 

đối để so sánh). 
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3.1. Mô tả bài toán 

Việt Nam từ lâu đã được coi là một quốc gia có nền nông nghiệp với thế mạnh là cây 

lúa. Mặc dù là một nước xuất khẩu lúa gạo lớn thứ hai trên thế giới nhưng giá thành và 

chất lượng gạo lại thuộc hàng thấp nhất. Đó là lý do vì sao nhà nước đặc biệt coi trọng 

việc nâng cao năng suất cũng như chất lượng của lúa gạo. Một trong những khâu quan 

trọng để có được gạo thành phẩm tốt chính là có giống lúa tốt, không sâu bệnh, tỉ lệ nảy 

mầm tốt hay không lẫn giống lúa khác... Để loại bỏ những hạt thóc của giống khác (nếu 

có) trong quá trình sản xuất thóc giống, kỹ thuật viên tại các trung tâm sản xuất thóc 

giống cần nhiều thời gian và sự tỉ mỉ để đánh giá xem từng hạt thóc giống trong lô thóc 

kiểm tra có phải đúng giống thóc chỉ định hay không. Đây cũng là lý do để các nhà khoa 

học – công nghệ Việt Nam bắt tay vào tìm hiểu và xây dựng các mô hình nhận dạng tự 

động dựa trên thị giác máy. Phan Thị Thu Hồng và các cộng sự [3] đã đưa ra cách xác 

định các loại thóc giống khác nhau dựa trên việc trích chọn những đặc trưng cơ bản và 

sử dụng mô hình Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) để phân lớp cho kết quả phân lớp 

khá tốt (trung bình trên 90% với 6 giống thóc khác nhau). 

Thực nghiệm trong luận văn sẽ xây dựng mô hình phân lớp dành cho bộ dữ liệu của hai 

mươi giống thóc của Việt Nam được cung cấp bởi Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa 

Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam dùng cho việc xây dựng hệ 

thống nhận dạng thóc giống tự động (một bài toán rất thiết thực). Với bộ dữ liệu, luận 

văn triển khai cài đặt các tham số phù hợp cho mô hình. 
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3.1.1. Dữ liệu 

Ảnh gồm hai mươi giống thóc phổ biến ở miền Bắc Việt Nam gồm: Bắc thơm -7, BC-

15, Hương thơm -1, J-02, Kháng dân – 18, N-97, Nếp-87, Q-5, TBR-1,TBR-36, TBR-

45, TCH, TH3-3, TH3-4, TH3-5, Thiên ưu -8, Thơm-RVT, Việt lai – 20, VS-1, Xi-23. 

 

Hình 3.1.Ảnh từng hạt thóc của các giống thóc khác nhau sẽ trở thành dữ liệu mẫu 

cho việc học các mô hình 

Ảnh được chia làm 2 loại: ảnh là thóc giống loại A và ảnh không phải là thóc giống loại 

A (A sẽ được thay thế bằng tên của một loại thóc giống nào đó trong 20 loại thóc giống 

cần được kiểm tra).  

  



35 

 

 

Bộ dữ liệu ảnh từng hạt thóc của hai mươi giống thóc khác nhau được liệt kê trong bảng 

3.1 dưới đây: 

Bảng 3.1.Thống kê số lượng dữ liệu ảnh của từng giống thóc 

Giống thóc Số mẫu Giống thóc Số mẫu 

Bắc thơm -7 3227 TBR-45 869 

BC-15 1789 TCH 263 

Hương thơm -1 1039 TH3-3 1122 

J-02 1116 TH3-4 1398 

Kháng dân - 18 1597 TH3-5 1014 

N-97 563 Thiên ưu -8 1026 

Nếp-87 1399 Thơm-RVT 1146 

Q-5 398 Việt lai – 20 244 

TBR-1 409 VS-1 161 

TBR-36 1136 Xi-23 2229 

Do tính chất của bài toán nhận dạng thóc giống là nhận dạng xem hạt thóc kiểm tra trong 

lô thóc đã được xác định từ trước có đúng là thóc giống của loại đó hay không vì vậy 

đối với mỗi loại thóc giống sẽ xây dựng hai tập mẫu là tập chứa các ảnh là chính hạt 

thóc giống đó (postive) và một tập chứa các loại thóc khác có thể bị lẫn vào lô thóc kiểm 

tra (negative). Theo quy định của việc kiểm tra thóc giống, tập negative có tối đa 5 loại 

thóc lẫn, vì vậy, để phù hợp với thực tế, tôi lựa chọn ngẫu nhiên 5 loại thóc giống khác 

loại với tập postive. Tiếp theo là gán nhãn cho những tập này, với mô hình học từ điển 

thưa LC-KSVD, đầu vào của mô hình là dữ liệu kiểu số nên lớp chứa các hạt thóc đúng 

giống thóc cần kiểm tra sẽ được gán nhãn 1 và lớp chứa các hạt thóc có thể bị lẫn vào 

lô thóc kiểm tra (thóc khác thóc cần kiểm tra) sẽ được gán nhãn 0. Thực nghiệm lấy 

nhãn của tất cả các mẫu và chia thành hai phần: với khoảng 2/3 số lượng mẫu cho phần 

học và phần còn lại sử dụng cho quá trình kiểm tra mô hình học sau đó.  

Kích thước ảnh của từng hạt thóc giống qua quá trình phân tách nền, tiền xử lý không 

đạt được sự đống nhất gây khó khăn đáng kể trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu để đưa 

vào mô hình học từ điển. Để giảm bớt khó khăn này, tôi đã sử dụng thêm phần trích 

chọn đặc trưng sử dụng 18 đặc trưng cơ bản của từng hạt thóc bao gồm: 8 đặc trưng hình 

thái, 6 đặc trưng về màu sắc và 4 đặc trưng về cấu trúc được Phan Thị Thu Hồng và các 

cộng sự đề xuất [3].  
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3.1.2. Cài đặt 

Với việc sử dụng mô hình từ điển có đảm bảo tính thưa LC-KSVD, các tham số để cài 

đặt mô hình bao gồm: dictsize – kích thước từ điển, sparsitythres – tham số đảm bảo 

tính thưa của mô hình từ điển, sqrt_alpha – trọng số cho thành phần nhãn phù hợp, 

sqrt_beta – trọng số cho thành phần lỗi phân lớp,  iterations – số vòng lặp, iterations4ini 

– số vòng lặp cho việc khởi tạo.  

Hai tham số quan trọng ảnh hưởng lớn tới kết quả nhận dạng của mô hình được đề cập 

đến trong luận văn này là dictsize và sparsitythres. Ban đầu tôi giữ nguyên dictsize là 

100 và thay đổi sparsitythres từ 60 đến 90 thì nhận thấy hiệu suất phân lớp của mô hình 

không thay đổi. Bảng 3.2 đưa ra kết quả ví dụ minh chứng về việc thay đổi tham số 

sparsitythres của giống thóc Bắc thơm 7, các giống thóc còn lại đều cho kết quả tương 

tự. 

Bảng 3.2.Kết quả khi thay đổi tham số sparsitythres của giống Bắc thơm 7 

Lần 

 

 

Tham số LC-KSVD1 LC-KSVD2 

 

sparsitythres 

 

dictsize 

ACC 

 

Time (s) ACC 

 

Time (s) 

Train Test Train Test 

1 90 100 0.675 38.206 0.289 0.843 39.458 0.279 

2 80 100 
0.675 38.559 0.321 0.843 40.443 0.262 

3 70 100 
0.675 36.832 0.311 0.843 37.117 0.317 

4 60 100 0.675 36.819 0.378 0.843 37.189 0.252 

Khi giữ nguyên giá trị tham số sparsitythres = 60 và thay đổi dictsize = 
{10: 10: 200, 210: 30: 360 , 380, 400, 450, 500} nhằm tìm được giá trị của tham số này 

phù hợp với dữ liệu mẫu của từng giống thóc cần kiểm tra. 

Với việc sử dụng mô hình từ điển không đảm bảo tính thưa DPL, các tham số để cài 

đặt bao gồm DictSize – kích thước từ điển, tau, lambda, gamma  đều là các hằng số vô 

hướng. Tôi đã cài đặt giá trị cho tham số DictSize  = {10:10:200} nhằm tìm được giá 

trị tham số phù hợp. Tuy nhiên kết quả không có nhiều thay đổi và được đưa ra trong 

bảng 3.3 với ví dụ minh họa trên giống Bắc thơm 7 (các giống khác cũng cho kết quả 

tương tự). 
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Bảng 3.3.Kết quả khi thay đổi tham số DictSize của giống thóc Bắc thơm 7 

Tham số DPL 

dictsize ACC T_Train(s) T_Test(s) 

10 0.658 0.69 0.003 

20 0.658 0.68 0.015 

30 0.664 0.934 0.002 

40 0.665 0.691 0.003 

50 0.665 0.803 0.003 

60 0.665 0.921 0.004 

70 0.665 1.125 0.005 

80 0.665 1.098 0.006 

90 0.665 1.413 0.005 

100 0.665 1.4 0.006 

110 0.665 1.425 0.007 

120 0.665 1.442 0.007 

130 0.665 1.824 0.009 

140 0.665 1.918 0.01 

150 0.665 2.272 0.01 

160 0.665 2.43 0.012 

170 0.665 2.669 0.014 

180 0.665 2.535 0.014 

190 0.665 3.034 0.012 

200 0.665 3.947 0.015 

Ngoài ra, quá trình thực nghiệm, tôi đã thay đổi thêm tham số Tau = {1:1:10,10:5:100} 

và lựa chọn bộ tham số đóng vai trò hằng số vô hướng trong mô hình DPL như sau: 

{Tau, lambda, gamma} = {35, 0.09, 0.001} 

3.2. Kết quả đạt được 

Dựa trên kết quả nhận dạng của 20 giống thóc, LC-KSVD2 cho kết quả tốt hơn hẳn so 

với LC-KSVD1: LC-KSVD2 đạt kết quả nhận dạng cao nhất là 89.7% đối với Bắc thơm 

7 trong khi cao nhất của LC-KSVD1 là 73.5%.  
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Bảng 3.4.Kết quả phân lớp của LC-KSVD1, LC-KSVD2 và DPL 

Tên thóc giống LC-

KSVD1 

LC-

KSVD2 

DPL 

ACC ACC ACC 

Bắc thơm -7 0.735 0.897 0.917 

BC-15 0.571 0.692 0.665 

Hương thơm -1 0.594 0.775 0.807 

J-02 0.563 0.688 0.654 

Kháng dân - 18 0.578 0.673 0.667 

N-97 0.555 0.748 0.676 

Nếp-87 0.58 0.822 0.667 

Q-5 0.537 0.738 0.758 

TBR-1 0.562 0.732 0.673 

TBR-36 0.543 0.744 0.663 

TBR-45 0.575 0.68 0.657 

TCH 0.559 0.731 0.697 

TH3-3 0.553 0.716 0.676 

TH3-4 0.592 0.674 0.653 

TH3-5 0.599 0.703 0.661 

Thiên ưu -8 0.566 0.876 0.778 

Thơm-RVT 0.601 0.65 0.651 

Việt lai - 20 0.572 0.682 0.677 

VS-1 0.595 0.731 0.666 

Xi-23 0.538 0.674 0.654 
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Hình 3.2.Biểu đồ thể hiện hiệu suất của mô hình LC-KSVD và DPL 

Ngoài việc so sánh hiệu suất phân lớp của mô hình LC-KSVD và mô hình DPL, luận văn 

còn đưa ra kết quả so sánh thời gian xây dựng mô hình được thể hiện trong bảng 3.5 và 

hình 3.3. 
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Bảng 3.5.Thời gian học mô hình và kiểm tra của LC-KSVD và DPL 

Thóc giống LC-KSVD1 LC-KSVD2 DPL 

T_train(s) T_test(s) T_train(s) T_test(s) T_train(s) T_test(s) 

Bắc thơm -7 48.429 0.342 55.918 0.332 1.335 0.004 

BC-15 28.764 0.241 57.243 0.251 0.681 0.002 

Hương thơm -1 31.099 0.226 37.011 0.208 0.852 0.002 

J-02 7.971 0.046 6.398 0.026 0.713 0.001 

Kháng dân - 18 17.896 0.136 32.854 0.194 0.834 0.003 

N-97 17.047 0.119 15.203 0.072 0.804 0.003 

Nếp-87 17.676 0.062 12.698 0.043 0.857 0.003 

Q-5 17.36 0.155 33.78 0.18 0.617 0.002 

TBR-1 12.221 0.056 5.535 0.027 1.036 0.002 

TBR-36 11.935 0.078 6.123 0.021 0.519 0.001 

TBR-45 5.381 0.037 5.297 0.02 0.465 0.001 

TCH 5.778 0.04 5.569 0.023 0.851 0.003 

TH3-3 4.606 0.035 4.586 0.019 0.462 0.001 

TH3-4 4.225 0.036 8.132 0.04 0.515 0.001 

TH3-5 4.94 0.055 5.456 0.02 0.442 0.001 

Thiên ưu -8 14.263 0.114 22.95 0.095 0.459 0.001 

Thơm-RVT 4.225 0.04 7.723 0.03 0.54 0.002 

Việt lai - 20 6.458 0.041 7.537 0.027 0.52 0.002 

VS-1 4.784 0.053 5.142 0.033 0.521 0.002 

Xi-23 34.566 0.269 44.246 0.19 0.642 0.002 
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Hình 3.3.Biểu đồ so sánh tổng thời gian học và kiểm tra mô hình của LC-KSVD1, LC-

KSVD2, DPL 

Nội dung của luận văn cũng đề cập đến kết quả thử nghiệm bộ dữ liệu với một số mô 

hình phân lớp đang được ưa chuộng hiện nay là SVM với RF và cho kết quả như trong 

bảng 3.6 và hình 3.4. Phần cài đặt hai mô hình SVM và RF được thực hiện bởi nhóm 

nghiên cứu đề tài do Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thị Thủy đóng vai trò chủ nhiệm đề 

tài. Kết quả này chưa được công bố công khai, tôi sử dụng kết quả này để làm minh 

chứng so sánh mô hình học từ điển với hai mô hình đang được ưa chuộng hiện nay và 

kết quả chỉ có giá trị tham khảo trong luận văn này. 
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Bảng 3.6.Kết quả phân lớp của SVM và RF 

Tên thóc giống SVM RF 

ACC ACC 

Bắc thơm 7 0.91 0.971 

BC – 15 0.875 0.862 

Hương thơm 1 0.803 0.886 

J – 02 0.811 0.976 

Khang dân 18 0.672 0.922 

N 97 0.853 0.973 

Nếp 87 0.764 0.956 

Q5 0.741 0.898 

TBR1 0.729 0.93 

TBR36 0.867 0.953 

TBR45 0.686 0.879 

TCH 0.771 0.931 

TH3-3 0.734 0.93 

TH3-4 0.718 0.9 

TH3-5 0.736 0.904 

Thiên ưu 8 0.791 0.936 

Thơm RVT 0.844 0.956 

Việt lai 20 0.748 0.877 

VS1 0.823 0.953 

Xi 23 0.656 0.886 
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Hình 3.4.Biểu đồ tổng hợp kết quả phân loại của mô hình học từ điển, SVM và RF 

Từ kết quả thực nghiệm với các mô hình khác nhau có thể thấy LC-KSVD có thể phân 

lớp tốt hơn SVM ở một số giống thóc như Nếp 87 hay Thiên ưu 8; tuy nhiên hầu hết các 

giống thóc còn lại chưa đạt kết quả như mong muốn. Vì vậy, với kết quả này cho thấy 

mô hình LC-KSVD với những giá trị tham số hiện tại chưa thật sự phù hợp với dữ liệu 

thóc giống được quan tâm. 

3.3. Thảo luận về ảnh hưởng của ràng buộc thưa vào kết quả nhận 

dạng 

Từ thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu: nhận dạng thóc giống được trình bày tại Chương 3 

và nhận dạng ký tự trong biển số xe được trình bày tại Phụ lục, nhận thấy thời gian tính 

toán xây dựng mô hình của một mô hình học từ điển không đảm bảo thưa (DPL) nhanh 

hơn vài lần, gần trăm lần (trong thực nghiệm với thóc giống), thậm chí vài chục nghìn 

lần (trong thực nghiệm ký tự biển số xe ) so với mô hình học từ điển đảm bảo thưa (LC-

KSVD) trong khi kết quả phân loại hết sức cạnh tranh. Do đó việc theo đuổi biểu diễn 

thưa có thật sự đóng vai trò quan trọng cho việc phân lớp hay không vẫn là vấn đề cần 

được nghiên cứu thêm. Kết quả thực nghiệm trong luận văn đang củng cố cho giả thiết 

biểu diễn thưa không phải yếu tố quyết định cho một mô hình học từ điển phân lớp tốt.  

Như vậy qua kết quả nghiên cứu lý thuyết tổng quan và thực nghiệm cài đặt hai mô hình 

học từ điển trên hai bộ dữ liệu khác nhau, nhận thấy việc mô hình học từ điển đảm bảo 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Kết quả phân lớp

Acc - LC_KSVD1 Acc - LC_KSVD2 Acc - DPL ACC - SVM ACC - RF



44 

 

 

thưa (như LC-KSVD) có một vài nhược điểm. Đầu tiên, khi tín hiệu đầu vào Y có số 

chiều cao thì cũng đẩy số chiều của từ điển học lên cao dẫn tới việc kém hiệu quả cho 

lưu trữ dữ liệu, các thuật toán học mô hình và kiểm tra với yêu cầu đảm bảo biểu diễn 

là thưa trở nên phức tạp khi phải tính toán với từ điển học số chiều cao, đặc biệt là “big 

data” và các ứng dụng có số chiều lớn. Hơn nữa, với mô hình học từ điển thưa thì việc 

biểu diễn thưa là yếu tố quyết định hiệu quả biểu diễn, trong khi đó biểu diễn thưa lại 

rất nhạy cảm với việc xoay và kéo dãn kích thước (do những thay đổi này có thể khiến 

việc tính toán hệ số biểu diễn bị thay đổi theo) dẫn tới việc tạo ra những sự sai khác có 

thể đủ lớn để thay đổi lớp của hình ảnh đối tượng đã được xoay hoặc kéo dãn. Thứ hai, 

các tham số dùng cho xây dựng mô hình là rất phức tạp bao gồm trọng số phân lớp, tham 

số đảm bảo thưa và có thể có tham số phù hợp nhãn. Các tham số này đòi hỏi phải được 

thử chọn mất nhiều thời gian để có được bộ tham số phù hợp và cho ra hiệu suất tốt nhất.  
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CHƯƠNG 4.  

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Qua quá trình thực hiện luận văn, tác giả đã tìm hiểu lý thuyết tổng quan về thị giác máy 

cũng như về bài toán nhận dạng mẫu ảnh, đồng thời tìm hiểu thêm về một số mô hình 

học máy (SVM, RF, Dictionary Learning and Sparse Coding). Cụ thể, tác giả đã đi sâu 

tìm hiểu lý thuyết cũng như ứng dụng của mô hình học từ điển, nghiên cứu vai trò của 

biểu diễn thưa trong bài toán phân lớp với việc so sánh cả mặt lý thuyết xây dựng mô 

hình lẫn thực nghiệm với hai mô hình đại diện cho hai hướng phát triển của mô hình học 

từ điển là mô hình học từ điển đảm bảo thưa (LC-KSVD) và mô hình học từ điển không 

đảm bảo thưa (DPL). Từ những hiểu biết cơ bản trên tạo nền tảng cho quá trình học tập 

và nghiên cứu tiếp theo của bản thân trong lĩnh vực thị giác máy tính. 

Về mặt thực tiễn, luận văn đã trình bày mô hình học từ điển vừa có khả năng biểu diễn 

dữ liệu tốt, vừa phù hợp với phân lớp dữ liệu. Luận văn cũng đề xuất ứng dụng của mô 

hình vào dữ liệu thực tế tại Việt Nam với việc cài đặt các tham số để mô hình phù hợp 

với từng bài toán. 

Về mặt lý luận, luận văn đã củng cố cho nhận định rằng vai trò của biểu diễn thưa trong 

xây dựng mô hình học từ điển khiến chi phí thời gian tăng đáng kể và không thật sự giúp 

cho mô hình học từ điển tăng hiệu suất phân loại. Để có được căn cứ tốt hơn cho nhận 

định này, tác giả dự kiến sẽ cài đặt mô hình trên nhiều bộ dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, 

tác giả nhận thấy mô hình học từ điển LC-KSVD gặp khó khăn rất lớn với bộ dữ liệu số 

chiều cao do từ điển học kích thước quá lớn. Vì vậy, tác giả dự kiến sẽ tìm hiểu thêm về 

các kỹ thuật giúp các từ trong mô hình từ điển LC-KSVD rời rạc (incoherent) để loại bỏ 

đi những từ dư thừa với mong muốn có thể cải tiến mô hình LC-KSVD phù hợp hơn với 

bài toán phân lớp. 
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PHỤ LỤC 

Ứng dụng nhận dạng ký tự trong biển số xe 

Nhận dạng ký tự là một bài toán nhận dạng kinh điển có nhiều ứng dụng trong đời sống 

chúng ta như nhận diện ký tự viết tay, nhận dạng các ký tự chữ cái chữ số trong một bức 

ảnh,... Dữ liệu ký tự cũng được rất nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để kiểm tra mô hình 

học máy mà họ đề xuất. Vì vậy, tôi lựa chọn dữ liệu ký tự được tách ra từ dữ liệu ảnh 

biển số xe để kiểm tra mô hình học từ điển mà tôi đang nghiên cứu trước khi cài đặt mô 

hình cho bài toán nhận dạng thóc giống – một bài toán đặc trưng của ngành Nông nghiệp 

được trình bày chi tiết tại Chương 3. 

Bộ dữ liệu các ký tự của biển số xe do phòng Tương tác người máy (HMI Lab) – Đại 

học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội cung cấp. Quá trình cài đặt các mô hình học 

từ điển cho bài toán được triển khai đồng bộ về mặt thiết bị máy móc và các phiên bản 

phần mềm với quá trình cái đặt các mô hình học từ điển trên dữ liệu ảnh thóc giống. 

a) Mô tả bài toán 

Bài toán nhận dạng ký tự trong biển số xe được triển khai trong luận văn này được sử 

dụng nguồn dữ liệu từ nhóm nghiên cứu (của phòng HMI) phát triển phần mềm hỗ trợ 

quản lý các phương tiện giao thông ra/vào khu gửi xe của một tòa nhà và mở rộng ra 

dùng hệ thống vào việc kiểm tra, giám sát hành trình của một phương tiện giao thông 

nào đó trong video quan sát. Có hai loại phương tiện giao thông chính được thu nhận dữ 

liệu là xe máy và ô tô thuộc cả ba loại xe: xe tư hữu (biển trắng, ký tự bên trong đen), 

xe công (biển xanh, ký tự bên trong màu trắng) và xe quân đội (biển đỏ, ký tự bên trong 

màu trắng). 

Quá trình nhận dạng biển số xe được tuân thủ theo các giai đoạn chính trong sơ đồ trong 

hình phụ lục 1. 

 

Hình phụ lục 1. Sơ đồ quá trình nhận dạng biển số xe 
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Khi thu nhận ảnh có tuân thủ một số quy tắc để đảm bảo ảnh dữ liệu phù hợp để đưa vào 

mô hình nhận dạng: 

- Biển số còn nguyên vẹn, không bị tróc sơn hay rỉ sét, không bị che khuất. 

- Biển số có 2 hàng, số ký tự là 7 ký tự (3 ký tự hàng trên và 4 ký tự hàng dưới) 

hoặc 8 ký tự (3 ký tự hàng trên và 5 ký tự hàng dưới) đối với biển ô tô và 8 ký 

tự (4 ký tự hàng trên và 4 ký tự hàng dưới) hoặc 9 ký tự (4 ký tự hàng trên và 5 

ký tự hàng dưới) và giữa 2 ký tự hàng trên có dấu gạch nối đối với biển xe máy. 

- Hình chụp biển số không bị mờ, nhòe, ký tự biển số còn phân biệt, nhận dạng 

được bằng trực quan. 

 

Hình phụ lục 2.Ảnh biển số xe sau khi được thu nhận và phân tách. 

Những ảnh không đạt yêu cầu sẽ được loại bỏ một cách thủ công trước khi đưa vào các 

giai đoạn tiếp theo.  

Do thời gian hoàn thành hệ thống tương đối ngắn nên nhóm nghiên cứu không thu nhận 

được đầy đủ các ký tự có trong biển số xe và số lượng của nhiều ký tự khá hạn chế nên 

không phù hợp để đưa vào học mô hình (được đưa ra trong bảng phụ lục 1 và phụ lục 

2) 

Bảng phụ lục 1. Số lượng biển số xe thu nhận được 

 Ô tô Xe máy 

Số ký tự dòng 

trên - dòng dưới 3-4 3-5 4-4 4-5 

Số lượng biển 195 521 148 212 
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Bảng phụ lục 2.Số lượng từng ký tự được tách ra từ biển số xe 

Ký tự Số lượng Ký tự Số lượng 

0 281 I 0 

1 106 J 0 

2 193 K 0 

3 263 L 2 

4 109 M 6 

5 124 N 2 

6 110 O 0 

7 108 P 2 

8 117 Q 0 

9 198 R 0 

A 164 S 2 

B 12 T 4 

D 10 U 1 

E 13 V 1 

C 2 W 0 

F 7 X 1 

G 0 Y 1 

H 6 Z 3 

Để khắc phục tình trạng này, bộ dữ liệu về ký tự biển số xe mà tôi nhận đã được bổ sung 

những dữ liệu được tạo ra tự động bằng máy tính với những giả lập về tham số nhiễu để 

triển khai xây dựng và kiểm tra các mô hình phân lớp dành cho nhận dạng. 

Giúp cho việc so sánh khả năng ứng dụng của hai mô hình trên cả dữ liệu thực tế và dữ 

liệu ảo, luận văn quan tâm thực hiện 3 bài toán phân lớp trên cùng một bộ dữ liệu được 

cung cấp và số lượng dữ liệu mẫu đưa vào mô hình phân lớp được liệt kê cụ thể trong 

bảng phụ lục 3, bảng phụ lục 4 và bảng phụ lục 5: 

- Nhận dạng 10 ký tự: 10 ký tự chữ số (0-9) với dữ liệu hoàn toàn là dữ liệu thực 

tế. 

- Nhận dạng 14 ký tự: 10 ký tự chữ số (0-9) và 4 ký tự chữ cái (A, B, D, E) với 

dữ liệu hoàn toàn là dữ liệu thực tế. 

- Nhận dạng 36 ký tự: 10 ký tự chữ số (0-9) và 26 ký tự chữ cái (từ A-Z) với dữ 

liệu có sự kết hợp của dữ liệu thực tế và dữ liệu ảo. 
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Bảng phụ lục 3.Số lượng mẫu của bài toán nhận dạng 10 ký tự 

Ký tự Số lượng 

0 281 

1 106 

2 193 

3 263 

4 109 

5 124 

6 110 

7 108 

8 117 

9 198 

Bảng phụ lục 4.Số lượng mẫu của bài toán nhận dạng 14 ký tự 

Ký tự Số lượng 

0 281 

1 106 

2 193 

3 263 

4 109 

5 124 

6 110 

7 108 

8 117 

9 198 

A 164 

B 12 

D 10 

E 13 
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Bảng phụ lục 5.Số lượng mẫu của bài toán nhận dạng mẫu 

Ký tự Số mẫu Ký tự Số mẫu 

0 300 I 300 

1 300 J 300 

2 300 K 300 

3 300 L 300 

4 300 M 300 

5 300 N 300 

6 300 O 300 

7 300 P 300 

8 300 Q 300 

9 300 R 300 

A 300 S 300 

B 300 T 300 

C 300 U 300 

D 300 V 300 

E 300 W 300 

F 300 X 300 

G 300 Y 300 

H 300 Z 300 

Mô hình học máy trong khối nhận dạng mà luận văn cài đặt là mô hình học từ điển đảm 

bảo thưa (LC-KSVD) và mô hình không đảm bảo thưa (DPL) để so sánh thời gian và 

hiệu suất của hai mô hình này. 

Bộ dữ liệu ảnh cho từng bài toán được chia thành các loại tương ứng: nhận dạng 10 ký 

tự (được chia thành 10 loại), nhận dạng 14 ký tự (nhận dạng 14 loại), nhận dạng 36 ký 

tự (được chia thành 36 loại).  

Với việc sử dụng mô hình học từ điển đảm bảo tính thưa LC-KSVD, hai tham số dictsize 

và sparsitythres được cìa đặt như sau: dictsize = {10:10:70} với bài toán nhận dạng 10 

ký tự và 14 ký tự, dictsize = {10:10:100,150,200} với bài toán nhận dạng 36 ký tự ; 

sparsitythres = {3,5,7,10:5:70} với bài toán nhận dạng 10 ký tự và 14 ký tự, sparsitythres 

= {5,10:10:100,150} với bài toán nhận dạng 36 ký tự. 

Với việc sử dụng mô hình học từ điển không đảm bảo thưa DPL, các tham số được lựa 

chọn như sau: DictSize  = {10:10:200} kết hợp cùng bộ tham số {Tau, lambda, gamma} 

= {0.975, 0.09, 0.1}. 

b) Kết quả đạt được 

Kết quả về hiệu suất nhận dạng và thời gian thực hiện của các mô hình trong các bài 

toán được đưa ra trong bảng phụ lục 6 và bảng phụ lục 7. Trong bảng kết quả, cả ba bài 

toán, LC-KSVD2 cho kết quả tốt hơn so với LC-KSVD1 (gần 90%) nhưng lại kém xa so 

với DPL (DPL đạt được gần 98%). Như vậy mô hình DPL khi không theo đuổi ràng 
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buộc đảm bảo tính thưa của hệ số biểu diễn hoàn toàn có thể cho ra kết quả phân lớp tốt 

và rất cạnh tranh (trong trường hợp này kết quả phân lớp tốt hẳn hơn so với LC-KSVD). 

Bảng phụ lục 6.Hiệu suất phân lớp của LC-KSVD 1, LC-KSVD 2 và DPL 

Bài toán nhận 

dạng 

Acc_LC-

KSVD1 

Acc_LC-

KSVD2 
Acc_DPL 

10 ký tự  0.871 0.891 0.9727 

14 ký tự  0.826 0.888 0.9727 

36 ký tự  0.771 0.836 0.9676 

 

 

Hình phụ lục 3.Hiệu suất phân lớp của mô hình LC-KSVD và DPL 

Bảng phụ lục 7.Thời gian học và kiểm tra mô hình của LC-KSVD 1, LC-KSVD 2, DPL 

  LC-KSVD 1 LC-KSVD 2 DPL 

Bài toán nhận dạng T_train(s) T_test(s) T_train(s) T_test(s) T_train(s) T_test(s) 

10 ký tự 52.498 0.328 52.153 0.237 5.472 0.081 

14 ký tự 35.507 0.144 111.193 0.616 4.8 0.108 

36 ký tự 5989.74 54.456 10335.27 51.915 52.223 2.807 
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Hình phụ lục 4.Thời gian học và kiểm tra mô hình của LC-KSVD 1, LC-KSVD 2, DPL 

Về mặt thời gian tính toán, DPL gần như không bị ảnh hưởng bởi kích thước của từ điển 

trong khi LC-KSVD bị ảnh hưởng rõ rệt được thể hiện trong hình phụ lục 4. 
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