
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

 

 

PHẠM THỊ LAN ANH 

 

 

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC TỪ ĐIỂN THƯA ỨNG DỤNG 

TRONG NHẬN DẠNG ẢNH THÓC GIỐNG 

 

 

Chuyên ngành: 

 

Khoa học máy tính 

Mã số: 8480101.01 

  

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH 

 

Hà Nội – 2018 

  



1 

 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan các kết quả nghiên cứu, thực nghiệm được trình bày 

trong luận văn này do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của Phó giáo 

sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thuỷ và Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Thanh Hà. 

Tất cả những tham khảo từ các nghiên cứu liên quan đều được nêu 

nguồn gốc một cách rõ ràng từ danh mục tài liệu tham khảo của luận 
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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 
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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: 

 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 
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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 TỪ ĐIỂN HỌC VÀ MÃ THƯA 

Tiền đề của phương pháp biểu diễn thưa là việc con người chúng ta 

ghi nhớ các hiện tượng, sự vật thông qua một vài tín hiệu đặc trưng 

nào đó. 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.  

1.1. Biểu diễn thưa và việc 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 tải 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 trình truyền đưa và lưu trữ 

bớt tốn kém cũng như tăng tốc độ của việc xử lý tín hiệu sau đó. 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.  

1.1.2. Việc học từ điển 

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 
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trong đó mỗi thành tố hay từ (atom) 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 (atoms) 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. 

1.1.3. Mô hình từ điển học 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 + ⋯ + 𝑥𝑛𝑒𝑤𝑛
𝑑𝑛 (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) 
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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 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.  
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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. 

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.  

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]. 
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Xây dựng 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.  

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 

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. 
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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.  

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 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 
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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).   
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Chương 2. TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ẢNH 

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.  

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

dạng ảnh tự động 

2.1.1.1. 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 
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các lớp có thể xác định thông qua việc trích xuất các đặc trưng hoặc 

thuộc tính quan trọng của dữ liệu. 

2.1.1.2. 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:  

 

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

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 

(Sparse Representation and Dictionary Learning).  

2.2. Ứng dụng của nhận dạng ảnh 

Nhận dạng mẫu ảnh có ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau 

và hiện nay đang được quan tâm đẩy mạnh ứng dụng trong ngành 

Nông nghiệp nước ta. 

  

Lấy mẫu và tiền 
xử lý ảnh

Biểu diễn dữ liệu 
ảnh 

Phân loại/ nhận 
dạng 

Đưa ra quyết 
định 
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Chương 3. ỨNG DỤNG CỦA TỪ ĐIỂN HỌC 

THƯA VÀO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ẢNH 

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.     

Để có thước đo về hiệu suất phân lớp của các mô hình học (độ chính 

xác ACC), tác giả 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), tác giả sử dụng hàm tic/toc trong 



18 

 

Matlab đưa ra thời gian tính bằng giây (s) trong các bảng kết quả có 

trong luận văn này. 

3.1. Mô tả bài toán 

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. 

Ảnh được chia làm 2 loại: ảnh là đối tượng và ảnh không phải là đối 

tượng. 

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). Thực nghiệm lấy 

nhãn của tất cả các mẫu và chia thành hai phần: một phần sử dụng cho 

quá trình học với khoảng 2/3 số lượng mẫu và phần còn lại sử dụng 

cho quá trình kiểm tra mô hình học sau đó. 

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 chúng tôi giữ nguyên dictsize là 100 và thay đổi sparsitythres 
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từ 60 đến 90 thì nhận thấy hiệu suất phân lớp của mô hình không thay 

đổi.  

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% và với tất cả giống thóc thử nghiệm thì kết quả nhận dạng 

của LC-KSVD2 đều cho kết quả cao hơn 65% còn LC-KSVD1 thì hầu 

hết dưới 60%. 

Kết quả này chỉ ra rằng việc thêm trọng số phạt để kiểm soát nhãn đầu 

vào mà LC-KSVD2 đã sử dụng là rất quan trọng đối với khả năng nhận 

dạng của mô hình LC-KSVD.  

Luận văn còn đưa ra kết quả so sánh thời gian xây dựng mô hình bao 

gồm thời gian học mô hình và thời gian kiểm tra.  

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

số mô hình phân lớp đang được ưa chuộng hiện nay là SVM với 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. 
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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 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 
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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.  

 

  



22 

 

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). 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 giới thiệu 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 
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dư thừa với mong muốn có thể cải tiến mô hình LC-KSVD phù hợp 

hơn với bài toán phân lớp. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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PHỤ LỤC 

Ứng dụng nhận dạng ký tự trong biển số xe 

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). 

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. 
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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 

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%). 

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. 


