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Tóm tắt: 
 

Bài báo này trình bày về kỹ thuật phân loại mức độ viêm khớp đầu gối tự động bằng máy tính, 

giúp hỗ trợ y bác sĩ trong việc chẩn đoán mức độ viêm khớp. Phương pháp được đề xuất thực hiện 

qua bốn bước: tiền xử lý, phân đoạn, khai thác các kiến trúc của ảnh, phân loại. Trong hệ thống 

này, kỹ thuật CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) và AIHT (Adaptive 

Inverse Hyperbolic Tangent) được sử dụng cho bước tiền xử lý nhằm tăng cường độ tương phản. 

Quá trình phân đoạn được thực hiện bởi thuật toán Gabor Kernel. Việc khai thác cấu trúc của ảnh 

sử dụng thuật toán GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix) để khai thác các tính năng như năng 

lượng, sự tương phản, sự tương đồng và sự đồng nhất của điểm ảnh để làm tập dữ liệu huấn luyện 

dùng cho việc phân loại mức độ viêm khớp.                         

           Từ khóa: Phân loại viêm khớp; CLAHE; AIHT; Gabor Kernel; Kmeas; GLCM.        

Abstract: 

This paper presents the technique of classifying knee OA levels automatically by computer, 

supporting doctors in diagnosing the extent of arthritis. The proposed method is performed in four 

steps: image preprocessing, segmentation, exploiting the architecture, and character of image 

classification. In this system, techniques CLAHE (Adaptive Histogram Equalization Contrast 

Limited) and AIHT (Adaptive Inverse Hyperbolic Tangent) are used for pre-treatment steps to 

enhance the contrast map. The process of segmentation is done with Gabor Kernel algorithm. The 

exploitation of the image structure using algorithm GLCMs (Gray Level Co-occurrence Matrix) 

exploits the features such as energy, correlation, contrast and Homogeneity of pixels to make the 

dataset training for classifying levels of arthritis.                
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