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II. THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS 

The thesis proposes a number of improved techniques of content-based image retrieval 

using binary signatures in order to speed up the query and ensure the accuracy. 

Specifically, the main contributions of this thesis include: 

(1) Improving S-Tree and its operations in order to speed up the content-based image 

retrieval using binary signatures; the improved tree is called Sig-Tree; 

(2) Building a signature graph S-kGraph to accelerate the clustering of binary signatures; 

thereby accelerate the image retrieval. Additionally, the thesis proposes Sig-SOM to 

improve the generation of signature graphs S-kGraph; 

(3) Proposing a number of algorithms for generating the data structure and content-based 

image retrieval using binary signatures. The experiment results show that the proposed 

algothihms more efficient than the other methods in terms of retrieval speed and accuracy 

such as (Y. Manolopoulos, 2003), (X.-Y. Wang, 2010, 2013), (Wang , 2011), (Y. Yang, 

2012), (N. Shrivastava, 2014), (A. Huneiti, 2015), etc. 

(4) Giving a number of content-based image retrieval methods using the proposed data 

structures include: content-based image retrieval based on Sig-Tree, content-based image 

retrieval based on clustering method, content-based image retrieval using S-kGraph and 

content-based image retrieval using Sig-SOM. 
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II. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Luận án đề xuất một số kỹ thuật cải tiến cho hệ truy vấn ảnh theo nội dung dựa trên chữ ký 

nhị phân nhằm tăng tốc độ truy vấn và đảm bảo độ chính xác. Các đóng góp chính của luận án 

bao gồm:  

(1) Cải tiến cây S-Tree và các thao tác trên nó nhằm tăng tốc độ tìm kiếm ảnh theo nội 

dung bằng cách sử dụng chữ ký nhị phân; Cây cải tiến được gọi là Sig-Tree; 

(2) Xây dựng đồ thị chữ ký S-kGraph nhằm tăng tốc độ gom cụm chữ ký nhị phân; từ đó 

tăng tốc độ tìm kiếm ảnh. Thêm vào đó, luận án cũng đề xuất mạng Sig-SOM nhằm cải tiến việc 

xây dựng đồ thị chữ ký S-kGraph; 

(3) Đề xuất một số thuật toán tạo cấu trúc dữ liệu và tìm kiếm ảnh theo nội dung bằng cách 

sử dụng chữ ký nhị phân. Theo thực nghiệm cho thấy các thuật toán đã đề xuất hiệu quả hơn về 

tốc độ và độ chính xác so với các phương pháp tìm kiếm ảnh khác như: (Y. Manolopoulos, 

2003), (X.-Y. Wang, 2010, 2013), (Wang , 2011), (Y. Yang, 2012), (N. Shrivastava, 2014), (A. 

Huneiti, 2015), v.v. 

(4) Đưa ra các phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung sử dụng các cấu trúc dữ liệu đã đề 

xuất gồm: tìm kiếm ảnh dựa trên cây Sig-Tree, tìm kiếm ảnh dựa trên gom cụm, tìm kiếm ảnh 

dựa trên đồ thị S-kGraph và tìm kiếm ảnh dựa trên mạng Sig-SOM. 
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