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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Ngày nay, dữ liệu đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video) được 

lưu trữ và ứng dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống như: hệ thống thông tin WWW, 

hệ thống thư viện số, hệ thống tra cứu video, hệ thống thông tin địa lý, các nghiên 

cứu thiên văn học, hệ thống quan sát vệ tinh, hệ thống điều tra hình sự, ứng dụng y 

sinh, giáo dục đào tạo, giải trí, v.v. 

Lyman và cộng sự ước tính dung lượng thông tin toàn cầu có hơn 4 exabyte  

(1 exabyte = 1 tỷ gigabyte) vào năm 2000 [71]. Hilbert và López ước tính dung 

lượng thông tin toàn cầu năm 2007 khoảng 1,15 zettabyte (1 zettabyte = 1.000 

exabyte) [37]. Bohn và Short ước tính dung lượng thông tin toàn cầu năm 2008 

khoảng 3,6 zettabyte và kích thước gia tăng trong năm 2011 khoảng 1.800 exabyte, 

gấp 700 lần so với dung lượng gia tăng năm 2002 (khoảng 2-3 exabyte) [78]. Theo 

số liệu của hiệp hội ACI (Airports Council International), trong năm 2014, trung 

bình mỗi phút có 2,5 triệu nội dung được chia sẻ trên Facebook, gần 300.000 tin 

nhắn trên Twitter, khoảng 220.000 hình ảnh mới trên Instagram, khoảng 72 giờ nội 

dung video được đăng tải mới trên YouTube, gần 50.000 ứng dụng được tải từ 

Apple, trên 200 triệu Email mới [3]. Theo tập đoàn dữ liệu thế giới IDC 

(International Data Corporation), dung lượng dữ liệu gia tăng trong năm 2012 là 

2.800 exabyte và ước tính dung lượng gia tăng đến năm 2020 là 40 zettabyte [42]. 

Dữ liệu đa phương tiện, đặc biệt là ảnh số đã trở nên thân thuộc với cuộc sống 

hàng ngày và được sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau như camera, mobile, 

smartphone, v.v. Theo báo cáo của IDC, năm 2015 thế giới đã tạo và chia sẻ hơn 

1,6 nghìn tỷ hình ảnh, trong đó 70% hình ảnh được tạo ra từ thiết bị mobile [25]. 

Việc số hóa dữ liệu đa phương tiện đã tạo ra các cơ sở dữ liệu khổng lồ làm cho bài 

toán tìm kiếm đối tượng trở nên phức tạp và có nhiều thách thức như: truy xuất theo 

nội dung đối tượng, tìm kiếm nhanh các đối tượng liên quan, v.v. 

Trong vấn đề truy vấn dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu ảnh, bài toán tìm kiếm hình 

ảnh tương tự là một bài toán quan trọng [2, 28]. Các kết quả khảo sát và dự báo của 

các nghiên cứu gần đây cho thấy việc tìm kiếm các hình ảnh liên quan với yêu cầu 

người dùng là bài toán phù hợp với nhu cầu xã hội hiện đại [3]. 
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2. Động lực nghiên cứu 

Từ thập niên 1980 cho đến nay, nhiều công trình đã ứng dụng chữ ký nhị phân 

vào các bài toán khác nhau như: truy vấn đối tượng dữ liệu [13, 30], tra cứu dữ liệu 

đa phương tiện dựa trên chữ ký nhị phân [91], tra cứu ảnh theo nội dung dựa trên 

chữ ký nhị phân [22], tìm kiếm ảnh dựa trên cấu trúc tập tin chữ ký đa cấp [33], tra 

cứu ảnh dựa trên độ đo Hamming và chữ ký nhị phân [14, 55], tra cứu ảnh dựa trên 

chữ ký nhị phân mô tả đặc trưng SIFT cho hình ảnh [94], gom nhóm dữ liệu video 

qua chữ ký nhị phân [85],… Bên cạnh đó, các cấu trúc dữ liệu lưu trữ chữ ký nhị 

phân đã được đề nghị như S-Tree, SD-Tree, v.v. [24, 26, 47, 79, 107],... 

Bài toán tìm kiếm ảnh được chia thành hai lớp chính [2, 74, 78, 113]: (1) Tìm 

kiếm ảnh dựa trên văn bản TBIR (Text-Based Image Retrieval) tốn kém thời gian 

mô tả chỉ mục của hình ảnh dưới dạng văn bản và có nhiều hạn chế nhất định vì tính 

chủ quan của con người; (2) Tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung CBIR (Content-Based 

Image Retrieval), tức là tìm tập hình ảnh tương tự với nội dung của hình ảnh cho 

trước. Phương pháp CBIR thực hiện tìm kiếm dựa trên đặc trưng thị giác của hình 

ảnh, do đó vượt qua được hạn chế của phương pháp tìm kiếm TBIR. Tuy nhiên, 

phương pháp tìm kiếm CBIR đối diện với các vấn đề khó khăn như: trích xuất tự 

động các đặc trưng thị giác, tạo ra các chỉ mục đa chiều và đưa ra phương pháp tìm 

kiếm ảnh tương tự. Vì vậy, phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung là sự kết hợp 

của các lĩnh vực như: xử lý ảnh, thị giác máy tính, truy hồi thông tin, v.v. [58, 74]. 

Việc thiết kế chỉ mục, xây dựng cấu trúc dữ liệu và đưa ra thuật toán tìm kiếm 

tập ảnh tương tự là trọng tâm của bài toán tìm kiếm ảnh [77, 78, 89, 113]. Vấn đề 

đặt ra là xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh hiệu quả, nghĩa là tìm kiếm nhanh các 

hình ảnh tương tự trong một tập dữ liệu ảnh lớn với độ chính xác cao. Vì nội dung 

hình ảnh có tính chất trực quan [2] nên bài toán khai phá dữ liệu ảnh có nhiều thách 

thức và động lực để truy tìm các thông tin hữu ích từ các tập dữ liệu ảnh lớn. 

Động lực tiếp theo của luận án là xây dựng một phương pháp tìm kiếm hình 

ảnh tương tự qua nội dung dựa trên chỉ mục nhị phân, gọi là chữ ký nhị phân 

(binary signature). Thách thức đầu tiên của phương pháp này là tạo ra chữ ký nhị 

phân nhưng phải mô tả được các đặc trưng thị giác của hình ảnh để từ đó làm cơ sở 

đối sánh và tìm ra tập hình ảnh tương tự. Thách thức thứ hai là thiết kết một cấu trúc 

dữ liệu phù hợp để lưu trữ các chữ ký nhị phân, từ đó tạo thuận lợi trong quá trình 
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tìm kiếm ảnh tương tự. Thách thức thứ ba là áp dụng các phương pháp khai thác dữ 

liệu và các thuật toán phù hợp trên các cấu trúc dữ liệu để tìm ra tập hình ảnh tương 

tự. Với mong muốn đóng góp một phương pháp tìm kiếm ảnh hiệu quả, luận án lần 

lượt giải quyết các thách thức để làm định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực này. 

3. Mục tiêu của luận án 

Mục tiêu của luận án là tìm kiếm ảnh tương tự theo nội dung dựa trên chữ ký 

nhị phân nhằm tăng tốc độ tìm kiếm và đảm bảo được độ chính xác cao. Vì vậy, 

luận án thực hiện các mục tiêu cụ thể gồm: (1) Tạo chữ ký nhị phân để mô tả đặc 

trưng thị giác của hình ảnh; (2) Đánh giá độ tương tự giữa hai hình ảnh dựa trên chữ 

ký nhị phân; (3) Xây dựng cấu trúc dữ liệu để lưu trữ chữ ký nhị phân; (4) Đề xuất 

các thuật toán cho bài toán tìm kiếm ảnh tương tự; (5) Xây dựng thực nghiệm về 

tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp lý thuyết: Tổng hợp một số công bố liên quan đến tìm kiếm ảnh; 

nghiên cứu về chữ ký nhị phân mô tả nội dung ảnh, cấu trúc dữ liệu lưu trữ chữ ký 

nhị phân, độ đo tương tự giữa các chữ ký nhị phân và các thuật toán tìm kiếm ảnh 

theo nội dung. Trên cơ sở phân tích, đánh giá ưu và khuyết điểm của các công trình 

đã công bố, luận án phát triển phương pháp tạo chữ ký nhị phân mô tả nội dung 

hình ảnh và đề xuất cấu trúc dữ liệu lưu trữ các chữ ký nhị phân. Một số thuật toán 

về xây dựng cấu trúc dữ liệu và tìm kiếm ảnh cũng được phát triển. 

Phương pháp thực nghiệm: Thực hiện việc cài đặt các thuật toán của luận án 

nhằm minh chứng tính hiệu quả về độ chính xác và tốc độ tìm kiếm. Các tập dữ liệu 

ảnh được sử dụng cho cài đặt thực nghiệm bao gồm: COREL, CBIRimages, 

WANG, ImageCLEF, MSRDI, ImgColl01, ImgColl02. Trên cơ sở số liệu thực 

nghiệm, luận án thực hiện phân tích, đánh giá và so sánh với các công trình khác. 

5. Nội dung và bố cục của luận án 

Nội dung của luận án được tổ chức thành ba chương như sau: 

Chƣơng 1 trình bày cơ sở lý thuyết cho tìm bài toán kiếm ảnh dựa trên chữ ký 

nhị phân. Chương này tiếp cận bài toán tìm kiếm ảnh theo nội dung; khảo sát, phân 

tích các công trình nghiên cứu liên quan; đưa ra mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên chữ 

ký nhị phân. Các đối tượng cơ sở cho tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên chữ ký 

nhị phân được nghiên cứu gồm: Các đặc trưng hình ảnh; chữ ký nhị phân của hình 
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ảnh; các giá trị đánh giá hiệu suất, môi trường thực nghiệm. Từ đó, luận án đưa ra 

định hướng xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân. 

Chƣơng 2 đưa ra một số cải tiến cho tìm kiếm ảnh dựa trên cây S-Tree. Nội 

dung chương là mô tả phương pháp tạo chữ ký nhị phân từ đặc tính thị giác của 

hình ảnh, ứng dụng độ đo EMD, Hamming để đánh giá độ tương tự giữa các hình 

ảnh. Dựa trên cấu trúc cây S-Tree, chương này thiết kế cấu trúc cây Sig-Tree để xây 

dựng phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên các đặc trưng thị giác toàn cục và cục bộ 

của hình ảnh. Để minh họa cơ sở lý thuyết đã xây dựng, chương này xây dựng thực 

nghiệm trên tập dữ liệu ảnh COREL, WANG, ImgColl01. Phần cuối chương đưa ra 

kết luận và định hướng cải tiến tiếp theo. 

Chƣơng 3 đề xuất phương pháp tìm kiếm ảnh trên đồ thị chữ ký nhị phân. 

Chương này đưa ra phương pháp tạo chữ ký nhị phân mô tả về vị trí, hình dạng, 

màu sắc của đối tượng đặc trưng hình ảnh; tiếp cận độ đo tương tự giữa các chữ ký 

nhị phân, xây dựng cấu trúc dữ liệu đồ thị S-kGraph và mạng Sig-SOM. Nội dung 

của chương mô tả thuật toán xây dựng cấu trúc dữ liệu đồ thị S-kGraph và mạng 

Sig-SOM để xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên chữ ký 

nhị phân. Nhằm minh chứng cơ sở lý thuyết đã xây dựng, phần thực nghiệm và 

đánh giá kết quả trên tập dữ liệu ảnh COREL, CBIRimages, WANG, ImageCLEF, 

MSRDI, ImgColl02 cũng được trình bày tương ứng. 

6. Đóng góp của luận án 

Đóng góp chính của luận án là xây dựng phương pháp tìm kiếm nhanh hình 

ảnh tương tự theo nội dung với độ chính xác cao. Các đóng góp cụ thể bao gồm: 

- Đề xuất một số cải tiến cho cây S-Tree và thiết kế cấu trúc cây Sig-Tree 

nhằm xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên chữ ký nhị phân; 

- Xây dựng cấu trúc dữ liệu đồ thị chữ ký S-kGraph và phương pháp tìm kiếm 

ảnh theo nội dung dựa trên chữ ký nhị phân; 

- Xây dựng cấu trúc mạng Sig-SOM và phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội 

dung dựa trên chữ ký nhị phân; 

- Đề xuất các thuật toán dựa trên cơ sở lý thuyết cho phương pháp tìm kiếm 

ảnh theo nội dung dựa trên chữ ký nhị phân. 
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Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ TÌM KIẾM ẢNH  

THEO NỘI DUNG DỰA TRÊN CHỮ KÝ NHỊ PHÂN 

1.1. Mở đầu 

Tìm kiếm ảnh là tra cứu các hình ảnh liên quan từ một tập dữ liệu hình ảnh 

[113]. Tìm kiếm ảnh theo nội dung gồm một tập kỹ thuật tìm kiếm các hình ảnh liên 

quan từ tập dữ liệu hình ảnh dựa trên trích xuất tự động các đặc trưng hình ảnh như 

màu sắc, cấu trúc, hình dạng, v.v. [111, 113].  

Luận án xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân theo 

mô hình tổng quát tại Hình 1.1. Mô hình tìm kiếm ảnh gồm hai giai đoạn: tiền xử lý 

và tìm kiếm ảnh tương tự. Bước đầu tiên của giai đoạn tiền xử lý là chuyển đổi tập 

dữ liệu ảnh trở thành tập chữ ký nhị phân; bước thứ hai là xây dựng cấu trúc dữ liệu 

để lưu trữ tập chữ ký nhị phân. Bước đầu tiên của giai đoạn tìm kiếm ảnh là chuyển 

đổi hình ảnh trở thành chữ ký nhị phân; bước kế tiếp của giai đoạn này là tìm kiếm 

ảnh tương tự dựa trên thuật toán và cấu trúc dữ liệu đã thiết kế; bước cuối cùng là 

đưa ra tập ảnh tương tự với ảnh tra cứu. Có bốn công việc quan trọng trong mô hình 

này đó là: (1) Tạo chữ ký nhị phân mô tả đặc trưng hình ảnh; (2) Đánh giá độ tương 

tự giữa hai hình ảnh dựa trên chữ ký nhị phân; (3) Thiết kế cấu trúc dữ liệu lưu trữ 

chữ ký nhị phân; (4) Đề xuất thuật toán tìm kiếm ảnh. 

 
Hình 1.1. Mô hình tổng quát cho tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân 

1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu 

Tìm kiếm ảnh theo nội dung đã được giới thiệu vào thập niên 1980 [6, 68]. 

Một số ứng dụng tìm kiếm ảnh theo nội dung đã công bố như: QBIC, Photobook, 

Visual-Seek, CIRES, PicSOM, PicHunter, Virage, SIMPLIcity, v.v. [6, 77, 113]. 
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Từ năm 1980 đã có nhiều nghiên cứu về ứng dụng chữ ký nhị phân cho bài 

toán tìm kiếm đối tượng dữ liệu. Các công trình này vẫn còn hạn chế về độ chính 

xác của kết quả truy vấn và tốn nhiều chi phí xử lý trên cấu trúc dữ liệu lưu trữ chữ 

ký nhị phân, tiêu biểu như sau: 

 Uwe Deppisch đã tiếp cận cấu trúc cây S-Tree và các thao tác cơ sở nhằm 

thực hiện tìm kiếm đối tượng dữ liệu thông qua chữ ký nhị phân [30]. Trong công 

trình này, cây S-Tree được kế thừa từ cấu trúc B
+
-Tree và giải quyết được bài toán 

tra cứu các đối tượng dữ liệu tại các nút lá của cây. Thao tác tra cứu trên cây S-Tree 

thực hiện theo cấu trúc đệ quy và có thể duyệt theo nhiều hướng nhánh con khác 

nhau. Phép hiệu chỉnh các nút trên cây tốn kém nhiều chi phí vì phải thực hiện phép 

tìm kiếm nút cha tương ứng. 

 Walter W. Chang và Hans J. Schek đã tiếp cận phương pháp tạo chữ ký nhị 

phân cho bài toán tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu lớn dựa trên cấu trúc tập tin chữ 

ký đa cấp (multi-level signature file) [13]. Trong cấu trúc dữ liệu này, chữ ký nút 

cha liên kết đến các nút con và đến các nút lá. Thao tác truy vấn dữ liệu được thực 

hiện từ các nút cha đến các nút lá. Nếu dữ liệu tăng trưởng thì các nút lá tăng số 

lượng phần tử. Khi đó, chữ ký tại nút cha được cập nhật lại bằng cách hội các chữ 

ký của nút con dẫn đến các chữ ký tại nút cha chứa nhiều bit ‘1’. Do đó, mỗi lần 

truy vấn có thể đi theo nhiều nhánh và kết quả có thể bị nhầm lẫn (false drop). 

Trong thập niên 1990, nhiều nghiên cứu đã sử dụng chữ ký nhị phân cho bài 

toán tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện dựa trên cấu trúc dữ liệu cải tiến. Tuy nhiên, 

các công trình này vẫn tốn kém nhiều chi phí tính toán và độ chính xác vẫn còn hạn 

chế, tiêu biểu như sau: 

 F. Rabitti và P. Zezulu đã tiếp cận kỹ thuật tạo chữ ký nhị phân cho các đối 

tượng dữ liệu đa phương tiện dựa trên hàm băm mã hóa, từ đó thực hiện tìm kiếm 

đối tượng dựa trên cấu trúc tập tin chữ ký [91]. Trong phương pháp này, chữ ký nhị 

phân được chia thành nhiều phần mô tả các đặc tính khác nhau của đối tượng văn 

bản hoặc hình ảnh. Việc truy vấn được thực hiện qua một hàm lọc dữ liệu để xác 

định tập tin chứa các đối tượng dữ liệu. Phương pháp này phải phân loại các đối 

tượng theo từng nhóm, mỗi nhóm lưu trữ vào một tập tin chỉ mục. Nếu dữ liệu thay 

đổi thì đặc trưng của các nhóm đối tượng thay đổi và dẫn đến tốn kém chi phí tính 

toán để tạo thành điều kiện lọc cho mỗi tập tin của nhóm đối tượng. 



7 

 Wiebren de Jonge và cộng sự đã xây dựng cấu trúc cây S
+
-tree nhằm lưu trữ 

chỉ mục nhị phân cho bài toán tìm kiếm dữ liệu hình ảnh [47]. Trong cấu trúc dữ 

liệu này, các nút lá được liên kết với nhau để tăng tốc độ truy vấn. Mỗi phần tử 

trong nút lá gồm chữ ký nhị phân kết hợp với các chỉ số thuộc tính, điều này giúp 

xác định đối tượng cần tra cứu. Nếu tra cứu một nhóm đối tượng tương tự thì 

phương pháp này tốn kém chi phí tìm kiếm dựa trên các liên kết tại nút lá. Độ chính 

xác phụ thuộc vào điều kiện đánh giá độ tương tự giữa các đối tượng dữ liệu. 

 Suh-Yin Lee và cộng sự đã xây dựng tập tin chữ ký nhị phân dựa trên chuỗi 

đối tượng cơ sở để từ đó xây dựng ứng dụng tìm kiếm ảnh [57]. Phương pháp này 

tốn kém nhiều chi phí cho việc nhận diện các đối tượng cơ sở trên mỗi hình ảnh. Vì 

tập các đối tượng cơ sở có thể thay đổi theo tập dữ liệu hình ảnh nên ứng với mỗi 

tập ảnh khác nhau phải xây dựng lại các đối tượng cơ sở để từ đó tạo chữ ký cho 

mỗi hình ảnh. 

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2012, nhiều công trình đã sử dụng chữ ký 

nhị phân để mô tả đặc trưng hình ảnh và ứng dụng các cấu trúc dữ liệu khác nhau 

cho bài toán tìm kiếm ảnh nhưng vẫn chưa tập trung nghiên cứu cải tiến cấu trúc dữ 

liệu nhằm tra cứu nhanh các hình ảnh tương tự theo nội dung, tiêu biểu như sau: 

 Vishal Chitkara và cộng sự đã công bố tài liệu kỹ thuật về tìm kiếm ảnh theo 

nội dung sử dụng chữ ký nhị phân tại Đại học Alberta, Canada [22]. Công trình đã 

đề xuất phương pháp tạo chữ ký nhị phân cho ảnh màu và đưa ra độ đo tương tự 

giữa các chữ ký nhị phân nhằm phục vụ cho bài toán tìm kiếm ảnh. Công trình đã 

đánh giá độ chính xác về thực nghiệm trên các tập dữ liệu ảnh lớn để minh chứng 

tính khả thi của phương pháp. Chữ ký nhị phân được tạo ra dựa trên tỉ lệ phần trăm 

theo tập màu ưu thế của hình ảnh. Độ đo tương tự là tổng bình phương độ lệch của 

vị trí bit ‘1’ theo từng nhóm bit giữa hai chữ ký nhị phân. Nếu hai hình ảnh có cùng 

tỉ lệ màu chiếm ưu thế giống nhau nhưng vị trí phân bố màu sắc khác nhau thì 

phương pháp này có kết quả không chính xác. 

 Essam A. El-Kwae và cộng sự đã đưa ra phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên 

chữ ký nhị phân và cấu trúc tập tin chữ ký đa cấp [32, 33]. Cấu trúc tập tin này lưu 

trữ các chuỗi đối tượng tại nút lá, các nút còn lại lưu trữ chữ ký để tra cứu đối tượng 

ảnh. Trong công trình này, tác giả đã phân tích cơ sở lý thuyết đồng thời mô tả thực 

nghiệm tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu ảnh lớn. Tuy nhiên, công trình này vẫn chưa cải 

tiến cấu trúc dữ liệu nhằm giảm chi phí tìm kiếm ảnh trên tập tin chữ ký. 
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 Václav Snášel đã ứng dụng chữ ký mờ và cấu trúc cây S-Tree cho bài toán 

tìm kiếm ảnh tương tự. Thực nghiệm đã so sánh với các phương pháp khác cho thấy 

tính hiệu quả về thời gian truy vấn của phương pháp đề xuất [102]. Trong công trình 

này, phép xóa một phần tử trên cây S-Tree có thể tốn kém nhiều chi phí tái tạo lại 

toàn bộ cây và chữ ký nhị phân chưa mô tả được đặc tính của hình ảnh. 

 Aaron Davidson và cộng sự đã sử dụng cây S-Tree lưu trữ chữ ký nhị phân 

kết hợp xử lý song song để tìm kiếm ảnh theo nội dung nhằm tăng tốc độ tìm kiếm 

hình ảnh tương tự [26]. Thực nghiệm của bài báo cho thấy tốc độ tìm kiếm đã được 

cải thiện đáng kể nhưng độ chính xác vẫn còn hạn chế vì chữ ký nhị phân được tạo 

ra từ tỉ lệ màu ưu thế và cấu trúc dữ liệu là cây S-Tree chưa được cải tiến. 

 Nascimento và Chitkara đã tiếp cận kỹ thuật tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký 

nhị phân. Thực nghiệm đã cho thấy tính hiệu quả về thời gian trên các tập dữ liệu 

ảnh lớn [80]. Công trình này đã đưa ra phương pháp tạo chữ ký nhị phân dựa trên tỉ 

lệ màu ưu thế. Độ đo tương tự giữa hai chữ ký nhị phân được đánh giá dựa trên vị 

trí của bit ‘1’. Tuy nhiên, công trình này vẫn chưa đưa ra cấu trúc dữ liệu cho bài 

toán tra cứu ảnh mà chủ yếu dựa vào việc truy xuất trên tập tin chữ ký. Một cải tiến 

của công trình này là ứng dụng cấu trúc dữ liệu cây S-Tree lưu trữ chữ ký nhị phân 

nhằm tăng tốc độ tra cứu hình ảnh [81]. Trong phân tích về tính hiệu quả, phương 

pháp này đã giảm bộ nhớ lưu trữ cũng như tăng tốc độ tra cứu hình ảnh. Cả hai 

công trình này đều sử dụng tỉ lệ màu sắc để tạo chữ ký nhị phân dẫn đến kết quả có 

thể thiếu chính xác khi hình ảnh có màu sắc phân bố rải rác. Độ đo tương tự được 

dựa trên vị trí bit ‘1’ nên có thể đánh giá sai về sự phân bố về vị trí màu sắc của 

hình ảnh. Các phép toán trên cấu trúc dữ liệu cây S-Tree được sử dụng trong công 

trình này chủ yếu thực hiện qua phép toán đệ quy và tốn kém nhiều chi phí đi ngược 

từ nút con đến nút cha. Cây S-Tree phân phối dữ liệu về nút lá dựa trên sự phân cấp 

giữa các nút cha và nút con. Do đó, nếu cây S-Tree phân thành nhiều cấp thì việc 

truy vấn có thể đi theo nhiều nhánh con và kết quả của quá trình tra cứu bị sai lệch 

so với yêu cầu người dùng. 

 Yannis Manolopoulos đã mô tả về chữ ký nhị phân cho các đối tượng dữ liệu 

và ứng dụng cấu trúc S-Tree cho bài toán tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện, đặc biệt 

là dữ liệu ảnh [73]. Thao tác tách nút trên cây S-Tree được thực hiện theo phương 
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pháp tách nút bậc hai, bậc ba và gom cụm theo phân cấp. Thao tác truy xuất các 

phần tử trên cây được thực hiện từ nút gốc đến nút lá dẫn đến việc tách nút theo 

hướng ngược lại (từ nút lá đến nút gốc) tốn kém nhiều chi phí xác định phần tử cha 

của một nút trong cây. Vì vậy, các thao tác khác của cây như tổ hợp, chèn phần tử, 

xóa phần tử,… vẫn tốn kém nhiều chi phí truy tìm phần tử trên cây. 

 Imran Ahmad và William I. Grosky sử dụng chữ ký nhị phân để làm chỉ mục 

và ứng dụng cho bài toán tìm kiếm ảnh dựa trên cây tứ phân [4]. Chữ ký nhị phân 

không mô tả màu sắc và cấu trúc ảnh mà dựa trên các đối tượng cơ sở theo vị trí và 

hình dạng. Do đó, nếu áp dụng phương pháp này cho ảnh màu thì độ chính xác vẫn 

có nhiều hạn chế. Hơn nữa, chi phí và độ chính xác của phương pháp phụ thuộc 

nhiều vào bài toán nhận diện đối tượng cơ sở trong một tập ảnh cho trước. 

 B.G. Prasad và cộng sự đã công bố công trình tìm kiếm ảnh sử dụng chỉ mục 

nhị phân nhằm mô tả đặc trưng cấp thấp của hình ảnh [88]. Theo thực nghiệm cho 

thấy tính hiệu quả về độ chính xác khi sử dụng chữ ký nhị phân để làm chỉ mục mô 

tả các đặc trưng màu sắc và đối tượng đặc trưng cho bài toán tìm kiếm ảnh tương tự. 

Tuy nhiên, công trình này chưa nêu rõ cấu trúc dữ liệu lưu trữ chữ ký nhị phân 

nhằm giải quyết vấn đề tốc độ tra cứu ảnh. 

 J. Landre và F. Truchetet đã công bố công trình tìm kiếm ảnh dựa trên cấu 

trúc chữ ký nhị phân phân cấp và độ đo tương tự Hamming [55]. Chữ ký nhị phân 

được sử dụng để mô tả đặc trưng cấu trúc, hình dạng và màu sắc của hình ảnh. 

Công trình này thực hiện bài toán tìm kiếm ảnh dựa trên đối sánh trực tiếp trên tập 

chữ ký nhị phân bằng độ đo Hamming và vẫn chưa tập trung nghiên cứu cấu trúc dữ 

liệu lưu trữ nhằm tra cứu nhanh các hình ảnh tương tự theo nội dung. 

 Abdelhamid Abdesselam và cộng sự đã tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên 

chuỗi bit nhị phân mô tả đối tượng đặc trưng trên ảnh. Công trình này đã đề xuất độ 

đo tương tự dựa trên độ khác biệt của chuỗi bit. Thực nghiệm của công trình cũng 

đã đánh giá tính hiệu quả của quá trình tìm kiếm theo độ chính xác [1]. Tuy nhiên, 

công trình này vẫn chưa tập trung nghiên cứu hoặc ứng dụng cấu trúc dữ liệu lưu 

trữ chữ ký nhị phân nhằm giải quyết bài toán tăng tốc độ tìm kiếm ảnh tương tự. 

Năm 2013, Timothy Chappell và Shlomo Geva tiếp cận tìm kiếm ảnh tương tự 

dựa trên chữ ký nhị phân [14]. Công trình đã đưa ra tính hiệu quả về tốc độ tìm 



10 

kiếm hình ảnh khi ứng dụng độ đo Hamming để đánh giá độ tương tự giữa các  chữ 

ký nhị phân. Công trình này chưa áp dụng cấu trúc dữ liệu để lưu trữ các chữ ký nhị 

phân nhằm phục vụ bài toán tìm kiếm ảnh. 

Năm 2014, Guangxin Ren và cộng sự đã đề xuất phương pháp tìm kiếm ảnh 

tương tự dựa trên chuỗi nhị phân mô tả đặc trưng SIFT để tạo chỉ mục cho hình ảnh 

[94]. Phương pháp tra cứu hình ảnh dựa trên việc đối sánh giữa hai chữ ký nhị phân 

trên một tập tin dạng văn bản và vẫn chưa cải tiến cấu trúc dữ liệu lưu trữ. 

Năm 2014, Junjie Cai và cộng sự đã sử dụng chuỗi nhị phân để tạo chỉ mục 

cho đặc trưng thị giác của hình ảnh. Phương pháp này đã tăng tốc độ tìm kiếm ảnh 

tương tự [12]. Cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong công trình này là một bảng tra 

cứu các phân đoạn chữ ký nhị phân để tìm kiếm hình ảnh. Cấu trúc bảng này chỉ 

dùng để lưu trữ và không có các thao tác trên bảng khi dữ liệu thay đổi. Phương 

pháp này không thực hiện qua độ đo tương tự mà chỉ đối sánh chữ ký nhị phân. 

Năm 2015, Li Liu và cộng sự đã sử dụng phương pháp chữ ký ảnh dựa trên 

chuỗi nhị phân và dùng độ đo EMD để đối sánh hình ảnh. Công trình này đã chứng 

minh tính hiệu quả về độ chính xác ứng với chữ ký ảnh có kích thước thay đổi trên 

thực nghiệm với nhiều dạng hình ảnh khác nhau [66]. Trong công trình này, cấu 

trúc dữ liệu lưu trữ chữ ký nhị phân vẫn chưa được nghiên cứu nhằm phục vụ cho 

bài toán tìm kiếm ảnh tương tự. 

Vào các năm 2012, 2013, 2014, 2015, Wengang Zhou và cộng sự đã công bố 

công trình tìm kiếm ảnh tương tự dựa trên chữ ký nhị phân mô tả đặc trưng SIFT 

của hình ảnh. Thực nghiệm đã chứng minh tính hiệu quả về mặt thời gian và độ 

chính xác của bài toán tìm kiếm trên các tập dữ liệu ảnh lớn [125-130]. Các công 

trình này đều lưu trữ chữ ký nhị phân dưới dạng tập tin chỉ mục nhị phân, vẫn chưa 

tập trung nghiên cứu cấu trúc dữ liệu và độ đo tương tự cho chữ ký nhị phân. 

Vào các năm 2012, 2013, 2014, 2015 đã có nhiều công trình liên quan đến tìm 

kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân [5, 69, 70, 85, 123, 127, 131]. 

 Năm 2012, 2013, 2014, nhiều công trình liên quan đến chữ ký ảnh đã được 

công bố và kết quả thực nghiệm cho thấy tính hiệu quả của phương pháp về độ 

chính xác và thời gian truy vấn [11, 64, 65, 86, 112]. 
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Ngoài ra, chữ ký nhị phân cũng được ứng dụng trong nhiều bài toán khác nhau 

như: phương pháp nén ảnh dựa trên chữ ký nhị phân và cây S-Tree [24], ứng dụng 

chữ ký nhị phân và cây S-Tree cho bài toán tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu lớn 

[108], sử dụng chữ ký nhị phân để mô tả đặc trưng hình ảnh và lưu trữ trên cây S-

Tree [79], ứng dụng chữ ký nhị phân cho bài toán tìm kiếm các đối tượng dữ liệu 

[18], tìm kiếm đối tượng dữ liệu dựa trên ứng dụng chữ ký nhị phân và cây S-Tree 

[107], sử dụng chữ ký nhị phân và cây S-Tree cho bài toán nén dữ liệu [52], tìm 

kiếm các đối tượng dựa trên chữ ký nhị phân và cây S-Tree [72], phương pháp mô 

tả đối tượng bằng chữ ký nhị phân để thực hiện tìm kiếm dựa trên các cấu trúc tập 

tin chữ ký và cây chữ ký [15-17, 98], đối sánh dữ liệu video dựa trên chữ ký nhị 

phân [61], sử dụng chữ ký nhị phân để mô tả các đặc trưng hình ảnh [97], sử dụng 

vec-tơ nhị phân và độ đo Hamming để tìm kiếm đối tượng dữ liệu [104], v.v. 

Các công trình liên quan đến tìm kiếm ảnh đã được thực hiện tại Việt Nam 

trong những năm gần đây như: tìm kiếm ảnh theo đặc trưng thị giác [31, 90], rút 

trích thông tin thị giác của hình ảnh bằng phương pháp gán nhãn ngữ nghĩa [82], 

tìm kiếm thông tin thị giác dựa trên nội dung [48, 83, 84], tìm kiếm ảnh dựa trên 

phương pháp phân đoạn [7, 39, 83, 109], đối sánh ảnh dựa trên phương pháp đồ thị 

kết hợp [36], tìm kiếm ảnh bằng phản hồi liên quan dựa trên đồ thị [35], v.v. 

Tất cả các công trình trong nước đã khảo sát tập trung vào kỹ thuật trích chọn 

đặc trưng thị giác của hình ảnh, các kỹ thuật đối sánh để tìm kiếm ảnh; chưa tập 

trung nghiên cứu cấu trúc dữ liệu lưu trữ chỉ mục hình ảnh nhằm tăng tốc độ tìm 

kiếm ảnh; chưa tạo ra một cấu trúc dữ liệu lưu trữ các hình ảnh nhằm mô tả mối 

quan hệ tương tự giữa các hình ảnh. 

Tất cả các công trình ngoài nước đã khảo sát, có nhiều công bố về tìm kiếm 

ảnh dựa trên chữ ký nhị phân. Do đó, việc tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân là 

một hướng nghiên cứu khả thi và có tính hiệu quả. Tuy nhiên, chữ ký nhị phân 

trong các công trình này dựa trên đặc tính màu sắc, vẫn chưa tập trung mô tả các 

đặc tính cấp thấp khác như: hình dạng, vị trí, đối tượng đặc trưng, v.v. Hơn nữa, độ 

đo tương tự giữa các hình ảnh dựa trên chữ ký nhị phân vẫn chưa đa dạng, chủ yếu 

thực hiện phương pháp đối sánh trực tiếp. Các công trình đã khảo sát chưa tập trung 

nghiên cứu cấu trúc dữ liệu lưu trữ chữ ký nhị phân hình ảnh để tăng tốc độ tìm 

kiếm; vẫn chưa áp dụng các kỹ thuật khai thác dữ liệu trên các chữ ký nhị phân như: 

kỹ thuật phân lớp, gom cụm, mạng SOM, mạng Neural, v.v.  
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1.3. Định hƣớng nghiên cứu 

Luận án tiếp cận các đối tượng ảnh như là các đối tượng dữ liệu, các đặc trưng 

hình ảnh được xem như là các thuộc tính của đối tượng dữ liệu. Từ đó, luận án trình 

bày cấu trúc dữ liệu nhằm mô tả mối quan hệ tương tự giữa các hình ảnh và đề xuất 

thuật toán tìm kiếm ảnh trên cơ sở khai phá dữ liệu ảnh dựa trên chữ ký nhị phân. 

Do đó, các nội dung sau đây đã được tập trung nghiên cứu: 

(1) Nghiên cứu trích xuất đặc trưng của hình ảnh để tạo chữ ký nhị phân và 

đưa ra độ đo tương tự để làm cơ sở tìm kiếm ảnh; 

(2) Nghiên cứu cải tiến cấu trúc dữ liệu cây S-Tree để tìm kiếm ảnh tương tự 

dựa trên chữ ký nhị phân; 

(3) Ứng dụng phương pháp gom cụm nhằm xây dựng cấu trúc dữ liệu dạng đồ 

thị để lưu trữ chữ ký nhị phân và đề xuất thuật toán tìm kiếm ảnh trên cấu trúc dữ 

liệu đã thiết kế; 

(4) Xây dựng thực nghiệm về tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân. 

1.4. Các đối tƣợng cơ sở 

1.4.1. Tạo dải màu cơ sở 

Màu sắc là đặc trưng cơ bản của hình ảnh, tuy nhiên đây là đặc trưng quan 

trọng khi thực hiện đối sánh hoặc trích xuất các đặc trưng khác của hình ảnh. Phần 

này xây dựng dải màu cơ sở để tạo chữ ký nhị phân nhằm ứng dụng cho bài toán 

tìm kiếm ảnh tương tự theo nội dung. 

Trên cơ sở phương pháp gom cụm K-mean, Christian Wengert và cộng sự đã 

tiếp cận tạo chữ ký ảnh và chữ ký nhị phân dựa trên màu sắc [117]. Phương pháp 

này tạo ra một dải màu trên không gian màu 
* * *CIE-La b  dựa trên dải màu 

1
{ ,..., }

kc
C c c  gọi là từ điển màu. Ayaka Kojima đã tạo dải màu bằng cách gom 

cụm các thành phần màu *L , 
*a , 

*b  và được xem như là một bước tiền xử lý nhằm 

rút ngắn thời gian tạo dải màu để tạo ra chữ ký màu và phân loại các hình ảnh [50]. 

Phương pháp gom cụm K-mean cần chọn k-tâm ngẫu nhiên ban đầu dẫn đến 

hội tụ về các màu ngẫu nhiên. Trong trường hợp này, ta thực hiện như sau: 

(1) Chọn hai tâm xa nhất trong không gian 
* * *CIE-La b  từ bộ sưu tập ảnh; 

(2) Chọn 2k   tâm có khoảng cách trung bình đến các tâm hiện tại xa nhất;  

(3) Gom cụm các điểm màu bằng thuật toán K-mean. 
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Trên cơ sở phương pháp đã đề xuất, luận án thực nghiệm phương pháp gom 

cụm các điểm ảnh trong không gian * * *CIE-La b  theo khoảng cách Euclide từ tập 

hình ảnh  nhằm xây dựng các dải màu để làm tiền đề tạo chữ ký nhị phân. Thuật 

toán tạo dải màu cơ sở được mô tả như sau: 

Thuật toán 1.1. Tạo dải màu cơ sở 

Input: Tập các hình ảnh , số tâm cụm k. 

Output: Dải màu CP. 

Function CreateColorPalette(, k) 

Begin 

 Khởi tạo: ColorList = ; 

 For (với mỗi ảnh I ) do 

  Chuẩn hóa kích thước ảnh  I ; 

  Chia khối ảnh I thành b b  khối; 

  Tạo danh mục màu đặc trưng CL của các khối trên ảnh I; 

  ColorList = ColorList  CL; 

 EndFor; 

 Gom cụm tập màu ColorList ứng với k tâm theo phương pháp đề xuất; 

 Cập nhật danh sách các tâm cụm tạo thành dải màu CP; 

 Return CP; 

End. 

Kết quả của Thuật toán 1.1 là tạo ra một dải màu từ một bộ sưu tập hình ảnh 

. Vì thuật toán trên thực hiện dựa trên phương pháp gom cụm K-mean nên cần xác 

định trước số tâm cụm là k. Kết quả thuật toán này là một dải màu CP trên không 

gian màu 
* * *CIE-La b . Trong thực nghiệm, luận án tạo các dải màu gồm: 32 màu, 64 

màu, 128 màu và 256 màu. 

1.4.2.  Thực nghiệm về tạo dải màu cơ sở 

Luận án thực nghiệm và cài đặt Thuật toán 1.1 với lần lượt số cụm 

32, 64, 128, 256k k k k    . Bảng 1.1 mô tả một kết quả thực nghiệm ( 32k   

màu) về gom cụm tập ảnh màu gồm 36.986 hình ảnh tạo thành một dải gồm 32 màu 

trên không gian màu 
* * *CIE-La b . Mỗi màu tương ứng với một tâm cụm và được mô 

tả bằng ba giá trị gồm *L , 
*a , 

*b . Các giá trị này chuyển đổi sang không gian màu 

RGB trở thành các giá trị màu đỏ (R), màu xanh lá cây (G) và màu xanh dương (B). 
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Bảng 1.1. Một kết quả về gom cụm dải màu trên không gian 
* * *CIE-La b  và RGB 

STT L* a* b* R G B 

1 72,19492 -4,69223 -20,3096 145 171 214 

2 70,37985 -13,3894 31,12119 168 174 115 

3 70,35474 -12,7615 53,74955 179 175 69 

4 14,93575 -8,60442 10,64513 31 40 22 

5 23,48051 0,198203 2,709504 58 53 52 

6 31,37799 17,24048 -40,6783 55 54 138 

7 56,88317 13,15939 34,72717 176 124 76 

8 46,19568 -1,90574 1,539955 107 106 107 

9 48,05418 2,197528 14,78766 127 109 89 

10 54,37212 -16,7845 25,44363 117 135 85 

11 43,21434 54,28091 34,4791 188 48 48 

12 71,95325 -5,29114 8,874816 173 173 160 

13 40,17137 -16,3006 29,93271 84 100 44 

14 15,20833 1,940357 -8,09322 35 35 49 

15 69,20362 -0,1795 -3,90542 165 162 176 

16 97,8454 -0,169 -0,06138 248 239 249 

17 79,46245 -17,0604 -4,28864 155 198 204 

18 89,17648 -0,86974 3,916848 226 216 217 

19 31,97869 -5,572 15,67204 76 75 50 

20 27,67682 23,20025 20,42102 104 48 35 

21 85,18985 -1,49638 -7,52549 203 204 227 

22 30,46564 -10,9266 0,703536 52 74 70 

23 34,95284 0,841394 -0,93 83 78 84 

24 44,49578 -1,27763 -16,6607 86 100 133 

25 64,13496 2,723528 11,48975 169 148 135 

26 79,81418 1,582995 2,250819 203 189 194 

27 13,67965 9,23454 7,684098 50 28 25 

28 81,41517 1,504243 22,13617 221 194 161 

29 57,32503 -0,17733 -30,2882 100 129 190 

30 48,27583 26,38335 3,846635 158 92 109 

31 57,43957 -0,60949 -2,13779 135 132 142 

32 3,540629 0,266378 0,211196 14 12 12 

Các dải màu được lưu trữ dưới dạng một tập tin văn bản lưu trữ các giá trị 

trong không gian màu 
* * *CIE-La b  và RGB. Các dải màu được thể hiện dưới dạng 

màu sắc tại Hình 1.2 gồm 4 dải màu: 32 màu, 64 màu, 128 màu, 256 màu. Mỗi kết 

quả được mô tả bằng một bộ gồm: ảnh gốc, dải màu và ảnh đã được lượng tử hóa. 

Qua kết quả thực nghiệm, ta có nhận xét rằng đối với số cụm lớn thì hình ảnh lượng 

tử sẽ rõ hơn và do đó hình ảnh được lượng tử phản ảnh chính xác hơn (được mô tả 

theo như Hình 1.2). 
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(a) - dải màu gồm 32 màu 

 
(b) - dải màu gồm 64 màu 

 
(c) - dải màu gồm 128 màu 

 
(d) - dải màu gồm 256 màu 

Hình 1.2. Kết quả tạo dải màu gồm: 32 màu, 64 màu, 128 màu, 256 màu 
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1.4.3. Trích xuất lƣợc đồ màu 

Lược đồ màu mô tả mật độ phân bố điểm ảnh theo dải màu. Trong Hình 1.3, 

lược đồ màu được trích xuất từ các ảnh theo dải 32 màu mô tả tỉ lệ phân bố các 

điểm ảnh theo một dải màu cho trước. Dựa trên sự phân bố này, chữ ký nhị phân 

được tạo ra theo tỉ lệ màu sắc. Vì vậy, việc trích xuất lược đồ của các màu chiếm ưu 

thế là một công đoạn quan trọng để tạo ra chữ ký nhị phân. 

 
Hình 1.3. Một số kết quả về trích xuất lược đồ màu của hình ảnh 

1.4.4. Trích xuất đặc trƣng SIFT 

Khi sử dụng lược đồ màu toàn cục để đối sánh và tính toán sự phân bố màu 

sắc của hình ảnh, kết quả tìm kiếm ảnh có độ chính xác thấp trong trường hợp các 

hình ảnh có cùng số lượng điểm ảnh nhưng có vị trí phân bố màu sắc không tương 

ứng với nhau. Hơn nữa, nếu sự phân bố màu sắc trên hình ảnh không tạo thành một 

vùng liên thông thì việc đối sánh có thể dẫn đến thiếu chính xác mặc dù các hình 

ảnh có cùng tỉ lệ màu sắc. Do đó, luận án cần đánh giá độ tương tự của hình ảnh 

ứng với vị trí phân bố màu sắc để tăng độ chính xác tìm kiếm các hình ảnh tương tự. 
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Bài toán đặt ra là nhận diện tập các điểm đặc trưng trên hình ảnh để từ đó chọn 

vùng đặc trưng tương ứng. Dựa trên các vùng đặc trưng đã được nhận diện này, ta 

thực hiện mô tả chữ ký nhị phân để làm cơ sở cho việc đối sánh hình ảnh. Khi đó, 

chữ ký nhị phân mô tả đặc tính thị giác của các vùng đặc trưng làm cơ sở để tạo ra 

phương pháp tìm kiếm ảnh theo vùng cục bộ RBIR dựa trên chữ ký nhị phân. 

Có nhiều phương pháp dò tìm đặc trưng thông dụng đã được giới thiệu [115], 

gồm phương pháp dò góc và cạnh được giới thiệu vào năm 1998 bởi Harris và  

M.Stephens, phương pháp dò tìm đặc trưng SIFT (Scale Invariant Features 

Transform) dựa trên phép lọc của mặt nạ tích chập giữa hình ảnh và đạo hàm riêng 

DoG (Difference of Gaussian) nhằm xấp xỉ toán tử Laplace của hàm Gauss được 

giới thiệu năm 2003 bởi D.Lowe, phương pháp dò tìm đặc trưng SURF (Speeded 

Up Robust Feature) được giới thiệu vào năm 2006 bởi Bay và cộng sự, phương 

pháp dò điểm đặc trưng Harris-Laplace dựa trên toán tử Laplace của hàm Gauss 

được giới thiệu năm 2001 bởi Mikolajczyk và C.Schmid, v.v.  

Phương pháp dò điểm đặc trưng Harris-Laplace có thể áp dụng cho ảnh màu 

và bất biến đối với sự biến đổi cường độ ảnh cũng như bất biến đối với các phép 

biến đổi tỉ lệ, phép quay, phép biến đổi affine. Vì vậy, luận án tiếp cận phương pháp 

dò điểm đặc trưng dựa trên phương pháp dò tìm Harris-Laplace và áp dụng cho ảnh 

màu. Chữ ký nhị phân được tạo ra từ vùng đặc trưng tương ứng với các điểm đặc 

trưng đã có. Theo tài liệu [95, 114, 115], phép biến đổi Gauss theo hệ thống thị giác 

của con người cho ảnh ( , )I x y  như sau: 

1
( , , ) [6 ( )* ( , ) 2 ( )* ( , ) 2 ( )* ( , )]

10
D D D D

L x y G Y x y G Cb x y G Cr x y          (1.1) 

Với Y , Cb , Cr  lần lượt là các ma trận mô tả cường độ sáng, thành phần màu 

xanh dương, màu đỏ trong không gian màu YCbCr ; 
D

  là giá trị vi phân; phép toán 

*  là tích chập (convolution); ( , )x y  là tọa độ điểm ảnh; hàm Gauss ( )
D

G   trên 

khung cửa sổ hình vuông có cạnh W  được mô tả như sau: 

2 2

2

1
( ) exp( )

2.2 .
D

DD

a b
G 

 


   (1.2) 

với , [ 2, 2]a b W W    
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Cường độ đặc trưng 
0
( , )I x y  của ảnh màu được tính theo công thức sau: 

2

0
( , ) ( ( , , , )) . ( ( , , , ))

I D I D
I x y Det M x y Tr M x y       (1.3) 

Trong đó: ( ), ( )Det A Tr A  lần lượt là định thức và vết của ma trận A ;   là hệ 

số tỉ lệ trong đoạn [0, 1], 
I

  là giá trị vi phân, ( , , , )
I D

M x y    là ma trận moment bậc 

hai được mô tả: 

2

2

2

(x, y, ) (x, y, ) (x, y, )

( , , , ) ( )*
(x, y, ) (x, y, ) (x, y, )

D D D

I D D I

D D D

L L L

x x y
M x y G

L L L

x y y

     

  
   

     

  

   
    

    
 

 
       
     

 (1.4) 

Các điểm đặc trưng của ảnh màu được rút trích theo công thức: 

0 0
( , ) ( ', ')I x y I x y  (1.5) 

0
( , )I x y   (1.6) 

với ( ', ')x y  là các điểm láng giềng của ( , )x y ,   là giá trị ngưỡng. 

Tập các đường tròn đặc trưng 1 2{ , ,..., }n

I I I I
O o o o  có tâm là các điểm đặc trưng 

và tập bán kính của đường tròn đặc trưng 1 2{ , ,..., }n

I I I I
R r r r . Các giá trị của bán 

kính đặc trưng có miền giá trị là [0,min( , ) 2]M N ; với ,M N  là chiều cao và chiều 

rộng của ảnh. Thuật toán trích xuất vùng đặc trưng được mô tả như sau: 

Thuật toán 1.2. Trích xuất vùng đặc trƣng 

Input: Ảnh I , ngưỡng  , hệ số tỉ lệ ,
I D

  . 

Output: Tập các vùng đặc trưng 1 2{ , ,..., }N

I I I I
O o o o . 

Function InterestRegion( I ,  , ,
I D

  ) 

Begin 

Bƣớc 1. Với mỗi điểm ảnh p I chuyển sang không gian màu YCbCr ; 

Bƣớc 2. Thực hiện phép biến đổi Gauss theo công thức (1.1); 

Bƣớc 3. Tính cường độ đặc trưng 
0
( , )I x y  cho ảnh màu theo công thức (1.3); 

Bƣớc 4. Chọn tập các điểm đặc trưng P  theo công thức (1.5) và (1.6); 

Bƣớc 5. Thực hiện việc trích xuất vùng đặc trưng 1 2{ , ,..., }N

I I I I
O o o o  dựa 

trên tập các điểm đặc trưng P ; 

Return 1 2{ , ,..., }N

I I I I
O o o o ; 

End. 
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1.4.5.  Thực nghiệm về trích xuất đặc trƣng SIFT 

Thuật toán 1.2 có đối số đầu vào lần lượt là ảnh I , ngưỡng cường độ đặc 

trưng  , các hệ số tỉ lệ ,
I D

  . Trong thực nghiệm, các giá trị này được chọn như 

sau: 1,4
I

  ; 1,1 0,7
D

   ; 0,04    và 1.000  . 

Kết quả của Thuật toán 1.2 là trích xuất ra một tập các vùng đặc trưng 

1 2{ , ,..., }N

I I I I
O o o o  ứng với mỗi hình ảnh. Từ kết quả này, các giá trị của lược đồ 

màu được trích xuất, đồng thời chữ ký nhị phân được tạo thành để làm dữ liệu đầu 

vào cho bài toán tìm kiếm ảnh tương tự. Hình 1.4 mô tả các hình ảnh được trích 

xuất đặc trưng SIFT theo Thuật toán 1.2. Mỗi cặp hình ảnh bao gồm ảnh gốc và 

ảnh sau khi trích xuất vùng đặc trưng. 

 
Hình 1.4. Một số kết quả về trích xuất đặc trưng SIFT 

1.4.6. Trích xuất đối tƣợng đặc trƣng 

Trích xuất điểm đặc trưng sẽ tạo ra các vùng đặc trưng tương ứng, dẫn đến gia 

tăng độ chính xác khi tìm kiếm ảnh tương tự so với phương pháp đối sánh toàn cục 

vì chữ ký nhị phân lúc này mô tả các vùng đặc trưng. Phương pháp này vẫn không 

trích xuất được đối tượng đặc trưng của hình ảnh vì chỉ trích xuất các điểm đặc 

trưng rời rạc và không nối kết thành một vùng liên thông để mô tả đối tượng đặc 

trưng của hình ảnh, do đó khi tìm kiếm ảnh có thể gặp nhiều sai số về nội dung của 

hình ảnh. Bài toán đặt ra là trích xuất một vùng đặc trưng liên tục để từ đó mô tả lại 

dưới dạng chữ ký nhị phân làm cơ sở cho việc tìm kiếm các hình ảnh tương tự. Vì 

vậy, việc trích xuất vùng đặc trưng là một trong những tiền đề quan trọng để tìm ra 

các hình ảnh tương tự trong phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung. Có nhiều 

phương pháp trích xuất vùng đặc trưng đã được đề cập như trích xuất đối tượng 
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trung tâm của hình ảnh [49], trích xuất thuộc tính đối tượng đặc trưng dựa trên màu 

sắc và cấu trúc của hình ảnh [119], v.v. Để thực hiện trích xuất vùng đặc trưng của 

hình ảnh, luận án tiếp cận quá trình phân đoạn hình ảnh dựa trên thuật toán KMCC 

[51] sao cho mỗi hình ảnh được phân đoạn thành các vùng đặc trưng để từ đó làm 

cơ sở xây dựng chữ ký nhị phân nhằm mô tả nội dung hình ảnh. Phương pháp này 

thực hiện gom cụm các điểm ảnh thuộc về các vùng dựa trên vec-tơ màu sắc ( )I p  

và vec-tơ cấu trúc ( )T p , với p  là một điểm ảnh bất kỳ trong ảnh I . 

Vec-tơ đặc trưng màu sắc ( ) ( ( ), ( ), ( ))
L a b

I p I p I p I p  của mỗi điểm ảnh được 

xây dựng dựa trên không gian màu * * * CIE La b . Không gian màu * * * CIE La b  được 

công nhận là chuẩn quốc tế vào thập niên 1970 bởi tổ chức CIE và không gian 
* * * CIE La b  đồng nhất với nhận thức con người, nghĩa là khoảng cách Euclide giữa 

hai điểm trong không gian màu * * * CIE La b  tương đương với khoảng cách nhận thức 

giữa hai màu theo hệ thống thị giác của con người [2].  Để nhận diện các đặc tính 

cấu trúc ( )T p  của các điểm ảnh láng giềng, luận án sử dụng phép biến đổi DWF 

[110]. Đây là phương pháp tương tự với phép biến đổi Wavelet rời rạc DWT dùng 

để biến đổi cường độ ảnh thành các dải tần con. 

Để thực hiện nhanh quá trình phân đoạn, hình ảnh được chia thành L  khối ảnh 

không giao nhau, mỗi khối ảnh này được xem như là một điểm ảnh lớn. Vec-tơ cấu 

trúc ( )b

l
T b  và vec-tơ màu sắc ( )b

l
I b  của mỗi khối 

l
b  tương ứng với các giá trị trung 

bình của tất cả các điểm ảnh trong khối. Bước tiếp theo là gom cụm các điểm ảnh 

bằng phương pháp K-mean dựa trên độ tương phản C  như sau: 

max{ || ( ) ( ) || || ( ) ( ) ||}b b b b

l n l n
C I b I b T b T b      (1.7) 

với ,
l n

b b  là hai khối bất kỳ và trong thực nghiệm sử dụng 0,5   ; ký 

hiệu ||.|| là một chuẩn theo khoảng cách Euclide 

Dự trên độ tương phản C  của hình ảnh, khối có cường độ thấp hơn là tâm 

cụm nền và khối có cường độ cao là tâm cụm của đối tượng đặc trưng. 

  
   (a)-ảnh ban đầu    (b)-ảnh đã phân tách 

Hình 1.5. Ví dụ ảnh được tách thành 7 11  khối 
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Thuật toán 1.3. Phân đoạn ảnh 

Input: Ảnh màu I . 

Output: Mặt nạ phân đoạn M . 

Function ImageSegmentation(I) 

Begin 

Bƣớc 1. Trích xuất vec-tơ cấu trúc ( )T p  và vec-tơ cường độ ( )I p  cho mỗi 

điểm ảnh p ; 

Bƣớc 2. Tính tâm các khối bằng cách lấy giá trị trung bình vec-tơ cấu trúc và 

vec-tơ màu sắc của tất cả các điểm ảnh trong khối; 

Bƣớc 3. Tính độ tương phản C  của hình ảnh để tạo thành đối tượng nền và 

đối tượng đặc trưng; 

Bƣớc 4. Tìm các tâm cụm cho các đối tượng đặc trưng bổ trợ dựa trên độ 

tương phản; 

Bƣớc 5. Dựa trên tập các tâm cụm của các đối tượng đặc trưng, thực hiện gom 

cụm các điểm ảnh; 

Bƣớc 6. Tạo mặt nạ phân đoạn M  ứng với các điểm ảnh đã gom cụm; 

Bƣớc 7. Loại bỏ các đối tượng có diện tích nhỏ dựa trên mặt nạ M ; 

Bƣớc 8. Trả về mặt nạ phân đoạn M ; 

End. 

Bước cuối cùng là loại bỏ các vùng liên thông có diện tích nhỏ hơn ngưỡng  . 

Thuật toán loang 4-liên thông tính diện tích vùng được mô tả như sau: 

Thuật toán 1.4. Tính diện tích vùng 

Input: Mặt nạ phân đoạn M và vị trí (r, c). 

Output: Giá trị diện tích S. 

Function ConnectedArea(M, r, c) 

Begin 

 Khởi tạo: S = 0; Stack = ; Push(Stack, r, c); 

 While Stack   do 

(r, c) = Pop(Stack); S = S + 1; 

If (r > 1) and M(r,c) == M(r-1,c) then Push(Stack,r-1,c); EndIf; 

If (r < row) and M(r,c) == M(r+1,c) then Push(Stack,r+1,c); EndIf; 

If (c > 1) and M(r,c) == M(r,c-1) then Push(Stack,r,c-1); EndIf; 

If (c < column) and M(r,c) == M(r,c+1) then Push(Stack,r,c+1); EndIf; 

EndWhile; 

Return S; 

End. 
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Hình 1.6. Một số ví dụ về mặt nạ phân đoạn  

 
Hình 1.7. Một số kết quả phân đoạn ảnh gồm: ảnh gốc, mặt nạ và ảnh phân đoạn 

1.4.7. Chữ ký nhị phân 

Chữ ký nhị phân là vec-tơ bit được tạo thành bằng phép băm các đối tượng dữ 

liệu, chữ ký nhị phân có k  bit ‘1 ’ và ( )m k  bit ‘ 0 ’ trong dãy bit [1.. ]m , với m  là 

chiều dài của chữ ký [20]. Các đối tượng dữ liệu và các giá trị tìm kiếm được mã 

hóa trên cùng một thuật toán mã hóa chữ ký. Nếu các bit trong chữ ký đối tượng dữ 

liệu 
i

s  hoàn toàn phủ các bit trong chữ ký tìm kiếm 
q

s  thì đối tượng dữ liệu này là 



23 

một ứng viên thỏa câu truy vấn. Có ba trường hợp có thể xảy ra [15, 18, 20]: (1) 

Đối tượng dữ liệu phù hợp với câu truy vấn. Khi đó mọi bit trong 
q

s  được phủ bởi 

các bit trong chữ ký 
i

s  của đối tượng dữ liệu (nghĩa là 
q i q

s s s  );  (2) Đối tượng 

không phù hợp với câu truy vấn (nghĩa là 
q i q

s s s  ); (3) Chữ ký được đối sánh và 

cho ra một kết quả phù hợp nhưng đối tượng dữ liệu không phù hợp với điều kiện 

tìm kiếm trong câu truy vấn. Để loại trường hợp này, các đối tượng phải kiểm tra 

sau khi các chữ ký đối tượng đã đối sánh phù hợp. 

Chữ ký nhị phân được sử dụng để làm điều kiện lọc trong quá trình tìm kiếm. 

Mỗi chữ ký nhị phân được tham chiếu đến một đối tượng dữ liệu. Kích thước của 

chữ ký nhỏ hơn so với đối tượng thực sự, khoảng 10% so với đối tượng [15, 18, 20], 

do đó việc mô tả đối tượng bằng chữ ký nhị phân làm tăng tốc độ tìm kiếm. Hơn 

nữa, chữ ký nhị phân là dạng chuỗi bit nên dễ dàng mô tả thành các dữ liệu đầu vào 

cho các mô hình tính toán phức tạp. Để tổ chức dữ liệu dạng chữ ký nhị phân cần 

phải có một cấu trúc dữ liệu lưu trữ nên tốn kém chi phí bảo trì cấu trúc dữ liệu này. 

Một số cấu trúc dữ liệu đã được đề xuất như: tập tin chữ ký tuần tự SSF gồm các 

chữ ký lưu trữ tuần tự, tập tin chữ ký phân mảnh BSSF lưu trữ các bit của chữ ký 

theo từng cột, cây chữ ký S-Tree, SD-Tree, SG-Tree, v.v. [15, 18, 20]. 

 

 

 

 

Hình 1.8. Mô tả chữ ký nhị phân của đối tượng dữ liệu [15] 

Hình 1.8 mô tả một đối tượng dữ liệu gồm 3 thuộc tính là: (John, 12345678, 

professor). Mỗi thuộc tính được mô tả bằng một chữ ký nhị phân. Đối tượng dữ liệu 

là chữ ký nhị phân tổ hợp của các thuộc tính. 

Bảng 1.2. Các tập dữ liệu ảnh được thực nghiệm trong luận án 

Dữ liệu truy vấn Chữ ký truy vấn Kết quả 

John 000 010 101 001 Phù hợp (match) 

Jack 010 001 000 011 Không phù hợp (no match) 
111223333 001 000 111 000 Nhầm lẫn (false drop) 

Bảng 1.2 mô tả một ví dụ về kết quả truy vấn đối tượng. Trường hợp thứ nhất 

là tìm ra được đối tượng phù hợp theo chữ ký truy vấn. Trường hợp thứ hai là chữ 

ký truy vấn không phù hợp với đối tượng truy vấn. Trường hợp thứ ba là chữ ký 

truy vấn phù hợp với chữ ký đối tượng nhưng đối tượng truy vấn không phù hợp, 

tức là trường hợp bị nhầm lẫn (false drop). 

Đối tượng dữ liệu: John 12345678 professor 

Chữ ký của thuộc tính: 

 John     010 000 100 110 

           12345678 100 010 010 100 
           professor  110 100 011 000 

Chữ ký của đối tượng: ()       110 110 111 110 
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1.4.8. Chữ ký nhị phân của hình ảnh 

Chữ ký nhị phân của hình ảnh có chiều dài n  là một vec-tơ nhị phân trong 

không gian n  nhằm mô tả đặc trưng thị giác của hình ảnh, với n  là số chiều và 

{0,  1}   là tập các ký hiệu cơ sở [73]. Để đối sánh và tìm ra các hình ảnh tương 

tự, luận án trình bày chữ ký nhị phân mô tả các đặc trưng cơ bản của mỗi hình ảnh. 

Việc mô tả bằng chuỗi bit nhị phân làm giảm số phép so sánh khi thực hiện đối sánh 

các hình ảnh. Nếu mô tả hình ảnh qua chuỗi nhị phân thì dữ liệu đầu vào được đơn 

giản hóa ứng với các mô hình tính toán phức tạp và giảm số phép so sánh khi thực 

hiện tìm kiếm hình ảnh tương tự. Hơn nữa, chữ ký nhị phân dễ dàng áp dụng các 

phép toán logic (AND, OR, NOT) nhằm đánh giá độ tương tự. Trong trường hợp 

này, bài toán tìm kiếm ảnh trở thành khai phá dữ liệu ảnh trên tập các chữ ký nhị 

phân và là một giải pháp hiệu quả để tăng tốc độ tìm kiếm hình ảnh tương tự. 

Một ví dụ về chữ ký nhị phân của hình ảnh có kích thước 500 500N N   , 

tức là hình ảnh này có 250.000  điểm ảnh. Nếu trong không gian màu RGB, mỗi 

điểm ảnh cần 3 giá trị màu đỏ (Red), xanh lá cây (Green) và xanh dương (Blue) thì 

cần 750.000  giá trị lưu trữ. Nhưng nếu mô tả hình ảnh bằng chữ ký nhị phân được 

lượng tử hóa trên dải màu chuẩn như MPEG7 gồm có 25 màu, mỗi màu ưu thế 

được mô tả bằng một chuỗi bit có độ dài 10m   để mô tả tỉ lệ màu sắc trên hình 

ảnh thì chỉ cần lưu trữ một dãy nhị phân có chiều dài 250 bit, chiếm tỉ lệ tương 

đương 0,033% so với lưu trữ bằng vec-tơ màu sắc; tương tự, nếu 100m   thì chiếm 

tỉ lệ khoảng 0,333%, nếu 1.000m   thì chiếm tỉ lệ 3,333%.  

  
                    (a)- chữ ký nhị phân cho ảnh               (b)- đối tượng đặc trưng 

Hình 1.9. Mô tả chữ ký nhị phân của hình ảnh 

Hình 1.9 mô tả chữ ký nhị phân theo đặc trưng hình dạng của hình ảnh. Chữ 

ký nhị phân của hình ảnh trong ví dụ trên là: 

000011000  001111100  011111100  111111100  011111100  001111000 
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1.4.9. Các giá trị đánh giá hiệu suất 

Để đánh giá hiệu quả của phương pháp tìm kiếm ảnh, phần thực nghiệm của 

luận án tính các giá trị gồm: độ chính xác (precision), độ phủ (recall) và độ đo dung 

hòa F-measure. Các giá trị thực nghiệm mô tả bằng đường cong recall-precision và 

ROC. Theo Alzu’bi và Jenni [6, 46], các giá trị hiệu suất được mô tả như sau: 

|     |

|   |

relevant images retrieved images
precision

retrieved images


  (1.8) 

|     |

|   |

relevant images retrieved images
recall

relevant images


  (1.9) 

( )
- 2

( )

precision recall
F measure

precision recall


 


 (1.10) 

Trong đó, relevant images là tập ảnh tương tự với ảnh tra cứu và có trong tập 

dữ liệu ảnh, retrieved images là tập ảnh đã tìm kiếm được. Các giá trị độ chính xác, 

độ phủ và F-measure được tính theo tỉ lệ % và quy đổi thành giá trị trên đoạn [0, 1]. 

 

   

 

 

Hình 1.10. Độ phủ 100%A
A B

recall


   và độ chính xác 100%A
A C

precision


   

1.4.10. Môi trƣờng thực nghiệm 

Thực nghiệm được xây dựng gồm hai giai đoạn: (1) Giai đoạn tiền xử lý nhằm 

tạo ra cấu trúc dữ liệu chữ ký nhị phân cho tập dữ liệu hình ảnh; (2) Giai đoạn tìm 

kiếm ảnh thực hiện tra cứu các hình ảnh tương tự trong tập dữ liệu chỉ mục nhị phân 

đã có. Tất cả các ứng dụng thực nghiệm được xây dựng trên nền tảng dotNET 

Framework 3.5, ngôn ngữ lập trình C#.  

Giai đoạn tiền xử lý được thực nghiệm trên máy tính có bộ xử lý Intel(R) 

Xeon(R) X3440 @ 2,53GHz x 2, hệ điều hành Windows Server 2008 R2 Enterprise 

64-bit, RAM 8.00GB. Giai đoạn tìm kiếm ảnh được thực thi trên máy tính có bộ xử 

lý Intel(R) CoreTM i7-2620M, CPU 2,70GHz, RAM 4GB và hệ điều hành 

Windows 7 Professional. 

relevant images retrieved images 
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Kết quả thực nghiệm được mô tả thành hai dạng gồm: đồ thị và bảng biểu; 

trong đó đồ thị mô tả hiệu suất tìm kiếm về độ chính xác và thời gian tìm kiếm ảnh, 

các bảng biểu mô tả giá trị hiệu suất trung bình và so sánh giữa các phương pháp.  

Các số liệu thực nghiệm của luận án được đo đạc trên môi trường dotNet 

Framework 3.5, ngôn ngữ lập trình C#; các đồ thị được thực hiện trên nền tảng 

ngôn ngữ Matlab. Thực nghiệm được kiểm tra trên các tập dữ liệu ảnh mẫu thông 

dụng gồm tập dữ liệu ảnh COREL, CBIRimages, WANG, ImageCLEF, MSRDI, 

ImgColl01, ImgColl02. Các tập dữ liệu ảnh được chia thành các chủ đề nhằm thực 

hiện đánh giá hiệu suất tìm kiếm ảnh theo công thức (1.8), (1.9) và (1.10). 

Bảng 1.3. Các tập dữ liệu ảnh được thực nghiệm trong luận án 

STT Tên tập ảnh Số lƣợng ảnh Số chủ đề ảnh Kích thƣớc 

1 COREL 1.000 10 30,3 MB 

2 CBIRimages 1.344 22 225 MB 

3 WANG 10.800 80 69,2 MB 

4 MSRDI 15.270 31 269 MB 

5 ImageCLEF 20.000 39 1,64 GB 

6 ImgColl01 36.896 209 905 MB 

7 ImgColl02 63.984 215 2,53 GB 

Các tập ảnh trong Bảng 1.3 và số liệu thực nghiệm của luận án được mô tả chi 

tiết tại địa chỉ website: https://sites.google.com/site/itcsites/sources. Trong đó, tập ảnh 

COREL có số lượng ảnh là 1.000 ảnh JPEG và được chia thành 10 chủ đề; tập ảnh 

CBIRimages gồm 22 chủ đề và có 1.344 ảnh JPEG; tập ảnh WANG có 10.800 ảnh 

JPEG, gồm 80 chủ đề; tập ảnh MSRDI bao gồm 15.270 ảnh JPEG ứng với 31 chủ 

đề ảnh; tập ảnh ImageCLEF bao gồm 20.000 ảnh JPEG ứng với 39 chủ đề ảnh. 

Tập ảnh ImgColl01 được kết hợp từ các tập ảnh thông dụng, bao gồm: 

COREL (10 chủ đề), CBIRimages (22 chủ đề), iCoseg (30 chủ đề), MSRC (14 chủ 

đề), MSR-DILA (18 chủ đề), Objects1 (12 chủ đề), sub_iCoseg (16 chủ đề), 

sub_MSRC (7 chủ đề), WANG (80 chủ đề). Tổng số ảnh trong tập ImgColl01 gồm 

36.896 JPEG và có kích thước là 905 MB.  

Tập ảnh ImgColl02 được kết hợp từ các tập ảnh thông dụng, bao gồm: 

COREL (10 chủ đề), CBIRimages (22 chủ đề), ImageCLEF (39 chủ đề), MSRDI 

(31 chủ đề), Objects2 (33 chủ đề), WANG (80 chủ đề). Tổng số ảnh trong tập 

ImgColl02 gồm 63.984 ảnh JPEG và có kích thước là 2,53 GB.  

https://sites.google.com/site/itcsites/sources
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1.5. Tổng kết chƣơng 

Chương này đã tiếp cận các công trình liên quan và các đối tượng cơ sở cho 

tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên chữ ký nhị phân. Theo như kết quả khảo sát 

các công trình liên quan, phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân đã 

bắt đầu từ những thập niên 80 và tiếp tục kế thừa phát triển cho đến ngày hôm nay. 

Nhiều công trình chứng minh tính hiệu quả của phương pháp này về tốc độ tìm 

kiếm, hiệu suất tìm kiếm. Từ đó cho thấy chữ ký nhị phân là một giải pháp khả thi 

cho bài toán tìm kiếm ảnh tương tự. Bên cạnh đó, chữ ký nhị phân đã được ứng 

dụng trong nhiều bài toán về tìm kiếm đối tượng dữ liệu, đối sánh video số, các bài 

toán xử lý ảnh cũng như thị giác máy tính, v.v. Chương này cũng đã trình bày các 

khái niệm về xử lý ảnh, phương pháp trích xuất đối tượng đặc trưng, khái niệm tổng 

quan về chữ ký nhị phân của hình ảnh, các giá trị đánh giá hiệu suất,v.v. để làm tiền 

đề xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên chữ ký nhị phân. 
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Chƣơng 2. CẢI TIẾN PHƢƠNG PHÁP TÌM KIẾM ẢNH  

DỰA TRÊN CÂY S-Tree 

2.1. Giới thiệu 

Uwe Deppisch đã giới thiệu cây S-Tree nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm chữ 

ký nhị phân và ứng dụng trên các tập dữ liệu lớn [30]. Cây S-Tree là cây cân bằng 

về chiều cao, tức là các nút lá có cùng một mức. Trong cây S-Tree có thể chứa các 

chữ ký trùng nhau tương ứng với các đối tượng dữ liệu khác nhau. Đến năm 2003, 

Yannis Manolopoulos và cộng sự ứng dụng cây S-Tree để tìm kiếm dữ liệu đa 

phương tiện [73, 108]. 

Elizabeth Shanthi và cộng sự đã tiếp cận phương pháp tìm kiếm dữ liệu dựa 

trên chữ ký nhị phân bằng các cấu trúc dữ liệu khác nhau như SSF (Sequential 

Signature File), BSSF (Bit-Sliced Signature File), CBSSF (Compressed Bit-Sliced 

Signature File), S-Tree, SD-Tree, v.v. [98]. Công trình này thực hiện các thao tác 

chèn, tìm kiếm và loại bỏ chữ ký trên cây SD-Tree. Kết quả thực nghiệm của bài 

báo cho thấy phương pháp tìm kiếm trên cây SD-Tree cải thiện tốc độ tìm kiếm. 

Trong phương pháp này, các nút trên cây đều có kích thước cố định liên kết đến các 

nút con. Các nút lá có chiều dài cố định và liên kết đến các nút ở mức chữ ký theo 

giá trị khóa được đánh dấu theo vị trí bit ‘1’. Tuy nhiên, cây SD-Tree chỉ tìm kiếm 

các chữ ký nhị phân theo vị trí của các bit trên chuỗi và không thực hiện truy tìm 

các chữ ký tương tự theo một độ đo cho trước. 

J. Platos và cộng sự đã tiếp cận phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên cấu trúc 

cây S-Tree kết hợp với chữ ký mờ [87, 103]. Hình ảnh được chia thành các khối 

bằng nhau, chỉ mục của mỗi khối được tạo ra bằng cách xấp xỉ trên một bảng tra 

cứu, các thành phần của bảng tra cứu này là các chuỗi bit mô tả các điểm ảnh đơn 

sắc trong không gian màu RGB. Vec-tơ đặc tính được tạo thành bằng cách ghép nối 

tất cả các chỉ mục của các khối trên hình ảnh. Chữ ký mờ là một vec-tơ được xây 

dựng từ giá trị tần suất của các chỉ mục. Việc tra cứu hình ảnh được thực hiện trên 

cây S-Tree qua phép toán mờ và độ đo Euclide. Phương pháp này phụ thuộc vào 

kích thước của bảng tra cứu. Nếu kích thước bảng tra cứu nhỏ thì độ chính xác thấp 

vì chữ ký nhị phân của mỗi khối có thể không tương tự với tất cả các thành phần 

trong bảng; nếu bảng tra cứu có kích thước lớn thì dẫn đến kích thước chữ ký mờ 

trở nên lớn hơn (vì phải tương ứng với kích thước của bảng tra cứu). 
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Vaclav Snasel và cộng sự đã tiếp cận cấu trúc dữ liệu cây S-Tree để lưu trữ 

chữ ký mờ nhằm tìm kiếm ảnh tương tự dựa trên độ đo Hamming [103]. Tuy nhiên, 

phép toán loại bỏ một phần tử trên cây quá phức tạp và có thể làm tái cấu trúc lại 

toàn bộ cây S-Tree. Do đó, cần có một phương pháp đơn giản hơn nhưng vẫn không 

ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm. 

Yannis Manolopoulos và cộng sự đã phát triển cấu trúc cây S-Tree và ứng 

dụng tìm kiếm ảnh tương tự theo nội dung dựa trên độ đo Hamming [73, 108]. 

Công trình này mô tả thực nghiệm và đánh giá kết quả trên tập dữ liệu ảnh COREL 

và cho thấy tính hiệu quả về thời gian tìm kiếm. Trong cấu trúc cây này, các tác giả 

đã đưa ra phương pháp liên kết từ nút cha đến nút con, do đó khi truy ngược từ nút 

lá trở về nút gốc dẫn đến tốn kém nhiều chi phí, đặc biệt là phép chèn nút, tách nút 

làm thay đổi cấu trúc cây theo hướng gốc, trong đó phép tách nút dựa trên các 

phương pháp có độ phức tạp bậc hai và bậc ba dẫn đến quá trình tạo cây tốn kém 

nhiều chi phí. Ngoài ra, công trình này không đề cập thao tác loại bỏ nút trên cây. 

Trên cơ sở cấu trúc cây S-Tree, luận án trình bày cấu trúc cây Sig-Tree nhằm 

đơn giản hóa các thao tác trên cây S-Tree cũng như tăng tính hiệu quả tìm kiếm các 

hình ảnh tương tự theo các cụm chữ ký tại các nút lá. Giữa nút cha và nút con được 

liên kết với nhau nhằm đơn giản hóa thao tác truy ngược từ nút lá đến nút gốc. Dựa 

trên chữ ký nhị phân được tạo ra từ dải màu đã có, luận án trình bày ứng dụng tìm 

kiếm ảnh theo nội dung bằng độ đo EMD (Earth Mover’s Distance) để từ đó đánh 

giá phương pháp trên các tập dữ liệu ảnh mẫu thực nghiệm. 

Nhằm xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên chữ ký nhị 

phân và cây S-Tree, chương này trình bày các vấn đề sau: (1) Tạo chữ ký nhị phân 

cho hình ảnh dựa trên đặc trưng màu sắc; (2) Thiết kế cấu trúc dữ liệu cây Sig-Tree 

dựa trên cấu trúc dữ liệu cây S-Tree; (3) Đề xuất các thuật toán thao tác trên cây 

Sig-Tree; (4) Ứng dụng độ đo Hamming, EMD cho chữ ký nhị phân để đánh giá độ 

tương tự giữa các hình ảnh; (5) Xây dựng chương trình tìm kiếm ảnh dựa trên đặc 

trưng màu sắc toàn cục và cục bộ. Nhằm minh chứng cho lý thuyết đã đề nghị, 

chương này trình bày thực nghiệm và đánh giá kết quả trên các tập dữ liệu ảnh gồm: 

COREL (1.000 ảnh), WANG (10.800 ảnh), ImgColl01 (36.986 ảnh). 
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2.2. Tạo chữ ký nhị phân của hình ảnh 

2.2.1. Tạo chữ ký nhị phân dựa trên đặc trƣng màu toàn cục 

Sau khi trích xuất lược đồ màu của hình ảnh, luận án thực hiện phương pháp 

chuyển đổi lược đồ trở thành chữ ký nhị phân để làm cơ sở xây dựng phương pháp 

tìm kiếm ảnh. Mỗi hình ảnh trong tập dữ liệu ảnh được lượng tử hóa thành n  màu 

cố định 
1 2
, ,...,

n
c c c ; với mỗi màu 

j
c  được mô tả bằng một dãy bit 

1 2
...j j j

m
b b b . Vì vậy, 

mỗi hình ảnh được mô tả thành một dãy bit như sau: 

1 1 1

1 2
...

m
S b b b 2 2 2

1 2
...

m
b b b …

1 2
...n n n

m
b b b  (2.1) 

Quá trình tạo chữ ký nhị phân của hình ảnh được mô tả theo tài liệu [80, 81], 

gồm các bước: 

Bƣớc 1. Lượng tử hóa màu sắc của ảnh I  trên tập màu 
1 2

{ , ,..., }
n

C c c c để tạo 

vec-tơ histogram của ảnh I  là: 

1 2
( , ,..., )I I I

I n
H h h h  (2.2) 

Bƣớc 2. Thực hiện chuẩn hóa lược đồ màu của ảnh I  trên dải màu C  để tạo 

thành vec-tơ chuẩn hóa 
1 2

( , ,..., )
n

H h h h , ( [0,1]
i

h  ) theo công thức: 

1

I

i

ni
I

k
k

h
h

h





 (2.3) 

Bƣớc 3. Mỗi màu 
I

j
c  được mô tả thành dãy bit có chiều dài m  là 

1 2
,...,j j j

m
b b b , 

do đó chữ ký nhị phân của ảnh I  là:  

1 1 1 2 2 2

1 2 1 2 1 2
( ) ,..., ,..., ... ,...,n n n

m m m
Sig I b b b b b b b b b  (2.4) 

trong đó: 
1

0

j i

i

i

i h m
b

i h m

    
 

   
    

Đặt 
1 2

...j j j j

m
B b b b , chữ ký nhị phân của ảnh I  là:  

1 2... nSIG B B B  (2.5) 

Thuật toán 2.1. Thuật toán tạo chữ ký nhị phân 

Input: Ảnh I , dải màu chuẩn 
1 2

( , ,..., )
n

C V V V . 

Output: Chữ ký nhị phân SIG  của ảnh I . 

Function CreateBinarySignature(I, C) 

Begin 
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Bƣớc 1. Khởi tạo: 

 Khởi tạo chữ ký nhị phân 0 0 0

1 2
...

n
SIG B B B  với 0 0 0 0 0

1 2
... , 0, 1,...,

j m i
B b b b b i m   ; 

 Khởi tạo vec-tơ histogram 
1 2

( , ,..., )I I I

I n
H h h h , 0, 1,...,I

i
h i n  ; 

 Khởi tạo vec-tơ histogram chuẩn hóa 
1 2

( , ,..., )
n

H h h h , 0, 1,...,
i

h i n  ; 

Bƣớc 2. Lƣợng tử hóa màu sắc: 

 For pixel p I  do 

  Tính vec-tơ màu ( , , )
p p p p

V R G B ; 

  min{|| - ||, }
m p i i

V V V V C  ; h 1I I

m m
h  ; 

 EndFor; 

 Bƣớc 3. Chuẩn hóa vec-tơ histogram: 

 For 
k

h H  do 

1

I

i

ni
I

k
k

h
h

h





; EndFor; 

Bƣớc 4. Tạo chữ ký nhị phân: 

 For 
i

h H  do 

  For 1,...,j m  do 

   If 
i

j h m     then  1j

I
b    Else 0j

I
b  ; EndIf; 

  EndFor; 

  1 2...k m

I I I I
B b b b ; 

 EndFor; 

 1 2... n

I I I
SIG B B B  ; 

Return SIG ; 

End. 

Mệnh đề 2.1. Độ phức tạp của Thuật toán 2.1 là ( ) O h w n , với h , w  lần lượt là 

chiều cao và chiều rộng của ảnh I ; n  là số phần tử của dải màu C . 

Chứng minh: 

Bước 2 của Thuật toán 2.1 duyệt N h w   điểm ảnh để lượng tử hóa màu 

sắc có N n  thao tác, với h , w  lần lượt là chiều cao và chiều rộng của ảnh I ; n  

là số phần tử của dải màu C . Tại Bước 2 của thuật toán thực hiện vòng lặp For 

nên độ phức tạp là ( )O N n . Mặt khác, vì số lượng tập màu chuẩn C  không đáng 

kể so với số lượng điểm ảnh tại Bước 1, nên độ phức tạp tại Bước 3, Bước 4 không 

đáng kể so với độ phức tạp tại Bước 2. Hơn nữa, tại Bước 2, Bước 3, Bước 4 thực 

hiện rời nhau. Do đó, độ phức tạp của Thuật toán 2.1 là ( ) ( )O N n O h w n     
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2.2.2. Tạo chữ ký nhị phân dựa trên đặc trƣng màu cục bộ 

Sau khi trích xuất được vùng đặc trưng SIFT của hình ảnh theo phương pháp 

đã tiếp cận tại Chƣơng 1, ta tạo ra chữ ký nhị phân dựa trên vùng đặc trưng này. 

Mỗi vùng đặc trưng i

I I
o O  của hình ảnh I  được tính lược đồ màu dựa trên dải 

màu C , sau đó chuyển đổi thành chữ ký nhị phân theo phương pháp mô tả tại 

Thuật toán 2.1. Chữ ký nhị phân mô tả mỗi vùng đặc trưng i

I I
o O  là 

1 2( ) ...i n

I I I I
Sig o B B B . Do đó, chữ ký nhị phân của ảnh I  là: 

1( ) ( )
N i

i I
Sig I Sig o  (2.6) 

2.3. Độ đo EMD 

2.3.1. Tổng quan về độ đo EMD 

Độ đo EMD [132] dùng để tìm lời giải tối ưu trong bài toán vận tải. Giả sử có 

tập nhà cung cấp 
1 2

{ , ,..., }
m

P w w w  và tập các nơi tiêu thụ 
1 2

{ , ,..., }
n

Q u u u . Gọi 

{ }
ij

F f  là tập các luồng mô tả chi phí di chuyển từ nhà cung cấp thứ i  đến nhà 

tiêu thụ thứ j . Gọi ( )
ij

D d  là ma trận khoảng cách giữa thành phần 
i

w  và 
j

u  với 

các ràng buộc như sau: 

1

1

1 1 1 1

0 1 , 1

1

1

min( , )

ij

n

ij i
j

m

ij j
i

m n m n

ij i j
i j i j

f if i m j n

f w if i m

f u if j n

f w u





   

    


  



  


  


 (2.7) 

Ràng buộc đầu tiên cho phép di chuyển các thành phần từ P  đến Q . Hai ràng 

buộc tiếp theo giới hạn khối lượng của P  và Q . Ràng buộc cuối cùng đưa ra khả 

năng vận chuyển. Độ đo EMD [6, 132] giữa P  và Q  được định nghĩa như sau: 

 
1 1

1 1

( , )

m n

ij ij
i j

m n

ij
i j

d f
EMD P Q

f

 

 





 (2.8) 

2.3.2. Áp dụng độ đo EMD cho chữ ký nhị phân 

Các màu ưu thế giữa hai hình ảnh có thể khác nhau về số lượng, do đó chữ ký 

nhị phân mô tả hai hình ảnh này có thể khác nhau về kích thước. Trong trường hợp 

này, độ đo EMD là một lựa chọn phù hợp để so sánh tập các thuộc tính. 
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Xét hình ảnh I  có chữ ký nhị phân mô tả màu sắc là 1 2... n

I I I I
SIG B B B , trọng 

số của thành phần j

I
B  là:  

1

( ) ( 100)
m

j j j

I I i
i

i
w w B b

m

     (2.9) 

với 
1 2

...j j j j

I m
B b b b , m  là chiều dài của chuỗi bit j

I
B  

Do đó, vec-tơ trọng số của hình ảnh I  là:  

1 2( , ,..., )n

I I I I
W w w w  (2.10) 

Để tính độ tương tự giữa ảnh J  và ảnh I , ta cần cực tiểu hóa chi phí chuyển 

đổi phân bố màu sắc 
1 1

n n

ij ij
i j

d f
 

 , với  ij
F f  là ma trận phân phối luồng màu sắc từ 

màu i

I
c  đến màu j

J
c  và  ij

D d  là ma trận khoảng cách Euclide trong không gian 

màu RGB từ màu i

I
c  đến màu j

J
c . Khi đó, độ tương tự giữa hai hình ảnh I  và J  

dựa trên độ đo EMD là: [6, 132] 

1 1

1 1

( , )

n n

ij ij
i j

n n

ij
i j

d f
EMD I J

f

 

 





 (2.11) 

với 
1 1 1 1

min( , )
n n n n

i j

ij I J
i j i j

f w w
   

    

Việc tiếp cận độ đo EMD dựa trên chữ ký nhị phân để tìm kiếm ảnh tương tự 

được tác giả trình bày tại hội nghị ICITES-2012, kỷ yếu hội nghị do Nhà xuất bản 

Springer ấn hành (bài báo số 12 trong danh mục công trình của tác giả). 

Thuật toán đánh giá độ tương tự giữa hai hình ảnh I  và J  dựa trên độ đo 

EMD được thực hiện như sau: 

Thuật toán 2.2. Tính độ tƣơng tự giữa hai ảnh 

Input: Ảnh I , J  và dải màu chuẩn C . 

Output: Độ đo tương tự EMD(I, J). 

Function EMDSimilarity(I, J, C) 

Begin 

Bƣớc 1. Khởi tạo 

 Tạo chữ ký cho ảnh I và J  là: 1 2... n

I I I I
SIG B B B ; 1 2... n

J J J J
SIG B B B ; 

 Khởi tạo ma trận khoảng cách ( )
ij

D d ; 

Bƣớc 2. Tính vec-tơ trọng số cho mỗi chữ ký nhị phân 
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 Vec-tơ trọng số của chữ ký 1 2... n

I I I I
SIG B B B  là: 

I
W  = WeightVector(

I
SIG ); 

 Vec-tơ trọng số của chữ ký 1 2... n

J J J J
SIG B B B  là: 

J
W  = WeightVector(

J
SIG ); 

Bƣớc 3. Xây dựng ma trận khoảng cách 

 For i

I I
B SIG  do 

  For j

J J
B SIG  do  

2 2 2( [ ]. - [ ]. ) ( [ ]. - [ ]. ) ( [ ]. - [ ]. )
ij

d C j R C i R C j G C i G C j B C i B   ; 

  EndFor; 

 Endfor; 

Bƣớc 4. Tính độ đo tƣơng tự EMD 

 EMD = EMDdistance(
I

W ,
J

W , D ); 

Return EMD; 

End. 

Thuật toán tính vec-tơ trọng số cho chữ ký nhị phân được mô tả như sau: 

Thuật toán 2.3. Tính vec-tơ trọng số 

Input: Chữ ký nhị phân 1 2... nSIG B B B . 

Output: Vec-tơ trọng số 
1 2

( , ,..., )
n

W w w w . 

Function WeightVector(SIG) 

Begin 

 Khởi tạo vec-tơ trọng số 
1 2

( , ,..., )
n

W w w w , 0,( 1,..., )
i

w i n  ; 

 For 
i

B SIG  do 

  m   = length(
i

B ); 

  For j

i i
b B  do If  1j

i
b   then  w / 100

i
j m  ; EndIf; EndFor; 

 EndFor; 

Return 
1 2

( , ,..., )
n

W w w w ; 

End. 

Thuật toán 2.4. Tính độ đo EMD 

Input: Vec-tơ trọng số 
I

W , 
J

W , ma trận khoảng cách D . 

Output: Độ đo tương tự EMD. 

Function EMDdistance(
I

W , 
J

W , D ) 

Begin 

Khởi tạo: i = 1, j = 1, sum = 0,  m = length(
I

W ), n =length(
J

W ); 
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While (i  m) and (j  n) do 

  If ( [ ]
I

W i  < [ ]
J

W j ) then 

sum = sum + [ ]
I ij

W i d ;  

[ ]
J

W j  = [ ]
J

W j  - [ ]
I

W i ;  [ ]
I

W i  = 0;  i = i +1 

  Else  If ( [ ]
I

W i  > [ ]
J

W j ) then 

                  sum = sum + [ ]
J ij

W j d ;  

[ ]
I

W i  = [ ]
I

W i ] - [ ]
J

W j ;  [ ]
J

W j  = 0;  j = j + 1 

             Else 

                  sum = sum + [ ]
I ij

W i d ;  

[ ]
I

W i  = [ ]
J

W j  = 0; i = i +1; j = j + 1; 

             EndIf; 

  EndIf; 

    EndWhile 

EMD = sum/
1 1

min( [ ], [ ])
m n

I J
i j

W i W j
 

  ; 

      Return EMD; 

End. 

Mệnh đề 2.2. Độ phức tạp của Thuật toán 2.2 là 3( )O n , với n  là số thành phần 

của chữ ký nhị phân, mỗi thành phần có m  bit. 

Chứng minh: 

Bước 1 của Thuật toán 2.2 khởi tạo chữ ký nhị phân cho hình ảnh để làm cơ 

sở đánh giá độ đo tương tự. Dựa trên chữ ký nhị phân, Bước 2 của Thuật toán 2.2 

thực hiện tính vec-tơ trọng số cho mỗi chữ ký nhị phân, từ đó làm dữ liệu đầu vào 

cho việc phân phối luồng màu sắc giữa hai hình ảnh. Việc tính vec-tơ trọng số được 

thực hiện trung gian Thuật toán 2.3. Thuật toán này duyệt qua n  thành phần của 

chữ ký nhị phân, mỗi thành phần chữ ký này có m  bit, do đó Thuật toán 2.3 thực 

hiện n m  phép toán cơ sở. Bước 3 của Thuật toán 2.2 thực hiện xây dựng ma trận 

khoảng cách ( )
ij

D d  làm cơ sở tính toán độ đo tương tự EMD. Bước này thực 

hiện duyệt tất cả phần tử trong ma trận ( )
ij

D d  nên độ phức tạp là 
2( )O n . Dựa 

trên ma trận khoảng cách và vec-tơ trọng số, Bước 4 của Thuật toán 2.2 thực hiện 

tính độ đo tương tự EMD. Trong bước này, ngoài việc duyệt ma trận khoảng cách 

( )
ij

D d  và vec-tơ trọng số còn phải tính giá trị cần phân bố của luồng cung cấp 

cũng như luồng tiêu thụ. Do dó, độ phức tạp của Thuật toán 2.2 là 
3( )O n  
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2.4. Độ đo Hamming áp dụng cho chữ ký nhị phân 

Gọi 
I

SIG  và 
J

SIG  lần lượt là hai chữ ký nhị phân (có chiều dài n ) của hai 

hình ảnh I  và J . Độ sai biệt 
i

d  được đối sánh trên mỗi phần tử của hai chữ ký dựa 

trên độ đo Hamming [55] được mô tả như sau: 

1  ( )

0  ( )

I J

i i

i I J

i i

if sig sig
d

if sig sig


 


 (2.12) 

Độ tương tự của hai hình ảnh I  và J  được mô tả như sau: 

1

1 n

i
i

d
n




   (2.13) 

Kết quả của việc tiếp cận độ đo Hamming để tìm kiếm hình ảnh được tác giả 

trình bày tại hội nghị CSA-2013 và kỷ yếu được Nhà xuất bản Springer ấn hành (bài 

báo số 10 trong danh mục công trình của tác giả). 

2.5. Cây S-Tree 

Cây S-Tree [15, 20, 81] là cây nhiều nhánh và cân bằng theo chiều cao. Mỗi 

nút trong cây S-Tree gồm nhiều cặp phần tử ,sig next  , với sig  là chữ ký nhị phân, 

next  là con trỏ tham chiếu đến nút con kế tiếp. Nút gốc của cây chứa ít nhất là hai 

cặp phần tử và nhiều nhất là M  cặp phần tử ,sig next  . Mỗi nút trong của cây chứa 

ít nhất là m  cặp phần tử ,sig next   và nhiều nhất là M cặp phần tử ,sig next  , với 

1
2

Mm  . Mỗi nút lá của cây S-Tree chứa tập các phần tử ,sig oid  , với oid  là 

định danh của đối tượng, sig  là chữ ký của đối tượng tương ứng. Mỗi chữ ký tại 

một nút cha là tổ hợp tất cả các chữ ký của nút con. Chiều cao tối đa của cây S-Tree 

có n  chữ ký là log 1
m

h n    . Mỗi chữ ký được tìm kiếm theo dạng top-down trên 

cây S-Tree và có thể duyệt qua nhiều đường đi vì chữ ký ban đầu có thể phù hợp 

với nhiều chữ ký khác tại một nút trong cây S-Tree. 

Quá trình xây dựng cây S-Tree được thực hiện dựa trên thao tác chèn và tách 

nút. Tại thời điểm bắt đầu, cây S-Tree chỉ chứa một nút lá rỗng, sau đó từng chữ ký 

được chèn vào trong cây S-Tree. Nếu một nút trong cây S-Tree bị đầy (số phần tử 

nhiều hơn M ) thì tách thành hai nút mới, đồng thời tạo ra hai phần tử mới trong nút 

cha để liên kết đến hai nút mới này. Nếu nút cha bị đầy thì tiếp tục tách theo thủ tục 

tương tự. Do đó, quá trình tạo cây S-Tree tăng trưởng theo hướng gốc [45, 73]. 
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2.6. Cây Sig-Tree 

2.6.1. Giới thiệu cây Sig-Tree 

Nhằm đơn giản hóa các thao tác trên cây S-Tree, luận án giới thiệu cây Sig-

Tree. Mỗi nút trong cây Sig-Tree gồm hai thành phần liên kết đến nút cha và các nút 

con. Vì vậy, cây Sig-Tree thực hiện được phép truy ngược từ nút con quay về nút 

cha. Để tăng tính hiệu quả tìm kiếm các hình ảnh tương tự theo các cụm chữ ký tại 

các nút lá, phần này thực hiện thiết kế cấu trúc cây Sig-Tree và một số cải tiến về 

các thao tác trên cây Sig-Tree gồm: chèn nút, loại bỏ nút, tách nút và tìm kiếm. 

2.6.2. Thiết kế cấu trúc dữ liệu cây Sig-Tree 

Tương tự như cây S-Tree, Hình 2.1 mô tả cấu trúc cây Sig-Tree cũng gồm một 

nút gốc, các nút trong và các nút lá. Để dễ dàng đối sánh với các thành phần trong 

một nút, mỗi nút trong của cây Sig-Tree được chia thành hai phần gồm: (1) Phần 

liên kết đến nút cha được ký hiệu ,signature parent   mô tả chữ ký tổ hợp trong nút 

và liên kết ngược về nút cha; (2) Phần nội dung là tập các chữ ký 

{ | , | 1,..., }
i i i i

SIG SIG signature next i k     mô tả các chữ ký của mỗi thành phần và 

liên kết đến các nút con. Mỗi nút lá cũng gồm hai phần: phần liên kết nút cha 

,signature parent   và phần nội dung{ | , | 1,..., }
i i i i

SIG SIG signature oid i k     mô 

tả chữ ký nhị phân của hình ảnh thứ i  và mã số tương ứng. 

 
Hình 2.1. Minh họa cấu trúc dữ liệu cây Sig-Tree 

Trong thực nghiệm, mỗi nút trong cây Sig-Tree được lưu trữ dưới dạng tập tin 

văn bản và được liên kết với nhau để tạo thành một cấu trúc cây (mô tả ở Hình 2.2). 

Cấu trúc dữ liệu cây Sig-Tree được cài đặt như sau: 

struct FileEntryNode 

    {   int Pos;    //Vị trí của phần tử trong nút 

        string oid; //Mã số của hình ảnh, nếu là nút trong thì oid = null 

        string signature;     //Chữ ký của một thành phần trong nút 

        string FileNext ; //Liên kết đến tập tin chứa nút con 

        string Filename; //Mô tả tập tin chứa nút hiện hành 

    } 
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struct StreeNodeHeader 

    {   string FileNodeParent; //Liên kết đến tập tin chứa nút cha 

        FileEntryNode EntryNodeParent;  //Mô tả liên kết đến nút cha 

        string FileNode;       //Mô tả tập tin chứa nút hiện hành 

        int CountNode;         //Số lượng chữ ký trong nút 

        bool isLeaf;   // Dùng để kiểm tra nút lá 

    } 

struct FileStreeNode 

    {   StreeNodeHeader Header;   // Phần liên kết đến nút cha 

        List<FileEntryNode> ListEntry; // Phần mô tả nội dung của nút 

    } 

 
 (a)-nút gốc của cây    (b)-nút lá của cây 

Hình 2.2. Minh họa một nút gốc và nút lá của cây Sig-Tree 

2.6.3. Phép tổ hợp các chữ ký trên cây Sig-Tree 

Theo cấu trúc cây Sig-Tree, mỗi phần tử của nút cha là tổ hợp các chữ ký của 

nút con. Nếu các thành phần của nút con thay đổi thì phải tổ hợp lại các chữ ký của 

nút cha và thực hiện cho đến nút gốc. Thao tác này thường xuyên thực hiện vì các 

thao tác trên cây đều ảnh hưởng đến các thành phần trong một nút.  

Phép tổ hợp chữ ký được thực hiện tại một nút v trên cây Sig-Tree bằng phép 

toán OR-bit tất cả các chữ ký nhị phân thành phần trên nút v để tạo ra chữ ký 

Signature. Sau đó, chữ ký Signature được thay thế cho thành phần nút cha liên kết 

đến nút v và tiếp tục thực hiện phép toán OR-bit trên nút cha này rồi lan truyền đến 

nút gốc. Thuật toán tổ hợp các nút trên cây Sig-Tree được mô tả như sau: 

Thuật toán 2.5. Tổ hợp chữ ký 

Input: Nút v cần tổ hợp. 

Output: Cây Sig-Tree sau khi tổ hợp. 

Function UnionSignature(v) 

Begin 

If vparent  null then 

 Signature = (SIGi  sig), với SIGi  v; 

 vparent  (SIGi sig) = Signature; UnionSignature(vparent); 

EndIf; 

Return Sig-Tree; 

End. 
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Mệnh đề 2.3. Độ phức tạp của Thuật toán 2.5 là ( log )O k n , với n  là số chữ ký 

trên cây, k  là chiều dài mỗi chữ ký. 

Chứng minh:  

Trong trường hợp xấu nhất, phép tổ hợp chữ ký thực hiện tại nút lá của cây. 

Thuật toán duyệt qua k  phần tử để tổ hợp chữ ký tại nút hiện hành, do đó thực hiện 

k  phép toán. Vì cây Sig-Tree có chiều cao log 1
m

h n     (với m  là số phần tử ít 

nhất của các nút trên cây), nên độ phức tạp Thuật toán 2.5 là ( log )O k n  

2.6.4. Phép tách một nút trên cây Sig-Tree 

Việc tạo cây Sig-Tree thực hiện bằng cách chèn từng chữ ký vào cây, nếu một 

nút trong cây bị đầy thì phải tách thành hai nút. Phép tách nút trong cây S-Tree có 

độ phức tạp là 2( )O l  và 3( )O l  tương ứng với thuật toán tách bậc hai và bậc ba, với 

l  là số chữ ký của nút cần tách [17, 19]. Cùng với đó, Yannis Manolopoulos và 

cộng sự đã đề xuất phương pháp tách nút dựa trên gom cụm phân cấp có độ phức 

tạp là 2( )O l [73, 108]. Phương pháp tách bậc hai thực hiện phân phối từng chữ ký 

vào hai nút ứng với hai chữ ký   và   đã chọn trước; mỗi lần thực hiện phân phối, 

chọn chữ ký có độ sai khác trọng số   lớn nhất. Việc chọn lựa các chữ ký tạo ra sự 

phân biệt giữa các chữ ký trong hai nút đã được tách. Đối với phương pháp tách 

gom cụm phân cấp được thực hiện dựa trên thao tác trộn hai cụm chữ ký có độ sai 

khác gần nhất để kết quả cuối cùng có được hai cụm phân biệt tương ứng với hai 

nút đã được tách. Tuy nhiên, thứ tự chọn lựa các chữ ký để chèn vào các nút tách 

không ảnh hưởng đến việc tìm kiếm chữ ký trên cây vì trong quá trình tìm kiếm vẫn 

phải kiểm tra tất cả các chữ ký tại mỗi nút trong cây Sig-Tree. Hơn nữa, nếu sử 

dụng độ đo d  giữa hai chữ ký và ứng dụng thuật toán gom cụm không phân cấp K-

mean với số cụm là 2k   thì vẫn đảm bảo tách thành hai nút riêng biệt. Kết quả của 

quá trình tách nút này là tạo thành hai cụm chữ ký rời nhau tương ứng với hai tâm là 

 và , mỗi cụm tương ứng với một nút trong cây Sig-Tree.  

Trên cơ sở độ đo d đã có, thuật toán thực hiện việc chọn hai chữ ký  và   

trên tập các chữ ký S của nút cần tách. Sau đó, hai cụm chữ ký NodeA và NodeB 

được tạo ra ứng với hai tâm  và . Với mỗi chữ ký trong tập S được phân phối vào 

hai cụm chữ ký NodeA và NodeB theo độ đo d. Dựa trên phương pháp chọn hai chữ 

ký   và   theo tài liệu [73], thuật toán tách nút được thực hiện như sau: 
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Thuật toán 2.6. Tách nút 

Input: Tập các chữ ký S của nút cần tách, chữ ký   và  . 

Output: Hai nút đã được tách gồm NodeA và NodeB. 

Function SplitNode(S, , ) 

Begin 

NodeA = {}; NodeB = {}; 

Foreach si  S do 

 Tính độ đo d(,si) và d(,si); 

 If d(,si) < d(,si) then Chèn chữ ký si vào NodeA 

 Else Chèn chữ ký si vào NodeB; 

 EndIf; 

EndFor; 

Return {NodeA, NodeB}; 

End. 

Mệnh đề 2.4. Độ phức tạp của Thuật toán 2.6 là ( )O M , với M  là số chữ ký. 

Chứng minh: 

Giả sử cần tách nút v có M  chữ ký nhị phân. Thuật toán duyệt qua M  chữ ký 

này để thực hiện phép phân phối vào hai nút đã tách. Do đó, độ phức tạp của Thuật 

toán 2.6 là ( )O M  

Khi tách một nút trở thành hai nút cần bổ sung hai chữ ký tổ hợp của hai nút 

này vào nút cha. Nếu việc bổ sung này làm cho nút cha trở nên đầy thì phải tiếp tục 

thực hiện tách nút, do đó cây Sig-Tree tăng trưởng theo hướng gốc và chiều cao của 

tất cả nút lá luôn bằng nhau. Bước đầu tiên của thuật toán là thực hiện tách nút v 

trong cây Sig-Tree theo Thuật toán 2.6. Khi đó, hai chữ ký tổ hợp SigA, SigB  được 

tạo ra sau khi tách nút v. Hai chữ ký này được bổ sung vào thành phần của nút cha 

và đồng thời loại bỏ thành phần trong nút cha liên kết đến nút v. Nếu nút cha đầy thì 

tiếp tục tách nút cha và lan truyền đến nút gốc. Trong quá trình thực hiện tách nút, 

phép tổ hợp chữ ký tại mỗi nút được thực hiện nhằm cập nhật lại chữ ký từ nút hiện 

hành đến nút gốc. Thuật toán tách một nút trong cây Sig-Tree được đề xuất như sau: 

Thuật toán 2.7. Tách nút trong cây Sig-Tree 

Input: Nút cần tách v. 

Output: Cây Sig-Tree sau khi được tách. 

Function SplitTree(v) 

Begin 

 Tạo tập chữ ký S của nút v; 
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 Trích xuất hai chữ ký ,  của nút v; 

 {NodeA, NodeB} = SplitNode(S, , ); 

 Tạo hai chữ ký tổ hợp SigA, SigB của hai nút NodeA, NodeB; 

 Gán vparent là nút cha của nút v; 

 If (vparent == null) then Tạo mới nút gốc Root = {SigA, SigB} 

 Else Bổ sung chữ ký SigA, SigB vào nút vparent; 

  UnionSignature(vparent); 

  If (vparent đầy) then SplitTree(vparent); EndIf; 

 EndIf; 

 Return Sig-Tree; 

End. 

Mệnh đề 2.5. Độ phức tạp của Thuật toán 2.7 là 2( (log ) log )O k n M n , với M  là 

số chữ ký tối đa của nút trên cây, n  là số chữ ký trên cây, k  là chiều dài chữ ký. 

Chứng minh: 

Gọi n  là số lượng chữ ký trên cây, M  và m  lần lượt là số lượng chữ ký nhiều 

nhất và ít nhất tại mỗi nút. Chiều cao tối đa của cây là log 1
m

h n     [73]. 

Trường hợp xấu nhất là tách một nút lá của một nhánh cây có tất cả các nút đều bị 

đầy, tức là mỗi nút còn lại đều chứa M  chữ ký, khi đó thuật toán thực hiện M  

phép toán để tách nút hiện hành và thực hiện phép tổ hợp ứng với chiều cao nút 

hiện hành. Do đó, số phép toán cơ sở của thuật toán 2.7 là: 

( log ) ( (log 1)) ... ( (log (log 1)))        M k n M k n M k n n   

= 2log (log ) log
2 2

 
k k

M n n n   

Vậy độ phức tạp của Thuật toán 2.7 là 
2( (log ) log )O k n M n  

2.6.5. Phép loại bỏ chữ ký trên cây Sig-Tree 

Phương pháp loại bỏ chữ ký trong cây S-Tree thực hiện tại nút lá và đã được 

chỉ ra trong các công trình của [30, 103]. Có hai trường hợp như sau: (1) Nếu nút 

hiện hành có nhiều hơn số phần tử tối thiểu thì chỉ cần loại bỏ phần tử này và tổ hợp 

lại các chữ ký từ nút hiện hành đến nút gốc; (2) Nếu số lượng phần tử tại nút này 

sau khi loại bỏ ít hơn số lượng tối thiểu thì phải loại bỏ luôn cả nút hiện hành, sau 

đó chèn các phần tử còn lại vào cây. Việc loại bỏ một nút trong cây dẫn đến phải 

loại bỏ đi một phần tử tương ứng của nút cha. Nếu nút cha sau khi loại bỏ có số 

phần tử ít hơn số lượng tối thiểu thì phải loại bỏ luôn nút cha và thu gom các chữ ký 

tại nút lá theo nút cha này và thực hiện thao tác chèn trở lại. 
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Trong trường hợp xấu nhất, thao tác loại bỏ có thể tái tạo toàn bộ cây Sig-Tree 

và trở nên không hiệu quả. Một giải pháp đề xuất để giải quyết trong trường hợp 

này đó là thực hiện gán mã đối tượng oid null  nếu như một nút lá sau khi loại bỏ 

có số lượng phần tử nhỏ hơn số lượng tối thiểu, tức là không thực hiện loại bỏ phần 

tử này nhưng không đưa vào kết quả tìm kiếm. Khi thực hiện thao tác chèn chữ ký 

tại một nút lá, nếu số lượng phần tử có oid null  nhiều hơn số lượng tối thiểu thì 

thực hiện loại bỏ các phần tử có oid null . Thuật toán loại bỏ chữ ký tại một nút lá 

của cây có thể thực hiện đơn giản như sau: 

Thuật toán 2.8. Loại bỏ chữ ký 

Input: Chữ ký Sig và nút lá v, số chữ ký tối thiểu m. 

Output: Cây Sig-Tree sau khi loại bỏ chữ ký. 

Function DeleteNode(Sig, v, m) 

Begin 

 Khởi tạo SIG = v.SIG sao cho v.SIGsig = Sig; 

 If (v.count > m) then Loại bỏ phần tử SIG; UnionSignature(v) 

 Else  v.SIG  oid = null; EndIf; Return Sig-Tree; 

End. 

Mệnh đề 2.6. Độ phức tạp của Thuật toán 2.8 là ( log )O k n , với n  là số chữ ký 

trên cây, k  là chiều dài mỗi chữ ký. 

Chứng minh: 

Trường hợp loại bỏ một chữ ký tại nút lá và vẫn đảm bảo số chữ ký tối thiểu 

trên nút hiện hành. Khi đó, thuật toán thực hiện phép tổ hợp từ nút lá đến nút gốc 

của cây. Do đó, độ phức tạp của Thuật toán 2.8 là ( log )O k n  

2.6.6. Phép chèn chữ ký trên cây Sig-Tree 

Theo như cách tiếp cận của Uwe Deppisch và Vaclav Snasel [27, 103], thao 

tác chèn chữ ký nhị phân được thực hiện tại nút lá của cây. Bước đầu tiên của thao 

tác chèn này là tìm ra nút lá phù hợp dựa trên một độ đo cho trước. Nếu thực hiện 

phép chèn làm cho nút lá bị đầy thì thực hiện phép tách nút. Trong phương pháp 

tiếp cận của luận án, các nút lá có thể chứa các phần tử rỗng (tức là có oid null ). 

Vì vậy, mỗi lần chèn chữ ký vào nút lá thực hiện đếm số phần tử khác trống, nếu 

vượt qua số lượng tối thiểu (tức là số lượng phần tử nhiều hơn m ) thì thực hiện loại 

bỏ các phần tử trống này, sau đó cập nhật các chữ ký tổ hợp từ nút lá đến nút gốc. 

Nếu một nút lá bị đầy thì thực hiện tách nút theo Thuật toán 2.7 đã đề nghị như 

trên. Thuật toán chèn chữ ký nhị phân vào cây Sig-Tree được mô tả như sau: 
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Thuật toán 2.9. Chèn chữ ký 

Input: Chữ ký Sig và nút v. 

Output: Cây Sig-Tree sau khi chèn nút. 

Function InsertNode(Sig, v) 

Begin 

 If (v là nút lá) then 

  Chèn chữ ký Sig vào nút v; 

  If số lượng phần tử > m then Loại bỏ các nút trống; EndIf; 

  UnionSignature(v); 

  If nút v đầy then  SplitTree (v);  EndIf 

 Else Chọn phần tử SIG  v sao cho độ đo d(SIG.Sig, Sig) nhỏ nhất; 

  v = SIGnext; InsertNode(v); 

 EndIf;  Return Sig-Tree; 

End. 

Mệnh đề 2.7. Độ phức tạp của Thuật toán 2.9 là 2( (log ) log )O k n M n , với M  là 

số chữ ký tối đa của nút trên cây, n  là số chữ ký trên cây, k  là chiều dài chữ ký. 

Chứng minh: 

Trong trường hợp xấu nhất là sau khi chèn chữ ký vào nút lá của cây thì tất cả 

các nút trên cây đã đầy (trường hợp cây tăng chiều cao theo hướng gốc). Vì phép 

chèn cây phải thực hiện tìm kiếm nút lá phù hợp nên trước hết tốn kém một chi phí 

tìm kiếm là ( log )O M n . Sau đó, thuật toán thực hiện phép chèn vào nút lá và thực 

hiện tách nút đồng thời thực hiện phép tổ hợp chữ ký lan truyền đến nút gốc. Do đó, 

thuật toán sẽ tốn kém thêm một chi phí là 2log (log ) log
2 2

 
k k

M n n n . Vì vậy, độ 

phức tạp của Thuật toán 2.9 là 2( (log ) log )O k n M n  

2.6.7. Tìm kiếm trên cây Sig-Tree 

Theo như cách tiếp cận của Uwe Deppisch [30] và Yannis Manolopoulos [73], 

phép tìm kiếm được duyệt theo mức của cây và thực hiện trên cơ sở gọi đệ quy tại 

mỗi mức. Nhằm đơn giản hóa quá trình tìm kiếm trên cây Sig-Tree, luận án mô tả 

việc thực hiện tìm kiếm trên cơ sở duyệt các thành phần phù hợp của mỗi nút và 

đưa vào cấu trúc STACK. Thuật toán thực hiện quá trình tìm kiếm chữ ký trên cây 

Sig-Tree từ nút gốc đến nút lá. Tại mỗi nút của cây, độ đo d được tính toán cho chữ 

ký cần tra cứu với các chữ ký tại nút hiện hành, từ đó chọn chữ ký có độ đo d nhỏ 

nhất. Quá trình này được thực hiện cho đến khi tìm ra được nút lá phù hợp. Thuật 

toán truy tìm các chữ ký tương tự trên cây Sig-Tree được mô tả như sau: 
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Thuật toán 2.10. Tìm kiếm ảnh trên cây Sig-Tree 

Input: Chữ ký tìm kiếm Sig và cây Sig-Tree. 

Output: Tập chữ ký và định danh SigOid = {sigi, oidi| i = 1,…,p}. 

Function STreeRetrieval(Sig, Sig-Tree) 

Begin 

 Khởi tạo:  v = Root;  SigOid = ;  STACK = Root; 

 While (not Empty(STACK)) do 

  v = Pop(STACK); 

  If (v không phải nút lá) then 

   Chọn SIG0 v sao cho độ đo d(SIG0sig, Sig) nhỏ nhất; 

   Push(STACK,Sig0next) 

  Else SigOid = SigOid  {vsigi, voidi| i = 1,…,|v|}; EndIf; 

 EndWhile; 

 Return SigOid; 

End. 

Sau khi tìm được các chữ ký tương tự tại các nút lá của các hình ảnh, dựa trên 

các mã số oid  tương ứng với các chữ ký nhị phân, ta thực hiện truy tìm các hình 

ảnh tương tự trong tập dữ liệu ảnh tương ứng để có được tập ảnh tương tự. 

Mệnh đề 2.8. Độ phức tạp của Thuật toán 2.10 là ( log )O M n , với M  là số chữ ký 

tối đa của nút trên cây, n  là số chữ ký trên cây. 

Chứng minh: 

Trong trường hợp xấu nhất là tất cả các nút trên cây đều có số lượng chữ ký 

bằng M . Khi đó, tại mỗi nút của cây thuật toán cần thực hiện M phép toán để tìm 

kiếm nhánh cây phù hợp. Vì cây có chiều cao là log 1
m

h n     nên độ phức tạp 

của Thuật toán 2.10 là ( log )O M n  

2.7. Tìm kiếm ảnh dựa trên cây Sig-Tree 

2.7.1. Mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên lƣợc đồ màu toàn cục 

Trên cơ sở lý thuyết đã đề xuất, ứng dụng thực nghiệm gồm hai pha: (1) Pha 

thứ nhất thực hiện tiền xử lý nhằm chuyển đổi tập dữ liệu hình ảnh trở thành chữ ký 

nhị phân và đưa vào cây chữ ký Sig-Tree; (2) Pha thứ hai thực hiện tìm kiếm trên 

cây chữ ký Sig-Tree. Các bước trong các pha này được mô tả như sau: 

Pha 1. Thực hiện tiền xử lý 

Bƣớc 1. Trích xuất lược đồ màu của tập dữ liệu ảnh; 

Bƣớc 2. Chuyển đổi lược đồ màu thành chữ ký nhị phân; 

Bƣớc 3. Lần lượt chèn các chữ ký nhị phân vào cây Sig-Tree. 
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Pha 2. Thực hiện tìm kiếm 

Bƣớc 1. Với mỗi hình ảnh tra cứu, tính lược đồ màu sắc; 

Bƣớc 2. Chuyển lược đồ màu trở thành chữ ký nhị phân; 

Bƣớc 3. Thực hiện tìm kiếm trên cây Sig-Tree để tìm tập ảnh tương tự. 

 

Hình 2.3. Mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên lược đồ màu toàn cục 

2.7.2. Tìm kiếm ảnh dựa trên lƣợc đồ màu cục bộ 

 
Hình 2.4. Mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên đặc trưng cục bộ 

Quá trình thực nghiệm gồm hai pha: (1) Pha thứ nhất thực hiện trích xuất đặc 

trưng của hình ảnh để tạo chữ ký nhị phân từ vec-tơ đặc trưng; sau đó đưa chữ ký 

này vào cây chữ ký Sig-Tree; (2) Pha thứ hai thực hiện tìm kiếm: ứng với một hình 

ảnh cần tra cứu, ta thực hiện trích xuất đặc trưng, tạo chữ ký nhị phân và thực hiện 

tìm kiếm trên cây Sig-Tree. Quá trình tìm kiếm được mô tả như sau: 
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Pha 1. Thực hiện tiền xử lý 

Bƣớc 1. Trích xuất vùng đặc trưng để tạo thành vec-tơ đặc trưng; 

Bƣớc 2. Chuyển đổi các vec-tơ đặc trưng thành chữ ký nhị phân; 

Bƣớc 3. Lần lượt chèn các chữ ký hình ảnh vào cây Sig-Tree. 

Pha 2. Thực hiện tìm kiếm 

Bƣớc 1. Trích xuất vec-tơ đặc trưng của ảnh tra cứu; 

Bƣớc 2. Chuyển vec-tơ đặc trưng thành chữ ký nhị phân; 

Bƣớc 3. Thực hiện tìm kiếm trên cây Sig-Tree để tìm tập ảnh tương tự. 

2.7.3. Các chƣơng trình tìm kiếm ảnh dựa trên cây Sig-Tree 

Trên cơ sở mô hình đã đề xuất theo Hình 2.3 và Hình 2.4, luận án xây dựng 6 

chương trình tìm kiếm ảnh và thực nghiệm trên các tập dữ liệu ảnh bao gồm 

COREL, WANG, ImgColl01. Các chương trình tìm kiếm ảnh này đều dựa trên cây 

Sig-Tree đã đề xuất, gồm: (1) H-MPEG7: sử dụng lược đồ màu toàn cục theo dải 

màu MPEG7 để tạo chữ ký nhị phân và sử dụng độ đo Hamming; (2) HR-MPEG7: 

sử dụng lược đồ màu cục bộ theo dải màu MPEG7 để tạo chữ ký nhị phân và sử 

dụng độ đo Hamming; (3) E-MPEG7: sử dụng lược đồ màu toàn cục theo dải màu 

MPEG7 để tạo chữ ký nhị phân và sử dụng độ đo EMD; (4) ER-MPEG7: sử dụng 

lược đồ màu cục bộ theo dải màu MPEG7 để tạo chữ ký nhị phân và sử dụng độ đo 

EMD; (5) EP-64: sử dụng lược đồ màu toàn cục theo 64 màu được tạo từ tập dữ liệu 

ảnh ImgColl01 và sử dụng độ đo EMD; (6) EP-256: sử dụng lược đồ màu toàn cục 

theo 256 màu được tạo từ tập dữ liệu ảnh ImgColl01 và sử dụng độ đo EMD. 

Bảng 2.1. Mô tả các chương trình tìm kiếm ảnh dựa trên cây Sig-Tree 

Số TT Chƣơng trình tìm kiếm ảnh Chuẩn màu Độ đo Loại đặc trƣng 

1 H-MPEG7 MPEG7 Hamming Toàn cục 

2 HR-MPEG7 MPEG7 Hamming Vùng cục bộ 

3 E-MPEG7 MPEG7 EMD Toàn cục 

4 ER-MPEG7 MPEG7 EMD Vùng cục bộ 

5 EP-64 64 màu EMD Toàn cục 

6 EP-256 256 màu EMD Toàn cục 

Nhằm đánh giá thực nghiệm, bốn chương trình tìm kiếm đầu tiên trong Bảng 

2.1 được thực nghiệm trên cùng một chuẩn màu MPEG7 nhưng khác nhau về độ đo 

và bốn chương trình tìm kiếm ảnh sau cùng trong Bảng 2.1 thực hiện trên cùng một 

độ đo EMD nhưng khác chuẩn màu. 

Ứng dụng thực nghiệm chương trình tìm kiếm ảnh H-MPEG7 được mô tả tại 

Hình 2.5. Mỗi hình ảnh trong tập dữ liệu mẫu thực hiện trích xuất các điểm ảnh 
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theo dải màu MPEG7 để xây dựng lược đồ màu làm cơ sở tạo ra chữ ký nhị phân. 

Trên cơ sở độ đo Hamming, chữ ký nhị phân được lưu trữ trên cây Sig-Tree nhằm 

thực hiện quá trình tìm kiếm ảnh tương tự. Với mỗi hình ảnh, chương trình tìm 

kiếm ảnh H-MPEG7 thực hiện tìm kiếm tập ảnh tương tự theo Thuật toán 2.10 và 

độ đo Hamming. Dựa trên kết quả tìm kiếm, ứng dụng thực nghiệm tính các giá trị 

hiệu suất nhằm đánh giá tính hiệu quả của phương pháp tìm kiếm ảnh đã xây dựng. 

 Trên cơ sở cấu trúc cây Sig-Tree kết hợp với độ đo EMD và Hamming, luận 

án xây dựng các chương trình tìm kiếm ảnh HR-MPEG7, E-MPEG7, ER-MPEG7, 

EP-64, EP-256 lần lượt mô tả tại Hình 2.6, Hình 2.7, Hình 2.8, Hình 2.9 và Hình 

2.10. Các chương trình tìm kiếm ảnh này đều xây dựng dựa trên cây Sig-Tree và 

ứng dụng các độ đo cũng như vùng đặc trưng khác nhau. Tất cả các chương trình 

tìm kiếm ảnh đều được đánh giá và so sánh trên các tập dữ liệu ảnh COREL, 

WANG, ImgColl01. Các phương pháp tìm kiếm ảnh đều xây dựng thành hai giai 

đoạn theo Hình 2.3 và Hình 2.4. Giai đoạn tiền xử lý thực hiện tạo cây Sig-Tree 

cho tập dữ liệu ảnh dựa trên các thao tác trên cây; giai đoạn tìm kiếm thực hiện quá 

trình tìm kiếm tập hình ảnh tương tự theo như Thuật toán 2.10 đã được đề xuất. 

Mỗi tập dữ liệu ảnh gồm nhiều chủ đề được mô tả tại Bảng 1.3. Với mỗi hình 

ảnh cho trước, ta thực hiện tìm kiếm tập các hình ảnh tương tự và đánh giá hiệu suất 

dựa trên từng chủ đề. Tại Hình 2.11, Hình 2.12 và Hình 2.13 đánh giá và so sánh 

thời gian tìm kiếm trung bình (milli giây) theo từng chủ đề của 6 chương trình tìm 

kiếm ảnh đã xây dựng tương ứng với các tập dữ liệu ảnh COREL, WANG và 

ImgColl01. Kết quả thực nghiệm cho thấy các chương trình tìm kiếm đều có tốc độ 

tìm kiếm nhanh, trong đó chương trình EP-256 có thời gian tìm kiếm là nhiều nhất 

nhưng có độ chính xác cao nhất. Vì các nút lá của cây Sig-Tree có sự phân bố chưa 

đồng đều nên đồ thị phản ánh sự biến thiên về thời gian tìm kiếm. Từ kết quả thực 

nghiệm của 6 chương trình tìm kiếm ảnh đã minh chứng tính đúng đắn cấu trúc dữ 

liệu cây Sig-Tree và phù hợp đối với bài toán tìm kiếm ảnh. 

Theo số liệu trong Bảng 2.2 đã cho thấy chương trình EP-256 có độ chính xác 

cao hơn các chương trình còn lại. Từ đó cho thấy sự hiệu quả của phương pháp tìm 

kiếm ảnh dựa trên cây Sig-Tree đã đề xuất. Thời gian tìm kiếm của các phương 

pháp được đo trên milli giây, từ đó tính giá trị trung bình. Số liệu Bảng 2.2 cho thấy 

thời gian tìm kiếm trung bình của chương trình EP-256 trên tập dữ liệu ảnh COREL 

là 26,813 milli giây, trên tập ảnh dữ liệu WANG là 692,947 milli giây và trên tập dữ 

liệu ảnh ImgColl01 là 2423,780 milli giây. 
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Hình 2.5. Một kết quả tìm kiếm của chương trình H-MPEG7  

 
Hình 2.6. Một kết quả tìm kiếm của chương trình HR-MPEG7  

 
Hình 2.7. Một kết quả tìm kiếm của chương trình E-MPEG7  
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Hình 2.8. Một kết quả tìm kiếm của chương trình ER-MPEG7  

 
Hình 2.9. Một kết quả tìm kiếm của chương trình EP-64  

 
Hình 2.10. Một kết quả tìm kiếm của chương trình EP-256  
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2.7.4. Thời gian tìm kiếm của các phƣơng pháp theo thực nghiệm 

 

Hình 2.11. Thời gian tìm kiếm của các phương pháp trên tập ảnh COREL 

 

Hình 2.12. Thời gian tìm kiếm của các phương pháp trên tập ảnh WANG 

 

Hình 2.13. Thời gian tìm kiếm của các phương pháp trên tập ảnh ImgColl01 

2.7.5. Đánh giá các phƣơng pháp thực nghiệm 

Theo kết quả thực nghiệm của luận án, thời gian tạo cây Sig-Tree trong 

chương trình EP-64 và EP-256 lâu hơn các chương trình còn lại. Đối với tập dữ liệu 

COREL, thời gian tạo cây của hai phương pháp này lần lượt là 67.840,096 milli 

giây và 587.575,113 milli giây (tức là khoảng 67,840 giây và 587,575 giây). Đối 

với tập dữ liệu WANG, thời gian tạo cây của hai phương pháp này lần lượt là 

860.989,246 milli giây và 12.202.465,482 milli giây (tức là khoảng 14.350 phút và 

203,374 phút). Đối với tập dữ liệu ImgColl01, thời gian tạo cây của hai phương 

pháp này lần lượt là 4.207.389,773 milli giây và 48.544.118,475 milli giây (tức là 

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh COREL (10 chủ đề) 
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Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh WANG (80 chủ đề) 
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Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh ImgColl01 
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khoảng 1,169 giờ và 13,484 giờ). Tuy nhiên, việc tạo cây Sig-Tree là pha chuẩn bị 

dữ liệu, không ảnh hưởng đến thời gian tìm kiếm ảnh. Mỗi đường cong trong Hình 

2.14 mô tả chi tiết về độ chính xác tìm kiếm ảnh từng phương pháp trên tập dữ liệu 

ảnh COREL (1.000 ảnh). Theo như kết quả thực nghiệm tại Hình 2.14, chương 

trình EP-256 có độ chính xác cao hơn tất cả các chương trình còn lại. Điều này 

chứng tỏ tính hiệu quả của phương pháp tìm kiếm ảnh sử dụng chữ ký nhị phân và 

cấu trúc cây Sig-Tree, nghĩa là thời gian thực thi nhanh và có độ chính xác cao. 

Trong Hình 2.15, mỗi đường cong mô tả độ chính xác của từng chương trình tìm 

kiếm đã được xây dựng theo tập dữ liệu ảnh WANG (10.800 ảnh). Kết quả thực 

nghiệm trên tập dữ liệu ảnh WANG cho thấy độ chính xác của phương pháp EP-265 

vẫn vượt trội so với các phương pháp khác. Hình 2.16 biểu diễn đường cong độ 

chính xác-độ phủ và đường cong ROC của các phương pháp như đã mô tả trong 

Bảng 2.2 trên tập dữ liệu ảnh ImgColl01 (36.986 ảnh). Theo kết quả cho thấy, độ 

chính xác của chương trình EP-256 cao hơn so với các phương pháp khác cùng thể 

loại. Kết quả thực nghiệm trên ba tập dữ liệu ảnh khác nhau cho thấy tính hiệu quả 

của các phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên chữ ký nhị phân và cây 

Sig-Tree. Vì vậy, các cải tiến trên cấu trúc cây Sig-Tree thể hiện tính đúng đắn và 

phù hợp cho bài toán tìm kiếm ảnh. 

 
Hình 2.14. Hiệu suất tìm kiếm trên cây Sig-Tree của tập ảnh COREL 

 
Hình 2.15. Hiệu suất tìm kiếm trên cây Sig-Tree của tập ảnh WANG 

 
Hình 2.16. Hiệu suất tìm kiếm trên cây Sig-Tree của tập ảnh ImgColl01 
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Bảng 2.2. Đánh giá hiệu suất giữa các phương pháp trên các tập dữ liệu ảnh 

Tên 

CSDL 

Phƣơng 

pháp 

Thời gian 

tạo cây 

 (milli giây) 

Tổng số 

phép toán 

tạo cây 

Số nút 

lá của 

cây 

Số 

mẫu 

kiểm thử 

Tỉ lệ 

kiểm thử 

Độ chính xác 

 trung bình 

Độ phủ 

 trung bình 

Độ đo 

F-measure 

 trung bình 

Thời gian tìm 

kiếm TB 

(milli giây) 

Số phép toán  

thực hiện tìm 

kiếm trung 
bình 

COREL 

H-MPEG7 10.374,0180 78.926 13 691 69,10% 0,727945007 0,728254451 0,728099696 4,470049638 42,51664255 

HR-MPEG7 5.974,8081 84.305 14 654 65,40% 0,73675841 0,737549361 0,737153673 4,86606208 47,49235474 

E-MPEG7 20.217,6365 8.425.717 16 578 57,80% 0,717266436 0,717538139 0,717402262 3,805543253 43,79238754 

ER-MPEG7 15.958,8275 9.184.228 17 626 62,60% 0,739472843 0,739783073 0,739627926 4,535472364 48,64217252 

EP-64 67.840,0957 25.123.957 22 512 51,20% 0,687480469 0,687487535 0,687484002 8,257046875 59,5859375 

EP-256 587.575,1129 64.311.879 14 544 54,40% 0,843602941 0,843331798 0,843467348 26,81254688 60,05882353 

WANG 

H-MPEG7 56.788,2505 1.630.451 153 2.890 26,76% 0,756657439 0,577469804 0,655030209 39,57224948 337,7806228 
HR-MPEG7 59.261,3933 1.553.154 155 2.611 24,18% 0,738521639 0,578869932 0,649021871 34,62357687 359,2830333 

E-MPEG7 136.801,3689 107.776.364 177 2.500 23,15% 0,736752 0,578271586 0,647962138 36,33558544 345,4544 

ER-MPEG7 148.198,4766 113.271.910 185 2.325 21,53% 0,724 0,566786346 0,635819112 28,65708374 355,2197849 

EP-64 860.989,2461 269.556.572 191 2.736 25,33% 0,802697368 0,658330355 0,723381268 91,95805691 553,3815789 

EP-256 12.202.465,4815 1.123.060.059 184 4.276 39,59% 0,908543031 0,834190753 0,869780803 298,5712446 692,9471469 

ImgColl01 

H-MPEG7 534.160,5293 6.014.781 549 5.473 14,80% 0,889420793 0,542777417 0,674149035 164,9390066 1376,397771 

HR-MPEG7 499.185,2694 6.893.898 715 5.289 14,30% 0,951796181 0,511041921 0,66501925 153,9208601 1518,078843 

E-MPEG7 1.105.698,7514 399.628.572 627 3.286 8,88% 0,857577602 0,532540704 0,657059156 137,257453 1284,471394 
ER-MPEG7 1.002.223,7651 398.839.670 623 4.581 12,39% 0,871731063 0,59175723 0,704963834 130,9673552 1317,882558 

EP-64 4.207.389,7730 931.274.257 647 6.348 17,16% 0,899774732 0,676759198 0,772493144 353,9520398 2045,435885 

EP-256 48.544.118,4751 3.817.477.152 596 12.220 33,04% 0,955059738 0,859059351 0,904519448 1128,856025 2423,78036 

Bảng 2.3. So sánh hiệu suất tìm kiếm giữa các phương pháp 

Phƣơng pháp Độ chính xác trung bình Độ phủ trung bình Độ đo F-measure trung bình Thời gian tìm kiếm trung bình 

KD-Tree [132] 0,876031667 N/A N/A 93; 63; 46 (msec) 
S-Tree [73] 0,42 0,55 0,476289 186,25 I/Os 
QBIC [102] N/A N/A N/A 2-40 sec 
Fuzzy Signatures [102] N/A N/A N/A 20-50 I/Os 
Color histogram [115] 0,29125 0,06400 0,104940 4,43750 sec 
Fuzzy-color histogram [115] 0,37438 0,08100 0,133184 4,25625 sec 
Bit-planes[115] 0,52938 0,12125 0,197308 4,18516 sec 
Interest point [114] 0,65688 0,70500 0,68009 4,70938 sec 
Sub-color histogram [114] 0,49125 0,61063 0,54447 4,43638 sec 
Fuzzy color histogram [114] 0,50688 0,61625 0,55624 4,41863 sec 
Interest region [114] 0,85200 0,78375 0,81645 4,78516 sec 
EP-64 0,687480469 0,687487535 0,687484002 8,257 msec 
EP-256 0,843602941 0,843331798 0,843467348 26,813 msec 
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Luận án sử dụng hai kết quả của chương trình EP-64 và EP-256 để so sánh với 

các phương pháp khác đã công bố trên tập dữ liệu ảnh COREL, gồm: (1) Phương 

pháp KD-Tree [132]; (2) Phương pháp S-Tree [73]; (3) Phương pháp QBIC, Fuzzy 

Signature [102]; (4) Phương pháp color histogram, fuzzy-color histogram, bit-

planes [115]; (5) Phương pháp đối sánh histogram vùng đặc trưng [114]. Số liệu so 

sánh từ Bảng 2.3 cho thấy phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên chữ 

ký nhị phân và cây Sig-Tree có thời gian tìm kiếm nhanh hơn các phương pháp khác 

đồng thời vẫn đảm bảo độ chính xác cao. Từ đó cho thấy phương pháp đã đề xuất 

hiệu quả đối với bài toán tìm kiếm ảnh tương tự. 

Kết quả về tìm kiếm ảnh dựa trên cây S-Tree và cây Sig-Tree được tác giả lần 

lượt trình bày trong tạp chí Annales Univ. Sci. Sect. Compt., Hungary và tại hội 

nghị FAIR-2016 (Bài báo số 8 và số 1 trong danh mục công trình của tác giả). 

2.8. Tổng kết chƣơng 

Chương này đã tiếp cận xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung 

dựa trên chữ ký nhị phân và cây Sig-Tree. Nội dung chương đã mô tả cách tạo chữ 

ký nhị phân để tạo thành chỉ mục cho hình ảnh, đồng thời thiết kế cây Sig-Tree cũng 

như các thao tác tương ứng. Trên cơ sở lý thuyết đã đề xuất, chương này mô tả ứng 

dụng thực nghiệm qua nhiều biến thể khác nhau nhằm minh chứng phương pháp đề 

xuất là một giải pháp đúng đắn. Kết quả thực nghiệm của hai chương trình EP-64 và 

EP-256 cũng được so sánh với các phương pháp khác. Kết quả thực nghiệm cho 

thấy phương pháp đã đề xuất là giải pháp tốt để giải quyết bài toán tìm kiếm ảnh 

theo nội dung và đây cũng là một giải pháp hiệu quả.  

Thao tác chèn một chữ ký vào cây Sig-Tree thực hiện tìm nút lá phù hợp để bổ 

sung phần tử; đây là quá trình phân cụm dựa trên các nút trung gian. Kết quả của 

quá trình này là tạo các cụm chữ ký tương tự nhau. Tuy nhiên, quá trình truy tìm 

cụm dựa trên cây Sig-Tree phụ thuộc vào các mức trên cây, tức là số mức trên cây 

càng lớn thì sẽ có khả năng sai số càng cao. Hơn nữa, phép tách ghép trên cây Sig-

Tree tương đối phức tạp vì có thể ảnh hưởng trên toàn bộ cây. Vì vậy, luận án thực 

hiện cải tiến phương pháp bằng cách phân cụm phân hoạch dựa trên cấu trúc đồ thị 

nhằm tăng độ chính xác tìm kiếm ảnh đồng thời kết nối các cụm láng giềng để làm 

giàu tập kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, phép tách/ghép trên các cụm của đồ thị sẽ đơn 

giản vì chỉ ảnh hưởng đến một cụm hiện hành. 
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Chƣơng 3. ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP TÌM KIẾM ẢNH  

DỰA TRÊN ĐỒ THỊ CHỮ KÝ 

3.1. Giới thiệu 

Nhằm tăng tốc độ tìm kiếm ảnh tương tự, chương này tiếp cận cấu trúc dữ liệu 

đồ thị S-kGraph bằng phương pháp gom cụm chữ ký nhị phân. Dựa trên cấu trúc đồ 

thị này, luận án xây dựng bản đồ tự tổ chức trên tập chữ ký, gọi là Sig-SOM. Từ đó, 

luận án thực hiện xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân. 

Để thực hiện được mục tiêu này, nội dung của chương thực hiện các vấn đề như 

sau: (1) Tạo chữ ký nhị phân dựa trên màu sắc và hình dạng của đối tượng đặc trưng 

trên ảnh; (2) Trình bày độ đo tương tự giữa hai chữ ký nhị phân; (3) Thực hiện gom 

cụm chữ ký nhị phân; (4) Đề xuất quy tắc phân bố chữ ký nhị phân trên các cụm để 

tạo cấu trúc đồ thị S-kGraph; (5) Thiết kế mạng Sig-SOM để cải tiến phương pháp 

xây dựng đồ thị S-kGraph. Để kiểm chứng phương pháp, luận án xây dựng ứng 

dụng thực nghiệm tìm kiếm ảnh và đánh giá kết quả trên các tập dữ liệu ảnh mẫu 

gồm COREL, CBIRimages, WANG, ImageCLEF, MSRDI, ImgColl02. 

3.2. Chữ ký nhị phân của hình ảnh 

Chƣơng 2 đã mô tả phương pháp tạo chữ ký nhị phân dựa trên màu sắc và các 

vùng đặc trưng của hình ảnh nhằm xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên 

cấu trúc cây Sig-Tree. Đối với phương pháp này, việc tìm kiếm ảnh dựa trên cấu 

trúc tổ hợp và phân cấp của các chữ ký nhị phân, tức là không đánh giá trực tiếp độ 

tương tự mà chỉ thông qua chữ ký tổ hợp làm trung gian để tìm kiếm nút lá phù hợp. 

Do đó trong quá trình tìm kiếm, các đặc trưng cấp thấp của hình ảnh không tham 

gia trực tiếp vào việc đối sánh để đánh giá độ tương tự. 

Trong cấu trúc đồ thị S-kGraph, mỗi đỉnh của đồ thị là một cụm, tâm của mỗi 

cụm là một chữ ký nhị phân và tham gia trực tiếp trong quá trình tìm kiếm ảnh 

tương tự. Vì vậy, nếu các chữ ký nhị phân mô tả được đặc trưng cấp thấp của hình 

ảnh thì các đặc trưng này tham gia trực tiếp vào quá trình tìm kiếm ảnh tương tự. 

Với mong muốn gia tăng độ chính xác cũng như tăng tốc độ cho bài toán tìm kiếm 

ảnh, phần này trình bày chữ ký nhị phân mô tả màu sắc và hình dạng của đối tượng 

đặc trưng trên hình ảnh. 

Trong trường hợp này, chữ ký nhị phân của hình ảnh được kết hợp giữa hai 

chữ ký nhị phân bao gồm: (1) Chữ ký nhị phân mô tả hình dạng đối tượng đặc 

trưng; (2) Chữ ký nhị phân mô tả màu sắc đặc trưng theo các dải màu cho trước. 
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Có nhiều phương pháp trích xuất đối tượng đặc trưng đã được giới thiệu như: 

trích xuất đối tượng đặc trưng dựa trên các đặc tính cấp thấp [119], trích xuất vùng 

đặc trưng ROI (Region-of-Interest) sử dụng phương pháp gom cụm các khối ảnh và 

đạo hàm DoG (Difference of Gaussian) [92], phương pháp phân đoạn ảnh dựa trên 

phép biến đổi Wavelet [53], v.v. Nhằm đơn giản hóa việc trích xuất đối tượng đặc 

trưng, luận án sử dụng phương pháp phân đoạn ảnh bằng phép biến đổi DWF 

(Discrete Wavelet Frame) [75]. Phương pháp trích xuất này dựa trên mặt nạ phân 

đoạn đã được trình bày tại Chƣơng 1. 

Để tạo chữ ký nhị phân màu sắc, mỗi hình ảnh được trích xuất theo dải màu 

chuẩn MPEG-7 [114] hoặc các dải màu được tạo thành từ các bộ sưu tập ảnh bằng 

phương pháp gom cụm K-mean trong không gian màu * * *CIE-La b  [117], bao gồm: 

32 màu, 64 màu, 128 màu, 256 màu. 

 
        (a)-chữ ký đối tượng đặc trưng  (b)-đối tượng đặc trưng 
 

Hình 3.1. Minh họa chữ ký nhị phân của đối tượng đặc trưng 

Sau khi trích xuất được đối tượng đặc trưng, hình ảnh được chia thành N  khối 

riêng biệt và bằng nhau theo như Hình 3.1. Gọi O  là đối tượng đặc trưng của hình 

ảnh, chữ ký nhị phân của đối tượng đặc trưng được định nghĩa như sau: 

Định nghĩa 3.1. Chữ ký nhị phân của đối tượng đặc trưng O  trên ảnh I  với 

ngưỡng   là một chuỗi bit 
1 2

...O O O O

I N
Sig b b b , sao cho 1O

i
b   nếu khối thứ i  của ảnh 

I  và vùng đặc trưng O  có diện tích giao nhau lớn hơn ngưỡng   cho trước, 

0O

i
b   nếu ngược lại; với với N n k   là số lượng các khối ảnh. 

Chữ ký nhị phân mô tả màu sắc của hình ảnh được tạo ra theo phương pháp đã 

được trình bày trong Chƣơng 2. Trên cơ sở chữ ký đối tượng và chữ ký màu sắc, 

chữ ký nhị phân của hình ảnh được định nghĩa như sau: 
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Định nghĩa 3.2. Gọi 
1 2

...O O O O

I N
Sig b b b  và 

1 2
...C C C C

I M
Sig b b b  lần lượt là chữ ký nhị 

phân đối tượng và chữ ký nhị phân màu sắc. Khi đó, chữ ký nhị phân của hình ảnh 

I  được định nghĩa là: 

1 2 1 2
( ) ... ...O O O O O C C C

I I N M
Sig I Sig Sig b b b b b b    (3.1) 

  Công thức (3.1) mô tả chữ ký nhị phân của hình ảnh gồm hai phần: phần thứ 

nhất là một dãy -bitN  mô tả chữ ký nhị phân của đối tượng, phần thứ hai là một 

dãy -bitM  mô tả chữ ký nhị phân của màu sắc. Dựa trên cấu trúc chữ ký nhị phân 

này, độ đo tương tự giữa hai hình ảnh là sự kết hợp giữa độ đo tương tự của màu sắc 

và độ đo tương tự của đối tượng đặc trưng. 

3.3. Độ đo tƣơng tự 

Trong trường hợp này, độ đo tương tự đánh giá mức độ khác nhau giữa hai 

hình ảnh, tức là giá trị độ đo tương tự càng lớn thì độ tương tự giữa hai hình ảnh 

càng thấp. Trong chương này sử dụng độ đo tương tự   để đánh giá mức độ tương 

tự giữa hai chữ ký hình ảnh. Độ đo tương tự   là sự kết hợp giữa độ đo tương tự 

của chữ ký màu sắc và chữ ký đối tượng.  

Nhằm thực hiện tính toán nhanh độ đo tương tự, trên cơ sở độ đo tương tự 

Hamming [6, 129-131], độ đo tương tự của đối tượng đặc trưng 
O

  và độ đo tương 

tự màu sắc 
C

  được định nghĩa như sau: 

Định nghĩa 3.3. Gọi ( ) O C

I I
Sig I Sig Sig   và ( ) O C

J J
Sig J Sig Sig   lần lượt là chữ 

ký nhị phân của hai hình ảnh I  và J . Độ đo tương tự của đối tượng đặc trưng và 

màu sắc là ( , )O O

O I J
sig sig  và ( , )C C

C I J
sig sig  được xác định như sau: 

1

1
( , ) ( [ ]  [ ])

N
O O O O

O I J I J
i

sig sig sig i XOR sig i
N




   (3.2) 

1

1
( , ) ( [ ]  [ ])

M
C C C C

C I J I J
i

sig sig sig i XOR sig i
M




   (3.3) 

Mệnh đề 3.1. Độ tương tự 


  trong Định nghĩa 3.3 (với { , }O C ) là một khoảng 

cách trong không gian metric. 

 Dễ dàng kiểm tra độ đo 


  thỏa mãn ba tính chất: 

1. Không âm: ( , ) 0
I J

sig sig 


   và 0

I J
sig sig 


     

2. Đối xứng: ( , ) ( , )
I J J I

sig sig sig sig   

 
   

3. Bất đẳng thức tam giác: ( , ) ( , ) ( , )
I J J K I K

sig sig sig sig sig sig     
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Dựa trên sự kết hợp giữa độ đo tương tự của đối tượng đặc trưng và độ đo 

tương tự của màu sắc, độ đo tương tự   giữa hai hình ảnh được định nghĩa như sau: 

Định nghĩa 3.4. Gọi  ( ) O C

I I
Sig I Sig Sig   và ( ) O C

J J
Sig J Sig Sig   lần lượt là hai 

chữ ký nhị phân của hai hình ảnh I  và J . Độ đo tương tự giữa hai hình ảnh I  và 

J  được định nghĩa: 

( , ) ( ( , )) ( ( , ))O O C C

O I J C I J
I J sig sig sig sig         (3.4) 

với , (0,1)    là các hệ số điều chỉnh và 1   . 

Dễ dàng kiểm chứng tính chất metric của độ đo trên và ta có mệnh đề sau: 

Mệnh đề 3.2. Độ đo tương tự ( , )I J  trong Định nghĩa 3.4 là một khoảng cách 

trong không gian metric. 

3.4. Tìm kiếm ảnh dựa trên gom cụm chữ ký nhị phân 

3.4.1. Gom cụm chữ ký nhị phân 

Nhằm tăng tốc độ tìm kiếm cho bài toán tìm kiếm hình ảnh tương tự, A. K. 

Jain đã khảo sát và mô tả phương pháp gom cụm là nhóm các đối tượng theo một 

độ đo tương tự cho trước [44]. Phương pháp gom cụm được chia thành hai dạng: 

gom cụm phân cấp và gom cụm phân hoạch; trong đó thuật toán K-mean là một 

trong những thuật toán gom cụm dạng phân hoạch thông dụng nhất và đã được công 

bố vào năm 1955. 

Trong thuật toán K-mean, ba tham số cần được xác định gồm: số lượng các 

cụm k , các tâm cụm khởi tạo và độ đo tương tự; ngoài ra, nếu bổ sung phần tử mới 

vào cụm thì phải xác định lại tâm cụm mới. 

Nếu dữ liệu tăng trưởng ngày càng lớn thì việc xác định trước số lượng tâm 

cụm ban đầu là không phù hợp bởi vì có thể dẫn đến hai phần tử trong cùng một 

cụm có khoảng cách khá lớn. Vì vậy, khi thực hiện gom cụm cho bài toán tìm kiếm 

ảnh dựa trên chữ ký nhị phân, ta cần cải tiến các vấn đề như sau: 

(1) Phương pháp chọn số lượng tâm cụm: số lượng cụm có thể tăng trưởng để 

đảm bảo rằng các hình ảnh trong cùng một cụm có một độ tương tự nhất định; 

(2) Xác định độ đo giữa hai phần tử: nhằm đánh giá mức độ tương tự giữa hai 

hình ảnh làm cơ sở cho quá trình gom cụm; 

(3) Phương pháp xác định lại tâm cụm: chọn phần tử trung tâm để làm cơ sở 

thực hiện phân bố phần tử mới vào các cụm dựa trên độ đo cho trước. 
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Phương pháp gom cụm đã được ứng dụng nhiều trong bài toán tìm kiếm ảnh 

tương tự như: ứng dụng thuật toán K-mean và khoảng cách Euclide để gom cụm các 

đặc tính ảnh màu nhằm phục vụ cho bài toán tìm kiếm ảnh [62]; tìm kiếm ảnh theo 

nội dung dựa trên thuật toán gom cụm K-mean và khoảng cách Mahalanobis giữa 

các vec-tơ đặc trưng màu sắc của hình ảnh [9]; ứng dụng thuật toán K-mean và dải 

màu MPEG7 để thực hiện gom cụm và tìm kiếm ảnh tương tự [96]; kết hợp tỉ lệ về 

đặc trưng màu sắc, hình dạng, cấu trúc của hình ảnh để thực hiện gom cụm nhằm 

tìm kiếm các hình ảnh tương tự [122]; gom cụm hình ảnh dựa trên lược đồ màu sắc 

và thuật toán K-mean [8]; tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên gom cụm theo 

phương pháp học không giám sát [21]; v.v. 

Phần này trình bày phương pháp gom cụm chữ ký nhị phân dựa trên độ đo đã 

đề xuất theo Định nghĩa 3.4. Khi đó, mỗi phần tử trong cụm là một bộ ,sig oid   

gồm chữ ký nhị phân sig  và định danh duy nhất oid  của hình ảnh tương ứng. Mỗi 

phần tử ,sig oid   được phân vào cụm thứ k  nếu khoảng cách d  đến tâm cụm này 

là ngắn nhất ứng với tất cả các cụm hiện tại và phải nhỏ hơn một ngưỡng tương tự 

  cho trước. Do đó, nếu khoảng cách d  này lớn hơn   thì phần tử ,sig oid   tạo 

thành một tâm cụm mới. 

Trong phương pháp này không nhất thiết phải xác định trước số lượng tâm 

cụm, hơn nữa số lượng cụm có thể tăng trưởng theo sự gia tăng của số lượng hình 

ảnh. Nếu số lượng phần tử của cụm thay đổi thì tâm cụm được chọn lựa lại dựa trên 

độ đo tương tự trung bình nhỏ nhất. Trong trường hợp này, tâm cụm chính là một 

phần tử đại diện trong cụm. Điều này giúp cho quá trình tìm kiếm thực hiện đối 

sánh trực tiếp với phần tử đại diện để xác định các phần tử láng giềng. Dựa trên độ 

đo tượng tự   theo công thức (3.4), một phần tử ,
m m

sig oid   được chọn làm tâm 

cụm nếu thỏa điều kiện sau: 

1

1
arg min{ ( , ), 1,2,..., }

1

n

i j
j

m sig sig i n
n




 


 (3.5) 

Trong đó, n  là số lượng phần tử trong cụm; 
i

sig  và 
j

sig  là hai chữ ký khác 

nhau trong cụm. 

Theo phương pháp đề xuất như trên, thuật toán gom cụm các chữ ký nhị phân 

của hình ảnh được mô tả như sau: 
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Thuật toán 3.1. Gom cụm chữ ký nhị phân 

Input: Ngưỡng tương tự   và tập chữ ký hình ảnh  . 

Output: Tập các cụm   . 

Function SignatureClustering( ,  ) 

Begin 

(1) Khởi tạo  ; 

(2) Foreach ,sig oid      do 

(3) Begin 

(4)  If   then 

(5)   Khởi tạo cụm đầu tiên 
0

V  với tâm ,sig oid   

(6)  Else  

(7)   Tìm cụm 
k

V   : ( , ) min{ ( , ), 1,..., }
k i

sig sig sig sig i m   ; 

(với m  là số lượng cụm, 
i

sig  là chữ ký của tâm cụm thứ i ) 

(8)  EndIf; 

(9)  If ( , )
k

sig sig   then 

(10)   ,{ }
k k

V V sig oid    ; 

(11)   Cập nhật lại tâm cụm theo điều kiện (3.5) 

(12)  Else 

(13)   Tạo mới cụm V  có tâm ,sig oid  ; 

(14)   Bổ sung tập cụm V ; 

(15)  EndIf; 

(16) EndFor; 

End. 

Mệnh đề 3.3. Độ phức tạp của  Thuật toán 3.1  là 2( )O N , với N  là số lượng phần 

tử của tập chữ ký  . 

Chứng minh:  

Gọi N  và t  lần lượt là số lượng phần tử của tập chữ ký   và số lượng phần 

tử trung bình của mỗi cụm. Dòng lệnh (7) trong Thuật toán 3.1 thực hiện m  phép 

toán để tìm kiếm cụm gần nhất, với m  là số lượng cụm hiện hành. Tại dòng lệnh 

(11), cần thực hiện 
2t  phép toán để cập nhật tâm cụm. Do đó, số phép toán của 

Thuật toán 3.1 là:  2

1 2
1 1

N m

m i

C C t
 

   = 2 21 1

2
2 2

C C
N N C t

 
    

 
 . Với 

1
C  và 

2
C  là 

hằng số, độ phức tạp của Thuật toán 3.1 là 
2( )O N  

Phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên gom cụm chữ ký nhị phân được tác giả 

trình bày trong hội nghị quốc gia @CNTT-2015 (Bài báo số 4 trong danh mục công 

trình của tác giả). 
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3.4.2. Thuật toán tìm kiếm ảnh dựa trên gom cụm chữ ký nhị phân 

Trên cơ sở tập các cụm   đã được phân hoạch theo Thuật toán 3.1, quá trình 

tìm kiếm ảnh được thực hiện bằng cách chọn ra cụm có tâm gần nhất với ảnh tra 

cứu. Nếu khoảng cách này nhỏ hơn ngưỡng   thì thực hiện trích xuất các định danh 

oid  trong tập cụm và sắp xếp theo độ đo tương tự dựa trên các chữ ký tương ứng. 

Thuật toán tìm kiếm được mô tả như sau: 

Thuật toán 3.2. Tìm kiếm ảnh 

Input: Chữ ký ảnh sig , tập cụm   và ngưỡng tìm kiếm  . 

Output: Tập các định danh ảnh tương tự  . 

Function ClusterRetrieval( sig ,  ,  ) 

Begin 

Khởi tạo   ; 

Tìm cụm 
k

V   : ( , ) min{ ( , ), 1,..., }
k i

sig sig sig sig i m    ; 

(với m  là số lượng cụm, 
i

sig  là chữ ký của tâm cụm thứ i ) 

If ( , )
k

sig sig   then 

Chọn cụm 
k

V   để truy hồi hình ảnh tương tự; 

EndIf; 

Sắp xếp các định danh hình ảnh theo độ đo tương tự để tạo thành tập  ; 

Truy hồi thông tin để tìm ra các hình ảnh tương tự từ tập  ; 

Return  ; 

End. 

Mệnh đề 3.4. Độ phức tạp của Thuật toán 3.2 là ( )O m , với m  là số lượng cụm. 

Chứng minh: 

Gọi tập cụm   có số lượng cụm là m , ứng với mỗi chữ ký cần tra cứu, thuật 

toán tìm cụm có tâm gần nhất trong tập cụm   dựa trên độ đo tương tự. Thuật 

toán duyệt m  lần để tìm cụm phù hợp và trích xuất tập các chữ ký tương ứng. Do 

đó, độ phức tạp của Thuật toán 3.2 là ( )O m  

3.4.3. Thực nghiệm tìm kiếm ảnh dựa trên gom cụm chữ ký nhị phân 

Quá trình thực nghiệm được mô tả trong Hình 3.2, gồm hai giai đoạn: (1) Tiền 

xử lý để tạo ra dữ liệu ban đầu; (2) Tìm kiếm ảnh tương tự. 

Theo như Hình 3.2, các bước của giai đoạn tiền xử lý bao gồm: (1) Phân đoạn 

mỗi hình ảnh trong cơ sở dữ liệu ảnh; (2) Tạo chữ ký nhị phân cho hình ảnh; (3) 

Tạo ra các cụm chữ ký hình ảnh tương tự. 
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Hình 3.2. Mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên gom cụm chữ ký nhị phân 

Các bước của giai đoạn tìm kiếm ảnh gồm: (1) Phân đoạn ảnh cần tìm kiếm; 

(2) Tạo chữ ký nhị phân cho ảnh cần tìm kiếm; (3) Tìm cụm ảnh tương tự gần nhất; 

(4) Sắp xếp theo thứ tự độ đo tương tự; (5) Truy hồi các hình ảnh tương tự. 

Thực nghiệm được kiểm tra trên các tập dữ liệu ảnh mẫu thông dụng, bao gồm 

tập ảnh COREL có 1.000 ảnh, tập ảnh CBIRimages có 1.344 ảnh và tập ảnh WANG 

có 10.800 ảnh. 

 
Hình 3.3. Một kết quả gom cụm trên tập ảnh COREL 

Hình 3.3 mô tả kết quả sau khi thực hiện gom cụm của tập dữ liệu ảnh 

COREL theo Thuật toán 3.1. Cấu trúc lưu trữ của tập tin có nhiều dòng, mỗi dòng 

bao gồm hai phần: (1) Chữ ký nhị phân của hình ảnh tương ứng với tâm cụm; (2) 

Một liên kết đến cụm dữ liệu đã được phân hoạch. Hình 3.3 cho thấy số cụm sau 

khi phân hoạch là 13 cụm ứng với tập dữ liệu ảnh COREL. 

 
Hình 3.4. Dữ liệu một cụm sau khi phân hoạch trên tập ảnh COREL 
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Hình 3.4 mô tả dữ liệu của một cụm, mỗi dòng dữ liệu gồm chữ ký nhị phân 

và định danh của hình ảnh. Ứng dụng thực nghiệm tìm kiếm ảnh được mô tả như 

Hình 3.5 được thực thi bằng cách tạo chữ ký nhị phân dựa trên một dải màu (64 

màu) và đối tượng đặc trưng. Mỗi hình ảnh sau khi phân đoạn được chia thành 64 

phần bằng nhau để tạo thành chữ ký mô tả đối tượng đặc trưng. Chữ ký nhị phân 

màu sắc kết hợp với chữ ký đối tượng để tạo thành chữ ký nhị phân của hình ảnh . 

Tập các hình ảnh lần lượt chuyển thành các chữ ký nhị phân và thực hiện gom cụm 

dựa trên độ đo    theo Định nghĩa 3.4 và công thức (3.4).  

Thời gian thực nghiệm gom cụm, hiệu suất tìm kiếm trung bình và thời gian 

tìm kiếm trung bình được mô tả theo Bảng 3.4. Thời gian gom cụm của tập dữ liệu 

ảnh WANG tương đối lâu (khoảng 152.122.965,19 milli giây  42,256 giờ), nguyên 

nhân là mất nhiều chi phí cập nhật lại tâm cụm. Vì vậy, đối với phương pháp này 

cần cải tiến quá trình gom cụm nhằm giảm chi phí về mặt thời gian. Thời gian thực 

nghiệm tìm kiếm trên tập dữ liệu ảnh COREL, CBIRimages và WANG tương đối 

nhanh và có giá trị trung bình lần lượt là 7,650 milli giây và 9,062 milli giây và 

91,611 milli giây.  

Thời gian tìm kiếm trung bình theo từng chủ đề của tập dữ liệu hình ảnh được 

mô tả tại Hình 3.6, Hình 3.7 và Hình 3.8. Từ đó cho thấy phương pháp tìm kiếm 

ảnh dựa trên gom cụm chữ ký nhị phân theo đề xuất đã tăng tốc độ tìm kiếm đáng 

kể và vẫn đảm bảo được độ chính xác (theo kết quả tại Bảng 3.1, Bảng 3.2, Bảng 

3.3 và Bảng 3.4). Các giá trị hiệu suất chi tiết của quá trình tìm kiếm theo thực 

nghiệm được mô tả tại Hình 3.9 và Hình 3.10. Trong mỗi đồ thị của Hình 3.9 và 

Hình 3.10, mỗi chủ đề ảnh được tìm kiếm và đánh giá độ chính xác để từ đó tạo 

thành một đường cong trong đồ thị precision-recall (ví dụ tại Hình 3.9 có 22 đường 

cong mô tả độ chính xác của 22 chủ đề đối với tập dữ liệu ảnh CBIRimages).  

Bảng 3.5, Bảng 3.6 và Bảng 3.7 so sánh hiệu suất tìm kiếm giữa phương pháp 

gom cụm chữ ký nhị phân và các phương pháp khác. Theo như kết quả cho thấy 

phương pháp đề xuất đã cải thiện đáng kể về tốc độ tìm kiếm và mức chính xác.  

So với phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên cây Sig-Tree, phương pháp gom 

cụm chữ ký đã đưa ra cải tiến phương pháp phân hoạch dữ liệu trên các cụm chữ ký 

nhị phân và giảm chi phí về quá trình duyệt trên cây Sig-Tree. Từ đó, độ chính xác 

của việc tìm kiếm ảnh tương tự của phương pháp gom cụm đã cải thiện đáng kể so 

với phương pháp tìm kiếm trên cây Sig-Tree. Điều này minh chứng tính đúng đắn 

của phương pháp gom cụm cho bài toán tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân. 
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Tuy nhiên, phương pháp này tốn kém nhiều chi phí về thời gian gom cụm vì phải 

cập nhật lại tâm cụm sau mỗi lần thay đổi các phần tử trên mỗi cụm. Vì vậy, luận án 

tiến hành xây dựng cấu trúc dữ liệu đồ thị S-kGraph nhằm giảm chi phí thời gian 

của giai đoạn tiền xử lý nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất tìm kiếm ảnh. Các hình ảnh 

dưới đây mô tả ứng dụng thực nghiệm và các số liệu hiệu suất tìm kiếm của phương 

pháp tìm kiếm ảnh dựa trên gom cụm. 

 
 

Hình 3.5. Một kết quả tìm kiếm dựa trên gom cụm tập ảnh COREL 

 
 
 

Hình 3.6. Thời gian tìm kiếm trung bình dựa trên gom cụm tập ảnh COREL 

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh COREL (10 chủ đề) 
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Hình 3.7. Thời gian tìm kiếm trung bình dựa trên gom cụm tập ảnh WANG 
 

 
 

 
 

Hình 3.8. Thời gian tìm kiếm trung bình dựa trên gom cụm tập ảnh CBIRimages 
 

 
 

Hình 3.9. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên gom cụm tập ảnh CBIRimages 

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh WANG (80 chủ đề) 
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Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh CBIR images (22 chủ đề) 
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Hình 3.10. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên gom cụm tập ảnh COREL và WANG 
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Bảng 3.1. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên gom cụm tập ảnh COREL (10 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất beach bus castle dinosaur elephant flower horse meal mountain peoples 

ave. precision 0,9143 0,9347 0,9440 0,8176 0,8829 0,8805 0,9479 0,8982 0,8516 0,8254 

ave. recall 0,8957 0,9069 0,9120 0,7918 0,8530 0,8616 0,9229 0,8737 0,8149 0,7887 

ave. F-measure 0,9049 0,9206 0,9277 0,8045 0,8677 0,8710 0,9352 0,8858 0,8328 0,8067 

 

Bảng 3.2. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên gom cụm tập ảnh CBIRimages (22 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ave. precision 0,884 0,771 0,828 0,897 0,943 0,898 0,885 0,834 0,921 0,894 0,973 0,756 0,878 0,786 0,810 0,854 0,760 0,879 0,909 0,868 0,973 0,881 

ave. recall 0,845 0,737 0,795 0,856 0,917 0,861 0,852 0,794 0,895 0,850 0,937 0,699 0,832 0,756 0,768 0,797 0,719 0,843 0,865 0,828 0,940 0,830 

ave. F-measure 0,864 0,754 0,811 0,876 0,930 0,879 0,868 0,813 0,908 0,871 0,955 0,726 0,854 0,771 0,788 0,825 0,739 0,860 0,887 0,847 0,956 0,855 

 

Bảng 3.3. Hiệu suất tìm kiếm dựa trên gom cụm tập ảnh WANG (80 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ave. precision 0,961 0,866 0,866 0,905 0,881 0,942 0,928 0,886 0,886 0,864 0,915 0,903 0,970 0,971 0,958 0,930 0,966 0,937 0,975 0,888 

ave. recall 0,935 0,842 0,835 0,875 0,853 0,910 0,886 0,872 0,875 0,814 0,888 0,867 0,945 0,935 0,927 0,893 0,950 0,905 0,946 0,856 

ave. F-measure 0,948 0,854 0,850 0,890 0,867 0,926 0,907 0,879 0,880 0,839 0,901 0,884 0,958 0,952 0,942 0,911 0,958 0,921 0,961 0,872 
                     

Giá trị hiệu suất 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ave. precision 0,931 0,907 0,908 0,896 0,867 0,884 0,900 0,966 0,920 0,787 0,962 0,981 0,930 0,948 0,937 0,858 0,896 0,861 0,906 0,887 

ave. recall 0,907 0,895 0,875 0,859 0,836 0,846 0,858 0,948 0,885 0,749 0,936 0,971 0,895 0,910 0,903 0,822 0,855 0,826 0,863 0,845 

ave. F-measure 0,919 0,900 0,891 0,877 0,851 0,865 0,878 0,957 0,902 0,768 0,949 0,976 0,912 0,928 0,920 0,839 0,875 0,843 0,884 0,866 
                     

Giá trị hiệu suất 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

ave. precision 0,829 0,816 0,878 0,828 0,885 0,871 0,883 0,873 0,884 0,713 0,903 0,844 0,940 0,852 0,882 0,832 0,957 0,865 0,899 0,842 
ave. recall 0,783 0,778 0,838 0,787 0,847 0,830 0,846 0,832 0,844 0,674 0,862 0,802 0,903 0,812 0,843 0,791 0,917 0,824 0,857 0,806 

ave. F-measure 0,805 0,797 0,858 0,807 0,866 0,850 0,864 0,852 0,864 0,693 0,882 0,822 0,921 0,831 0,862 0,811 0,937 0,844 0,877 0,823 
                     

Giá trị hiệu suất 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

ave. precision 0,914 0,929 0,942 0,865 0,960 0,848 0,909 0,910 0,949 0,916 0,917 0,858 0,878 0,895 0,907 0,826 0,884 0,858 0,965 0,876 
ave. recall 0,874 0,886 0,902 0,824 0,921 0,807 0,868 0,873 0,915 0,878 0,874 0,819 0,844 0,873 0,865 0,792 0,846 0,823 0,930 0,839 

ave. F-measure 0,894 0,907 0,921 0,844 0,940 0,827 0,888 0,891 0,931 0,897 0,895 0,838 0,861 0,883 0,886 0,808 0,865 0,840 0,947 0,857 
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Bảng 3.4. Hiệu suất tìm kiếm trung bình dựa trên gom cụm các tập ảnh 

Tập dữ liệu ảnh Số lƣợng ảnh 
Thời gian 

tạo cụm (msec) 
Số lƣợng 

cụm 

average 

precision 

average 

recall 

average 

F-measure 

Thời gian tìm kiếm 

trung bình (msec) 

COREL 1.000 163457,088 13 0,896222 0,868198 0,881987 7,650011 

CBIRimages 1.344 226746,3967 15 0,856457 0,818832 0,83722233 9,062514 

WANG 10.800 152122965,1894 37 0,898115 0,863269 0,880325 91,610919 

Bảng 3.5. So sánh độ chính xác tìm kiếm trên tập ảnh COREL 

Phƣơng pháp beach bus castle dinosaur elephant flower horse meal mountain peoples TB 

N. Shrivastava [100] 0,582 0,802 0,621 1,000 0,751 0,923 0,896 0,803 0,561 0,748 0,769 

ElAlami [34] 0,561 0,876 0,571 0,987 0,675 0,914 0,834 0,741 0,536 0,703 0,739 

Wang et al. [116] 0,400 0,500 0,600 0,950 0,600 0,800 0,630 0,400 0,300 0,720 0,590 

Muhammad Imran [43] 0,62 0,45 0,37 1,00 0,56 0,74 0,69 0,32 0,37 0,77 0,589 

Chuen et al. [63] 0,540 0,888 0,562 0,992 0,658 0,891 0,803 0,733 0,522 0,683 0,727 

PP. Đề xuất 0,9143 0,9347 0,9440 0,8176 0,8829 0,8805 0,9479 0,8982 0,8516 0,8254 0,896 

Bảng 3.6. So sánh thời gian tìm kiếm trên tập ảnh COREL 

Phƣơng pháp Thời gian tìm kiếm 

N. Shrivastava [100] 1,2 sec 

ElAlami [34] 0,6 sec 

Wang et al. [116] 3,5 sec 

PP. Đề xuất 7,650 (msec) 

Bảng 3.7. So sánh hiệu suất tìm kiếm trên tập ảnh CBIRimages 

Phƣơng pháp average precision Thời gian tìm kiếm trung bình 

Liu Pengyu [67] 0,9331 5781 msec 

C-means [67] 0,8478 3006 msec 

FCM [67] 0,8336 2561msec 

MFCM [67] 0,8319 1256 msec 

PP. Đề xuất 0,856457 9.062514 msec 
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3.5. Xây dựng đồ thị S-kGraph 

3.5.1. Cấu trúc đồ thị S-kGraph 

Trên cơ sở kỹ thuật gom cụm dữ liệu, luận án xây dựng đồ thị nhằm tìm kiếm 

nhanh các hình ảnh tương tự dựa trên chữ ký nhị phân, gọi là S-kGraph. Cấu trúc đồ 

thị S-kGraph dựa trên kỹ thuật gom cụm không phân cấp [21] và quy tắc phân bố 

chữ ký nhị phân của hình ảnh trên các cụm. Từ cấu trúc dữ liệu S-kGraph, phần này 

trình bày mô hình tìm kiếm ảnh tương tự theo nội dung và ứng dụng thực nghiệm 

tìm kiếm ảnh trên tập dữ liệu ảnh thông dụng như: COREL, CBIRimages, WANG, 

ImageCLEF, MSRDI, ImgColl02. 

Tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên cấu trúc đồ thị đã được ứng dụng rộng 

rãi như: xây dựng cấu trúc đồ thị dựa trên đặc trưng cấp thấp hình ảnh để tìm các 

điểm láng giềng nhằm ứng dụng trong bài toán tìm kiếm ảnh theo nội dung [118], 

tìm kiếm ảnh theo phương pháp phản hồi liên quan (relevance feedback) dựa trên 

cấu trúc đồ thị nhằm sắp xếp thứ tự các hình ảnh theo phản hồi của người dùng [54], 

gom cụm các hình ảnh dựa trên đặc trưng cấp thấp và xây dựng đồ thị cụm nhằm 

ứng dụng cho bài toán tìm kiếm ảnh theo nội dung [120], tìm kiếm ảnh thông qua 

cấu trúc đồ thị dựa trên độ đo ngữ nghĩa giữa các hình ảnh [124], xây dựng cấu trúc 

đồ thị chỉ mục cho bài toán tìm kiếm ảnh [29], xây dựng cấu trúc đồ thị gom cụm 

dựa trên vùng đặc trưng của hình ảnh và ứng dụng cho bài toán tìm kiếm ảnh y khoa 

[60], tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên cấu trúc đồ thị theo mức xám của hình 

ảnh [59], xây dựng cấu trúc đồ thị cụm dựa trên thuật toán K-mean [38], v.v. 

Trên cơ sở bài toán tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên đồ thị, luận án xây 

dựng cấu trúc dữ liệu đồ thị chữ ký nhị phân nhằm mô tả mối quan hệ tương tự của 

các hình ảnh dựa trên độ đo tương tự. Mỗi đỉnh trong đồ thị chữ ký gồm một cặp 

giá trị ,sig oid  , trong đó sig  và oid  lần lượt là chữ ký nhị phân và định danh của 

hình ảnh I . Khoảng cách giữa hai đỉnh của đồ thị là độ đo tương tự giữa hai hình 

ảnh theo như công thức (3.4). Đồ thị chữ ký được định nghĩa như sau: 

Định nghĩa 3.5.  Đồ thị chữ ký là đồ thị vô hướng  ,  SG V E  , trong đó tập các 

đỉnh V  và tập các cạnh E  được định nghĩa như sau: 

{ , | }
I I I

V v sig oid I      (3.6) 

{ , | ( , ) ,  , }
I J

E v v I J I J        (3.7) 

với I , J  là hai hình ảnh trong tập ảnh  ;  ( , )I J  là độ đo tương tự;   là 

một ngưỡng cho trước. 
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Mỗi một đỉnh v V  trong đồ thị SG  xác định được một tập các phần tử có độ 

đo tương tự nhỏ nhất. Tuy nhiên, nếu tập dữ liệu ảnh có nhiều phần tử thì đồ thị chữ 

ký trở nên lớn dẫn đến khó xác định tập hình ảnh tương tự ứng với hình ảnh cần tìm 

kiếm. Do đó, phần này xây dựng đồ thị S-kGraph sao cho mỗi đỉnh là một cụm dựa 

trên độ đo tương tự  . 

 
Hình 3.11. Minh họa đồ thị S-kGraph 

Hình 3.11 minh họa một cấu trúc đồ thị S-kGraph với mỗi đỉnh gồm nhiều 

ảnh láng giềng và tạo thành một cụm gồm các hình ảnh tương tự nhau. Các cụm 

này có phần tử đại diện gọi là tâm cụm. Khi đó, mỗi cụm gồm các hình ảnh tương 

tự và được định nghĩa như sau: 

Định nghĩa 3.6. Một cụm V  có tâm I  được định nghĩa như sau: 

{ | ( , ) , }V J I J k J     (3.8) 

                         với k  là bán kính cụm V ,   là tập dữ liệu ảnh, 
*k N . 

Trên cơ sở các cụm gồm nhiều hình ảnh tương tự, trong phần tiếp theo định 

nghĩa cấu trúc đồ thị S-kGraph gồm các đỉnh là các cụm và trọng số giữa hai đỉnh 

trong đồ thị S-kGraph là độ đo tương tự giữa hai tâm cụm. 

Cho trước tập { | 1,..., }
i

V i n   là tập các cụm rời nhau, đồ thị S-kGraph mô 

tả trong Hình 3.11 được định nghĩa như sau: 

Định nghĩa 3.7. Đồ thị S-kGraph =  ,  
SG SG

V E  là một đồ thị vô hướng, trong đó tập 

đỉnh 
SG

V    và tập cạnh 
SG

E  được xác định như sau: 

0 0
{ , | ; , ; ( , ) , *}

SG i j i j SG i j
E V V i j V V V I J k k         (3.9) 

Dựa trên cấu trúc đồ thị S-kGraph, với mỗi hình ảnh cần phân bố vào các cụm 

trong đồ thị. Cho trước tập { | 1,..., }
i

V i n   là tập các cụm rời nhau, gọi 
0

I  là 

một hình ảnh cần phân bố vào tập cụm  , gọi 
m

I  là tâm cụm 
m

V  sao cho 

0 0
( ( , ) ) min{( ( , ) ), 1,..., }

m m i i
I I k I I k i n       , với 

i
I  là tâm cụm 

i
V . 



70 

Quy tắc 3.1. Quy tắc phân bố hình ảnh: 

(1) Nếu 
0

( , )
m m

I I k   thì hình ảnh 
0

I  được phân bố vào cụm 
m

V . 

(2) Nếu 
0

( , )
m m

I I k   thì đặt  0 0
( ( , ) )

m m
k I I k    , khi đó: 

(2.1) Nếu 
0

0k   thì tạo cụm 
0

V  có tâm 
0

I , bán kính 
0

k   và 
0

{ }V  

(2.2) Ngược lại (tức 
0

0k  ), ảnh 
0

I   phân bố vào cụm 
m

V  và 
0

( , )
m m

I I k  . 

 
 (a)-trường hợp 1      (b)-trường hợp 2  (c)-trường hợp 3 

Hình 3.12. Minh họa quy tắc phân bố hình ảnh vào đồ thị S-kGraph 

Quy tắc phân bố hình ảnh trên đồ thị chữ ký được tác giả trình bày tại hội nghị 

ICCCI-2014 và được Nhà xuất bản IEEE ấn hành (Bài báo số 9 trong danh mục 

công trình của tác giả). Các cơ sở lý thuyết và thuật toán về đồ thị S-kGraph được 

tác giả trình bày trong bài báo đăng trên tạp chí Annales Univ. Sci. Budapest, 

Hungary (Bài báo số 7 trong danh mục công trình của tác giả). 

Theo như quy tắc phân bố hình ảnh, nếu các hình ảnh được phân bố trong các 

cụm đồ thị thì phải đảm bảo được rằng mỗi hình ảnh chắc chắn được phân bố trong 

các cụm. Hơn nữa, để tránh sự dư thừa dữ liệu và kết quả tìm kiếm là nhất quán thì 

các hình ảnh nếu được phân bố vào các cụm thì phải phân bố về một cụm duy nhất. 

Định lý 3.1 và Định lý 3.2 sau đây chứng minh về sự phân bố duy nhất này. 

Định lý 3.1. Cho đồ thị S-kGraph =  ,  
SG SG

V E . Gọi ,
i j SG

V V E   và 
0 0
,

i j
I J lần lượt 

là tâm của ,
i j

V V . Khi đó ta có: 

0 0 0 0
( , ) ( )

i j i j
I J k k    (3.10) 

với 
0 0

, ( , )
i i i

I V I I k     và 
0 0

, ( , )
j j j

J V J J k    . 

Chứng minh: 

Ta có 
0 0

, ( , )
i i i

I V I I k     và 
0 0

, ( , )
j j j

J V J J k     

Gọi ( ), ( )
i j

I Boundary V J Boundary V    sao cho: 

0 0 0 0
( , ) ( , ) ( , ) ( , )

i j i j
I J I I I J J J          

(với ( )Boundary V  là tập các điểm nằm trên biên của cụm V  ) 
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Với:  
0 0

( , )
i i

I I k    và 
0 0

( , )
j j

J J k    

Vì 
SG

V    là tập các cụm rời nhau,  

Nên 
i j

V V  , nên ( , ) 0I J    . 

Suy ra:   
0 0 0 0

( , ) ( , ) ( , ) ( )
i j i j

I I I J J J k k          . 

Do đó ta suy ra: 
0 0 0 0

( , ) ( )
i j i j

I J k k    

Định lý 3.2. Mỗi ảnh I  chỉ được phân bố vào một cụm duy nhất trong tập 

{ | 1,..., }
i

V i n   . 

Chứng minh: 

Gọi I  là một hình ảnh bất kỳ, giả sử ,
i j

V V  là hai cụm sao cho: 
i j

V V  và 

( ) ( )
i j

I V I V   . 

Gọi ,
i j

I I  lần lượt là hai tâm cụm ,
i j

V V , ta có: ( , )
i i

I I k   và ( , )
j j

I I k  . 

Do đó, ( , ) ( , ) ( )
i j i j

I I I I k k     . 

Hơn nữa, theo Mệnh đề 3.2 thì   là một khoảng cách trong không gian 

metric, nên ta có: ( , ) ( , ) ( , )
i j i j

I I I I I I    . Mặt khác, vì ,
i j

I I  lần lượt là hai tâm 

cụm ,
i j

V V , nên ( , ) ( )
i j i j

I I k k   . Do đó: ( , ) ( , ) ( , ) ( )
i j i j i j

I I I I I I k k        

và ( , ) ( , ) ( )
i j i j

I I I I k k     . Vì vậy, điều giả sử là vô lý, tức là mỗi hình ảnh I  

chỉ được phân bố vào một cụm duy nhất 

Nhằm tránh dư thừa và xung đột dữ liệu giữa các cụm, quy tắc phân bố phải 

đảm bảo khi hình ảnh được phân bố vào các cụm thì cần phải tồn tại ít nhất một 

cụm để hình ảnh này được phân bố và khi hình ảnh được phân bố phải thuộc về một 

cụm duy nhất. Định lý 3.3 và Định lý 3.4 nhằm chứng minh điều đó. 

Định lý 3.3. Với mỗi ảnh I , giá trị ( , ) 0
m m

I I k    chỉ xảy ra duy nhất tại 
m

I . 

Chứng minh:  

Giả sử 
0

I  là tâm cụm 
0

V  , sao cho 
0 0

( , ) 0I I k   
0 0

( , )I I k  , tức 

là I  thuộc về cụm 
0

V  (với 
0 m

I I  ).  

Vì theo giả thiết thì ( , ) 0
m m

I I k    nên I  thuộc về cụm 
0m

V V . Tức là I  

thuộc về hai cụm khác nhau. Theo Định lý 3.2 mỗi một hình ảnh I  chỉ thuộc về một 

cụm duy nhất. Do đó, điều giả sử trên là vô lý. Suy ra, giá trị ( , ) 0
m m

I I k    chỉ 

xảy ra duy nhất tại 
m

I  

Định lý 3.4. Cho tập { | 1,..., }
i

V i n   là tập các cụm, gọi I  là một hình ảnh bất 

kỳ. Khi đó tồn tại cụm 
0i

V   sao cho 
0i

I V . 

Chứng minh: 

Theo Quy tắc 3.1 về phân bố hình ảnh, tồn tại cụm 
0i

V   sao cho 
0i

I V   
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3.5.2. Thuật toán tạo đồ thị S-kGraph 

Dựa trên độ đo tương tự   theo Định nghĩa 3.4, cấu trúc đồ thị S-kGraph theo 

Định nghĩa 3.7 và Quy tắc 3.1 về phân bố hình ảnh, phần này đề xuất thuật toán 

tạo ra cấu trúc dữ liệu đồ thị S-kGraph.  

Ứng với tập dữ liệu ảnh   và một giá trị ngưỡng về độ đo tương tự k , ta cần 

xây dựng một cấu trúc đồ thị S-kGraph. Ban đầu, khởi tạo tập đỉnh 
SG

V   và tập 

cạnh 
SG

E  , sau đó khởi tạo cụm đầu tiên. Với mỗi hình ảnh I , ta đánh giá 

khoảng cách   với các tâm cụm đã có và tìm ra tâm cụm gần nhất theo công thức: 

0 0
( ( , ) ) min{( ( , ) ), 1,..., }m i

m i
I I k I I k i n        (3.11) 

với n  là số lượng các cụm ứng với thời điểm hiện tại. 

Dựa trên tâm cụm gần nhất, nếu thỏa điều kiện 
0

( , )m

m
I I k   thì hình ảnh I  

thuộc cụm 
m

V , ngược lại dựa vào Quy tắc 3.1 về phân bố cụm để phân bổ hình ảnh 

I  vào cụm phù hợp. Trên cơ sở lý thuyết đã đề nghị, thuật toán tạo đồ thị S-kGraph 

được mô tả như sau: 

Thuật toán 3.3. Tạo đồ thị S-kGraph 

Input: Tập chữ ký của dữ liệu ảnh   và giá trị ngưỡng bán kính  . 

Output: Đồ thị S-kGraph = ( , )
SG SG

V E . 

Function CreateSkGraph( ,  ) 

Begin 

;
SG

V  ;
SG

E    

1;
I

k  1;n   

Foreach I  ( I ) do 

Begin 

 If (
SG

V  )  then 

  
0

;nI I  ;
I

r k    

Khởi tạo cụm 
0

{ , , 0 };n

n
V I r    

SG SG n
V V V   

Else 

Tìm tâm 0

mI  sao cho 
0 0

( ( , ) ) min{( ( , ) ), 1,..., }m i

m i
I I k I I k i n       ; 

 If (
0

( , )m

m
I I k  ) then 

0
{ , , ( , ) }m

m m m
V V I k I I      

 Else 
0

( ( , ) )m

I m
k I I k      ; 
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  If ( 0
I

k  ) then 

    1

0
;nI I   ;

I
r k    

Khởi tạo cụm 1

1 0
, , 0 ;n

n
V I r 


     

   
1
;

SG SG n
V V V


    

   1

1 0 0
{ , | ( , ) , 1,..., };n i

SG SG n i
E E V V I I k i n 


       

   1n n   

Else 
0

( , ) ;m

m
I I k 

0
{ , , ( , ) };m

m m m
V V I k I I      

  EndIf; 

EndIf; 

EndIf; 

EndFor; 

Return S-kGraph; 

End. 

Mệnh đề 3.5. Độ phức tạp của Thuật toán 3.3 là ( )O N , với N  là số lượng phần tử 

của tập chữ ký  . 

Chứng minh: 

Thuật toán sẽ duyệt tất cả các phần tử trong tập   để thực hiện quá trình tạo 

đồ thị S-kGraph. Ứng với mỗi lần duyệt, khối lệnh if được thực hiện nhằm phân bố 

phần tử hiện tại vào cụm phù hợp hoặc tạo cụm mới. Gọi n  là số lượng cụm tối đa 

có thể tạo ra cho đồ thị S-kGraph, do đó ứng với mỗi lần duyệt sẽ tốn kém i  phép 

toán tìm kiếm (1 i n ). Sau đó, thuật toán thực hiện phân bố vào cụm phù hợp 

hoặc tạo ra cụm mới nên số phép toán thực hiện là C (hằng số). Vậy số phép toán 

thực hiện để tạo đồ thị S-kGraph là ( ) i C N . Vì số lượng cụm i  không đáng kể so 

với N nên độ phức tạp của Thuật toán 3.3 là ( )O N     

Theo thực nghiệm, nếu tạo đồ thị S-kGraph trên tập dữ liệu ảnh COREL thì 

1.000n   và 12m  , với m  là số lượng các cụm; nếu thực nghiệm trên tập dữ liệu 

ảnh CBIRimages thì 1.344n   và 14m  ; nếu thực nghiệm trên tập dữ liệu ảnh 

WANG thì 10.800n   và 42m  ; nếu thực nghiệm trên tập dữ liệu ảnh MSRDI thì 

15.270n   và 24m  ; nếu thực nghiệm trên tập dữ liệu ảnh ImageCLEF thì 

20.000n   và 8m  . Kết quả thực nghiệm cho thấy giá trị trung bình của m  nhỏ 

hơn rất nhiều so với giá trị n . Điều này cho thấy quá trình gom cụm giúp tìm kiếm 

nhanh các hình ảnh tương tự. 
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3.5.3. Thuật toán tìm kiếm ảnh trên đồ thị S-kGraph 

Sau khi tạo ra đồ thị cụm S-kGraph, vấn đề còn lại là thực hiện tìm kiếm ảnh 

tương tự dựa trên đồ thị này. Ứng với mỗi hình ảnh 
Q

I , thực hiện tìm kiếm tập các 

ảnh tương tự IMG . Quá trình tìm kiếm ảnh tương tự cần tìm ra cụm trong đồ thị S-

kGraph có độ tương tự gần nhất 
min 0 0

( , ) min{ ( , ), 1,..., }m i

Q Q
I I I I i n     . Ngoài ra, 

cần tìm kiếm các hình ảnh tương tự tại các đỉnh kề của đồ thị S-kGraph có khoảng 

cách nhỏ hơn ngưỡng k  cho trước. Thuật toán tìm kiếm ảnh tương tự trên đồ thị 

S-kGraph được thực hiện như sau: 

Thuật toán 3.4. Thuật toán tìm kiếm ảnh trên đồ thị S-kGraph 

Input: Ảnh cần tìm kiếm 
Q

I , đồ thị S-kGraph = ( , )
SG SG

V E , giá trị ngưỡng k . 

Output: Tập ảnh tương tự IMG . 

Function SkGraphRetrieval(
Q

I , S-kGraph, k ) 

Begin 

 IMG  ; ;V   

Bƣớc 1. Tìm cụm gần nhất 

min 0 0
( , ) min{ ( , ), 1,..., };m i

Q Q
I I I I i n      

m
V V V  , với 

mV  là cụm có tâm là 
0

mI ; 

Bƣớc 2. Tìm cụm láng giềng 

 For (
i SG

V V ) do 

  If (
0 0

( , )m iI I k  ) then 
i

V V V  ; EndIf; 

 EndFor; 

Bƣớc 3. Tìm tập ảnh tương tự 

 For (
j

V V ) do { , , 1,...,| |}j j

k k j j
IMG IMG I I V k V    ; EndFor; 

 Return IMG ; 

End. 

Mệnh đề 3.6. Độ phức tạp của Thuật toán 3.4 là ( )O n , với n  là số lượng 

đỉnh trong đồ thị S-kGraph. 

Chứng minh: 

Với mỗi chữ ký cần tra cứu, thuật toán duyệt tất cả các đỉnh của đồ thị S-

kGraph để tìm ra cụm phù hợp và trích xuất ra tập ảnh tương tự. Do đó, độ phức 

tạp của Thuật toán 3.4 là ( )O n  
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3.5.4. Phân rã cụm trong đồ thị S-kGraph 

Khi thực hiện gom cụm có thể xảy ra các trường hợp các cụm phân bố không 

đồng đều, do đó cần phân rã các cụm có bán kính quá lớn nhằm tạo ra sự đồng đều 

về mặt số lượng phần tử của các cụm. Điều này giúp cho quá trình tìm kiếm được 

chính xác hơn. Gọi 
1 2

{ , ,..., | [0,1]}
m i

       là dãy hệ số tỉ lệ phân rã có giá trị 

giảm dần. Quá trình phân rã cụm được thực hiện bằng cách lần lượt chọn tâm cụm 

có bán kính  
M M

r k  sao cho không vượt ra ngoài cụm ban đầu, nghĩa là thỏa 

điều kiện 
0

( , )    
M M

k I I k ; đồng thời không giao với các cụm con trước đó, 

nghĩa là phải thỏa điều kiện ( , )
M m m M

I I r k    , từ đó thực hiện phân phối các 

phần tử vào các cụm con tương ứng. Phương pháp phân rã được tác giả trình bày tại 

hội nghị WorldCist-2016 và được Nhà xuất bản Springer ấn hành (Bài báo số 3 

trong danh mục công trình của tác giả). 

Thuật toán phân rã cụm  *

0
{ | ( , ) , , 1,..., , }

i i
V I I J k J i n k N       được 

mô tả như sau: 

Thuật toán 3.5. Phân rã cụm 

Input: Tập 
1 2

{ , ,..., | [0,1]}
m i

       và cụm *

0
{ | ( , ) , , 1,..., , }

i i
V I I J k J i n k N      . 

Output: Tập các cụm đã được phân rã C . 

Function SplitCluster( , V ) 

Begin 

Bƣớc 1. Khởi tạo tập cụm đã được phân rã C  ; 

Bƣớc 2. Chọn hệ số phân rã lớn nhất max{ }
iM

    ; 

Bƣớc 3. Chọn phần tử \
M

I V C  thỏa điều kiện 
0

( , )    
M M

k I I k  và 

( , )
M m m M

I I r k    , với 
m

I  và 
m

r  lần lượt là tâm và bán kính của các cụm trong 

tập C  ( 1,..., 1m M  ); 

If tồn tại phần tử 
M

I  then  

Tạo cụm { | ( , ) }
M M M

V I V I I k     ; 

M
C C V  ; Quay lại Bước 3 

Else \
M

   ; Quay lại Bước 2; 

  EndIf; 

Bƣớc 4. Với mỗi phần tử J V  chưa được gom cụm, thực hiện phân bổ vào 

tập cụm C  dựa trên Quy tắc 3.1 về phân bố đã được đề xuất như trên; 

End. 
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  (a)-phân rã lần 1  (b)-phân rã lần 2  (c)-phân rã lần 3 

Hình 3.13. Minh họa một cụm lớn được phân rã thành nhiều cụm nhỏ  

Mệnh đề 3.7. Độ phức tạp của Thuật toán 3.5 là ( )O m n , với ,m n  là số lần phân 

rã và số lượng phần tử trong cụm phân rã. 

Chứng minh: Thuật toán thực hiện m  lần phân rã tương ứng với tập các hệ số tỉ lệ  

1 2
{ , ,..., | [0,1]}

m i
      . Mỗi lần thực hiện phân rã, thuật toán duyệt n  lần để chọn 

ra tâm và phân bố các phần tử vào cụm nhỏ hơn. Do đó, độ phức tạp của Thuật 

toán 3.5 là ( )O m n  

Định lý 3.5. Thuật toán 3.5 tách cụm V  thành các cụm con khác rỗng, rời nhau 

1 2
{ , ,..., }

M
C V V V , nghĩa là 

1 2
...

M
V V V V     và 

i j
V V  , với i j  và 

, {1,2,..., }i j M . 

Chứng minh: Thuật toán 3.5 lần lượt tạo các cụm con 
i

V  và phân phối các hình 

ảnh trong cụm V  vào các tập cụm con này. Sau đó, nếu vẫn còn phần tử chưa được 

gom cụm thì thực hiện theo Quy tắc 3.1 về phân bố hình ảnh. Vì vậy, tất cả các 

phần tử trong cụm V  đều được phân bố hoàn toàn vào tập cụm C . 

Gọi ,
i j

V V  là hai cụm bất kỳ trong tập C  và có hai tâm lần lượt là 
i

I  và 
j

I ; vì 

điều kiện chọn tâm cụm tại Bước 3 Thuật toán 3.5 là 
0

( , )
i M

d k I I k       nên cả 

hai tâm cụm 
i

I  và 
j

I  đều thuộc về cụm V . Do bán kính mỗi cụm là 
M

k  , nên các 

cụm ,
i j

V V  đều nằm trong cụm V . Hơn nữa, vì khoảng cách giữa hai tâm cụm 

( , )
i j i j i j

I I k k r r          nên các cụm không giao nhau  

3.5.5. Thực nghiệm tìm kiếm ảnh trên đồ thị S-kGraph 

Hình 3.14 mô tả phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị S-kGraph gồm hai 

pha: tiền xử lý để tạo đồ thị S-kGraph và thực hiện tìm kiếm ảnh. Kết quả của việc 

tìm kiếm ảnh là kết xuất ra một danh sách các hình ảnh tương tự với ảnh cho trước. 

Pha 1. Thực hiện tiền xử lý bao gồm các bước: 

Bƣớc 1. Tạo tập vec-tơ đặc trưng từ tập dữ liệu hình ảnh;  

Bƣớc 2. Chuyển tập vec-tơ đặc trưng của hình ảnh thành các chữ ký nhị phân;  

Bƣớc 3. Lần lượt tính toán khoảng cách của các chữ ký nhị phân của hình ảnh 

và chèn vào đồ thị S-kGraph. 
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Pha 2. Thực hiện tìm kiếm bao gồm các bước:  

Bƣớc 1. Trích xuất vec-tơ đặc trưng của ảnh tra cứu để tạo chữ ký nhị phân;  

Bƣớc 2. Tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph để tìm tập định danh hình ảnh;  

Bƣớc 3. Truy hồi các hình ảnh tương tự từ tập các định danh đã có. 

 
 

Hình 3.14. Mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị S-kGraph 

Các hình ảnh dưới đây mô tả ứng dụng thực nghiệm và các số liệu hiệu suất 

tìm kiếm của phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị S-kGraph. 

 
Hình 3.15. Một kết quả tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh MSRDI 



78 

 
 
 

Hình 3.16. Thời gian tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh COREL 

 
 

Hình 3.17. Thời gian tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh WANG 

 
 

Hình 3.18. Thời gian tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh CBIRimages 

 
Hình 3.19. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh CBIRimages

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh COREL (10 chủ đề) 

Th
ờ
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Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh WANG (80 chủ đề) 

Th
ờ
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Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh CBIR images (22 chủ đề) 

Th
ờ
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Hình 3.20. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh COREL và WANG 
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Hình 3.21. Thời gian tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh MSRDI 

 

Hình 3.22. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh MSRDI 

 
 

Hình 3.23. Thời gian tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh ImageCLEF 

 

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh MSRDI (31 chủ đề) 
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ờ
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Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh ImageCLEF (39 chủ đề) 
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Hình 3.24. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh ImageCLEF 

 
 

Hình 3.25. Thời gian tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh ImgColl02 

Phần thực nghiệm của phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị S-kGraph đã 

mô tả hiệu suất tìm kiếm. Đồ thị mô tả độ chính xác (precision), độ phủ (recall) ứng 

với từng tập dữ liệu ảnh được mô tả trong Hình 3.19, Hình 3.20, Hình 3.22, Hình 

3.24, Hình 3.26 tương ứng với từng tập dữ liệu ảnh. Mỗi hình mô tả độ chính xác 

và độ phủ của các chủ đề trong mỗi tập dữ liệu ảnh, mỗi chủ đề được mô tả thành 

một đường cong nhằm đánh giá độ chính xác khi tìm kiếm ảnh. 

  Thời gian tìm kiếm trung bình được mô tả tại Hình 3.16, Hình 3.17, Hình 

3.18, Hình 3.21, Hình 3.23, Hình 3.25; trong đó, mỗi chủ đề ảnh được đo đạc thời 

gian tìm kiếm và tính giá trị trung bình. 

Các giá trị về hiệu suất, thời gian tìm kiếm theo từng chủ đề và đánh giá so 

sánh cũng được trình bày cụ thể từ Bảng 3.8 đến Bảng 3.16. 

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh ImgColl02 (215 chủ đề) 

Th
ờ
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Hình 3.26. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh ImgColl02 
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Bảng 3.8. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh COREL (10 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất beach bus castle dinosaur elephant flower horse meal mountain peoples 

ave. precision 0,783151 0,866211 0,908421 0,728 0,878105 0,848105 0,856526 0,834947 0,808526 0,750182 

ave. recall 0,749617 0,8347 0,8739 0,6957 0,8389 0,8151 0,8176 0,7995 0,7695 0,712381 

ave. F-measure 0,766017 0,850163 0,890826 0,711484 0,858055 0,831275 0,836611 0,816839 0,788531 0,730793 

 

Bảng 3.9. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh CBIRimages (22 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ave. precision 0,843 0,780 0,769 0,796 0,862 0,807 0,828 0,720 0,777 0,799 0,890 0,805 0,773 0,723 0,744 0,784 0,736 0,818 0,869 0,818 0,970 0,805 

ave. recall 0,810 0,742 0,722 0,747 0,810 0,766 0,780 0,676 0,739 0,755 0,842 0,747 0,726 0,683 0,702 0,731 0,688 0,768 0,820 0,768 0,937 0,759 

ave. F-measure 0,826 0,760 0,744 0,771 0,835 0,786 0,803 0,697 0,757 0,777 0,865 0,775 0,749 0,702 0,722 0,756 0,711 0,792 0,844 0,792 0,953 0,782 

 

Bảng 3.10. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh WANG (80 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ave. precision 0,906 0,787 0,793 0,856 0,800 0,896 0,873 0,889 0,891 0,801 0,789 0,695 0,863 0,843 0,830 0,842 0,908 0,838 0,779 0,917 

ave. recall 0,872 0,752 0,759 0,827 0,762 0,859 0,836 0,850 0,851 0,762 0,754 0,661 0,829 0,804 0,792 0,805 0,872 0,802 0,741 0,895 

ave. F-measure 0,889 0,769 0,776 0,841 0,781 0,877 0,854 0,869 0,871 0,781 0,771 0,678 0,845 0,823 0,810 0,823 0,890 0,820 0,760 0,906 
                     

Giá trị hiệu suất 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ave. precision 0,951 0,944 0,826 0,807 0,788 0,815 0,832 0,950 0,778 0,722 0,908 0,930 0,839 0,858 0,840 0,794 0,815 0,772 0,884 0,853 

ave. recall 0,907 0,910 0,790 0,767 0,751 0,774 0,796 0,933 0,740 0,687 0,871 0,896 0,799 0,826 0,800 0,756 0,774 0,738 0,841 0,805 

ave. F-measure 0,929 0,927 0,8072 0,786 0,769 0,794 0,813 0,941 0,759 0,704 0,889 0,913 0,818 0,842 0,820 0,774 0,794 0,754 0,862 0,829 
                     

Giá trị hiệu suất 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

ave. precision 0,811 0,767 0,847 0,771 0,809 0,805 0,824 0,820 0,818 0,750 0,822 0,839 0,873 0,790 0,836 0,801 0,914 0,848 0,874 0,776 

ave. recall 0,769 0,726 0,806 0,733 0,769 0,763 0,785 0,780 0,778 0,708 0,780 0,798 0,830 0,752 0,795 0,761 0,870 0,806 0,831 0,739 

ave. F-measure 0,789 0,746 0,826 0,751 0,788 0,783 0,804 0,800 0,797 0,729 0,800 0,818 0,851 0,771 0,815 0,780 0,892 0,826 0,852 0,757 
                     

Giá trị hiệu suất 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

ave. precision 0,852 0,918 0,888 0,786 0,938 0,784 0,852 0,843 0,919 0,872 0,875 0,809 0,815 0,859 0,906 0,751 0,807 0,785 0,944 0,807 

ave. recall 0,811 0,873 0,846 0,748 0,894 0,744 0,811 0,801 0,878 0,829 0,835 0,769 0,777 0,829 0,862 0,714 0,767 0,749 0,902 0,766 

ave. F-measure 0,8317 0,895 0,866 0,766 0,915 0,764 0,831 0,822 0,898 0,850 0,854 0,789 0,795 0,844 0,883 0,732 0,786 0,767 0,922 0,786 
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Bảng 3.11. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh MSRDI (31 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ave. precision 0,939 0,913 0,896 0,920 0,914 0,911 0,911 0,896 0,892 0,916 0,925 0,922 0,870 0,866 0,901 0,914 

ave. recall 0,912 0,885 0,867 0,891 0,884 0,877 0,879 0,864 0,857 0,895 0,907 0,903 0,831 0,834 0,879 0,889 

ave. F-measure 0,925 0,899 0,881 0,905 0,899 0,894 0,895 0,880 0,874 0,905 0,916 0,912 0,850 0,850 0,890 0,901 
                 

Giá trị hiệu suất 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

ave. precision 0,900 0,892 0,891 0,891 0,883 0,880 0,896 0,863 0,886 0,891 0,894 0,872 0,879 0,871 0,877  

ave. recall 0,877 0,859 0,859 0,852 0,843 0,841 0,859 0,826 0,850 0,853 0,856 0,832 0,837 0,830 0,832  

ave. F-measure 0,888 0,875 0,875 0,871 0,863 0,860 0,877 0,844 0,868 0,871 0,874 0,851 0,857 0,850 0,854  

 

Bảng 3.12. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh ImageCLEF (39 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ave. precision 0,768 0,702 0,699 0,679 0,694 0,741 0,844 0,669 0,688 0,673 0,861 0,680 0,711 

ave. recall 0,746 0,670 0,667 0,646 0,661 0,703 0,801 0,636 0,654 0,640 0,822 0,647 0,677 

ave. F-measure 0,757 0,685 0,682 0,662 0,677 0,721 0,822 0,652 0,671 0,656 0,841 0,663 0,693 

Giá trị hiệu suất 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ave. precision 0,881 0,919 0,684 0,755 0,848 0,693 0,710 0,919 0,889 0,726 0,687 0,906 0,946 

ave. recall 0,839 0,877 0,650 0,719 0,806 0,660 0,675 0,879 0,845 0,691 0,653 0,863 0,905 

ave. F-measure 0,859 0,897 0,667 0,736 0,827 0,676 0,692 0,899 0,866 0,708 0,670 0,884 0,925 

Giá trị hiệu suất 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

ave. precision 0,708 0,698 0,900 0,932 0,936 0,860 0,655 0,748 1,000 0,781 0,898 0,932 0,956 

ave. recall 0,671 0,664 0,859 0,894 0,897 0,814 0,611 0,709 0,990 0,743 0,859 0,892 0,917 

ave. F-measure 0,689 0,680 0,879 0,912 0,916 0,836 0,632 0,728 0,995 0,762 0,878 0,912 0,936 
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Bảng 3.13. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của tập ảnh ImgColl02 (215 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ave. precision 0,780 0,613 0,635 0,635 0,679 0,611 0,657 0,543 0,607 0,645 0,758 0,629 0,546 0,575 0,610 0,602 0,559 0,649 0,740 0,745 0,914 0,637 

ave. recall 0,741 0,580 0,595 0,593 0,636 0,577 0,616 0,509 0,574 0,606 0,712 0,579 0,512 0,543 0,573 0,547 0,522 0,608 0,694 0,699 0,863 0,598 

ave. F-measure 0,760 0,596 0,614 0,613 0,657 0,594 0,636 0,526 0,590 0,625 0,734 0,603 0,528 0,559 0,591 0,573 0,540 0,628 0,716 0,721 0,888 0,616 
                       

Giá trị hiệu suất 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ave. precision 0,647 0,666 0,833 0,581 0,746 0,625 0,660 0,607 0,589 0,615 0,587 0,600 0,541 0,526 0,565 0,505 0,541 0,539 0,539 0,541 0,589 0,549 

ave. recall 0,614 0,632 0,793 0,552 0,709 0,597 0,627 0,576 0,560 0,578 0,557 0,570 0,514 0,499 0,537 0,477 0,513 0,512 0,512 0,514 0,560 0,521 

ave. F-measure 0,630 0,649 0,813 0,566 0,727 0,611 0,643 0,591 0,574 0,596 0,571 0,585 0,527 0,512 0,551 0,491 0,527 0,525 0,525 0,527 0,574 0,535 
                       

Giá trị hiệu suất 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

ave. precision 0,545 0,600 0,602 0,521 0,514 0,573 0,538 0,546 0,609 0,551 0,518 0,532 0,596 0,596 0,524 0,519 0,575 0,661 0,650 0,599 0,580 0,513 

ave. recall 0,517 0,569 0,571 0,494 0,489 0,544 0,511 0,518 0,578 0,523 0,492 0,505 0,566 0,566 0,497 0,492 0,546 0,627 0,617 0,566 0,541 0,486 

ave. F-measure 0,531 0,584 0,5863 0,507 0,501 0,558 0,524 0,532 0,593 0,536 0,505 0,518 0,580 0,581 0,510 0,506 0,560 0,644 0,633 0,582 0,560 0,499 
                       

Giá trị hiệu suất 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

ave. precision 0,640 0,527 0,592 0,617 0,699 0,910 0,880 0,881 0,889 0,886 0,878 0,907 0,878 0,890 0,913 0,910 0,913 0,868 0,871 0,904 0,915 0,905 

ave. recall 0,602 0,501 0,563 0,586 0,663 0,872 0,843 0,845 0,849 0,846 0,837 0,865 0,837 0,848 0,879 0,881 0,879 0,826 0,829 0,868 0,885 0,868 

ave. F-measure 0,621 0,514 0,577 0,602 0,680 0,891 0,861 0,863 0,869 0,866 0,857 0,885 0,857 0,868 0,896 0,895 0,895 0,847 0,849 0,886 0,900 0,886 
                       

Giá trị hiệu suất 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

ave. precision 0,900 0,907 0,907 0,895 0,879 0,891 0,867 0,898 0,899 0,897 0,884 0,885 0,875 0,881 0,910 0,880 0,881 0,889 0,886 0,878 0,907 0,878 

ave. recall 0,860 0,868 0,869 0,856 0,836 0,848 0,825 0,860 0,857 0,855 0,844 0,844 0,832 0,839 0,872 0,843 0,845 0,849 0,846 0,837 0,865 0,837 

ave. F-measure 0,879 0,887 0,888 0,875 0,857 0,869 0,846 0,879 0,878 0,876 0,863 0,864 0,853 0,860 0,891 0,861 0,863 0,869 0,866 0,857 0,885 0,857 
                       

Giá trị hiệu suất 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

ave. precision 0,913 0,910 0,913 0,868 0,871 0,904 0,915 0,905 0,900 0,907 0,907 0,907 0,895 0,879 0,891 0,867 0,898 0,899 0,897 0,884 0,898 0,885 

ave. recall 0,879 0,881 0,879 0,826 0,829 0,868 0,885 0,868 0,860 0,874 0,868 0,869 0,856 0,836 0,848 0,825 0,860 0,857 0,855 0,844 0,860 0,844 

ave. F-measure 0,896 0,895 0,895 0,847 0,849 0,886 0,900 0,886 0,879 0,890 0,887 0,888 0,875 0,857 0,869 0,846 0,879 0,878 0,876 0,863 0,879 0,864 
                       

Giá trị hiệu suất 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 

ave. precision 0,878 0,673 0,584 0,599 0,671 0,589 0,678 0,626 0,698 0,760 0,545 0,613 0,589 0,691 0,675 0,620 0,647 0,749 0,668 0,587 0,799 0,891 

ave. recall 0,835 0,640 0,555 0,569 0,637 0,560 0,644 0,594 0,661 0,722 0,517 0,582 0,559 0,657 0,642 0,587 0,615 0,712 0,634 0,557 0,762 0,847 

ave. F-measure 0,856 0,656 0,569 0,584 0,653 0,574 0,660 0,609 0,679 0,740 0,531 0,597 0,574 0,674 0,658 0,603 0,630 0,730 0,650 0,571 0,780 0,868 
                       

Giá trị hiệu suất 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 

ave. precision 0,868 0,720 0,647 0,638 0,594 0,673 0,880 0,592 0,493 0,790 0,793 0,623 0,671 0,653 0,627 0,705 0,610 0,790 0,621 0,609 0,593 0,665 

ave. recall 0,826 0,684 0,615 0,608 0,564 0,640 0,850 0,562 0,468 0,750 0,754 0,592 0,638 0,620 0,596 0,670 0,580 0,751 0,585 0,577 0,561 0,632 

ave. F-measure 0,846 0,702 0,631 0,623 0,578 0,656 0,865 0,577 0,480 0,770 0,773 0,607 0,654 0,636 0,611 0,687 0,594 0,770 0,602 0,593 0,576 0,648 
                       

Giá trị hiệu suất 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

ave. precision 0,599 0,591 0,633 0,604 0,669 0,642 0,532 0,618 0,633 0,665 0,656 0,685 0,689 0,810 0,650 0,808 0,600 0,708 0,773 0,741 0,645 0,835 

ave. recall 0,569 0,561 0,600 0,574 0,635 0,610 0,502 0,586 0,601 0,632 0,623 0,650 0,654 0,769 0,617 0,768 0,570 0,673 0,735 0,704 0,612 0,794 

ave. F-measure 0,583 0,5760 0,616 0,589 0,651 0,626 0,516 0,601 0,617 0,648 0,639 0,667 0,671 0,789 0,633 0,788 0,584 0,690 0,754 0,722 0,628 0,814 
                       

Giá trị hiệu suất 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215      

ave. precision 0,645 0,835 0,567 0,662 0,711 0,699 0,712 0,737 0,717 0,618 0,695 0,809 0,538 0,663 0,597 0,812 0,589      

ave. recall 0,612 0,794 0,536 0,629 0,675 0,664 0,676 0,700 0,682 0,588 0,660 0,768 0,511 0,629 0,567 0,771 0,559      

ave. F-measure 0,628 0,814 0,551 0,645 0,693 0,681 0,693 0,718 0,699 0,603 0,677 0,788 0,524 0,646 0,581 0,791 0,573      
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Bảng 3.14. Hiệu suất tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph của các tập dữ liệu ảnh 

Tập dữ liệu ảnh Số lƣợng ảnh 
Thời gian 

tạo cụm (msec) 

Số lƣợng 

đỉnh cụm 

average 

precision 

average 

recall 

average 

F-measure 

Thời gian tìm kiếm 

trung bình (msec) 

COREL 1.000 3884,4075 12 0,826185 0,790653 0,808028 6,260010 

CBIRimages 1.344 3088,8046 14 0,802329 0,759366 0,780256 8,199417 

WANG 10.800 71884,9236 42 0,832874 0,794125 0,813038 82,637803 

MSRDI 15.270 184579,5275 24 0,896505 0,86401 0,879957803 176,5775989 

ImageCLEF 20.000 698850,0235 8 0,794522 0,75786 0,775758287 226,641098 

ImgColl02 63.984 1479116,593 39 0,716659437 0,681516 0,698637 487,6986985 

Bảng 3.15. So sánh độ chính xác tìm kiếm trên tập ảnh COREL 

Phƣơng pháp beach bus castle dinosaur elephant flower horse meal mountain peoples TB 

M. K. Kundu without RF [54] 0,6 0,69375 0,6125 0,99375 0,8125 0,8625 0,9 0,75625 0,59375 0,7375 
 

0,75625 

M. K. Kundu with RF [54] 0,9625 0,9625 0,9375 0,96875 0,98125 0,98125 0,99375 0,996875 0,996875 0,8125 0,959375 
Y. Yang et al. [121]  0,8375 0,875 0,85 0,8875 0,89375 0,9 0,925 0,9375 0,9375 0,7875 0,883125 

Chu-Hui Lee [56] 0,8 0,825 0,81875 0,8375 0,85 0,875 0,8875 0,9 0,9 0,7625 0,845625 

PP. Đề xuất (S-kGraph) 0,7831 0,8662 0,908 0,728 0,878 0,8481 0,8565 0,835 0,808 0,750 0,826 

 

Bảng 3.16. So sánh thời gian tìm kiếm trên tập ảnh COREL 

Phƣơng pháp Thời gian tìm kiếm 

M. K. Kundu [54] 0,434375 sec 
Y. Yang et al. [121]  0,58875 sec 

Chu-Hui Lee [56] 0,3284375 sec 

PP. Đề xuất 6,260010 (msec) 
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Ứng dụng thực nghiệm tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị S-kGraph được mô tả tại 

Hình 3.15 bao gồm hai giai đoạn theo như Hình 3.14. Trong giai đoạn thứ nhất, 

ứng dụng thực hiện quá trình tạo đồ thị S-kGraph từ tập dữ liệu ảnh. Giai đoạn thứ 

hai của ứng dụng thực hiện tìm kiếm ảnh và kết xuất ra một tập ảnh tương tự với 

ảnh cho trước dựa trên cơ sở đối sánh chữ ký nhị phân theo độ đo tương tự   trên 

đồ thị S-kGraph. Hình 3.15 là một kết quả tìm kiếm trên tập dữ liệu ảnh MSRDI, 

bao gồm một tập ảnh tương tự đã tìm kiếm được ứng với ảnh tra cứu. 

Thực nghiệm trên các tập dữ liệu mẫu gồm COREL, CBIRimages, WANG, 

MSRDI, ImageCLEF, ImgColl02. Với mỗi hình ảnh, ứng dụng thực hiện đánh giá 

hiệu suất và thời gian tìm kiếm. Thời gian tìm kiếm trung bình được mô tả bằng đồ 

thị tại Hình 3.16, Hình 3.17, Hình 3.18, Hình 3.21, Hình 3.23, Hình 3.25. Theo 

như hình dạng của đồ thị cho thấy sự biến thiên về thời gian tìm kiếm, nguyên nhân 

là vì số lượng các chữ ký phân bố không đồng đều trong các cụm và số lượng các 

cụm láng giềng tương ứng với mỗi cụm là khác nhau, điều này dẫn đến tốc độ tìm 

kiếm ứng với mỗi hình ảnh sẽ khác nhau. 

Hiệu suất tìm kiếm được mô tả tại Hình 3.19, Hình 3.20, Hình 3.22, Hình 

3.24, Hình 3.26; trong mỗi đồ thị mô tả độ chính xác tìm kiếm theo các chủ đề của 

hình ảnh, các giá trị độ chính xác của mỗi chủ đề được mô tả bằng một đường cong 

trên đồ thị. Hình dạng của các đường cong cho thấy phương pháp tìm kiếm ảnh trên 

đồ thị S-kGraph có độ chính xác tương đối cao và hiệu quả, điều này đã minh chứng 

tính đúng đắn của phương pháp tìm kiếm ảnh đã được đề xuất. 

Trên cơ sở các giá trị hiệu suất đã có, Bảng 3.8 đến Bảng 3.13 là tổng hợp các 

giá trị hiệu suất tìm kiếm trung bình theo từng chủ đề của các tập dữ liệu ảnh. Qua 

các số liệu của các bảng này cho thấy phương pháp tìm kiếm đề xuất đã đạt được 

mục tiêu đề ra ban đầu của luận án, tức là tăng tốc độ và đảm bảo độ chính xác của 

quá trình tìm kiếm. Các số liệu của Bảng 3.14 là tổng hợp tất cả các giá trị hiệu suất 

để từ đó dễ dàng đánh giá tính hiệu quả của phương pháp. Bảng 3.15, Bảng 3.16 

gồm các số liệu đánh giá và so sánh giữa các phương pháp khác nhằm minh chứng 

tính hiệu quả của phương pháp đề xuất. 

So với phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên cây Sig-Tree, phương pháp dựa 

trên đồ thị S-kGraph đã giải quyết được những khuyết điểm về quá trình phân cụm 
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phân cấp. Thời gian và độ chính xác của phương pháp S-kGraph đã cải thiện đáng 

kể so với phương pháp Sig-Tree và phương pháp gom cụm. Sau mỗi lần thay đổi 

cấu trúc cây Sig-Tree, các cụm được tạo ra có thể chứa các phần tử giống nhau dẫn 

đến dư thừa dữ liệu giữa các cụm và có thể tạo ra các phần tử khác biệt trong một 

cụm. Phương pháp đồ thị S-kGraph đã giải quyết vấn đề xung đột dữ liệu giữa các 

cụm và cũng là một phương pháp tìm kiếm ảnh hiệu quả. 

Trong phương pháp gom cụm để tạo đồ thị S-kGraph, việc phân bố một phần 

tử mới dựa trên độ đo tương tự có tâm cụm cố định. Nếu số lượng phần tử của một 

cụm càng nhiều thì tâm cụm ban đầu không thể hiện hết các đặc trưng của tất cả 

phần tử của cụm. Để đối sánh được đặc trưng của mỗi phần tử khi thực hiện gom 

cụm, ta cần có phương pháp tạo ra phần tử đại diện cụm trong đồ thị S-kGraph sao 

cho phần tử đại diện này thể hiện được các đặc trưng của cụm đồng thời không làm 

thay đổi tâm cụm cũng như không thay đổi cấu trúc đồ thị S-kGraph ban đầu. Do 

đó, mỗi một cụm cần kết nối với một vec-tơ đặc trưng làm trung gian sao cho sau 

quá trình huấn luyện thì vec-tơ này thể hiện được đặc trưng của một cụm nhưng 

đồng thời vẫn đảm bảo được tốc độ gom cụm. 

3.6. Xây dựng đồ thị S-kGraph dựa trên mạng Sig-SOM 

3.6.1. Xây dựng cấu trúc mạng Sig-SOM 

Luận án xây dựng cấu trúc mạng Sig-SOM với dữ liệu đầu vào là chữ ký nhị 

phân, đầu ra là cấu trúc dữ liệu đồ thị S-kGraph sao cho mỗi cụm của đồ thị kết nối 

với một vec-tơ đặc trưng gọi là vec-tơ trọng số. Sau một quá trình huấn luyện, các 

vec-tơ trọng số thể hiện các đặc trưng của các chữ ký hình ảnh trong cụm. Hơn nữa, 

trong cấu trúc mạng Sig-SOM phải có cơ chế mở rộng đồ thị S-kGraph tại tầng đầu 

ra theo như Quy tắc 3.1 đã đề xuất. 

 
Hình 3.27. Mô hình mạng Sig-SOM 
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Cấu trúc mạng Sig-SOM là sự kết hợp giữa mạng SOM và đồ thị S-kGraph 

nhằm cải tiến quá trình gom cụm trên đồ thị S-kGraph. Cấu trúc mạng Sig-SOM 

được kế thừa từ cấu trúc bản đồ tự tổ chức SOM (Self-Organizing Map) [40] và đồ 

thị S-kGraph. Theo Hình 3.27, cấu trúc mạng Sig-SOM bao gồm một tầng đầu vào 

và một tầng đầu ra; giữa tầng đầu vào và tầng đầu ra được kết nối đầy đủ với nhau 

bằng các vec-tơ trọng số. Quá trình huấn luyện của mạng Sig-SOM dựa trên cơ sở 

quy luật tương tranh để chọn cụm chiến thắng trên đồ thị S-kGraph để huấn luyện 

các vec-tơ kết nối. Kết quả của quá trình huấn luyện mạng Sig-SOM là một đồ thị 

S-kGraph để làm cơ sở tìm kiếm ảnh tương tự. 

Phương pháp gom cụm dựa trên mô hình SOM và ứng dụng tìm kiếm ảnh 

được giới thiệu trong nhiều công trình gần đây như: trích xuất đặc trưng hình ảnh và 

thực hiện gom cụm bằng mô hình SOM nhằm phục vụ cho bài toán tìm kiếm ảnh 

[99], sử dụng SOM để gom cụm đặc trưng màu sắc và đặc trưng cấu trúc của hình 

ảnh nhằm tìm kiếm ảnh tương tự [41],  gom cụm đặc trưng cấu trúc hình ảnh bằng 

mô hình mạng SOM và tìm kiếm ảnh tương tự [76, 105], xây dựng các mô hình tìm 

kiếm ảnh dựa trên mạng SOM và các cấu trúc cây phân cấp [23, 93, 101], v.v. 

Nhằm gom cụm các chữ ký nhị phân để tạo thành đồ thị S-kGraph, phần này 

đề xuất cấu trúc mạng Sig-SOM với dữ liệu đầu vào là các chữ ký hình ảnh 

1 2
( ) ...

N
Sig I bb b  và cho dữ liệu đầu ra là các cụm ,

j j j
V C k    , đồng thời mạng 

Sig-SOM cho phép tạo mới các cụm đầu ra nhằm gom cụm các chữ ký hình ảnh 

không thỏa điều kiện trên các cụm hiện tại. Giữa tầng đầu vào và tầng đầu ra của 

mạng Sig-SOM được kết nối đầy đủ với nhau qua các vec-tơ trọng số kết nối 

1 2
, ,...,

n
W W W , với 

1 2
( , ,..., )

j j j Nj
W w w w , {0,1}

ij
w  . Trên cơ sở mạng SOM [40], cấu 

trúc mạng Sig-SOM được định nghĩa như sau: 

Định nghĩa 3.8. Mạng Sig-SOM là mạng SOM, trong đó lớp đầu vào ứng với 

một chữ ký nhị phân 
1 2

( ) ...
N

Sig I bb b , {0,1}
i

b   và lớp đầu ra gồm n  thành phần 

tương ứng với các cụm trong đồ thị chữ ký - ( , )
SG SG

S kGraph V E . Mỗi một cụm thứ 

j  ở tầng đầu ra được kết nối đầy đủ với N  thành phần của tầng đầu vào. Mỗi cung 

kết nối từ thành phần thứ i  của lớp đầu vào đến cụm thứ j  thuộc tầng đầu ra có 

một trọng số kết nối là {0,1}
ij

w  . 
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Trên cơ sở cấu trúc mạng Sig-SOM, quá trình gom cụm thực hiện dựa trên sự 

tương tranh để tìm ra cụm chiến thắng ứng với mỗi chữ ký nhị phân 

1 2
( ) ...

N
Sig I bb b . Do đó, ta cần phải xác định quy luật chiến thắng trong quá trình 

gom cụm này. Trên cơ sở độ đo tương tự đã đề nghị, trong phần này định nghĩa cụm 

chiến thắng như sau: 

Định nghĩa 3.9. Gọi 
1 2

( ) ...
N

Sig I bb b  là chữ ký nhị phân của ảnh I  và tập 

0 0 0

1 2
{ ( ), ( ),..., ( )}

n
SIG Sig I Sig I Sig I  là tập chữ ký nhị phân của các tâm cụm tại tầng 

đầu ra của mạng Sig-SOM. Cụm chiến thắng 
m

V  ứng với dữ liệu đầu vào 

1 2
( ) ...

N
Sig I bb b  thỏa điều kiện sau đây: 

0 0( , ) max{ ( , ) | 1,..., }
m i

I I I I i n    (3.12) 

với 
0( , ) ( , ) ( , )O O C C

i O I I C I Ii i
I I d sig sig d sig sig       và , (0,1), 1       

1

1
( , ) ( [ ]  [ ])

N
O O O C

O I I I Ii i
i

d sig sig NOT Sig i XOR Sig i
N 

   

1

1
( , ) ( [ ]  [ ])

M
C C C C

C I I I Ii i
i

d sig sig NOT Sig i XOR Sig i
M 

   

Khi đó, cụm chiến thắng 
m

V  là cụm kết nối trực tiếp với vec-tơ chiến thắng 
m

W  

Tuy nhiên, quy luật tương tranh chọn cụm chiến thắng tại Định nghĩa 3.9 phải 

đảm bảo tìm ra được cụm gần nhất ứng với chữ ký 
1 2

( ) ...
N

Sig I bb b  theo độ đo 

tương tự   đã đề nghị tại Định nghĩa 3.4. Định lý 3.6 sau đây chứng minh được 

tính đúng đắn của quy luật chọn cụm chiến thắng. 

Định lý 3.6. Nếu 
m

V  là cụm chiến thắng ứng với dữ liệu đầu vào 
1 2

( ) ...
N

Sig I bb b  

thì khoảng cách 
0

( , )mI I  là ngắn nhất, nghĩa là: 

0 0
( , ) min{ ( , ) | 1,...,| |}m i

SG
I I I I i V    (3.13) 

với 
0

iI  là tâm của cụm 
i SG

V V  và   là độ đo tương tự theo Định nghĩa 3.4. 

Chứng minh: 

Theo Định nghĩa 3.3 và Định nghĩa 3.9 ta có: 

( , ) ( , )O O O O

O I J I J
sig sig d sig sig   =  

= 
1

1
( [ ]  [ ]) ( [ ]  [ ])

N
O O O O

I J I J
i

sig i XOR sig i NOT sig i XOR sig i
N 

  = 1  

Suy ra: ( , ) 1 ( , )I J I J

O O O O O
sig sig d sig sig    

Tương tự, ta cũng có ( , ) 1 ( , )C C C C

C I J I J
sig sig d sig sig    

Suy ra 0 0

0
( , ) ( ) ( ( , ) ( , ))

m mI Im I I

O O O C C C
I I d sig sig d sig sig           = 

0
1 ( , )mI I  

Nếu 
0 0( , ) max{ ( , ), 1,..., }
m i

I I I I i n    thì 
0 0

( , ) min{ ( , ) | 1,...,| |}m i

SG
I I I I i V    
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3.6.2. Thuật toán huấn luyện mạng Sig-SOM 

Để tìm kiếm được chính xác, mạng Sig-SOM phải trải qua quá trình huấn 

luyện. Quá trình này thực hiện việc tinh chỉnh các vec-tơ trọng số kết nối 

1 2
( , ,..., )

j j j Nj
W w w w  nhằm phân loại chính xác các chữ ký hình ảnh đầu vào. Với 

mỗi chữ ký hình ảnh 
1 2

( ) ...
N

Sig I bb b  trong tập huấn luyện, thực hiện việc tính độ 

đo phù hợp theo Định nghĩa 3.9 là ( , )
i i

I W , ( , ) [0,1]
i i

I W   ứng với các trọng số 

kết nối 
1 2

( , ,..., )
j j j Nj

W w w w . Dựa trên độ đo phù hợp này, ta chọn ra được cụm 

chiến thắng 
J

V , nghĩa là ( , ) max{ ( , ) | 1,2,..., }
i J i j

I W I W j n   , sau đó thuật toán 

kiểm tra điều kiện tương ứng trên mỗi cụm để làm cơ sở phân lớp hoặc tạo ra phân 

lớp mới trên mạng Sig-SOM cho mỗi chữ ký hình ảnh. Sau quá trình huấn luyện, 

mạng Sig-SOM có các trọng số kết nối mới được cập nhật và một tập các gom cụm 

mới. Để thực hiện quá trình huấn luyện này, ta cần định nghĩa quy tắc huấn luyện 

phù hợp cho mô hình mạng Sig-SOM, từ đó làm tiền đề cho quá trình tìm kiếm ảnh. 

Quy tắc huấn luyện mạng Sig-SOM được mô tả như sau: 

Quy tắc 3.2. Gọi 
1 2

( ) ...
N

Sig I bb b là chữ ký nhị phân của ảnh I . Gọi 

1 2
( , ,..., )

m m m Nm
W w w w  là vec-tơ trọng số kết nối tại thời điểm t . Quy tắc huấn luyện 

mạng Sig-SOM tại thời điểm 1t   ứng với dữ liệu đầu vào 
1 2

( ) ...
N

Sig I bb b  được 

xác định như sau: 

( 1) ( )

, ,

t t

i m i i m
w b w    (3.14) 

( 1) ( )

, ,

t t

i j i i j
w b w     (3.15) 

với j m  và 1,...,j n  

Quy tắc huấn luyện phải đảm bảo độ đo tương tự của cụm chiến thắng gia tăng 

và làm giảm độ tương tự các cụm còn lại tương ứng với các thời điểm trước và sau 

khi huấn luyện. Định lý sau chứng minh tính đúng đắn của quá trình huấn luyện. 

Định lý 3.7. Đặt 
1 2

( ) ...
N

Sig I bb b  là dữ liệu đầu và ( )

1 2
( , ,..., )t

m m m Nm
W w w w  là  vec-

tơ trọng số kết nối tại thời điểm t . Ta có:  
( ) ( 1)( ( ), ) ( ( ), )t t

m m
Sig I W Sig I W    (3.16) 

Chứng minh: 

Ta có: 
( 1) ( 1( 1 ))( , ) ( , ) ( , )t I I

m O O O C C C

t tW WI W d sig sig d sig sig    
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 = 

( 1) ( 1)

, .
1 1

(   ) (   )
N M

t t

i i m i i m
i i

NOT b XOR w NOT b XOR w

N M
 

 

 

 
     

 = 

( ) ( )

, ,
1 1

(   ( )) (   ( ))
N M

t t

i i i m i i i m
i i

NOT b XOR b w NOT b XOR b w

N M
  

  
    

   

( ) ( )

, ,
1 1

(   ) (   )
N M

t t

i i m i i m
i i

NOT b XOR w NOT b XOR w

N M
  

 
    

Suy ra: ( ) ( 1)( ( ), ) ( ( ), )t t

m m
Sig I W Sig I W    

Dựa trên cơ sở lý thuyết đã đề nghị, luận án đưa ra thuật toán huấn luyện mạng 

Sig-SOM theo phương pháp học không giám sát như sau: 

Thuật toán 3.6. Thuật toán huấn luyện mạng Sig-SOM 

Input: Tập huấn luyện 
1 2

{ ( ) ( , ,..., ) | 1,..., }
i i i iN

Sig I b b b i K    . 

Output: Mạng Sig-SOM sau khi đã huấn luyện. 

Function SigSOMTraining( ) 

Begin 

Bƣớc 1. Khởi tạo mạng 

Khởi tạo tập huấn luyện   gồm K  vec-tơ các chữ ký nhị phân 

1
( ) ( ,..., )

i i iN
Sig I b b mô tả tập các hình ảnh ={ | 1,..., }

i
I i K  ;  

Khởi tạo tầng đầu ra bao gồm  n  cụm { , }
j j j

V C k     , 

với
1

( ,..., ), {0,1}
j j jN jk

C c c c  , 1,..., , 1,...,k N j n  ;  

Khởi tạo tập trọng số 
1 2

{ | ( , ,..., ), {0,1}, 1,2,..., }
j j j j nj ij

W W W w w w w i n    ; 

Ứng với mỗi vec-tơ chữ ký nhị phân đầu vào ( )
i

Sig I  gán tập S=  và thực 

hiện từ Bƣớc 2 đến Bƣớc 4 như sau: 

Bƣớc 2. Chọn cụm chiến thắng ứng với chữ ký ( )
i

Sig I  

If W S  then go to  Bước 4 

Else Tính ( , )
i i

I W  với \
j

W W S  của các cụm tại tầng đầu ra; 

Chọn cụm chiến thắng 
J

V : ( ( , ) max{ ( , ) | 1,2,..., }
i J i j

I W I W j n   ); 

 EndIf; 

Bƣớc 3. Kiểm tra điều kiện cụm 

Tính độ đo tương tự   giữa vec-tơ đầu vào ( )
i

Sig I  và tâm  
1

( ,..., )
j j jN

C c c ; 

If ( ( ), )
i j j

Sig I C k   then 

Vec-tơ đầu vào ( )
i

Sig I  thuộc về cụm  
J

V ; 

Huấn luyện vec-tơ trọng số kết nối 
J

W  như sau:  
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( 1) ( )

, ,

t t

i J i i J
w b w    ; 

( 1) ( )

, ,

t t

i j i i j
w b w     , với j J  và 1,...,j n  

Else { }
J

S S W  ; go to Bước 2; 

EndIf; 

Bƣớc 4. Tạo cụm mới  

Tìm cụm gần nhất 
m

V  với 
J

V ; 

(nghĩa là ( ( , ) ) min{( ( , ) ), 1,..., }
J m m J i i

C C k C C k i n       ) 

Đặt  0
( ( , ) ) / 0

J m m
k C C k     ; 

If 
0

0k   then  

Tạo cụm 
0 0 0 0

, : ( )
i

V C k C Sig I    ; 

Tạo vec-tơ kết nối 
0 1,0 0

( ,..., )
N

W w w , với 
,0i

w  là giá trị ngẫu nhiên 

trong tập {0,1}; 

EndIf; 

If 
0

0k   then  

Vec-tơ đầu vào ( )
i

Sig I  thuộc về cụm 
m

V ;  

Huấn luyện vec-tơ 
m

W  như sau: 

   
( 1) ( )

, ,

t t

i m i i m
w b w    ; 

( 1) ( )

, ,

t t

i j i i j
w b w    , với j m  và 1,...,j n ; 

 EndIf; 

Return Sig-SOM Network; 

End. 

Mệnh đề 3.8. Độ phức tạp của Thuật toán 3.6  là ( )O K , với K  là số lượng phần 

tử của tập chữ ký  . 

Chứng minh: 

Trong Bước 1, thuật toán thực hiện các thao tác khởi tạo cho mạng Sig-SOM 

nên số phép toán thực hiện của bước này là 
1

C  (hằng số). Từ Bước 2 đến Bước 4 

thuật toán duyệt lần lượt từng chữ ký trong tập  . Gọi i  là số lượng cụm tại tầng 

đầu ra (1 i n  , với n  là số lượng cụm tối đa tại tầng đầu ra), Bước 2 thực hiện i  

lần duyệt để tìm được cụm chiến thắng. Bước 3 của thuật toán thực hiện huấn luyện 

trên các vec-tơ đặc trưng của các cụm hiện hành. Vì Bước 2 và Bước 3 thực hiện 

kề nhau nên số phép toán của hai bước này là 
2 3

( ) i C C , với 
2 3
,C C  là hằng số. 

Bước 4 của thuật toán thực hiện tạo cụm mới và huấn luyện lại các vec-tơ đặc 

trưng của các cụm hiện hành, do đó số phép toán của Bước 4 là 
4

i C . Vì Bước 4 

tách rời Bước 2 và Bước 3 nên số phép toán của thuật toán này là 

2 3 4
max{ ( ), }   K i C C i C . Do số lượng cụm hiện hành i  không đáng kể so với số 

lượng phần tử của tập chữ ký   nên độ phức tạp của Thuật toán 3.6 là ( )O K  
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3.6.3. Thuật toán tìm kiếm ảnh trên mạng Sig-SOM 

Thuật toán tìm kiếm ảnh tìm ra tập các hình ảnh tương tự với ảnh tra cứu 
Q

I . 

Dựa trên cấu trúc mạng Sig-SOM sau khi đã được huấn luyện, thuật toán xác định 

được cụm 
J

V  lưu trữ các chữ ký hình ảnh có độ tương tự nhiều nhất, sau đó thực 

hiện việc kết xuất ra kết quả gồm các hình ảnh tương tự ứng với cụm 
J

V . 

Sau khi thực hiện quá trình tìm kiếm ảnh tương tự chọn ra các hình ảnh có độ 

tương tự nhiều nhất với ảnh 
Q

I . Với mỗi hình ảnh 
Q

I  và ngưỡng khoảng cách cụm 

k , thuật toán tìm kiếm ảnh tương tự thực hiện như sau: 

Thuật toán 3.7. Thuật toán tìm kiếm ảnh 

Input: Ảnh cần tìm kiếm 
Q

I  và mạng Sig-SOM sau khi huấn luyện. 

Output: Tập ảnh tương tự IMG . 

Function SigSOMRetrieval(
Q

I , Sig-SOM) 

Begin 

Bƣớc 1. Khởi tạo 

Khởi tạo tập ảnh kết quả IMG  ; Khởi tạo tập cụm V   ; 

Bƣớc 2. Gom cụm 

Tính ( , )
Q i

I W , với W, 1,...,
j

W j n  ; 

Chọn cụm chiến thắng 
J

V  : ( ( , ) max{ ( , ) | 1,2,..., }
i J i j

I W I W j n   ; 

{ }
J

V V V  ; 

 Bƣớc 3. Tìm các cụm láng giềng 

For 
i SG

V V  do  If 0 0( , )
m i

I I k   then 
i

V V V  ; EndIf; 

 EndFor; 

Bƣớc 4. Tìm kiếm ảnh tương tự  

For 
j

V V  do { , 1,...,| |}k

j j j
IMG IMG I V k V    ; EndFor; 

Return Tập ảnh tương tự IMG ; 

End. 

Mệnh đề 3.9. Độ phức tạp của Thuật toán 3.7 là ( )O n , với n  là số lượng đỉnh 

trong đồ thị S-kGraph tại tầng đầu ra của mạng Sig-SOM. 

Chứng minh: 

Với mỗi chữ ký cần tra cứu trên mạng Sig-SOM, thuật toán cần thực hiện n  

phép toán để tìm cụm chiến thắng tại tầng đầu ra. Sau đó, thuật toán trích xuất tập 

ảnh tương tự. Do đó, độ phức tạp của Thuật toán 3.7 là ( )O n  
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3.6.4. Thực nghiệm tìm kiếm ảnh trên mạng Sig-SOM 

 
Hình 3.28. Mô hình tìm kiếm ảnh dựa trên mạng Sig-SOM 

Phương pháp tìm kiếm dựa trên mạng Sig-SOM bao gồm hai giai đoạn. Giai 

đoạn tiền xử lý bao gồm các bước: (1) Trích xuất vec-tơ đặc trưng của tập dữ liệu 

ảnh; (2) Tạo chữ ký nhị phân cho tập dữ liệu ảnh; (3) Dựa trên cấu trúc mạng Sig-

SOM, huấn luyện và gom cụm chữ ký nhị phân theo Thuật toán 3.6. 

Giai đoạn tìm kiếm ảnh bao gồm các bước: (1) Trích xuất vec-tơ đặc trưng của 

ảnh tra cứu; (2) Tạo chữ ký nhị phân cho ảnh tra cứu; (3) Tìm kiếm ảnh tương tự 

theo Thuật toán 3.7. Các hình vẽ dưới đây mô tả ứng dụng thực nghiệm cũng như 

đánh giá hiệu suất của phương pháp tìm kiếm ảnh trên mạng Sig-SOM. 

 
Hình 3.29. Một kết quả tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh MSRDI 
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Hình 3.30. Thời gian tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh COREL 

 
 
 

 

Hình 3.31. Thời gian tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh CBIRimages 

 
 

 
 

Hình 3.32. Thời gian tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh WANG 

 
Hình 3.33. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh CBIRimages 

Th
ờ

i g
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n
 t
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n

h
 (

m
il

li 
gi

ây
) 

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh COREL (10 chủ đề) 

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh CBIR images (22 chủ đề) 

Th
ờ

i g
ia

n
 t

ìm
 k

iế
m

 ả
n

h
 (

m
il

li 
gi

ây
) 

Th
ờ

i g
ia

n
 t

ìm
 k

iế
m

 ả
n

h
 (

m
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li 
gi

ây
) 

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh WANG (80 chủ đề) 
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Hình 3.34. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh COREL và WANG 
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Hình 3.35. Thời gian tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh MSRDI 

 

Hình 3.36. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh MSRDI 

 
 

Hình 3.37. Thời gian tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh ImageCLEF 

 

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh MSRDI (31 chủ đề) 

Th
ờ
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Th
ờ

i g
ia

n
 t

ìm
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iế
m

 ả
n

h
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m
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y)
 

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh ImageCLEF (39 chủ đề) 
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Hình 3.38. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh ImageCLEF 

 
 

Hình 3.39. Thời gian tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh ImgColl02 

Kết quả thực nghiệm đối với phương pháp tìm kiếm ảnh trên mạng Sig-SOM 

mô tả độ chính xác (precision), độ phủ (recall) trong Hình 3.33, Hình 3.34, Hình 

3.36, Hình 3.38, Hình 3.40 tương ứng với từng tập dữ liệu ảnh theo từng chủ đề. 

Trong mỗi hình mô tả độ chính xác và độ phủ của các chủ đề trong mỗi tập dữ liệu 

ảnh, mỗi chủ đề được mô tả thành một đường cong nhằm đánh giá độ chính xác khi 

tìm kiếm ảnh. 

  Thời gian tìm kiếm trung bình được mô tả tại Hình 3.30, Hình 3.31, Hình 

3.32, Hình 3.35, Hình 3.37, Hình 3.39; trong đó, mỗi chủ đề ảnh được đo đạc thời 

gian tìm kiếm và tính giá trị trung bình. 

Các giá trị về hiệu suất, thời gian tìm kiếm theo từng chủ đề và đánh giá so 

sánh cũng được trình bày cụ thể từ Bảng 3.17 đến Bảng 3.24. 

Các chủ đề trên tập dữ liệu ảnh ImgColl (215 chủ đề) 

Th
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Hình 3.40. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh ImgColl02 
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Bảng 3.17. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh COREL (10 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất beach bus castle dinosaur elephant flower horse meal mountain peoples 

ave. precision 0,875887 0,922632 0,951158 0,789684 0,959263 0,892737 0,901895 0,893053 0,867263 0,831579 

ave. recall 0,847975 0,9029 0,9243 0,7645 0,929 0,8654 0,8704 0,8687 0,8331 0,803745 

ave. F-measure 0,861705 0,912659 0,937537 0,776888 0,943889 0,878856 0,885868 0,880708 0,849838 0,817425 

 

Bảng 3.18. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh CBIRimages (22 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ave. precision 0,892 0,824 0,811 0,884 0,900 0,876 0,831 0,837 0,877 0,867 0,937 0,810 0,841 0,819 0,835 0,856 0,776 0,875 0,934 0,870 0,971 0,870 

ave. recall 0,869 0,790 0,770 0,854 0,855 0,845 0,789 0,796 0,845 0,832 0,889 0,753 0,799 0,789 0,800 0,811 0,732 0,837 0,884 0,828 0,960 0,830 

ave. F-measure 0,880 0,807 0,790 0,869 0,877 0,860 0,809 0,816 0,860 0,849 0,912 0,780 0,819 0,804 0,817 0,833 0,754 0,856 0,908 0,848 0,965 0,850 

 

Bảng 3.19. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh WANG (80 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ave. precision 0,958 0,877 0,885 0,921 0,859 0,948 0,940 0,934 0,962 0,889 0,882 0,810 0,921 0,927 0,878 0,907 0,950 0,925 0,892 0,933 

ave. recall 0,936 0,853 0,860 0,906 0,827 0,924 0,917 0,909 0,935 0,856 0,859 0,785 0,901 0,903 0,848 0,877 0,933 0,902 0,863 0,921 

ave. F-measure 0,947 0,865 0,872 0,914 0,843 0,936 0,928 0,921 0,948 0,872 0,871 0,797 0,911 0,915 0,863 0,892 0,941 0,913 0,877 0,927 
                     

Giá trị hiệu suất 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ave. precision 0,986 0,974 0,889 0,877 0,881 0,874 0,905 0,945 0,849 0,847 0,965 0,973 0,935 0,903 0,937 0,876 0,880 0,856 0,922 0,926 

ave. recall 0,964 0,955 0,863 0,845 0,870 0,843 0,890 0,942 0,827 0,810 0,947 0,951 0,904 0,884 0,909 0,848 0,849 0,830 0,884 0,891 

ave. F-measure 0,975 0,964 0,876 0,861 0,875 0,858 0,897 0,944 0,838 0,828 0,956 0,962 0,919 0,893 0,923 0,862 0,864 0,843 0,902 0,908 
                     

Giá trị hiệu suất 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

ave. precision 0,860 0,848 0,929 0,875 0,919 0,900 0,910 0,898 0,909 0,874 0,925 0,909 0,963 0,878 0,909 0,902 0,976 0,920 0,933 0,891 

ave. recall 0,821 0,818 0,891 0,839 0,885 0,863 0,881 0,865 0,876 0,832 0,892 0,875 0,933 0,841 0,876 0,866 0,946 0,881 0,903 0,861 

ave. F-measure 0,840 0,833 0,910 0,857 0,902 0,881 0,895 0,881 0,892 0,852 0,908 0,892 0,948 0,859 0,892 0,884 0,961 0,900 0,918 0,876 
                     

Giá trị hiệu suất 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

ave. precision 0,930 0,978 0,948 0,885 0,980 0,893 0,924 0,948 0,954 0,947 0,938 0,885 0,892 0,918 0,934 0,879 0,913 0,872 0,973 0,912 

ave. recall 0,894 0,948 0,913 0,856 0,959 0,857 0,888 0,917 0,924 0,917 0,902 0,845 0,862 0,902 0,899 0,850 0,885 0,843 0,942 0,880 

ave. F-measure 0,912 0,963 0,930 0,870 0,970 0,875 0,906 0,932 0,939 0,932 0,920 0,865 0,877 0,910 0,916 0,864 0,899 0,858 0,957 0,896 
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Bảng 3.20. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh ImgColl02 (215 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ave. precision 0,795 0,657 0,688 0,667 0,793 0,716 0,709 0,631 0,696 0,711 0,835 0,686 0,625 0,669 0,653 0,640 0,605 0,714 0,768 0,782 0,954 0,681 

ave. recall 0,757 0,623 0,644 0,625 0,746 0,677 0,666 0,591 0,659 0,669 0,784 0,632 0,585 0,634 0,614 0,592 0,564 0,670 0,720 0,734 0,913 0,638 

ave. F-measure 0,775 0,639 0,665 0,646 0,768 0,696 0,687 0,610 0,677 0,690 0,808 0,658 0,604 0,651 0,633 0,616 0,584 0,691 0,744 0,758 0,933 0,659 
                       

Giá trị hiệu suất 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

ave. precision 0,686 0,710 0,845 0,634 0,789 0,672 0,723 0,656 0,647 0,670 0,717 0,689 0,645 0,631 0,672 0,603 0,646 0,648 0,648 0,653 0,703 0,656 

ave. recall 0,652 0,675 0,804 0,604 0,752 0,645 0,689 0,624 0,615 0,630 0,680 0,654 0,613 0,598 0,638 0,570 0,613 0,615 0,616 0,620 0,667 0,623 

ave. F-measure 0,669 0,692 0,824 0,618 0,770 0,658 0,706 0,639 0,631 0,649 0,698 0,671 0,628 0,614 0,655 0,586 0,629 0,631 0,632 0,636 0,684 0,639 
                       

Giá trị hiệu suất 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

ave. precision 0,636 0,722 0,712 0,636 0,614 0,674 0,643 0,643 0,709 0,651 0,615 0,6254 0,694 0,703 0,609 0,605 0,665 0,740 0,749 0,652 0,633 0,601 

ave. recall 0,604 0,685 0,675 0,603 0,583 0,639 0,611 0,611 0,673 0,619 0,584 0,593 0,659 0,668 0,577 0,573 0,631 0,702 0,711 0,617 0,592 0,569 

ave. F-measure 0,619 0,703 0,693 0,619 0,598 0,656 0,627 0,627 0,690 0,635 0,599 0,608 0,676 0,685 0,593 0,588 0,648 0,720 0,730 0,634 0,612 0,584 
                       

Giá trị hiệu suất 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

ave. precision 0,734 0,614 0,663 0,700 0,763 0,952 0,924 0,933 0,937 0,923 0,917 0,947 0,934 0,932 0,961 0,963 0,955 0,931 0,921 0,944 0,967 0,949 

ave. recall 0,691 0,584 0,630 0,665 0,725 0,921 0,893 0,896 0,904 0,887 0,882 0,915 0,901 0,895 0,918 0,924 0,919 0,887 0,876 0,903 0,930 0,908 

ave. F-measure 0,712 0,599 0,646 0,682 0,744 0,936 0,908 0,914 0,920 0,904 0,899 0,931 0,917 0,913 0,939 0,943 0,936 0,908 0,898 0,923 0,948 0,928 
                       

Giá trị hiệu suất 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

ave. precision 0,941 0,946 0,942 0,934 0,925 0,925 0,904 0,929 0,929 0,928 0,929 0,930 0,921 0,924 0,952 0,924 0,933 0,937 0,923 0,917 0,947 0,934 

ave. recall 0,900 0,909 0,905 0,893 0,886 0,881 0,862 0,887 0,887 0,884 0,891 0,887 0,879 0,881 0,921 0,893 0,896 0,904 0,887 0,882 0,915 0,901 

ave. F-measure 0,920 0,927 0,923 0,913 0,905 0,903 0,882 0,907 0,908 0,905 0,910 0,908 0,900 0,902 0,936 0,908 0,914 0,920 0,904 0,899 0,931 0,917 
                       

Giá trị hiệu suất 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 

ave. precision 0,932 0,9641 0,961 0,963 0,955 0,931 0,921 0,944 0,967 0,949 0,941 0,974 0,946 0,942 0,934 0,925 0,925 0,904 0,929 0,929 0,928 0,929 

ave. recall 0,895 0,937 0,918 0,924 0,919 0,887 0,876 0,903 0,930 0,908 0,900 0,930 0,909 0,905 0,893 0,886 0,881 0,862 0,887 0,887 0,884 0,891 

ave. F-measure 0,913 0,950 0,939 0,943 0,936 0,908 0,898 0,923 0,948 0,928 0,920 0,951 0,927 0,923 0,913 0,905 0,903 0,882 0,907 0,908 0,905 0,910 
                       

Giá trị hiệu suất 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 

ave. precision 0,940 0,930 0,923 0,722 0,664 0,571 0,722 0,673 0,698 0,679 0,744 0,786 0,615 0,673 0,636 0,750 0,708 0,692 0,685 0,764 0,710 0,636 

ave. recall 0,902 0,887 0,880 0,686 0,631 0,542 0,687 0,640 0,663 0,645 0,706 0,747 0,584 0,640 0,604 0,714 0,673 0,656 0,651 0,726 0,674 0,603 

ave. F-measure 0,921 0,908 0,901 0,704 0,647 0,556 0,704 0,656 0,680 0,661 0,725 0,766 0,599 0,656 0,620 0,732 0,690 0,673 0,668 0,745 0,691 0,619 
                       

Giá trị hiệu suất 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 

ave. precision 0,810 0,919 0,901 0,774 0,680 0,678 0,648 0,738 0,860 0,656 0,570 0,760 0,824 0,669 0,717 0,731 0,672 0,735 0,629 0,775 0,699 0,640 

ave. recall 0,781 0,873 0,857 0,737 0,646 0,649 0,616 0,702 0,835 0,624 0,541 0,722 0,788 0,635 0,682 0,695 0,638 0,699 0,598 0,737 0,658 0,606 

ave. F-measure 0,795 0,896 0,878 0,755 0,663 0,663 0,632 0,719 0,848 0,640 0,555 0,741 0,805 0,652 0,699 0,712 0,655 0,716 0,613 0,756 0,678 0,623 
                       

Giá trị hiệu suất 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 

ave. precision 0,642 0,710 0,634 0,672 0,649 0,672 0,704 0,691 0,541 0,684 0,683 0,716 0,718 0,733 0,729 0,855 0,713 0,808 0,657 0,702 0,774 0,757 

ave. recall 0,607 0,674 0,603 0,639 0,616 0,639 0,669 0,657 0,510 0,648 0,649 0,681 0,682 0,697 0,693 0,812 0,677 0,768 0,624 0,668 0,736 0,719 

ave. F-measure 0,624 0,692 0,618 0,655 0,632 0,656 0,686 0,674 0,5259 0,666 0,665 0,698 0,699 0,715 0,710 0,833 0,695 0,788 0,640 0,685 0,754 0,737 
                       

Giá trị hiệu suất 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215      

ave. precision 0,674 0,842 0,628 0,720 0,736 0,764 0,740 0,807 0,736 0,688 0,734 0,784 0,611 0,726 0,648 0,816 0,663      

ave. recall 0,640 0,801 0,595 0,684 0,700 0,726 0,704 0,767 0,699 0,654 0,698 0,745 0,580 0,689 0,616 0,775 0,629      

ave. F-measure 0,656 0,821 0,611 0,701 0,717 0,745 0,722 0,786 0,717 0,671 0,716 0,764 0,595 0,707 0,631 0,795 0,646      
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Bảng 3.21. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh MSRDI (31 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ave. precision 0,943 0,934 0,921 0,932 0,915 0,890 0,895 0,888 0,877 0,934 0,948 0,931 0,880 0,887 0,937 0,940 

ave. recall 0,939 0,927 0,899 0,916 0,882 0,858 0,861 0,849 0,837 0,892 0,914 0,891 0,836 0,843 0,897 0,896 

ave. F-measure 0,941 0,931 0,910 0,924 0,898 0,874 0,878 0,868 0,857 0,913 0,931 0,911 0,857 0,865 0,916 0,918 
                 

Giá trị hiệu suất 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

ave. precision 0,915 0,915 0,897 0,906 0,892 0,892 0,904 0,869 0,890 0,892 0,879 0,869 0,878 0,864 0,891  

ave. recall 0,871 0,868 0,854 0,861 0,849 0,848 0,860 0,826 0,847 0,848 0,836 0,826 0,835 0,823 0,844  

ave. F-measure 0,892 0,891 0,875 0,883 0,870 0,869 0,881 0,847 0,868 0,869 0,857 0,847 0,856 0,843 0,867  

 

Bảng 3.22. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh ImageCLEF (39 chủ đề) 

Giá trị hiệu suất 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ave. precision 0,860 0,870 0,830 0,809 0,849 0,817 0,851 0,827 0,838 0,840 0,880 0,843 0,846 

ave. recall 0,828 0,831 0,793 0,771 0,811 0,773 0,811 0,788 0,798 0,801 0,841 0,802 0,805 

ave. F-measure 0,844 0,850 0,811 0,789 0,830 0,794 0,831 0,807 0,818 0,820 0,860 0,822 0,825 

Giá trị hiệu suất 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

ave. precision 0,895 0,887 0,827 0,841 0,873 0,839 0,857 0,898 0,865 0,844 0,833 0,886 0,904 

ave. recall 0,854 0,845 0,787 0,801 0,833 0,800 0,816 0,856 0,825 0,805 0,792 0,845 0,865 

ave. F-measure 0,874 0,865 0,807 0,820 0,853 0,819 0,836 0,877 0,845 0,824 0,812 0,865 0,884 

Giá trị hiệu suất 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

ave. precision 0,825 0,837 0,878 0,918 0,917 0,838 0,798 0,812 0,903 0,838 0,866 0,885 0,930 

ave. recall 0,784 0,798 0,838 0,878 0,876 0,804 0,753 0,772 0,871 0,797 0,826 0,847 0,894 

ave. F-measure 0,804 0,817 0,858 0,898 0,896 0,821 0,775 0,792 0,886 0,817 0,845 0,865 0,912 
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Bảng 3.23. Hiệu suất tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của các tập dữ liệu ảnh 

Tập dữ liệu ảnh Số lƣợng ảnh 
Thời gian 

tạo cụm (msec) 

Số lƣợng 

đỉnh cụm 

average 

precision 

average 

recall 

average 

F-measure 

Thời gian tìm kiếm 

trung bình (msec) 

COREL 1.000 5910,0088 8 0,888471 0,860958 0,874497841 6,6200098 

CBIRimages 1.344 11778,0212 7 0,859526 0,823188 0,840964759 14,9268128 

WANG 10.800 344869,7987 18 0,911265 0,882365 0,896582463 92,82698104 

MSRDI 15.270 446581,988 10 0,90374 0,866182 0,884562827 205,0376881 

ImageCLEF 20.000 514691,7183 12 0,861146 0,821604 0,840910294 245,5686108 

ImgColl02 63.984 4229822,618 14 0,7705023 0,733675 0,751627 539,1734 

 

Bảng 3.24. So sánh độ chính xác tìm kiếm trên mạng Sig-SOM của tập ảnh COREL 

Phƣơng pháp beach bus castle dinosaur elephant flower horse meal mountain peoples TB 

A. Huneiti [41] 0,5420 0,5260 0,3440 0,5260 0,5560 0,8280 0,7480 0,3040 0,5000 0,2780 0,5588 
S. Thirunavukkarasu [106] 0,3340 0,3220 0,3500 0,3220 0,3840 0,2960 0,3460 0,4000 0,3800 0,2700 0,3386 

H. K. Bhuravarjula [10] 0,2615 0,1725 0,1105 0,1725 0,3490 0,4950 0,2080 0,1560 0,2590 0,1330 0,3109 

V. S. Thakare [105] 0,9625 0,8750 0,9437 0,9937 0,7563 0,9437 0,8937 0,7625 0,8125 0,9500 0,8894 

P. Shrinivasacharya [99] 0,5550 0,5500 0,4925 0,9330 0,6370 0,7560 0,8710 0,6200 0,3800 0,7433 0,6537 

R. Mostafa [76] 0,9000 0,9000 0,8500 0,8000 0,6250 0,8125 0,8000 0,6250 0,5750 0,8937 0,7781 

T. W. S. Chow [23] 0,3970 0,8173 0,4466 0,9978 0,5185 0,6510 0,9045 0,6696 0,7171 0,8018 0,6696 

C.-H. Lin [63] 0,5400 0,8880 0,5615 0,9925 0,6580 0,8910 0,8025 0,7325 0,5215 0,6830 0,7270 

PP. Đề xuất (Sig-SOM) 0,8758 0,9226 0,9511 0,7896 0,9592 0,8927 0,9018 0,8930 0,8672 0,8315 0,8885 
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Bảng 3.25. So sánh hiệu suất của các phương pháp đề xuất 

Phƣơng pháp Tập dữ liệu ảnh Số lƣợng ảnh 
Thời gian 

tạo cụm (msec) 

Số lƣợng 

cụm 

average 

precision 

average 

recall 

average 

F-measure 

Thời gian tìm kiếm 

trung bình (msec) 

Sig-Tree  

(EP-64) 

COREL 1.000 

67.840,0957 22 0,687481 0,687488 0,687484 8,257047 

Sig-Tree  

(EP-256) 
587.575,1129 14 0,843603 0,843332 0,843467 26,81255 

Gom cụm 163.457,088 13 0,896222 0,868198 0,881987 7,650011 

S-kGraph 388.4,4075 12 0,826185 0,790653 0,808028 6,260010 

Sig-SOM 591.0,0088 8 0,888471 0,860958 0,8744978 6,620001 

Gom cụm 

CBIRimages 1.344 

226.746,3967 15 0,856457 0,818832 0,8372223 9,062514 

S-kGraph 308.8,8046 14 0,802329 0,759366 0,7802560 8,199417 

Sig-SOM 117.78,0212 7 0,859526 0,823188 0,8409647 14,92681 

Sig-Tree  

(EP-64) 

WANG 10.800 

860.989,2461 191 0,802697 0,658331 0,723381 91,958056 

Sig-Tree  

(EP-256) 
12.202.465,48 184 0,908543 0,834191 0,869781 298,5712 

Gom cụm 152122965,1894 37 0,898115 0,863269 0,8803250 91,610919 

S-kGraph 71884,9236 42 0,832874 0,794125 0,8130380 82,637803 

Sig-SOM 71884,9236 42 0,832874 0,794125 0,8130380 82,637803 

S-kGraph 
MSRDI 15.270 

184579,5275 24 0,896505 0,86401 0,8799578 176,57759 

Sig-SOM 446581,988 10 0,90374 0,866182 0,8845629 205,037688 

S-kGraph 
ImageCLEF 20.000 

698850,0235 8 0,794522 0,75786 0,7757583 226,641098 

Sig-SOM 514691,7183 12 0,861146 0,821604 0,8409103 245,5686108 

S-kGraph 
ImgColl02 63.984 

1479116,593 39 0,7166594 0,681516 0,6986370 487,6986985 

Sig-SOM 4229822,618 14 0,7705023 0,733675 0,7516270 539,1734000 
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Tương tự phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị S-kGraph, phương pháp 

tìm kiếm ảnh dựa trên mạng Sig-SOM được mô tả tại Hình 3.29 gồm hai giai đoạn 

là tiền xử lý để tạo ra đồ thị S-kGraph và tìm kiếm ảnh dựa trên mạng Sig-SOM. 

Trong giai đoạn tiền xử lý thực hiện huấn luyện vec-tơ đặc trưng cho mỗi cụm để từ 

đó dựa trên vec-tơ đặc trưng trung gian này thực hiện quá trình tìm kiếm. Vec-tơ 

đặc trưng thể hiện các tính chất của chữ ký nhị phân để làm cơ sở gom cụm và tìm 

kiếm ảnh nhưng vẫn không ảnh hưởng đến cấu trúc chung của đồ thị S-kGraph. 

Hình 3.30, Hình 3.31, Hình 3.32, Hình 3.35 và Hình 3.37 trình bày đồ thị 

biểu diễn thời gian tìm kiếm theo từng chủ đề hình ảnh ứng với các tập dữ liệu ảnh. 

Từ đồ thị cho thấy phương pháp tìm kiếm Sig-SOM có thời gian tìm kiếm chậm hơn 

một ít so với phương pháp S-kGraph nhưng không đáng kể. Điều này cho thấy quá 

trình tìm kiếm ảnh trên mạng Sig-SOM không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ tìm 

kiếm. Từ số liệu của Bảng 3.14 và Bảng 3.23 cho thấy thời gian tạo cấu trúc đồ thị 

S-kGraph từ mạng Sig-SOM chậm hơn so với phương pháp tạo trực tiếp bởi vì quá 

trình này dựa trên một vec-tơ đặc trưng trung gian để phân hoạch chữ ký nhị phân 

của hình ảnh. Tuy nhiên, độ chính xác phương pháp tìm kiếm trên mạng Sig-SOM 

cao hơn so với phương pháp tìm kiếm trực tiếp trên đồ thị S-kGraph. Điều này minh 

chứng tính hiệu quả của quá trình huấn luyện vec-tơ đặc trưng của mỗi cụm trên 

mạng Sig-SOM. Vì vậy, phương pháp tìm kiếm trên mạng Sig-SOM đã cải thiện về 

độ chính xác so với phương pháp S-kGraph và vẫn đảm bảo được tốc độ tìm kiếm 

cũng như không làm mất đi cấu trúc đồ thị S-kGraph. Do đó, sự cải tiến này đã đáp 

ứng được mục tiêu ban đầu đề ra đối với mạng Sig-SOM và đóng góp được một 

phương pháp tìm kiếm ảnh hiệu quả. 

Hình 3.33, Hình 3.34, Hình 3.36, Hình 3.38 và Hình 3.40 mô tả chi tiết về 

độ chính xác của phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên mạng Sig-SOM theo từng chủ 

đề của các tập dữ liệu ảnh COREL, CBIRimages, WANG, MSRDI, ImageCLEF, 

ImgColl02. Các đường cong trên đồ thị mô tả độ chính xác của phương pháp mạng 

Sig-SOM. Điều này đã minh chứng tính đúng đắn bằng thực nghiệm đối với sự cải 

tiến phương pháp tìm kiếm ảnh bằng mạng Sig-SOM. 

Cấu trúc mạng Sig-SOM đã được tác giả đăng trên tạp chí International 

Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) – Tạp chí có chỉ 

mục ISI. (Bài báo số 2 trong danh mục các công trình của tác giả). 
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3.7. Tổng kết chƣơng 

Chương này đã trình bày phương pháp tạo chữ ký nhị phân dựa trên màu sắc 

và hình dạng của đối tượng đặc trưng trên ảnh. Dựa trên chữ ký nhị phân này, luận 

án đã đề xuất phương pháp gom cụm chữ ký nhị phân nhằm xây dựng phương pháp 

tìm kiếm ảnh theo nội dung. Để cải tiến phương pháp gom cụm phân cấp dựa trên 

cấu trúc cây Sig-Tree và gom cụm phân hoạch dựa trên K-mean, chương này đã đưa 

ra cấu trúc đồ thị S-kGraph nhằm cải tiến tốc độ gom cụm cũng như xây dựng 

phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung. Nhằm cải tiến phương pháp tạo đồ thị 

S-kGraph, chương này cũng đã thiết kế mạng Sig-SOM với đầu vào là chữ ký nhị 

phân của hình ảnh và đầu ra là đồ thị S-kGraph. Trên cơ sở lý thuyết đã đề xuất, các 

chương trình tìm kiếm ảnh đã được xây dựng, bao gồm: tìm kiếm ảnh dựa trên gom 

cụm chữ ký nhị phân, tìm kiếm ảnh dựa trên đồ thị S-kGraph, tìm kiếm ảnh dựa trên 

mạng Sig-SOM. Tất cả các chương trình tìm kiếm ảnh đều được thực nghiệm và đo 

đạc số liệu trên nền tảng dotNet Framework và ngôn ngữ lập trình C#. Các kết quả 

thực nghiệm được trích xuất trực tiếp từ chương trình ứng dụng, các đồ thị mô tả số 

liệu được thực hiện trên ngôn ngữ Matlab. Kết quả thực nghiệm cho thấy, phương 

pháp gom cụm chữ ký nhị phân tốn kém nhiều chi phí tạo cụm ban đầu. Tuy nhiên, 

hai phương pháp cải tiến gồm đồ thị S-kGraph và mạng Sig-SOM đã giảm rất đáng 

kể về chi phí thời gian tạo dữ liệu ban đầu. Hơn nữa, theo số liệu so sánh với các 

phương pháp khác, cả ba phương pháp đã đề xuất đều xây dựng được các chương 

trình tìm kiếm ảnh hiệu quả, nghĩa là thời gian tìm kiếm nhanh và có độ chính xác 

cao. Điều này đã minh chứng tính đúng đắn theo thực nghiệm của các phương pháp 

đề xuất và đáp ứng được mục tiêu đề ra ban đầu của luận án. Từ đó cho thấy 

phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung dựa trên chữ ký nhị phân là một giải pháp 

hữu hiệu để xây dựng công cụ tìm kiếm ảnh đáp ứng yêu cầu người dùng. 
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KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

Luận án đã tiếp cận phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân. 

Đóng góp chính của luận án là xây dựng các phương pháp tìm kiếm nhanh các hình 

ảnh dựa trên nội dung. Kết quả thực nghiệm cho thấy các phương pháp đề xuất đã 

tăng tốc độ tìm kiếm và đảm bảo được độ chính xác cao. 

Luận án đã mô tả phương pháp tạo chữ ký nhị phân cho hình ảnh dựa trên lược 

đồ màu, vùng đặc trưng và đối tượng đặc trưng. Để thực hiện được điều này, luận 

án đã thực hiện tiền xử lý ảnh để trích xuất các đặc trưng thị giác từ đó tạo ra các 

chữ ký nhị phân để mô tả các đặc trưng thị giác này. Luận án đã lần lượt tạo ra các 

độ đo tương tự và ứng dụng vào các mô hình tìm kiếm ảnh khác nhau gồm: tìm 

kiếm ảnh trên cây Sig-Tree, tìm kiếm ảnh dựa trên gom cụm chữ ký nhị phân, tìm 

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

Luận án đã đề xuất độ đo tương tự, cấu trúc dữ liệu cây Sig-Tree, cấu trúc đồ 

thị S-kGraph và mạng Sig-SOM. Từ đó, luận án đưa ra các thuật toán nhằm xây 

dựng các chương trình tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân bằng các phương 

pháp khác nhau, bao gồm: (1) Tìm kiếm ảnh theo đặc trưng màu sắc toàn cục cũng 

như vùng cục bộ dựa trên chữ ký nhị phân và cây Sig-Tree; (2) Tìm kiếm ảnh dựa 

trên phương pháp gom cụm chữ ký nhị phân; (3) Tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị 

phân và đồ thị S-kGraph; (4) Tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân và mạng Sig-

SOM. Luận án xây dựng thực nghiệm và đánh giá kết quả trên các tập dữ liệu ảnh 

gồm: COREL, CBIRimages, WANG, ImageCLEF, MSRDI, ImgColl01, 

ImgColl02. Theo thực nghiệm cho thấy, phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký 

nhị phân đã thực hiện được mục tiêu ban đầu của luận án tức là tăng tốc độ tìm 

kiếm với độ chính xác cao. 

Luận án đã so sánh kết quả với một số công trình gần đây được mô tả trong 

Bảng 2.3, Bảng 3.5, Bảng 3.6, Bảng 3.7, Bảng 3.15, Bảng 3.16, Bảng 3.24. Trong 

Bảng 3.25, tác giả đã so sánh các phương pháp đề xuất và cho thấy phương pháp 

gom cụm chữ ký nhị phân theo phân hoạch đã cải tiến so với phương pháp tạo cụm 

theo phân cấp dựa trên cây Sig-Tree về thời gian tạo cụm, độ chính xác và thời gian 

tìm kiếm. Hơn nữa, phương pháp tìm kiếm trên đồ thị S-kGraph đã cải thiện về thời 

gian tạo cụm so với phương pháp phân cụm; mạng Sig-SOM đã cải tiến quá trình 
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tạo cấu trúc đồ thị S-kGraph. Từ đó cho thấy phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội 

dung dựa trên chữ ký nhị phân là giải pháp hữu hiệu nhằm đóng góp một công cụ 

tìm kiếm ảnh cho cộng đồng. Trên cơ sở lý thuyết và thực nghiệm đã xây dựng, 

luận án xác định hướng phát triển tiếp theo như sau: 

(1) Kết hợp phương pháp trích xuất đặc tính thông tin thị giác và khai phá dữ 

liệu để xây dựng phương pháp khai phá dữ liệu ảnh dựa trên chữ ký nhị phân. 

(2) Xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân bằng xử lý 

song song đồng thời thực thi trên hệ thống trực tuyến và phân tán. 

(3) Xây dựng phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân qua ngữ 

nghĩa của hình ảnh nhằm tạo ứng dụng thân thiện với người dùng. 

(4) Xây dựng chương trình tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân và ứng 

dụng vào các lĩnh vực cụ thể như: thư viện số đa phương tiện, tìm kiếm ảnh y khoa, 

hệ thống GIS, v.v. 

 (5) Ứng dụng phương pháp tìm kiếm ảnh dựa trên chữ ký nhị phân xây dựng 

phương pháp định danh đối tượng và kết xuất các thông tin liên quan đến hình ảnh. 
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