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ABSTRACT 

Person re-identification through non-overlapping camera system recently 
becomes one of the most interesting problems in automated video 
surveillance. Once people are detected in the scene, they are characterized 
by the appearance-based models. However, the background in the cropped 
image obtained from the human detector could still affect the model used 
for person re-identification. Thus, in this paper, we propose a re-
identification system including two main tasks: removing the background 
in the image of the detected people; and reinforcing the local patches that 
are discriminative to different people, and reliable in retrieving the same 
person in different non-overlapping cameras. 

TÓM TẮT 

Bài toán tái nhận dạng người hướng tới việc tự động theo vết và tìm kiếm 
lại đối tượng di chuyển trong hệ thống camera giám sát với góc nhìn của 
các camera không chồng lấp nhau. Khi một đối tượng được phát hiện 
trong khung ảnh, các đặc trưng về hình dáng bên ngoài của đối tượng sẽ 
được trích xuất thông qua việc xây dựng các mô hình đặc tả. Tuy nhiên, 
phần hình nền còn lại của khung ảnh trích xuất đối tượng thu được từ giải 
thuật phát hiện người vẫn có thể ảnh hưởng đến mô hình tái nhận dạng 
người. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất chuỗi xử lý bài toán tái 
nhận dạng người với hai nhiệm vụ chính: loại bỏ vùng nền trong khung 
ảnh đối tượng đã được phát hiện và củng cố đặc trưng tách từ các mảnh 
ghép cục bộ dùng để phân biệt hai đối tượng khác nhau. Việc kết hợp này 
nhằm nâng cao mức độ tin cậy của việc truy vấn cùng một đối tượng ở hai 
camera khác nhau với góc nhìn không chồng lấp. 

 

1 GIỚI THIỆU  

Tái nhận dạng người trong hệ thống nhiều 
camera giám sát không chồng lấp ngày càng có 
nhiều ứng dụng, đặc biệt là trong các hệ thống 
camera giám sát công cộng. Các camera trong hệ 
thống này giám sát hàng trăm địa điểm, hàng trăm 
đến hàng nghìn người mỗi ngày nên việc xác định 
và tìm kiếm đối tượng cần truy vấn một cách thủ 

công là hết sức khó khăn và tốn rất nhiều thời gian, 
công sức. Do đó, bài toán tái nhận dạng các đối 
tượng cần truy vấn nhằm hướng tới một hệ thống 
hoàn toàn tự động ngày càng được chú trọng. Việc 
tái nhận dạng các đối tượng thường phải đối mặt 
với nhiều khó khăn như sự thay đổi về ánh sáng, 
góc quay của camera, sự tương đồng về hình dáng 
bên ngoài của các đối tượng… 
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Để thực hiện việc tái nhận dạng người, hầu hết 
các nghiên cứu trước đây dựa trên các thông tin 
toàn cục như thông tin về phân bố màu sắc, hướng 
tính như (B. Prosser et al., 2010; Hirzer Martin et 
al., 2011; Mert Dikmen, 2011; W. Zheng, 2011; 
Martin Hirzer et al 2012; A. Mignon và F. Jurie, 
2012;). Các phương pháp nhận dạng này thường 
đạt hiệu quả cao khi góc nhìn không có sự thay  
đổi lớn và đặc điểm hình dáng bên ngoài của các 
đối tượng là tương đối khác nhau. Tuy nhiên, khi 
góc nhìn thay đổi đủ lớn, các đặc tính hình dáng  
có nhiều điểm tương đồng hoặc miền ảnh nền  
khá giống nhau thì hiệu suất nhận dạng giảm đi 
đáng kể. 

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất chuỗi xử 
lý bài toán tái nhận dạng người trong hệ thống 
camera với góc nhìn không chồng lấp gồm hai 
bước chính. Đầu tiên, với các khung ảnh trích xuất 
đối tượng thu được từ khối phát hiện người (human 
detector), chúng tôi tiến hành việc loại bỏ vùng nền 
còn lại trong khung ảnh nhằm giảm thiểu ảnh 
hưởng của các vùng này lên mô hình đặc trưng của 
đối tượng. Tiếp theo, khung ảnh của đối tượng 
được chia nhỏ thành các mảnh ghép cục bộ và 
được đặc tả bởi các thông tin về màu sắc, gradient. 
Bài toán tái nhận dạng người khi này được giải 
quyết thông qua quá trình tìm kiếm và so sánh các 
mảnh ghép cục bộ, nhằm ước lượng độ tương đồng 
giữa các đối tượng cần truy vấn. 

Bài báo được tổ chức như sau: mục 2 trình bày 
các nghiên cứu liên quan đến việc tái nhận dạng 
đối tượng, phân tích các ưu và nhược điểm của các 
phương pháp đã đề xuất. Từ các phân tích ở Mục 2, 
chúng tôi đề xuất trong Mục 3 chuỗi xử lý bài toán 
tái nhận dạng đối tượng. Mục 4 trình bày các kết 
quả mô phỏng. Mục 5 là phần kết luận và hướng 
phát triển. 

2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

Có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến việc tái 
nhận dạng người trong hệ thống nhiều camera giám 
sát, trong đó nổi bật là công bố (Farenzena et al., 
2010) phát triển nghiên cứu của nhóm Bazzani et 
al. với đề xuất Symmetry-Driven Accumulation of 
Local Features (SDALF). Giải thuật đề xuất kết 
hợp nhiều nguồn thông tin: thông tin về màu sắc 
toàn cục sử dụng histogram trong không gian HSV, 
thông tin về phân bố không gian được ước lượng 
bằng Maximally Stable Color Regions (MSCR) và 
thông tin về những vùng ảnh có mật độ thông tin 
tập trung. Tác giả đề xuất trước hết tách người ra 
khỏi phần nền trong khung ảnh, sau đó tiến hành 
phân chia các miền đối xứng và bất đối xứng nhằm 

tăng hiệu quả trong việc xây dựng mô hình đặc 
trưng (Hình 1). 

 
Hình 1: Minh họa mô hình SDALF  

Farenzena et al., 2010 

X. Wang et al., 2007 đề xuất sử dụng histogram 
của các gradient có hướng, kết hợp với thông tin về 
màu sắc để mô tả các đặc trưng của đối tượng cần 
theo vết. Phương pháp này tỏ ra hiệu quả đối với 
tập dữ liệu của các đối tượng có sự thay đổi nhỏ về 
góc nhìn. Giải thuật dựa trên việc phân đoạn khung 
ảnh của đối tượng thành nhiều vùng bằng cách sử 
dụng các tiêu chí về hình thái (bộ từ điển hình thái 
đã được học trước) hoặc tiêu chí về diện mạo bên 
ngoài. Các mô tả này hợp thành một ma trận thể 
hiện mối quan hệ không gian về màu của những 
vùng này như trong Hình 2. 

 
Hình 2: Minh họa cơ sở dữ liệu và kết quả phân 
đoạn giữa hai hình (từ trái qua phải: hình gốc, 
kết quả phân đoạn dựa trên hình thái, kết quả 

phân đoạn dựa trên diện mạo)  

X. Wang et al. 2007 

R. Zhao et al., 2013 đề xuất phân chia khung 
ảnh đối tượng thành các mảnh ghép cục bộ (local 
patch) (Hình 3), từ đó xây dựng ma trận trọng số 
tương ứng với các vùng nổi bật của đối tượng, 
nhằm tăng cường độ tin cậy cho quá trình tái nhận 
dạng. Phương pháp này có ưu điểm là tận dụng 
được các đặc trưng cục bộ của các đối tượng có bề 
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ngoài khá giống nhau để phục vụ cho việc tái  
nhận dạng.  

 
Hình 3: Minh họa miếng ghép cục bộ (local 

patch) thu được từ các đối tượng  

R. Zhao et al., 2013 

3 GIẢI THUẬT ĐỀ XUẤT 

3.1  Tổng quan  

 
Hình 4: Chuỗi xử lý bài toán tái nhận dạng người 

Trong mục này, chúng tôi trình bày chuỗi xử lý 
đề xuất để giải quyết bài toán tái nhận dạng người. 
Trước hết, phần nền trong khung ảnh các đối tượng 

được loại bỏ nhờ phương pháp đường biên động. 
Khung ảnh mới sau khi đã loại bỏ miền nền được 
chia thành các mảnh ghép cục bộ. Đặc trưng về 
hình dáng bên ngoài của đối tượng truy vấn được 
đặc tả bởi các vector đặc trưng tính được từ các 
mảnh ghép này. Độ tương đồng giữa hai khung ảnh 
truy vấn được ước lượng thông qua quá trình tìm 
kiếm mảnh ghép tương ứng và ma trận chỉ số đánh 
giá độ nổi bật của các đặc điểm hình dáng bên 
ngoài của đối tượng. Chuỗi xử lý có thể được tóm 
tắt trong lưu đồ ở Hình 4.  

3.2  Tách người ra khỏi nền 

Trong phần này, chúng tôi ứng dụng giải thuật 
phân đoạn sử dụng đường bao động được đề xuất 
trong (Shawn Lankton et al., 2008) để tách đối 
tượng cần truy vấn ra khỏi nền. Các bước xử lý 
chính cho phần tách nền có thể được tóm tắt như 
trong Hình 5.  

Gọi C là đường biên khép kín được biểu diễn 
bởi tập hợp mức 0 của hàm khoảng cách có dấu  : 

 C  x  x   0    (1) 

 Miền trong của đường biên khép kín C được 
ước lượng xấp xỉ với hàm Heaviside đã được  
làm trơn: 

 ∅
1, ∅
0, ∅
∅ |∅ |

 (2) 

với S  x   
1

2
1

 x 



1


sin

 x 














. 

Tương tự, miền ngoài của C được định nghĩa là 
1 H  x   . 

Miền lân cận quanh đường biên được định 
nghĩa bởi đạo hàm của hàm H  x   : 

 
Hình 5: Từ trái qua, (a) Ảnh gốc, (b) Mặt nạ 

ảnh được định nghĩa trước, (c) Mô tả quá trình 
tính toán đường biên động, (d) Mặt nạ sau khi 

trích xuất 
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Gọi y là biến không gian thứ hai, độc lập với 
biến x. Cả hai biến này đều dùng để biểu diễn một 
điểm nào đó trong miền không gian của ảnh. Hàm 

đặc trưng B x, y   dùng để đánh dấu các vùng cục 

bộ có dạng hình tròn với tâm là x và bán kính bằng 
r được định nghĩa như sau: 

,
1, | ||
0, á

    (4) 

Hàm năng lượng E trong vùng cục bộ định 

nghĩa bởi B x, y   được định nghĩa như sau: 

          , ,  
 

  
x y

E x B x y F I y y dydx   (5) 

với F là hàm năng lượng mô tả mức độ giống nhau 
và khác nhau giữa các pixel trong các vùng cục bộ 
dọc đường biên. Các dạng khác nhau của hàm F 
được định nghĩa chi tiết như trong nghiên cứu 
(Shawn Lankton et al., 2008).  

Để áp dụng giải thuật phân đoạn bằng đường 
biên động vào việc tách miền nền trong khung ảnh 
người, một mặt nạ ảnh thô tương ứng với ba vùng 
đầu, thân và chân của người được khởi tạo, làm cơ 
sở cho các vòng lặp tìm kiếm. Giải thuật phân đoạn 
bằng đường biên động sau đó được áp dụng để có 
được mặt nạ M ứng với vùng đối tượng. Ảnh  
loại bỏ nền IM thu được thông qua phép nhân chập 
ma trận: 

 I M  I M   (6) 

Hình 6 trình bày kết quả của quá trình tách đối 
tượng ra khỏi nền. 

 
Hình 6: Tách đối tượng ra khỏi ảnh nền  

3.3 Trích xuất các đặc trưng cục bộ 

Để mô tả hình dáng bên ngoài của các đối 
tượng cần truy vấn, khung ảnh của đối tượng sau 
khi đã loại bỏ phần nền trước hết sẽ được chia 
thành các mảnh ghép cục bộ (local patch), với mỗi 
mảnh ghép có kích thước là k × l pixel. Mỗi mảnh 
ghép tiếp theo sẽ được trích hai đặc trưng là 
histogram trong không gian màu LAB và đặc trưng 
SIFT. Vector tính được từ hai loại đặc trưng này sẽ 
được ghép lại thành một vector tổng quát, đặc tả 
thông tin của từng mảnh ghép, và được gọi là 
vector đặc trưng dCOLORSIFT (R. Zhao et al., 
2013).  

3.4 Tìm kiếm mảnh ghép tương ứng  

Do góc nhìn của các camera giám sát là khác 
nhau và người trong quá trình di chuyển sẽ có sự 
thay đổi về hình dáng bên ngoài, vì vậy các miền 
tương ứng giữa hai khung ảnh của cùng một đối 
tượng sẽ không chính xác ở cùng một vị trí. Bước 
xử lý này sẽ thực hiện việc tìm kiếm các mảnh 
ghép “tương ứng” trong một miền linh động xung 
quanh vị trí của mảnh ghép truy vấn. Mảnh ghép 
tương ứng được xem là mảnh ghép có độ giống 
nhất với mảnh ghép đem đi truy vấn. 

Gọi xm,n
A,p là vector đặc trưng trích từ mảnh 

ghép ở hàng m và cột n trong ảnh thứ p thu được từ 

camera A. Gọi T A,p m   là tập hợp các mảnh ghép 

ở hàng thứ m: 

 T A,p m   xm,n
A,p n  1,2,..., N   (7) 

Tất cả các mảnh ghép trong tập hợp T A,p m   có 

cùng một tập tìm kiếm mảnh ghép tương ứng trong 
ảnh thứ q thu được từ camera B: 

S xm,n
A,p,xB,q   T B,q m , xm,n

A,p T A,p m    (8) 

với xB,q là tập hợp các mảnh ghép trong ảnh q thu 
được từ camera B. Trong trường hợp lý tưởng, tập 
S là hàng thứ m của ảnh q ở camera B. Tuy nhiên, 
việc tìm kiếm theo hàng tương ứng thường không 
mang lại hiệu quả cao vì sự thay đổi góc nhìn của 
camera giám sát, cũng như sự thay đổi về hình 
dáng của người khi di chuyển. Để đối phó với các 
biến thể không gian, việc tìm kiếm được nới rộng 
ra trên các hàng liền kề với hàng cần tìm kiếm, việc 
tìm kiếm này được mô tả theo công thức sau: 

 
Ŝ xm,n

A,p,xB,q   T B,q b  bN m  ,

xm,n
A,p T A,p m 

  (9) 
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với N m   m l ,...,m,..., m l , m l  0  và m l  M
, M là số hàng của khung ảnh p, q. Giá trị l xác 
định số hàng linh động cho việc tìm kiếm.  

Đối với mỗi mảnh ghép có vector đặc trưng 

xm,n
A,p trong khung ảnh p của camera A, chúng tôi 

thực hiện tìm kiếm mảnh ghép tương ứng trong 
khung ảnh q của camera B, nghĩa là tìm kiếm 

vector gần nhất trong tập hợp Ŝ xm,n
A,p,xB,q  . Hàm 

ước lượng độ giống nhau của hai vector đặc trưng 
được định nghĩa thông qua hàm Gaussian: 

 s x, y   exp 
x y

2 2

2 2













  (10) 

với   là tham số cho trước.  

3.5  Ước lượng chỉ số đánh giá độ nổi bật  

Ở phần này chúng tôi trình bày hai phương 
pháp được áp dụng là k-Nearest Neighbors (k-NN) 
(S. Byers và A. Raftery, 1998) và One Class 
Support Vector Machines (OCSVM) (K. Heller et 
al., 2003) để xây dựng ma trận chỉ số đánh giá độ 
nổi bật của các đặc trưng hình dáng bên ngoài  
đối tượng.  

3.5.1 k-NN 

Gọi Nr là số lượng các ảnh trong tập hợp ảnh 
tham chiếu cho quá trình tái nhận dạng. Sau khi 
xây dựng vector đặc trưng (dCOLORSIFT) và thực 
hiện việc tìm kiếm các mảnh ghép tương ứng giữa 
ảnh truy vấn và các ảnh trong tập tham chiếu, ứng 

với mỗi mảnh ghép truy vấn xm,n
A,p, ta có được Nr 

mảnh ghép tương ứng tìm được từ Nr ảnh tham 
chiếu. Tập hợp các mảnh ghép này, tạm gọi là 

Xnn xm,n
A,p  , được định nghĩa theo công thức sau: 

,
, |

,
ˆˆ

arg max
 p qx S

,
, , x̂ ,

1, … , rN           (11) 

với Ŝp,q  Ŝ xm,n
A,p,xB,q   là tập tìm kiếm lân cận 

trong phương trình (9) và s là hàm ước lượng độ 
giống nhau định nghĩa trong phương trình (10). 

 Khoảng cách KNN (S. Byers và A. Raftery, 
1998) được sử dụng để ước lượng chỉ số đánh giá 
độ nổi bật (salience score): 

 scoreknn xm,n
A,p   Dk Xnn xm,n

A,p     (12) 

với Dk là khoảng cách giữa mảnh ghép truy vấn và 
mảnh ghép tương ứng gần nhất thứ k.  

3.5.2 OCSVM 

Giải thuật thứ hai được áp dụng trong phần này 
là One Class Support Vector Machines (OCSVM) 
(K. Heller et al., 2003). Ý tưởng cơ bản của 
OCSVM là tìm kiếm một mặt siêu cầu biểu diễn 
được hầu hết các điểm dữ liệu trong không gian 
đặc trưng và có kích thước nhỏ nhất có thể. Mặt 
siêu cầu này tìm được thông qua việc giải bài toán 

tối ưu với hàm quyết định f X   được định nghĩa 

trong (R. Zhao et al., 2013).  

Chỉ số đánh giá độ nổi bật trong trường hợp này 
được ước lượng như sau: 

 scoreocsvm xm,n
A,p   d xm,n

A,p, x*    (13) 

với x*  argmax
xXnn xm,n

A,p 
f x  , d là khoảng cách 

Euclidean giữa các vector đặc trưng.                    

3.6 Tái nhận dạng đối tượng 

Phần này trình bày bước cuối cùng trong chuỗi 
xử lý bài toán tái nhận dạng đối tượng. Xét một cặp 
ảnh gồm ảnh của đối tượng cần truy vấn (ảnh p) và 
ảnh trong tập tìm kiếm (ảnh q). Ứng với mỗi mảnh 

ghép xm,n
A,p, ta tìm được mảnh ghép tương ứng 

trong miền tìm kiếm Ŝ xm,n
A,p,xB,q   là: 

 xi , j
B,q  arg max

x̂Ŝp,q

s xm,n
A,p, x̂    (14) 

Ảnh của đối tượng trong tập ảnh tìm kiếm có 
độ tương đồng cao nhất với ảnh truy vấn được xác 
định như sau: 

 q*  argmax
q

Sim xA,p,xB,q    (15) 

với hàm Sim là hàm đo độ giống nhau giữa hai đối 
tượng trong khung ảnh p và q. Hàm Sim được ước 
lượng như sau: 

Sim xA,p,xB,q  
score xm,n

A,p  s xm,n
A,p, xi , j

B,q  score xi , j
B,q 

  score xm,n
A,p   score xi , j

B,q m,n


  (16) 
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với   là tham số cho trước, score có thể là giá trị 
scoreknn hoặc scoreocsvm. 

4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1 Cơ sở dữ liệu  

Chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu VIPeR 
(Viewpoint Invariant Pedestrian Recognition) (D. 
Gray et al., 2007) để làm cơ sở dữ liệu mô phỏng. 
Đây là cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến, rộng 
rãi để kiểm tra sự hiệu quả của các phương pháp tái 
nhận dạng đối tượng. Cơ sở dữ liệu này bao gồm 
632 ảnh của các đối tượng thu được từ hai camera 
có góc quay và độ chiếu sáng khác nhau. Các ảnh 
này đều có kích thước là 124 × 48. Các hình ảnh 
thu được từ camera A có góc nhìn từ 00 đến 900, 
còn camera B có góc nhìn từ 900 đến 1800. 

4.2 Cách thức thực hiện mô phỏng  

Theo như cách thức được đề xuất trong (Gray, 
Douglas và Hai Tao, 2008), chúng tôi lấy tùy ý 316 
cặp ảnh dùng cho mục đích huấn luyện và 316 cặp 
còn lại dùng cho kiểm tra. Trong thí nghiệm này, 
các ảnh ở camera A được sử dụng như là một tập 
hợp các đối tượng cần được nhận dạng, còn các 
ảnh ở camera B được sử dụng như là một tập các 
đối tượng đã được định danh. Độ chính xác của bài 
toán nhận dạng phụ thuộc vào cấu trúc của tập hợp 
A và B. Nếu A và B càng chứa nhiều thông tin đặc 
trưng riêng cho từng đối tượng để so sánh thì độ 
chính xác càng cao, và dĩ nhiên đi kèm với đó, độ 
phức tạp cũng sẽ tăng lên. Kết quả tái nhận dạng 
được biểu diễn bằng đường cong Cumulative 
Matching Characteristic (CMC) (X. Wang et al., 
2007).  

4.3  Kết quả mô phỏng 

Hình 7 biểu diễn kết quả các đường CMC  
của các giải thuật SDC_KNN, SDC_OCSVM (R. 
Zhao et al., 2013), và hai giải thuật do nhóm 
nghiên cứu đề xuất là SDC_KNN_mask, và 
SDC_OCSVM_mask (T. Toàn, 2015). Nhìn vào đồ 
thị này ta thấy rằng giải thuật đề nghị có cái tiến 
tương đối so với giải thuật gốc ban đầu. 

Bảng 1 so sánh kết quả nhận dạng với các 
phương pháp khác nhau: LMNN W. Zheng, 2011, 
PCCA (A. Mignon và F. Jurie, 2012), SDC_kNN 
(R. Zhao et al., 2013),  SDC_OCSVM (R. Zhao et 
al., 2013), SDALF (Farenzena et al., 2010), và 
phương pháp cải tiến của (R. Zhao et al., 2013), có 
kết hợp mặt nạ ảnh là SDC_kNN_mask và 
SDC_OCSVM_mask (T. Toàn, 2015). 

 
Hình 7: Kết quả tái nhận dạng người thu được 

với bộ cơ sở dữ liệu VIPeR  

Bảng 1: So sánh kết quả tái nhận dạng người 
với các phương pháp khác nhau trên bộ 
cơ sở dữ liệu VIPeR 

Phương pháp R = 1 R = 5 R = 10 R = 20 
LMNN 6.23 19.65 32.63 52.25 
PCCA 19.27 48.89 64.91 80.28 
SDALF 19.87 38.89 49.37 65.73 
SDC_kNN 24.68 47.47 61.08 72.15 
SDC_OCSVM 26.27 51.27 62.03 75.32 
SDC_kNN_mask 25.95 50.00 62.34 75.95 
SDC_OCSVM_mask 27.53 48.42 63.92 76.27 

5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày chuỗi xử 
lý bài toán tái nhận dạng đối tượng với hai bước xử 
lý chính: tách người ra khỏi miền nền còn lại trong 
khung ảnh và thực hiện việc tìm kiếm ảnh tương 
đồng để xác định đối tượng cần truy vấn. Kết quả 
thực nghiệm cho thấy mô hình đề xuất cải thiện 
được một phần hiệu suất nhận dạng đối tượng so 
với một số phương pháp khác. 

Một số hướng phát triển có thể xem xét để nâng 
cao hiệu quả của bài toán tái nhận dạng như khảo 
sát kích thước mảnh ghép cục bộ nhằm chọn ra 
thông số kích thước tối ưu, hay kiểm nghiệm một 
số đặc trưng khác trong quá trình trích xuất đặc 
trưng trên các mảnh ghép cục bộ. 
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