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Perbandingan Waktu Pengambilan Ulang Pohon-R dan Pohon-R* 

pada Pangkalan Data Citra Kedokteran 

Darmawan Utomo 

Abstract 

This work describes several experiments designed to compare the response times between -
R-tree and R*-tree similarity searching in medical image databases. The R*-tree outperforms 
than R-tree in terms of response time for about 42.3 % of the searches with one unlabeled 
object, and for about 40.3 % of searches with two unlabeled object, in presumably 5-52 
retrieved images 

lntisari 

Pada penelitian ini ditunjukan beberapa percobaan dengan membandingkan waktu tanggap 
pencarian kemiripan pada pangkalan data (database) citra kedokteran antara Pohon-R (R-tree) 
dan Pohon-R* (R*-tree). Unjuk kerja Pohon-R* mengungguli Pohon-R sekitar 42,3% untuk 
pencarian satu obyek tak-dikenal (tak-berlabel), dan sekitar 40,3% untuk pencarian dua obyek 
tak-dikenal, dengan asumsi sebelumnya antara 5 sampai 52 citra yang terambil. 

1 Latar Belakang 

Banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan pengolahan citra (image), membutuhkan 
analisa dari dua atau lebih citra. Pengenalan sisi-sisi benda pada sabuk berjalan berdasarkan 
pada bentuk tiga dimensi; untuk mendiagnosis pada bidang kedokteran; untuk memonitor 
penggunaan tanah; untuk membuat peta topografik dari satelit; dapat diselesaikan jika paling 
sedikit dua citra dibandingkan. Salah satu problem yang umum adalah problem korespondensi 
atau problem kemiripan. · 

Problem kemiripan adalah untuk menemukan korespondensi dua atau lebih fitur dari 
deskripsi data. Problem ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, kemiripan eksak atau 
sebagian. Kemiripan eksak memerlukan semua deskripsi query data untuk dipadankan dengan 
deskripsi data yang tersimpan. Kemiripan tak-eksak hanya memerlukan sebagian deskripsi 
query data untuk dipadankan dengan deskripsi data yang tersimpan. 

Pada bidang kedokteran, sebagai contoh, sejumlah besar citra dari CT-scan dan MRI 
dihasilkan dan digunakan untuk mendukung pembuat keputusan klinis. Kemampuan dari 
aplikasi bidang ini dapat diperluas untuk memberikan dukungan intepretasi dengan membangun 
dukungan teknis seperti otomatisasi pengarsipan dan pengambilan citra berdasarkan kandungan 
citra. Sebagai contoh, sebelum membuat diagnosa, seorang dokter ahli dapat meretrieve kasus
kasus dari catatan medis pasien. Pengambilan berdasarkan isi tidak hanya akan menghasilkan 
kasus-kasus dari pasien dengan hasil pemeriksaan dan diagnosa yang sama tapi juga kasus
kasus pasien dengan kemiripan hasil pemeriksaan dan hasil diagnosa yang berbeda [1]. 

Untuk menghasilkan kandungan dari citra, citra perlu diekstrasi. Untuk mengekstrasi dari 
citra, diperlukan ahli pada masing-masing bidang keahlian untuk menentukan atribut-atribut 
dari suatu citra. Atribut-atribut ini menyatakan dimensi dari suatu citra. 

Cara yang paling sederhana untuk mencari citra adalah dengan pencarian sekuensial, 
dengan membandingkan atribut-atribut citra terhadap atribut-atribut citra penyimpanan. Jika 
citra-citra pada tempat penyimpanan cukup besar sekuensial akan membutuhkan waktu yang 
sangat lama. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan metoda akses spatial. Pemakaian metoda 
akses tungal hanya akan mendapatkan hasil dari sisi atribut tunggal. 

Pohon-R telah digunakan untuk mengindeks citra berdasarkan kandungannya. Menurut [I] 
Pohon-R lebih robust pada dimensi yang lebih tinggi. Tetapi Pohon-R * yang merupakan varian 
dari Pohon-R menunjukan hasil pencarian yang lebih cepat dari pada Pohon-R. 
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2 Kajian Pustaka 

2.1 Representasi Data 

Metoda penyepadanan adalah metoda, yang mencoba mencari pemetaan terbaik di antara 
deskripsi elemen-elemen dasar. Deskripsi dasar dari suatu citra bisa bervariasi dari lokasi piksel 
hingga ke deskripsi relasional. Setiap deskripsi data berisi elemen dasar yang disebut primitif 
dan hubungan antar relasi yang disebut relasional. 

Primitif dapat direpresentasikan seperti label, sub-citra, piksel, graph, dan lain-lain. Metoda 
penyepadanan piksel yang diimplementasikan pada sistem pencarian sangat memboroskan 
waktu dan sangat terbatas implementasinya. Metoda penyepadaan dengan pemanfaatan tingkat 
abstraksi yang lebih tinggi lebih sering dipilih karena lebih mudah untuk dikendalikan dan lebih 
cepat untuk dikerjakan (misal: Berdasarkan kandungan citra). 

Pencarian dengan memanfaatkan primitif seringkali gagal karena tidak menyertakan 
hubungan antar primitif. Problem ini dapat diatasi dengan menggunakan Grafik Relasional 
Atribute (GRA). GRA merepresentasikan obyek-obyek dan relasinya sebagai nodal grafik dan 
relasi antar obyek direpresentasikan sebagai anak panah antar nodal. Baik nodal dan anak panah 
diberi atribute yang berkorespondensi dengan properti-properti dari obyek-obyek dan relasinya. 

(b) 

Gambar 1. Contoh citra tersegmentasi dengan dua obyek tak-dikenal (a) 
dan GRAnya (b). 

Gambar 1 adalah contoh dari citra tersegmentasi dan GRAnya. Setiap nodal berisi 
identifikasi label (VO,Vl, dst), nama obyek (body, liver, dst) dan luasan dari obyek. Hubungan 
antar obyek dibuat dari posisi relatif antar titik pusat dari setiap obyek. Pada kasus ini 
direpresentasikan dengan sudut dan rxy sebagai · identifikasi relasi, yang berarti relasi antar 
obyek x ke obyek y. 

2.2 Mengukur kemiripan 

Dalam membandingkan dua buah GRA untuk mencari kemiripannya, umumnya digunakan 
metrik selisihjarak, Ll (city block) atau L2 (Eucledian distance). Sebagai contoh, misal ada dua 
citra Q(query) dan P (lokasi penyimpanan) di mana masing-masing memiliki himpunan primitif 
{qt,q2,qJ, ... ,qN} dan {p~op2,pJ, .. PN}.Kemudian misalkan semua primitif dideskripsikan sebagai 
Na, beratribut ak, dengan nilai vk dan sebuah pemetaan h diberikan, yang memetakan semua 
primitif Q ke primitif P, sedemikian hingga, ketika h(qi)=sj, primitif sj dari deskripsi S 
dipertimbangkan sebagai korespondensi primitif dari qi dari deskripsi Q. Lalu cost (selisih) dari 
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penunjukan qi dengan sj didefinisikan sebagaijumlah dari seluruh selisih korespondensi atribute 
~]. . 

cost=O 

cost=l3 

Gambar 2. Penyepadaan antara atribut queri (Q) 
terhadap masukan atribut pangkalan data (S). 

(S) 

Gambar 2 mengilustrasikan penyepadanan antara nodal queri VO' dan V3' ke VO dan V3 dan 
juga hubungan relasi r03' ke r03 citra asli. 

Na 

costs (q;,s) = L costs(vk(q;),vk(s )) (I) 
k=i 

Di mana vk(qi) menyatakan nilai dari atribut ke-k dari primitifke-i dari deskripsi Q. Selisih dari 
pemetaan h · didefinisikan sbb: 

N 

costs(h) = ,Lcosts(q;.h(q)) (2) 
i=i 

Jarak antar citra Q dan P didefinisikan sebagai jarak minimum dihitung terhadap semua 
pemetaan yang mungkin dari h(qi): 

Dist(Q,S) = min{Disth (Q,S)} 
h 

(3) 

Rumus yang digunakan untuk mengukur jarak antar primitif diturunkan dari bentuk umumnya 
yakni: 

Dist h(Q,S) = Dist p,h(Q,S) =[±1q;-s;jP]1'P 
l=i 

(4) 

Jika p sama dengan satu, disebut dengan jarak city-block Untuk p=2, disebut dengan jarak 
Eucledian. Jadi total selisih jarak an tar Q dan P pada citra 2 jka p=2 adalah: 

Dzst(Q,S(v3)) = = 20.7 
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Pada pencarian citra yang mirip di sebuah pangkalan data GRA harus memenuhi kondisi 
bahwa semua GRA yang berselisih lebih kecil atau sama dengan selisih t harus diambil. Atau 
dengan kata lain semua citra pada tempat penyimpanan P harus diambil kalau memenuhi 
kondisi sbb: 

Dist (Q, S) :::;; t (5) 

2.3 Survei 

2.3.1 Pengambilan citra berdasarkan Kandungan 

Pertimbangan utama dalam merancang dan mengimplementasikan sistem queri berdasarkan 
kandungan image yang mendukung pangkalan data citra adalah ekstrasi fitur, representasi isi 
dari citra dan organisasi dari penyimpanan informasi, strategi pencarian dan mengambilan 
kembali, dan perancangan antar muka. Kemajuan yang berarti terutama terjadi di bidang 
penelitian pangkalan data dan computer vision, yang bisa digunakan pada pengarsipan dan 
pengambilan citra kembali [ 1]. 

lsi dari citra dapat dideskripsikan secara tidak langsung melalui atribut-atributnya misal dari 
warna, subyek, ukuran dan lain-lain. Queri berdasarkan kandungan citra memerlukan 
pengolahan citra, pengambilan deskripsi, dan penyimpanan di pangkalan data. 

Pengambilan berdasarkan kandungan citra adalah proses tak-eksak (dua citra sangat jarang 
identik) Kecenderungannya digunakan pengambilan citra berdasarkan tingkat kesamaan. 
Apabila suatu citra memiliki kemiripan atribute sampai tingkat tertentu maka citra tersebut perlu 
dipertimbangkan sebagai identik. Ada dua kategori pengambilan berdasarkan pendekatan, tak
berindeks dan dengan-indeks. Sistem berpendekatan tak-berindeks umumnya memfokuskan 
pada kualitas dari citra, sedikit menekankan pada kecepatan, dan menggunakan pencarian 
sekuensial. Sistem dengan-indeks mengombinasikan pengindeksan dan pendekatan pencarian 
berdasarkan mengekstrak fitur dari setiap citra dan memetakan fitur ini ke dalam titik di ruang 
multi-di~n:ensi. Semua metoda akses spatial dapat digunakan untuk menangani range queri. 

2.3.2 Metoda akses multi-dimensional 

Berbagai metoda dasar dan perkembangannya telah digunakan sejak dari tahun 1966 untuk 
mengatasi problem pencarian. Metoda dasar yang umum digunakan berakar dari keluarga B
tree, Perluasan Hashing, Linier Hashing, K-D-Tree dan Space-Filling Curves. lmplementasi dari 
berbagai metoda ini untuk membuat pangkalan data dengan metoda akses tunggal atau spatial. 
Metoda akses tunggal sangat umum digunakan seperti pada penggunaan kunci-tunggal. Metoda 
akses spatial tidak memandang data dengan kunci-tunggal tapi kunci-jamak. 

Metoda pencarian yang lebih cepat dari pada pencarian secara sekuensial dapat 
menggunakan metoda akses spatial atau metoda akses multi-dimensional. Dari berbagai 
pengembangan algoritma yang menginduk pada kelima akar tersebut [3] meringkas dan 
menyimpulkan beberapa metoda multi-dimesional akses yang kelihatannya memiliki unjuk 
kerja terbaik, sebagai berikut (urut abjad): 

• buddy (hash) tree 
• cell tree with oversize shelves 
• Hilbert Pohon-R 
• KD2B-tree 
• PMR-quadtree 
• R+-tree 
• Pohon-R* 

Rangking ini harus diperhatikan benar-benar karena tidak bisa ditekankan kalau algortima 
tersebut benar-benar yang terbaik. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya seperti program 
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yang efisien, penggunaan perangkat keras, ukuran buffer atau block dan data set yang 
diimplementasikan. 

2.4 Struktur indeks 

Nodal daun pada Pohon-R maupun pada Pohon-R * berisi entri-entri yang berbentuk (rect, 
id) di mana rect = ([xO,xl,x2, ... ,xn-l,yO,yl,y2, ... ,yn-1]) adalah sebuah persegipanjang n dimensi 
dan id adalah pointer yang menunjuk pada sebuah record di file data. Nodal .selain daun 
memiliki bentuk (rect, child) di mana rect adalah persegipanjang terkecil yang meliputi semua 
persegipanjang yang ditemukan di pointer anak. Nodal akar adalah nodal selain daun yang 
memiliki kekhususan karena hanya terdiri dari satu nodal dan terletak pada tingkat yang 
tertinggi. Setiap struktur Nodal berisi informasi tentang, jumlah cabang, tingkat, dan jumlah 
cabang pernodal. Untuk Pohon-R * ditambahkan peubah flag yang menyatakan sebuah entri 
pernah masuk ke nodal yang sama atau tidak. 

Gambar 3. Struktur Pohon-R atau Pobon-R* 

Struktur indeks di atas adalah bentuk umum dari Pohon-R dan Pohon-R *. Pointer anak pada 
nodal daun menunjuk pada nama file yang sebenarnya. Tree seperti ini dikategorikan pangkalan 
data antara yang bertujuan mengatasi masalah ketika bekerja dengan kandungan citra. Biaya 
komputasi akan sangat tinggi jika program setiap kali mencoba mengekstrak atribut dari citra 
lagi ketika bekerja dengan dua atau lebih obyek yang tak dikenal. Dua atau lebih obyek yang tak 
dikenal harus dipecah menjadi beberapa entri masing-masing hanya terdiri dari obyek yang 
dikenal dan satu obyek yang tak dikenal, dan setiap pointer pada nodal daun menunjuk pada 
satu file yang sama. 

3 Metodologi 

Pada bagian ini akan dijelaskan metoda yang digunakan hingga pangkalan data siap 
digunakan untuk pencarian citra. Langkah pertama adalah pengambilan kandungan citra 
berdasarkan perameter-parameter citra yang menurut ahli layak dijadikan acuan. Dilanjutkan 
dengan membangun pangkalan data yang menyimpan parameter yang dihasilkan oleh langkah 
pertama. Langkah terakhir adalah penjelasan tentang queri dengan satu dan dua obyek tak
dikenal. 

3.1 Kandungan citra 

Deskripsi kandungan citra kedokteran dideskripsikan oleh sifat-sifat yang berkoresponden 
dengan karakteristik dari posisi, luasan dan bentuknya. Himpunan fitur yang akan digunakan, 
yang telah berhasil diimplementasikan [ 1] untuk mengklasifikasi citra sebagai berikut: 

• Luasan, dihitung dari luasan dari obyek 
• Kebulatan, dihitung dari perbandingan 
• Arah, didefinisikan sebagai sudut antara arah horizontal dan perpanjangan 

Dan relasi spatial antar dua obyek digunakan: 
• Jarak (j) dihitung dari jarak terpendek di antara sepasang segmen garis dari dua obyek 
• Posisi relatif (p ), didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk dari garis horisontal yang 

menghtibungkan titik pusat dua obyek. 
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Citra yang digunakan pada percobaan sudah berupa citra yang tersegmentasi yang dapat 
diperoleh dari situs ftp.ced.tuc.gr/pub/petrakis. Citra asli diperoleh dari 20 citra MRI yang 
secara manual dicuplik konturnya dan sekaligus diberi label nomor obyek. Citra-citra ini 
kemudian dibuatkan sintesa citranya dengan memutar, diberi skala dan ditranslasikan dengan 
sejumlah angka yang dihasilkan oleh random generator. Detail dari test bed yang digunakan 
sebagai berikut: 

• 4500 citra dengan 8 obyek 
• 3600 citra dengan 7 obyek 
• 2700 citra dengan 6 obyek 
• 1800 citra dengan 5 obyek 
• 900 citra dengan 4 obyek 

Setiap citra disimpan pada satu file yang berisi nomor label dan koordinat dari titik-titik 
sudutnya. 

3.2 Membangun pangkalan data 

Citra-citra dari data sintesa dibagi dalam lima kelompok, kelompok citra dengan 4 obyek 
hingga 8 obyek. Pada kasus ini, setelah citra di~kstraksi, akan dihasilkan sejumlah k obyek 
berlabel dan u obyek tak-berlabel atau disingkat (k, u). Nilai dari k ditentukan 3, yang mewakili 
sub-citra badan, tulang belakang, dan hati. Sedangkan sisa obyeknya disebut dengan u, yang 
bisa mewakili obyek-obyek tak-dikenal. 

Baik Pohon-R maupun Pohon-R * menganut model nodal terdefinisi dari awal. Sehingga 
atribut dari setiap (k, u) harus dipecah-pecah menjadi satu atau beberapa (3, 1). Setiap pecahan 
(3, 1) diberi identifikasi induknya (3, u), sehingga setiap bagian tidak kehilangan relasi dengan 
GRA induknya. Atribut-atribut (3, 1) diperlakukan sebagai sebuah titik pada ruang berdimensi 
jamak. Sedangkan pencarian kemiripan diperlakukan seperti pencarian titik-titik pada suatu 
range dalam ruang berdimensijamak. 
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Gam bar 4. Semua titik basil pemecahan GRA (tabel disamping) yang dipetakan (a) dan 
tabel pemecahan GRA dari empat obyek tak-dikenal hingga satuobyek tak-dikenal (b). 

Berikut ini adalah sebuah contoh proses konstruksi Pohon-R * yang mana tiap nodal 
memiliki kapasitas maksimum 4 entri dan rasio split 30%. Ada tujuh citra yang memiliki nomor 
1 sampai dengan 7. Tiap citra memiliki satu hingga 4 obyek tak-berlabel. Langkah-langkah 
konstruksinya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pada Gambar 4(b) No. 1, nilai dari GRA yang dihasilkan adalah (3, 4). GRA ini kemudian 

dipecah dan dipetakan sebagai titik-titik. 
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2. Entri yang baru (No. 5) p5 akan mengakibatkan pembuatan dua nodal yang baru, nodal 
akar dan nodal anak. Pada nodal akar berisi informasi persegipanjang yang minimal (Rl 
dan R2) sedang pada nodal daun berisi informasi atributnya. 

3. Penyisipan (3, 3) pada No. 3 kebetulan mengisi tiga tempat kosong di bawah 
persegipanjang R2. 

4. Penyisipan (3, 1) p9 akan mengakibatkan nodal daun di bawah R2 harus dipecah. 
5. Penyisipan plO berupa penyisipan pada nodal kosong di bawah R3 
6. Penyisipan pll akan mengakibatkan nodal anak di bawah Rl harus dipecah. Lalu 

disisipkan pl2 dan pl3. 
7. Penyisipan p14 akan mengakibatkan Rl harus dipecah, tetapi nodal tersebut sudah penuh 

sehingga harus dilakukan pemecahan nodal akar. Pemecahan nodal akar memerlukan 2 
nodal baru. Tampak pada gambar .f persegipanjang R5 menempati nodal baru tersebut. lsi 
dari nodal baru tergantung dari parameter split dengan j>embulatan ke bawah. 
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Gam bar 5. Setiap keadaan akhir dari penyisipan dari Gam bar 4 ditunjukkan di sini. 
Keadaan pertama hingga keadaan ketujuh di atas diperlihatkan pada sub-gambar dari (a) 

hingga (t). Setiap nodal daun merujuk pada citra asli. 

3.3 Queri 

Mengambil citra dari pangkalan data berbeda antara citra dengan satu obyek tak
berlabel (u=l) dan dua atau lebih obyek tak-berlabel (u >1 ). Atribut dari citra dengan (u=l) 
dapat langsung digunakan untuk mengambil citra-citra yang sesuai dan hasilnya pasti 
merupakan citra-citra yang tidak memiliki: 
I. Kesalahan ambil karena citra diluar kualifikasi dan/atau 
2. Kesalahan karena tidak mengambil citra-citra yang termasuk dalam kualifikasi. 
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Mengambil citra dengan (u> 1) akan menghasilkan kesalahan ambit karena citra diluar 
kualifikasi tetapi tidak menghasilkan kesalaban karena tidak mengambil citra-citra yang 
termasuk dalam kualifikasi. 

Kesalahan queri citra dengan ( u> 1) dapat diatasi dengan menyaring bimpunan GRA-GRA 
yang dibasilkan. Petrakis mengusulkan dua cara yaitu (misal untuk u=2): 
1. Interseksi: Interseksikan basil sub queri (k, la) n (k, lb). 
2. Tanpa Interseksi: Querikan satu (k, 1a). Querikan (k, 1b) pada basil (k, 1a). 

4 Perbandingan Unjuk Kerja 

Ada tiga buah program yang akan dibandingkan yakni, Pencarian Sekuensial, Pohon-R dan 
Pobon-R *. Program Pencarian Sekuensial adalah program yang berfungsi sama, mencari citra 
yang memiliki kemiripan. Algoritmanya sederbana banya dengan membandingkan GRA queri 
dengan semua GRA pada tempat penyimpanan. Program ini ditambabkan untuk memberikan 
baban pembanding yang mudah dimengerti dan merupakan queri acuan yang pasti bebas dari 
kesalahan ambil karena citra diluar kualifikasi dan/atau kesalahan karena tidak mengambil citra
citra yang termasuk dalam kualifikasi. 

Ketiga program, Pencarian Sekuensial, Pobon-R dan Pohon-R* dikompile dengan 
menggunakan gee versi egcs 2.99.63 dan dijalankan dibawab operating system linux dengan 
Pentium Celeron 300MHz sebagai prosesor dan menggunakan 64 MB memori dan dengan 
Hardisk Seagate IDE 4,3 GB. Pada semua percobaan, digunakan ukuran blok 4K yang bisa 
dimanfaatkan untuk 19 entri pernodal. 

Langkah-langkab yang harus dilakukan sebelum melakukan eksperimen adalah sebagai 
berikut: 
1. Mencari properti dari setiap citra dan membuat GRA untuk (k, 1 ). 
2. Buat struktur data untuk pencarian sekuensial, Pobon-R dan Pobon-R *. 
3. Mencari sampel data untuk pengujian. Sampel ini diperoleb dari pembangkit bilangan asli 

acak. 
4. Setiap hasil pencarian dengan Pohon-R dan Pohon-R • akan dicocokan dengan hasil dari 

pencarian sekuensial, untuk memastikan bahwa hasilnya tidak memiliki: 
• Kesalahan ambit karena citra diluar kualifikasi danlatau 
• Kesalahan karena tidak mengambil citra-citra yang termasuk dalam kualifikasi. 

4.1 Basil Percobaan 

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memberikan ilustrasi perbandingan kecepatan dan 
pemanfaatan ruang antara Pohon-R dan Pohon-R *. Uji coba dilakukan untuk queri dengan 
asumsi tiga obyek dikenal dan satu obyek tak-dikenal, (3, 1) dan tiga obyek dikenal dan dua 
obyek tak-dikenal, (3, 2). 

4.1.1 Queri dengan satu obyek tak-dikenal 

Gambar 6 menggambarkan waktu tanggap untuk queri (3, 1 ). Struktur indeks dari Pencarian 
Sekuensial, Pohon-R dan Pohon-R * disimpan di memori utama. Hasil ini memiliki bentuk yang 
sama dengan percobaan Petrakis. Tetapi, nilai toleransi perenggangan yang digunakan tidak 
sama. Sesuai dengan basilnya, untuk t=300 setara dengan t=46 pada percobaan ini. Nilai 
toleransi ini menunjukan seberapa mirip citra-citra yang akan diambil. Perhitungannya sesuai 
dengan Persamaan 5. Nilai t=O, menunjukan pencarian citra yang identik dengan querinya. 
Bentuk kurva eksponensial diharapkan karena jumlah citra yang berkualifikasi meningkat 
sejalan dengan kenaikan toleransi. 
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Gambar 7. Rata-rata waktu tanggap pencarian sebagai fungsi toleransi 
untuk pencarian (k, 1) pada Pobon-R, Pobon-R*, Pencarian sekuensial naif 

dan Pencarian sekuensial teroptimasi. 

Kedua pencarian sekuensial terlihat paling lamban meskipun pada toleransi yang cukup 
besar. Pada pencarian sekuensial naif waktu yang dibutuhkan sekitar 0,5 detik. Hasil ini seperti 
yang diharapkan karena semua data di pangkalan data dibandingkan. Pencarian sekuensial 
teroptimasi yakni dengan penolakan awal jika batas toleransi dilewati menunjukkan hasil yang 
lebih baik dari pada pencarian sekuensial. Pada toleransi kecil, waktu pencarian yang dicapai 
kurang dari 0,1 detik. Tetapi dengan toleransi yang lebih besar hasilnya akan lebih jelek dari 
pada pencarian sekuensial karena tambahan baris program yang diakses akan menjadi overhead 
cost. 

Gambar 7 menggambarkan Pohon-R * yang bisa mencari lebih cepat dari pada Pohon-R dan 
Pencarian Sekuensial pada semua kondisi untuk tolerasi di bawah 76. Pada toleransi 46, Pohon
R* lebih cepat sekitar 30% dibandingkan dengan Pohon-R. Pada saat itu, jumlah rata-rata citra 
yang dapat terambil adalah 142 citra. 

Pada suatu titik toleransi tertentu, Pohon-R, R-*-tree akan memiliki waktu tanggap yang 
sama dengan Pencarian Sekuensial. Kalau batas toleransi ini dilewati makan baik Pohon-R 
maupun Pohon-R* akan memiliki waktu tanggap yang lebih lama dari pada Pencarian 
Sekuensial naif. Tetapi berdasarkan asumsi awal yang dikemukakan sebelumnya (citra yang 
terambil antara 20-50 citra), toleransi antara 28 hingga 36 sudah mencukupi. Pada kondisi ini 
rata-rata waktu tanggap Pohon-R * lebih cepat dari Pohon-R sekitar 41,75%. 

Vol1/1 

TE~ 

4.1. 

dikl 
Intc 

dllli 
sed 
meJ 

dari 
dibl 
Ker 

den 
seb 
kali 
seb 

den. 
dau 
R* 
mal 



.SOO 

76 

. 
TECHNe : Jurna/1/miah Elektroteknika 29 

4.1.2 Queri dengan dua obyek tak dikenal 

Percobaan berikutnya · adalah untuk queri dengan tiga obyek dikenal dan 2 obyek tak 
dikenal, atau disingkat (3,2). Pada percobaan ini akan dibandingkan kedua strategi, No 
Intersection {Tanpa Interseksi) dan With Intersection (Dengan Interseksi). 

Garnbar 8 menampilkan toleransi sebagai fungsi tanggapan rata-rata jumlah citra. Bentuk 
dari kurva mirip dengan queri dengan satu obyek tak dikenal. Jumlah citra yang terarnbil lebih 
sedikit dibandingkan queri dengan (3, I) karena penyepadanan dilakukan dengan 
mempertimbangkan dua obyek tak dikenal. 

~~===········ ~········-········~········-·---·······~·----······--·-·-===·-···--·-···········-==·· ·······················---::::::::·········· " ~···········-··· 5 ...... := 
I j 4o~Lr-------------------------------------------------
l 30 l --
' Si! 

20 -1----------------------------------------------1 
I0~-----------------------~------------------------1 

30 60 90 120 1~0 110 210 240 270 300 330 360 390 420 4~0 410 HO 

llesponae set Jizc (im ases) 

j-toleraace I I 
L--------'====='--------_____j 

Gambar 8. Toleransi sebagai fungsi tanggapan rata-rata jumlah citra 
untuk queri (3,2) 

Pencari Sekuensial dibentuk dengan menyepadankan semua (k, 2) sub-citra yang diturunkan 
dari setiap citra yang tersimpan. Untuk menyepadankan n obyek ke dua obyek tak dikenal 
dibutuhkan percobaan sebanyak permutasi [u,2] kali maksimal seperti tampak pada Tabel I. 
Kenaikan jumlah obyek u akan dengan cepat memboroskan waktu pencarian. 

Lebih dari 81 00 citra memiliki paling sedikit 7 obyek atau artinya empat obyek tak dikenal 
dengan 3 obyek yang dikenal (3,4) seperti yang terdaftar pada sub bab 3.1. Ini berarti bahwa 
sebelum program memutuskan bahwa sebuah basil queri (k,u) tidak terkualifikasi dibutuhkan 12 
kali pengujian. Waktu tanggap akan dengan cepat melemah ketika toleransi dinaikkan. Jni 
sebabnya mengapa waktu tanggap (k,2) lebih lam bat dibandingkan queri dua (k, 1 ). 

Pencarian Sekuensial teroptimasi sudah terb~bani dari awal. Garnbar 9 mengilustrasikan 
dengan waktu tanggap 2 detik untuk pencarian identik. Pohon-R dan Pohon-R * juga terkena 
dampak akibat pencarian dengan obyek tak dikenallebih dari satu. Tetapi meski begitu Pohon
R * menunjukan tanggapan waktu yang lebih baik dibandingkan Pencarian Sekuensial Naif 
maupun Pohon-R. 

Tabell. Jumlah percobaan penyepadaan untuk u obyek tak dikenal 

I Obyek tak dikenal (u) 2 3 4 5 
I Jumlah maksimum percobaan (kali) 2 6 12 20 
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Gam bar 10. Waktu tanggap rata-rata sebagai fungsi toleransi dengan No-Intersection 
dan With-Intersection Pohon-R*, Pohon-R untuk (k,2). 

Implementasi strategi With Intersection dengan dua kali pencarian pada tree akan 
menbutuhkan waktu tanggap dua kali pula. Keseluruhan unjuk kerja akan akan lebih buruk dari 
pada dengan strategi No Intersection. Tetapi pada pemrograman, dapat diasumsikan bahwa 
himpunan queri (k, 1) pertama berisi sebagian atau keseluruhan himpunan queri (k, 1) yang lain. 
Jadi, himpunan kandidat queri dipilih dari himpunan yang pertama. Hasil queri yang diperoleh 
kemudian dibandingkan dengan queri orisinalnya, (k, u) untuk menghilangkan kesalahan 
pengambilan karena citra diluar kualifikasi. 

Strategi di atas berbeda dengan strategi No Intersection, di mana untuk setiap himpunan 
kandidat dari queri pertama, dibandingkan langsung dengan queri (k,u) untuk menghilangkan 
kesalahan pengambilan karena citra diluar kualifikasi. Jadi, kesimpulannya waktu tanggap With 
Intersection akan lebih cepat dari pada No Intersection. 

Strategi No Intersection dan With Intersection dapat diimplementasikan ke bentuk umum 
queri (k, u) dengan menguji tambahan kondisi obyek tak-dikenal terhadap toleransi. Strategi 
With Intersection-Pohon-R * direkomendasikan untuk digunakan dibandingkan strategi No 
Intersection karena lebih cepat. 
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4.2 Contob basil pencarian 

(a) 
Gambar 11 Contob queri citra (3,2) (a) dan salab satu basil citra yang terambil (b). 

Gambar 11 mendeskripsikan citra dengan obyek yang tak-berlabel (tak-dikenal) dan obyek 
berlabel (dikenal) dari citra query ll(a) dan basil pencarian ll(b). Citra ll(a) terdiri dari tiga 
obyek yang dikenal (berlabel) dan dua obyek tak-dikenal (tak-berlabel), label 3 dan label 4. 
Pencarian dengan toleransi 50 menghasilkan beberapa citra dan salab satunya adalah Citra ll(b) 
yang berjarak 41,9. Citra basil pencarian menunjukan kemiripan sifat dengan citra queri. Hasil 
pencarian juga menunjukan tambaban dua obyek yang tak-dikenal yang tidak ditentukan pada 
citra query. 

5 Kesimpulan dan Langkab Kerja selanjutnya 

Pada makalah ini metoda yang digunakan Petrakis dengan menerapkan Pobon-R 
dibandingkan dengan variannya, Pobon-R * dalam rangka untuk menangani masalab pencarian 
tak-eksak berdasarkan kandungan citra. Metoda ini dapat diterapkan pada obyek yang dikenal 
dan tak-dikenal, dan basilnya bebas dari citra salah terambil atau citra yang benar tak-terambil. 
Pengindeksan dibentuk dari pendekomposan setiap masukan citra ke dalam bimpunan obyek
obyek atau sub-citra, mengisikan label pada setiap obyek yang diasumsikan dikenal dan satu 
obyek tak-dikenal. Semua atribute dari citra dipetakan ke titik pada fitur multi-dimensi dan 
disimpan dalam Pobon-R atau Pobon-R *. 

Dari percobaan, waktu tanggap Pobon-R* lebib cepat 41,75% dari pada Pobon-R untuk 
pencarian satu obyek tak-dikenal dan 36,6% untuk pencarian dua obyek tak-dikenal pada 
asumsi pengambilan 20 bingga 52 citra. Pobon-R * juga lebib unggul pada utilisasi ruang node. 
Rata-rata Pobon-R * memanfaatkan 65% ruang dari setiap node sedang Pobon-R optimal pada 
50%. Tetapi Pobon-R* membutubkan waktu yang lebib lama untuk menentukan sub-tree dan 
pemecaban node. 

5.1 Langkab selanjutnya 

Hasil penelitian ini menunjukan penggunaan memori yang cukup besar untuk 
mengindeks atribut-atribut citra. Penelitian selanjutnya diarahkan pada penggunaan memori 
yang lebib sedikit dengan tanpa secara signifikan mengorbankan kecepatan pencarian. 
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