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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. 

Trong những năm gần ñây, các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo 

ngày càng phát triển và ñược ñánh giá cao. Một lĩnh vực ñang ñược 

quan tâm của trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra các ứng dụng thông minh, 

có tính người ñó là nhận dạng. Đối tượng cho việc nghiên cứu nhận 

dạng cũng rất phong phú và ña dạng. Trong ñề tài này tôi chọn ñối 

tượng là khuôn mặt. 

Bài toán nhận dạng mặt người là bài toán ñã ñược nghiên 

cứu từ những năm 70, phục vụ mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của ñời 

sống ñặt biệt ở những lĩnh vực công nghệ cao yêu cầu bảo ñảm an 

ninh, bảo mật… Hiện nay nhận dạng từ ảnh chụp thẳng trong ñiều 

kiện ánh sáng chuẩn ñạt kết quả rất cao, có thể áp dụng ñược vào 

thực tế. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố ngoại cảnh ñã gây ảnh hưởng 

ñáng kể ñến hiệu quả nhận dạng, trong ñó phải kể ñến góc chụp và 

ñiều kiện ánh sáng. Do ñó, ñề tài này sẽ tập trung nghiên cứu thuật 

toán so khớp ảnh với mô hình Morph 3D ñể giải quyết vấn ñề gây ra 

do có sự thay ñổi kết hợp giữa các thông số bên ngoài như tư thế 

chụp và ñiều kiện chiếu sáng.  

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU. 

� Tìm hiểu tổng quan về nhận dạng mặt người, thuật toán sử 

dụng mô hình Morph 3D cho mặt người. 

� Thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu và ñánh giá hiệu quả nhận 

dạng của hệ thống nhận dạng 2 chiều dựa trên kỹ thuật phân 

tích thành phần chính và bộ phân lớp láng giềng gần nhất.  

� Mô phỏng ñánh giá hiệu quả của mô hình Morph 3D.  

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 



� Lý thuyết về nhận dạng mặt người. 

� Lý thuyết liên quan ñến việc xây dựng mô hình Morph 3D 

� Lý thuyết thuật toán so khớp sử dụng mô hình Morph ba 

chiều cho nhận dạng mặt  người. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu. 

� Nghiên cứu lý thuyết về nhận dạng mặt người: cấu trúc, ứng 

dụng của hệ thống nhận dạng mặt người. 

� Nghiên cứu lý thuyết liên quan ñến mô hình Morph 3D: cơ 

sở dữ liệu scan mặt ba chiều, biểu diễn mặt thành các vector, 

phép tương ứng và phép biến hình… 

� Đánh giá hiệu quả nhận dạng trên các cơ sở dữ liệu có sẵn. 

� Đánh giá hiệu quả mô hình Morph 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 

� Thu thập và phân tích các tài liệu và thông tin liên quan ñến 

ñề tài. 

� Thực nghiệm kết quả nhận dạng với phân tích thành phần 

chính và bộ phân lớp láng giềng gần nhất. 

�  Xây dựng và thực thi việc ñánh giá hiệu quả của mô hình 

Morph 3D bằng ngôn ngữ Matlab. 

� Đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ TÀI. 

� Nghiên cứu việc ứng dụng mô hình Morph 3D vào nhận 

dạng mặt người ñể giảm ảnh hưởng của tư thế, góc chụp hay 

các ñiều kiện chiếu sáng khác nhau ñến chất lượng ảnh cần 

nhận dạng. 

� Với kết quả ñạt ñược của ñề tài có thể áp dụng xây dựng hệ 

thống nhận dạng mặt người ứng dụng trong nhiều mục ñích 



khác nhau: bảo mật, an ninh, theo dõi nhân sự trong một ñơn 

vị… 

6. KẾT CẤU LUẬN VĂN  

Luận văn gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan về hệ thống nhận dạng mặt người. 

Chương 2: Mô hình Morph ba chiều cho mặt  người. 

Chương 3: Nhận dạng mặt người dựa trên kỹ thuật so khớp. 

Chương 4: Mô phỏng hệ thống nhận dạng khuôn mặt 2D và ñánh giá 

hiệu quả của mô hình Morph 3D. 

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG 

KHUÔN M ẶT 

1.1  GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Nhận dạng khuôn mặt là công việc mà con người thực hiện 

hằng ngày trong cuộc sống. Những nghiên cứu trong việc nhận dạng 

tự ñộng khuôn mặt cũng ngày càng ñược phát triển. Trong chương 

này sẽ trình bày những khái niệm cơ bản về nhận dạng khuôn mặt, 

quá trình nhận dạng khuôn mặt và những thách thức, khó khăn cũng 

như nhưng giải pháp công nghệ ñã ñược ñưa ra ñể nâng cao tính hiệu 

quả của hệ thống nhận dạng khuôn mặt. 

1.2 NHẬN DẠNG KHUÔN M ẶT 

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt nhằm mục ñích nhận dạng tự 

ñộng các khuôn mặt có trong hình ảnh hoặc video. Nó có thể hoạt 

ñộng trong một hoặc cả hai trường hợp:  kiểm tra khuôn mặt (xác 

minh khuôn mặt), nhận biết khuôn mặt (nhận dạng khuôn mặt).  

• Xác minh khuôn mặt là kiểu kiểm tra sự so khớp trên phép so 

sánh một -một, nghĩa là so sánh hình ảnh khuôn mặt của một 

người và với thông tin hình ảnh khuôn mặt ñã lưu trữ về người 

này xem có khớp hay không dựa trên thông tin khuôn mặt.  



• Nhận dạng khuôn mặt là kiểu kiểm tra sự so khớp trên phép so 

sánh một - nhiều, cụ thể là so sánh hình ảnh khuôn mặt cần kiểm 

tra với tất cả các hình ảnh khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu ñể nhận 

biết khuôn mặt cần kiểm tra là ai trong số những người ñã ñược 

lưu trữ trong dữ liệu.  

1.3 KIẾN TRÚC TỔNG QUAN CỦA HỆ THỐNG NHẬN 

DẠNG KHUÔN M ẶT  

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt thường có bốn bước xử lý 

sau: phát hiện khuôn mặt (face detection), hiệu chỉnh (face 

alignment), trích rút ñặc trưng (feature extraction) và so khớp 

(matching) (như hình 1.2). Sự ñịnh vị và chuẩn hóa (trong khâu phát 

hiện và hiệu chỉnh) là bước tiền xử lý trước khi nhận dạng khuôn mặt 

(trích rút ñặc trưng và so khớp) ñược thực hiện.  

 

Hình 1.2:  Các bước chính trong quá trình nhận dạng khuôn 

mặt 

1.4 PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN CON KHUÔN M ẶT 

Các công nghệ phân tích không gian con trong nhận dạng 

khuôn mặt dựa trên thực tế là có một lớp mô hình quan tâm (như 

khuôn mặt) thường nằm trong không gian con của không gian hình 

ảnh ñầu vào. Ví dụ, một hình ảnh 64*64 có 4096 ñiểm ảnh ñể biểu 



diễn một số lượng lớn các lớp mẫu như cây cối, nhà cửa, khuôn mặt. 

Như thế, chỉ có một vài ñiểm ảnh liên quan tới khuôn mặt. Vì vậy, sự 

biểu diễn ảnh ban ñầu sẽ có nhiều dư thừa, số chiều của sự biểu diễn 

ñó có thể rút gọn khi chỉ có phần khuôn mặt ñược quan tâm. 

Với cách tiếp cận eigenface hay phân tích các thành phần cơ 

bản (PCA)[12] [23], một số ít các eigenface ñược rút ra từ một các 

hình ảnh khuôn mặt huấn luyện bằng cách sử dụng biến ñổi 

Karhunen Loeve hay PCA. Một hình ảnh khuôn mặt ñược biểu diễn 

một cách hiệu quả như là một vector ñặc trưng (một vector trọng số) 

với số chiều thấp. Các ñặc trưng trong một không gian con sẽ cung 

cấp nhiều thông tin cho việc nhận dạng hơn trong ảnh chưa xử lý. 

Việc sử dụng kỹ thuật mô hình không gian con ñã tạo ra những thuận 

lợi ñáng kể trong kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt. 

1.5 CÁC ỨNG DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN NHẬN DẠNG 

KHUÔN M ẶT 

Bài toán nhận dạng khuôn mặt có thể áp dụng rộng rãi trong 

nhiều ứng dụng thực tế khác nhau. Đó chính là lý do mà bài toán này 

hấp dẫn rất nhiều nhóm nghiên cứu trong thời gian dài. Các ứng 

dụng liên quan ñến nhận dạng mặt người có thể kể như: 

- Hệ thống phát hiện tội phạm 

- Hệ thống theo dõi nhân sự trong một ñơn vị 

- Hệ thống giao tiếp người máy 

- Hệ thống tìm kiếm thông tin trên ảnh, video dựa trên nội 

dung  

- Các thệ thống bảo mật dựa trên thông tin trắc sinh học 



1.6  NHỮNG KHÓ KH ĂN TRONG NHẬN DẠNG KHUÔN 

MẶT  

Các bài báo ñánh giá việc nhận dạng khuôn mặt [9,17] và 

các nghiên cứu ñộc lập khác ñã chứng tỏ ñộ chính xác của những 

phương pháp nhận dạng khuôn mặt sẽ bị giảm ñi khi có sự thay ñổi 

của ánh sáng, tư thế và cũng như các nhân tố khác trong hình ảnh 

khuôn mặt. Đây chính là những thách thức công nghệ cho việc nhận 

dạng khuôn mặt. 

• Sự biến ñổi lớn vẻ bên ngoài của khuôn mặt  

• Sự phân bố của các thành phần phi tuyến phức tạp   

• Số chiều lớn và kích cỡ mẫu nhỏ  

1.7  CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ  

Có hai cách ñể giải quyết những khó khăn trong việc trích 

rút ñặc trưng và phân lớp mẫu dựa trên các ñặc trưng ñã ñược trích 

rút. Cách thứ nhất ñó là xây dựng một không gian ñặc trưng “tốt”, 

trong không gian ñó sự phân bố khuôn mặt trở nên ñơn giản hơn, ít 

phi tuyến và không lồi ít hơn trong những không gian khác. Nó bao 

gồm 2 bước của quá trình xử lý : (1) Chuẩn hóa hình học và quang 

học hình ảnh khuôn mặt, bằng việc sử dụng các phương pháp cân 

bằng histogram hay biến hình (morphing); (2) Trích rút các ñặc trưng 

trong hình ảnh ñã ñược chuẩn hóa. Thứ hai là xây dựng cơ cấu nhận 

dạng có thể giải quyết những khó khăn trong việc phân lớp phi 

tuyến, vấn ñề hồi qui trong không gian thuộc tính và ñể tổng quát 

hóa tốt hơn.  

Mặc dù việc trích rút ñặc trưng và chuẩn hóa tốt có thể giảm 

sự phi tuyến và tính không lồi, nhưng chúng không giải quyết vấn ñề 

một cách hoàn toàn và cần có cơ cấu phân lớp có thể giải quyết 



những khó khăn ñó ñể ñạt ñược hiệu quả cao. Một thuật toán thành 

công thường kết hợp giữa hai cách trên. 

1.8  KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Như vậy, một hệ thống nhận dạng khuôn mặt gồm nhiều 

thành phần: phát hiện khuôn mặt, theo dõi, hiệu chỉnh, trích rút ñặc 

trưng và so sánh. Để thực hiện một hệ thống nhận dạng khuôn mặt tự 

ñộng, chúng ta phải chấp nhận một số ràng buộc: tư thế, ánh sáng, 

cảm xúc khuôn mặt, tuổi, sự che khuất, màu tóc. Tuy nhiên, việc giải 

quyết các vấn ñề thay ñổi tư thế, ñộ chiếu sáng… là một vấn ñề cần 

phải nghiên cứu. 

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH MORPH BA CHI ỀU CHO MẶT 

NGƯỜI 

2.1  GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Trong chương này giới thiệu cách mô hình Morph giải quyết 

vấn ñề phụ thuộc vào ñiều kiện chụp ảnh của hệ thống nhận dạng 

khuôn mặt.  

2.2 PHÂN TÍCH KHUÔN M ẶT VỚI MÔ HÌNH MORPH  

Phương pháp dựa vào một cơ cấu phân tích bằng cách tổng 

hợp (analysis by synthesis). Ý tưởng của cơ cấu này là tổng hợp ảnh 

của một khuôn mặt sao cho giống với  khuôn mặt trong một ảnh ñầu 

vào. Cơ cấu này yêu cầu một mô hình có khả năng sản sinh ñể tổng 

hợp chính xác các ảnh khuôn mặt. Các tham số mô hình tạo ra sau ñó 

ñược sử dụng cho các công việc mức cao chẳng hạn như nhận dạng. 

2.3 BIỂU DIỄN BA CHIỀU CHO KHUÔN M ẶT 

2.3.1 Cơ sở dữ liệu ảnh scan khuôn mặt 3D  

Mô hình  Morph 3D của khuôn mặt ñược xây dựng dựa trên 

một tập 200 khuôn mặt scan 3D của người (100 phụ nữ và 100 ñàn 

ông), tuổi từ 18-45 năm. Các gương mặt ñã ñược ghi lại bằng cách 



sử dụng một máy quét CyberwareTM 3030PS quay quanh trục thẳng 

ñứng của một mặt, ñồng thời ghi lại thông tin không gian và màu sắc 

bề mặt.  

Kết quả là một tập hợp các mẫu riêng cho các hình dạng và 

màu sắc mô tả cho một khuôn mặt: 

r(h, ), R(h, ), G(h, ), B(h, )     h, {0,…, 511}     (2.1) 

với  r cho các thông tin chiều sâu về một bán kính tính từ trục dọc ở 

giữa và R, G, B ñịnh nghĩa cho màu sắc bề mặt, ghi lại với cùng ñộ 

phân giải không gian (spatial resolution) và ñược lưu trong một lưu 

ñồ kết cấu (texture map) sử dụng 8 bit cho mỗi kênh.  

2.3.2 Biểu diễn khuôn mặt dưới dạng vector  

Một cách thuận tiện ñể biểu diễn cho hình dạng ba chiều của 

một khuôn mặt là tập hợp các tọa ñộ không gian của n ñiểm trên bề 

mặt trong một vector hình dạng S: 

                S =   (2.2) 

Tương tự, có thể xây dựng các vectơ kết cấu, vì mỗi ñiểm bề 

mặt  cung cấp một giá trị màu sắc R, G, B tương ứng. Thu thập các 

thông số này theo thứ tự của các giá trị không gian trong một vector 

tạo ra vector kết cấu T: 

                T =    (2.3) 

Thành phần thứ i  của vector kết cấu mô tả chính 

xác màu sắc của các ñỉnh thứ i trong vector hình dạng. Một 

nội suy tuyến tính của hai khuôn mặt sau ñó có thể ñược mô tả riêng 

cho hình dạng và kết cấu như ñưa ra dưới ñây: 

   (2.4) 

 b   (2.5) 



Ngoài ra, nhiều hơn một khuôn mặt có thể ñược nội suy 

bằng cách sử dụng các hệ số  cho hình dạng và kết cấu: 

                                                             (2.6) 

                          (2.7)

  

Trong ñó,  

Chúng ta ñịnh nghĩa mô hình Morph như là tập các khuôn 

mặt , với các hệ số  và 

 

Bằng cách này, sự kết hợp tuyến tính của các khuôn mặt bất 

kỳ trong cơ sở dữ liệu ban ñầu có thể ñược sử dụng ñể tạo các khuôn 

mặt mới. 

2.3.3 Sự tương ứng và sự biến hình 

Để ñạt ñược kết quả giống với tự nhiên, một sự tương ứng 

ñỉnh - ñỉnh của tất cả các khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu 3D là một 

ñiều kiện ñể xây dựng một mô hình Morph làm việc ñúng cách.  

2.4 KHÔNG GIAN M ẶT DỰA VÀO PHÂN TÍCH THÀNH 

PHẦN CHÍNH – PCA 

2.4.1 Sơ lược toán ñại số tuyến tính trong thống kê 

2.4.1.1 Vector riêng, trị riêng và sự chéo hóa của ma trận 

2.4.1.2 Kì vọng và phương sai trong thống kê ña chiều     

2.4.2 Phương pháp phân tích thành phần chính – PCA 

2.4.2.1 Yêu cầu 

- Vấn ñề ñược ñặt ra khi thực hiện việc nhận dạng trong 

không gian ña chiều (với số lượng chiều rất lớn) 

- Sẽ ñạt ñược một sự cải thiện ñáng kể bằng cách sắp xếp dữ 

liệu vào một không gian ña chiều, nhưng với số chiều nhỏ hơn. 



     giảm chiều  

2.4.2.2 Trích rút ñặc trưng bằng phương pháp PCA 

 Mục tiêu của phương pháp PCA là giảm số chiều của một 

tập các vector sao cho vẫn ñảm bảo ñược tối ña thông tin quan trọng 

nhất của tập dữ liệu huấn luyện. Có thể nói phương pháp PCA tìm 

cách giữ lại những thành phần thống kê quan trọng nhất của tập mẫu. 

2.4.2.3 Kỹ thuật trích rút ñặc trưng bằng PCA 

2.4.3 Không gian mặt dựa trên PCA 

Ở trên ñã ñề cập rằng sự tương ứng có thể cho phép xây 

dựng công thức một không gian mặt. Không gian mặt ñược xây dựng 

bằng cách ñặt một tập M các laser scan 3D mẫu tương ứng với một 

laser scan tham chiếu. Điều này ñưa ra một sự gán nhãn nhất quán Nv 

ñỉnh 3D trên tất cả các scan. Các hình dạng và bề mặt kết cấu ñược 

tham số hóa trong khung tham chiếu (u, v), nơi mà một ñiểm ảnh 

tương ứng với một ñỉnh 3D. Các vị trí 3D trong hệ tọa ñộ Cartesian 

của Nv ñỉnh của một khuôn mặt scan ñược sắp xếp trong một ma trận 

hình dạng, S, và màu sắc của chúng trong một ma trận kết cấu, T. 

   (2.26) 

Xây dựng một không gian mặt tuyến tính, chúng ta có thể 

tạo ra kết hợp tuyến tính của các hình dạng, Si, và các kết cấu, T i của 

M cá nhân làm mẫu ñể tạo ra khuôn mặt của các cá nhân mới. 

Bây giờ, thay vì mô tả một hình dạng và kết cấu mới như là 

một sự kết hợp tuyến tính của các mẫu, như trong biểu thức (2.27), 



chúng ta biểu diễn chúng như một sự kết hợp tuyến tính của NS thành 

phần chính của hình dạng và NT của kết cấu. 

             (2.29) 

Xác suất phân bố cho các tham số (ñiều khiển hình dạng 

và kết cấu của khuôn mặt tạo ra) cũng ñược ước lượng và biểu diễn 

như sau: 

           (2.30) 

Với  ,  lần lượt là trị riêng của ma trận hiệp phương sai . 

Chúng chỉ ra sự khác nhau và sự tương ñồng trong tập các khuôn 

mặt mẫu và giúp phân biệt là khuôn mặt hay không phải khuôn mặt. 

2.5 MÔ HÌNH REGULARIZED MORPH  

Những vấn ñề này phát sinh là do ñôi khi các biên scan là 

tập giả tạo và một trong những biên ñó không tương ứng với các biên 

thiết lập trên scan khác. Điều này dẫn ñến sai sót trong sự ước lượng 

ước tính bằng lưu lượng quang học. Trong phần này trình bày một 

cách ñể cải thiện sự tương ứng bằng cách chính qui hóa nó sử dụng 

thống kê bắt nguồn từ các scan không tồn tại các lỗi tương ứng 

(correspondence error). Điều này ñạt ñược bằng cách hiệu chỉnh việc 

dựng mô hình theo hai cách: Thứ nhất, PCA xác suất [24] ñược sử 

dụng thay cho PCA, cho phép các mẫu bị nhiễu. Thứ hai, một kỹ 

thuật bootstrapping ñược sử dụng, theo ñó mô hình ñược ước lượng 

lặp. 



 2.5.1 PCA xác suất 

2.5.2 Bootstrapping 

2.6 MÔ HÌNH MORPH ĐÃ PHÂN ĐOẠN 

Như ñã ñề cập, mô hình Morph của chúng ta thu ñược từ số 

liệu thống kê tính toán trên 200 khuôn mặt mẫu. Kết quả là, các kích 

thước của không gian hình dạng và kết cấu, NS và NT, ñược giới hạn 

là 199. Điều này có thể không ñủ ñể tính cho các biến thể phong phú 

của các cá nhân hiện diện trong nhân loại. Đương nhiên, một cách ñể 

làm tăng kích thước của không gian mặt là sử dụng 3D scan của 

nhiều người hơn nhưng chúng lại không có sẵn. Do ñó chúng ta dùng 

ñến phương pháp khác: phân ñoạn mặt thành bốn vùng (mũi, mắt, 

miệng và phần còn lại)  

2.7 TỔNG KẾT CHƯƠNG 

Như vậy, trong chương này ñã trình bày việc xây dựng mô 

hình Morph 3D sử dụng tập cơ sở dữ liệu là các ảnh scan 3D. Số 

chiều của dữ liệu sẽ ñược giảm ñi ñáng kể khi sử dụng phương pháp 

PCA ñể xây dựng mô hình. Mô hình này có thể ñược sử dụng ñể 

tổng hợp ảnh khi biết các tham số hình dạng và tham số kết cấu.  

CHƯƠNG 3 

NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI DỰA TRÊN KỸ THUẬT SO 

KHỚP 

3.1 GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Chương 3 sẽ sử dụng mô hình Morph ñã ñược giới thiệu ở 

chương hai ñể tổng hợp và phân tích ảnh. Theo vòng lặp phân tích 

bằng cách tổng hợp, nội dung ñầu tiên ñề cập ñến là tổng hợp ảnh - 

từ các tham số mô hình một ảnh 3D sẽ ñược tái tạo. Ảnh ñược tái tạo 

này sẽ ñược so sánh với ảnh ñầu vào ñể tìm ñược tham số mô hình 



biểu diễn ảnh 2D ñúng nhất. Chương này còn giới thiệu hai thuật 

toán so khớp ñược sử dụng trong quá trình phân tích ảnh.  

3.2 TỔNG HỢP ẢNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH MORPH 

Mục tiêu của phân tích ảnh dựa trên mô hình (model-based 

image analysis) là biểu diễn một khuôn mặt mới trong ảnh bằng các 

hệ số mô hình  và (2.29) và xây dựng lại hình dạng 3D. Hơn 

nữa, nó sẽ ước lượng tự ñộng tất cả các thông số quang cảnh 3 chiều 

liên quan, chẳng hạn như tư thế chụp, ñộ dài tiêu cự của máy ảnh, 

cường ñộ ánh sáng, màu sắc, và góc chụp (direction). 

3.2.1 Phép chiếu phối cảnh 

Phép chiếu phối cảnh ñóng một vai trò quan trọng trong phần 

này. Phần này sẽ ñề cập ñến nội dung làm thế nào tạo ảnh 2D từ các 

ñối tượng 3D.  

3.2.2 Phép chiếu hình dạng 

Để mô hình tạo ra ảnh một khuôn mặt (render), hình dạng 

3D phải ñược chiếu xuống frame 2D. Nó ñược thực hiện theo 2 

bước. Đầu tiên, quay 3D và tịnh tiến (tức là, một phép chuyển ñổi 

bảo toàn kết cấu ñối tượng (rigid transformation)) ánh xạ tọa ñộ tâm 

ñối tượng (object-centered coordinate), S, sang một vị trí tương ñối 

với máy ảnh. 

        (3.1) 

Một phép chiếu sau ñó ánh xạ một ñỉnh k sang (xj, yj) trong 
mặt phẳng ảnh. 

    (3.2)  



Để dễ giải thích, các thông số chuyển ñổi hình dạng ñược biểu 

hiện bằng các vector , và vector α với các 

thành phần là αi.  

3.2.3 Phép chiếu hình dạng nghịch ñảo 

Các phép chiếu hình dạng ñã nói ở trên ánh xạ một ñiểm (u, 

v) từ không gian tham chiếu ñến frame ảnh. Để tổng hợp một ảnh, 

cần ánh xạ ngược: một hình ảnh ñược tạo ra bằng cách lặp vòng trên 

các ñiểm ảnh (x, y). Để biết ñược màu sắc nào phải ñược vẽ trên 

ñiểm ảnh ñó, phải biết ñiểm ảnh này ñược ánh xạ vào nơi nào trong 

frame tham chiếu. Đây là mục tiêu của ánh xạ hình dạng nghịch ñảo 

ñược giải thích trong phần này. Phép chiếu nghịch ñảo, 

, ánh xạ một ñiểm ảnh (x, y) vào khung tham chiếu (u, 

v).  

3.2.4  Biến ñổi ñộ sáng và màu sắc 

3.2.4.1  Ánh sáng của môi trường xung quanh và ánh sáng chiếu 

trực tiếp 

Khuôn mặt ñược chiếu sáng bởi ánh sáng xung quanh với 

cường ñộ màu ñỏ, xanh lá cây, và xanh dương Lr.amb, Lg.amb, , Lb.amb và 

bởi ánh sáng trực tiếp, song song với cường ñộ Lr.dir, Lg.dir, , Lb.dir  từ 

một hướng xác ñịnh I  ñịnh nghĩa bởi hai góc  và : 

 (3.5)

  Mô hình chiếu sáng Phong (xem [10]), mô tả xấp xỉ khuếch 

tán và phản xạ gương của một bề mặt. Với mỗi ñỉnh k, kênh màu ñỏ 

là 

(3.6) 

3.2.4.2 Chuyển ñổi màu sắc  

Hình ảnh ñầu vào có thể thay ñổi rất nhiều theo màu sắc. Để 

có thể xử lý một loạt các ảnh màu cũng như các ảnh xám và thậm chí 



cả tranh vẽ, áp dụng gain gr, gg, gb offset or, og, ob  và ñộ tương phản 

màu sắc c với mỗi kênh.  

(3.7) 

Để ngắn gọn, các tham số chuyển ñổi ñộ sáng và màu sắc 
ñược tập hợp lại trong vector .  

3.2.5 Tổng hợp ảnh 

Tổng hợp hình ảnh của khuôn mặt ñược thực hiện bằng cách 

ánh xạ một kết cấu (texture) từ khung tham chiếu vào khung ảnh 

bằng cách sử dụng một phép chiếu hình dạng nghịch ñảo:                

 (3.8) 

Với j là các ñiểm ảnh thuộc Ψ (α, ρ) (tức là, các ñiểm ảnh tồn 

tại một nghịch ñảo hình dạng, như ñịnh nghĩa tại mục 3.2.3). 

3.3 PHÂN TÍCH ẢNH VỚI MÔ HÌNH MORPH  

Các thuật toán so khớp tối ưu hóa các hệ số hình dạng 

 và các hệ số kết cấu  cùng với 22 

thông số chuyển ñổi từ mô hình sang ảnh, tổ hợp vào một vectơ : 

góc chụp  và , tịnh tiến 3D , ñộ dài tiêu cự f, cường ñộ ánh 

sáng xung quanh Lr.amb, Lg.amb, , Lb.amb, cường ñộ ánh sáng chiếu trực 

tiếp Lr.dir, Lg.dir, , Lb.dir, góc và  của ánh sáng trực tiếp, ñộ tương 

phản màu sắc c, và ñộ lợi (gain) và ñộ lệch (offset) của các kênh màu 

gr, gg, gb, or, og, ob. 

Đối với mỗi hướng nhìn, có một tập các ñiểm ñặc tính 

chuẩn, như các góc mắt, ñỉnh mũi, khóe miệng, tai, và ñến ba ñiểm 

trên ñường viền (má, cằm và trán ). Nếu một trong những ñiểm này 

không nhìn thấy trong ảnh, thuật toán so khớp ñược cung cấp với ít 

tọa ñộ ñiểm hơn. 



 
Hình 3.7:  Khởi tạo: Bảy landmark với các góc nhìn thẳng 

và hơi nghiêng (side view) và tám với mặt nhìn nghiêng ñược gán 

bằng tay cho ảnh vào. 

3.3.1 Hàm chi phí (Cost function) 

 Vớimột ảnh ñầu vào:  

       (3.9) 
Từ các tham số ( , các ảnh màu 

(3.10) 

ñược tạo ra từ mô hình sử dụng hình chiếu phối cảnh và mô hình ánh 
sáng Phong. 

Mục tiêu chính là phân tích khuôn mặt ñể tối thiểu tổng bình phương 
sai lệch trên tất cả các kênh màu và tất cả các pixel giữa ảnh ñầu vào 
và ảnh tái tạo tổng hợp từ mô hình, 

        (3.11) 

Các lần lặp ñầu tiên khai thác L  ñiểm ñặc tính (feature point) 

 ñịnh nghĩa bằng tay và các vị trí  của các ñỉnh  

tương ứng trong một hàm tổng 

    (3.12) 

3.3.2 Tối ña ước lượng hậu nghiệm của các tham số  

  Cả hai thuật toán nhằm mục ñích tìm các thông số mô hình 

α, ρ, β,  mô tả một ảnh ñầu vào. Để tăng tính bền vững của các thuật 

toán, các thông số này ñược ước tính bằng một ước lượng hậu 

nghiệm tối ña (Maximum a posterior - MAP): Với ảnh ñầu vào 



và L  ñiểm ñặc tính, nhiệm vụ là tìm các thông số mô hình có 

xác suất hậu nghiệm (posteriori probability) p (α, ρ, β,  | I input, L ) lớn 

nhất [5]. Áp dụng các quy tắc Bayes và bỏ qua sự phụ thuộc giữa các 

tham số, ta có: 

p (α, ρ, β,  | I input, L ) ) . p(  

 ). ).p(

            (3.13) 

Giả sử rằng tọa ñộ x và y của các ñiểm landmark là ñộc lập 

và rằng có cùng một phân phối Gauss với phương sai , ta có: 

           (3.14) 

Sự khác biệt giữa hai thuật toán ở việc xây dựng khả năng 

(likelihood) p(I input | α, ρ, β, ), tạo ra các phương pháp tối ña hóa 

khác nhau.  

3.3.2 Tối ưu hóa Newton ngẫu nhiên 

Khả năng (Likelihood) của ảnh ñầu vào với các tham số mô 

hình ñược thể hiện trong khung ảnh (x,y). Giả sử tất cả các ñiểm ảnh 

là ñộc lập và chúng có cùng một phân bố Gauss với phương sai , 

ta có: 
(3.15) 

Tổng ñược thực hiện trên các ñiểm ảnh ñược chiếu từ các 

ñỉnh trong Ω (α, ρ). Tại một vị trí pixel, norm ñược tính trên ba kênh 

màu. Sau ñó năng lượng tổng ñược tối thiểu là: 

 
(3.16) 



3.3.3 Căn chỉnh ảnh sử dụng phép biến ñổi kết hợp ngược 

(Inverse Compositional Image Alignment) 

3.3.3.1  ICIA Log-likelihood  

Trái với SNO, các Log-likelihood của ảnh ñầu vào ñược tính 

trong khung tham chiếu (u, v). Khác biệt nữa là cập nhật của các 

tham số ñược ñảo ngược và biến ñổi kết hợp (compose) với ước 

lượng hiện tại thay vì chỉ ñơn giản là cộng vào ước lượng hiện tại.  

Định nghĩa này ñược chọn cho nghịch ñảo kết cấu bởi vì sau 

ñó một kết cấu biến ñổi kết hợp với nghịch ñảo của nó dưới cùng 

một tập các tham số bằng kết cấu trung bình: 

. Để ngắn gọn, ký hiệu cho 

các tham số hình dạng và phép chiếu, Hàm chi phí ñược tối thiểu lặp 

là tổng bình phương sai lệch giữa hai kết cấu, do ñó ñược ñịnh nghĩa 

trong khung tham chiếu (u, v). Log-likelihood của hàm chi phí ñược 

biểu diễn như sau: 

          (3.23) 

             (3.24)  
    
Lưu ý rằng, sử dụng biểu thức (3.8) và quy tắc dây chuyền: 

        (3.25) 

              (3.26) 

Các ñạo hàm theo các tham số kết cấu cập nhật ∆β và tham 

số ñộ chiếu sáng ∆ι tương tự như với các tham số hình dạng. Jacobi 



kết hợp của mô hình hình dạng và kết cấu là J = [ ]. Xấp xỉ 

Gauss của Hessian là H =  dẫn ñến cập nhật Gauss-Newton 

          (3.27)

  

3.3.3.2 Biến ñổi kết hợp của phép chiếu hình dạng  

Trong các thuật toán ICIA cập nhật phép chiếu hình dạng 

ñược biến ñổi kết hợp với ước lượng phép chiếu hình dạng hiện tại. 

Biến ñổi kết hợp ñược thực hiện theo hai bước: ñầu tiên tính sự 

tương ứng sau khi biến ñổi kết hợp giữa các ñỉnh mô hình và ñiểm 

ảnh, có nghĩa là, nó mang lại một ánh xạ từ (ui, vi) ñến (x, y), ký hiệu 

là p* (ui, vi). Bước thứ hai ánh xạ tập hợp sự tương ứng ñỉnh-ñiểm 

ảnh với mô hình hình dạng này, tạo ra các tham số mô hình sau khi 

tổ hợp, α* và ρ* .  

3.4 TỔNG KẾT CHƯƠNG 

Chương 3 ñã phần nào trình bày ñược nguyên lý vòng phân 

tích bằng cách tổng hợp khi sử dụng mô hình Morph 3D ñể tổng hợp 

ảnh. Trong chương ñã trình bày hai thuật toán so khớp mô hình với 

ảnh ñầu vào 2D ñể phân tích ảnh. Kết quả của quá trình này là bộ 

tham số mô hình sử dụng cho mục ñích nhận dạng.  

CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG KHUÔN 

MẶT 2D VÀ ĐÁNH GIÁ HI ỆU QUẢ SỬ DỤNG MÔ HÌNH 

MORPH 3D 

4.1 GIỚI THI ỆU CHƯƠNG 

Nội dung chương 4 ñưa ra kết quả thực nghiệm cho hệ thống 

nhận dạng khuôn mặt dựa trên PCA và bộ phân lớp người láng giềng 

gần nhất. Thực nghiệm ñược thực hiện trên ba cơ sở dữ liệu khuôn 

mặt 2D trong 4.2.1. Để giải quyết những hạn chế mà hệ thống này 



mang lại, 4.3.3 và 4.3.4 sẽ ñi vào phần thực nghiệm xây dựng mô 

hình Morph từ 100 mô hình scan 3D trong cơ sở dữ liệu 3D giới 

thiệu ở phần 4.2.2. Sau ñó, phần cuối cùng sẽ trình bày kết quả so 

sánh mô hình Morph và mô hình Morph có phân ñoạn.  

4.2 CƠ SỞ DỮ LIỆU KHUÔN M ẶT 

4.2.1 Khuôn mặt 2D 

Cơ sở dữ liệu ảnh ñể huấn luyện và nhận dạng khuôn mặt 

gồm 40 người, trong ñó mỗi người bao gồm 10 ảnh khác nhau là 

nguồn dữ liệu ORL của AT&T [16]. Cơ sở dữ liệu FERET [11] cung 

cấp cơ sở dữ liệu cho cả việc phát triển cũng như kiểm tra các thuật 

toán nhận dạng khuôn mặt. Ngoài ra, còn có cơ sở dữ liệu tự tạo ra 

trong lúc thực hiện ñề tài.  

4.2.2 Khuôn mặt 3D 

Trong phần thực nghiệm ở chương này có sử dụng: Cơ sở dữ 

liệu khuôn mặt 3D USF HumanID (USF HumanID 3D face 

database) [25] - của một nhóm Đồ họa máy tính - Trường Đại 

Freiburg. Cơ sở dữ liệu là 10 mô hình khuôn mặt 3D ñược xây dựng 

bởi khoa Công nghệ máy tính của Trường Đại học Basel [27], [3].   

4.3 THỰC NGHIỆM VÀ K ẾT QUẢ  

4.3.1 Giới thi ệu chương trình và toolbox sử dụng  

4.3.2 Ứng dụng bộ phân lớp người láng giềng gần nhất vào nhận 

dạng khuôn mặt  

4.3.2.1 Hệ thống nhận dạng dựa trên PCA và bộ phân lớp láng 

giềng gấn nhất. 

4.3.2.2 Kết quả thử nghiệm 

Thử nghiệm 1: Thử nghiệm với cơ sở dữ liệu FERET  
Bảng 4.1: Kết quả thử nghiệm với cơ sở dữ liệu FERET96 

Bộ phân lớp 
láng giềng gần 

dup1 dup2 fb fc 



nhất 
Euclide 32% 9% 79% 3% 

Mahalanobis 58% 40% 83% 79% 

Đánh giá kết quả: Trong phần thử nghiệm này cho thấy 

khoảng cách Mahalanobis là thang ño tốt hơn Euclide trong bộ phân 

lớp láng giềng gần nhất. 

Thử nghiệm 2: Thử nghiệm với cơ sở dữ liệu ORL 
Bảng 4.2: Kết quả thử nghiệm với cơ sở dữ liệu ORL 

Bộ phân lớp láng giềng gần 
nhất (a) (b) 

Euclide 90% 85% 
Mahalanobis 76% 63% 

Đánh giá kết quả:Cơ sở dữ liệu với ảnh chụp khuôn mặt 

với góc nghiêng nhỏ và sử dụng nhiều ảnh của một người ñể huấn 

luyện cho kết quả cao hơn. Khoảng cách Euclide là thang ño tốt 

trong trường hợp dữ liệu ORL. 

Thử nghiệm 3: Thử nghiệm với cơ sở dữ liệu tự chụp trong thời 

gian làm ñề tài.  
Bảng 4.3: Kết quả thử nghiệm với cơ sở dữ liệu gồm 14 và 24 

người. 
(a) (b) (c) Bộ phân lớp 

láng giềng 
gần nhất 

14 
người 

24 
người 

14 
người 

24 
người 

14 
người 

24 
người 

Euclide 80% 76% 75% 62% 7% 4% 
Mahalanobis 72% 72% 61% 53% 7% 4% 

Đánh giá kết quả: Như vậy, qua ba thực nghiệm cho thấy 

rằng rất nhiều yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu suất nhận dạng trong ñó 

phải kể ñến góc quay và ñộ sáng.  

4.3.3 Kết quả xây dựng mô hình Morph 3D dựa trên PCA. 



 

Hình 4.6: Kết quả khi sử dụng 3 tham số hình dạng và kết 
cấu ñầu tiên ñể xây dựng khuôn mặt 3D mới (khi vị trí chiếu sáng 

thay ñổi). 

Nhận xét mô hình: Qua quan sát thấy ñược rằng: 

- So với mô hình BFM, màu sắc khuôn mặt ñược tổng hợp từ  

mô hình chưa ñược sắc nét, thậm chí còn xuất hiện các “lỗ trắng” 

hay các mảng trắng thường gặp nhất là ở mắt và tai.  

- Mô hình Morph xây dựng dựa trên 100 mô hình khuôn mặt 

3D trong khi mô hình BFM sử dụng 200 khuôn mặt, do vậy, khả 

năng tạo ra khuôn mặt mới của mô hình này còn hạn chế. 

4.3.4 Đánh giá mô hình Morph 3D và mô hình Morph 3D có 

phân ñoạn. 

Bảng 4.4 : Bảng kết quả so sánh lỗi tái tạo hình dạng và kết cấu sử 

dụng mô hình Morph và mô hình Morph phân ñoạn 
 Lỗi tái tạo hình dạng 

 
 

Lỗi tái tạo kết cấu 

 
 

 Mô hình 
Morph 

Mô hình Morph 
có phân ñoạn 

Mô hình 
Morph 

Mô hình Morph 
có phân ñoạn 

Face01 126532 90398.3 3201.84 2567.03 
Face02 130790 93547.2 3365.72 2898.49 
Face03 1124840 384660 3351.39 2813.47 
Face04 139779 100962 2711.51 2289.07 
Face05 134645 87388.7 3360.4 2830.82 
Face06 720137 290584 3030.55 2540.81 
Face07 111702 84612.5 2782.88 2266.24 
Face08 139986 102071 2843.56 2438.47 
Face09 101464 67531 2339 1880.39 
Face10 119409 78477.4 3075.05 2442.75 



Đánh giá kết quả: Mô hình Morph phân ñoạn (4 ñoạn) cho kết quả 

tổng hợp ảnh tốt hơn mô hình Morph không phân ñoạn.  

4.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương này trình bày thực nghiệm trên hệ thống nhận dạng 

2D xây dựng dựa trên PCA và phương pháp láng giềng gần nhất. Từ 

ñó, mô phỏng mô hình Morph làm thế nào ñể giải quyết vấn ñề góc 

chụp và ñộ sáng. Ngoài ra, ở ñây còn nêu lên ñược ưu ñiểm của mô 

hình Morph phân ñoạn so với mô hình Morph.  

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN ĐỀ TÀI 

Sau thời gian thực hiện ñề tài, luận văn ñã hoàn thành ñược các 

công việc cơ bản sau ñây:  

• Nghiên cứu lý thuyết về hệ thống nhận dạng mặt người, trình 

bày các ứng dụng cũng như những khó khăn phải khi sử dụng hệ 

thống nhận dạng khuôn mặt vào thực tế cuộc sống.  

• Nghiên cứu lý thuyết xây dựng cơ sở dữ liệu khuôn mặt ba 

chiều, sử dụng cơ sở dữ liệu ñó ñể xây dựng mô hình Morph 3D áp 

dụng kỹ thuật phân tích thành phần chính PCA. Nghiên cứu các thuật 

toán so khớp sử dụng ñể tổng hợp một ảnh sử dụng mô hình Morph 

3D sao cho giống với ảnh 2D ñầu vào nhất.  

• Thử nghiệm hệ thống nhận dạng khuôn mặt sử dụng phương 

pháp PCA ñể trích rút ñặc trưng và bộ phân lớp láng giềng gần nhất 

ñể nhận dạng trên 3 tập cơ sở dữ liệu: ORL, FERET96 và cơ sở tự 

xây dựng trong quá trình thực hiện luận văn. Kết quả cho thấy khi 

thay ñổi góc chụp hay ñiều kiện chiếu sáng thì kết quả thay ñổi ñáng 

kể.  

• Xây dựng mô hình Morph sử dụng cơ sở dữ liệu USF và từ 

ñó so sánh với mô hình Basel Face Model. So sánh mô hình Morph 

3D phân ñoạn và không phân ñoạn. 



Tuy vậy, trên thế giới ñã nghiên cứu vấn ñề này nhiều năm về trước 

nhưng phạm vi chưa rộng lớn cũng như kiến thức liên quan ñến ñề 

tài khá nhiều. Do ñó ñề tài vẫn còn một số mặt hạn chế cần tiếp tục 

nghiên cứu phát triển: 

• Thử nghiệm hệ thống nhận dạng khuôn mặt sử dụng PCA và 

bộ phân lớp láng giềng gần nhất chỉ với 3 cơ sở dữ liệu (nhiều nhất 

400 người ñược huấn luyện), do ñó kết quả phản ánh có thể chưa 

hoàn toàn chính xác. 

• Triển khai các thuật toán so khớp trên mô hình Morph 3D ñể 

từ ñó ñưa ra kết quả so sánh hiệu quả tổng hợp ảnh sử dụng thuật 

toán SNO, ICIA. Kết hợp hiệu quả của hai thuật toán trên ñể ñưa ra 

một thuật toán mới.  


