
1 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 
 
 

VÕ MINH THÔNG 
 
 
 
 

NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

PCA 

(Principle Components Alalysis) 

 

 

Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 

Mã số: 60.52.70 

 

 

TÓM T ẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 

 

 

 

 

Đà Nẵng -  Năm 2011 



2 

 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: TIẾN SĨ NGUYỄN LÊ HÙNG 

 

Phản biện 1: TS. NGÔ VĂN SỸ 

Phản biện 2: TS. LƯƠNG HỒNG KHANH 

 

 

 

Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn 

tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào 

ngày: 

03 tháng 12 năm 2011 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng 



3 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài:  

Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, bài toán nhận 

dạng con người ñang ñược ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh 

vực từ kinh tế, xã hội ñến an ninh, quốc phòng. Đặc biệt, vấn ñề an 

ninh bảo mật, quản lý con người ñang ñược yêu cầu khắt khe tại 

mọi quốc gia trên thế giới. Bài toán nhận dạng con người vì vậy 

ñược giới khoa học quan tâm nghiên cứu rất nhiều. Trong vấn ñề 

nhận dạng con người, ñã có nhiều phương pháp ñược ñưa ra. 

Một số bài toán nhận dạng con người ñang phổ biến hiện nay: 

Nhận dạng vân tay, nhận dạng bàn tay, nhận dạng vân mắt, sử dụng 

thẻ xác nhậnCác phương án nhận dạng trên ñã qua một thời gian dài 

phát triển nên ñã ñạt ñược ñộ chính xác cao. Như bài toán nhận dạng 

vân tay ñã cho ñộ chính xác gần như tuyệt ñối và hiện ñang ñược ứng 

dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. 

Tuy nhiên, các phương pháp này vẫn còn gặp phải một số 

hạn chế như sau: 

- Các hệ thống trên ñòi hỏi người sử dụng phải tiếp xúc 

trực tiếp với hệ thống, người ñó ý thức ñược rằng mình 

ñang ñược nhận dạng. 

- Với các hệ thống thẻ xác nhận, người nhận biết yêu cầu 

phải có thẻ, ñiều này chỉ có thể áp dụng với các thành viên 

thường xuyên ra vào hệ thống. 

- Với các hệ thống vân mắt, vân tay,… không phải bao 

giờ ta cũng có thể lấy ñược mẫu của ñối tượng. 

- Nhận dạng dựa vào vân tay, bàn tay, vân mắt, thẻ xác 

nhận,… không phải là cách tự nhiên mà con người sử 

dụng ñể nhận biết. 
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Bài toán nhận dạng mặt người có thể giúp giải quyết ñược 

những hạn chế nêu trên. 

 Trong bài toán nhận dạng mặt người có hai khâu quan trọng 

nhất, ñó là: Tách mặt người từ trong nền và trích chọn ñặc tính của 

ảnh mặt người cần nhận dạng: 

• Tách mặt người từ trong nền là một công việc phức tạp do 

chịu ảnh hưởng nhiều của ñiều kiện khách quan môi trường 

xung quanh như ánh sáng, bị che khuất, nền phức tạp… Do 

ñó, làm cho công việc nhận dạng trở nên kém hiệu quả, 

chính xác không cao. Chính vì vậy ñưa ra những ràng buộc 

ñối với bài toán này là ñiều cần thiết. Vì thế trong ñề này sẽ 

tập trung nghiên cứu các phương pháp tách và hiệu chỉnh 

mặt người từ trong một môi trường thuần nhất với những 

ñiều kiện ràng buộc khắt khe kèm theo nhằm mang lại hiệu 

quả cao nhất cho bài toán nhận dạng. 

• Bài toán nhận dạng mặt người phát triển khá lâu nên ñã có 

nhiều công nghệ ra ñời và phát triển, Với mục ñích hướng 

ñến của luận văn là xây dựng một mô hình nhận dạng với 

hai chế ñộ: nhận dạng với ảnh ñã thu thập sẵn trong ổ ñĩa và 

nhận dạng thông qua Webcam, vì luận văn chọn phương 

pháp PCA(Principle Components Analysys) ñể ñạt ñược 

tính nhanh, gọn, hiệu quả.. 

2. Mục ñích nghiên cứu : 

  Luận văn ñược thực hiện với mục ñích nghiên cứu, xây 

dựng một mô hình nhận dạng mặt người tập trung vào hai công việc 

chính ñó là : tách và hiệu chỉnh mặt người trong ảnh và trích chọn ñặc 

tính nhận dạng sử dụng phương pháp PCA (Principle Components 

Analysis). 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

� Đối tượng nghiên cứu: 

• Lý thuyết tổng quan về bài toán nhận dạng mặt người 

• Lý thuyết liên quan ñến phương pháp tách mặt người 

trong ảnh số 

• Lý thuyết về phương pháp trích chọn ñặc tính, nhận 

dạng. Tập trung vào phương pháp PCA 

� Phạm vi nghiên cứu:  

• Nghiên cứu tổng quan về nhận dạng mặt người bao 

gồm: ứng dụng, cấu trúc, khó khăn, các phương pháp 

của hệ thống nhận dạng mặt người. 

• Tìm hiểu các phương pháp tách và hiệu chỉnh mặt 

người trong ảnh số với một số ñiều kiện rằng buộc 

kèm theo về nền, ánh sáng, khoảng cách từ mặt người 

ñến WC… nhằm ñảm bảo chất lượng và hiệu quả nhận 

dạng. 

• Nghiên cứu lý thuyết về phương pháp PCA gồm: các 

vấn ñề toán học liên quan, các bước của thuật toán, 

cách thức ứng dụng thuật toán trong bài toán nhận 

dạng mặt người. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

• Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan 

ñến ñề tài từ ñó ñưa ra cái nhìn tổng quan, các khó khăn 

gặp phải, các ràng buộc của bài toán... 

• Tiến hành phân tích, xây dựng giải pháp nhận dạng gồm 

có : Tiền xử lý, Trích ñặc trưng, huấn luyện mô hình, 

hậu xử lý. 
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• xây dựng và thực thi việc ñánh giá hiệu quả phương 

pháp nhận dạng bằng ngôn ngữ Matlab 

• Kiểm thử trên cơ sở dữ liệu thu thập ñược (gồm cơ sở dữ 

liệu chuẩn và ảnh tự chụp trong thực tế) 

• Đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài: 

 � Ý nghĩa khoa học : Giúp ñưa ra một cái nhìn tổng quan về 

bài toán nhận dạng mặt người. Nghiên cứu về giải pháp tiền xử lý, ñề 

xuất các giải pháp, ràng buộc ñể cho kết quả tốt hơn. Đánh giá về 

hiệu quả, cũng như những tồn tại của phương pháp PCA, ñề xuất 

phương pháp khắc phục, khả năng ứng dụng... 

� Ý nghĩa thực tiễn :. Nhận dạng mặt người là phương pháp 

có những ứng dụng thực tiễn mà những phương pháp khác không có 

ñược. Trong tương lai khi kỹ thuật nhận dạng ñạt ñến một trình ñộ 

nhất ñịnh thì nhận dạng mặt người sẽ ñược sử dụng phổ biến hơn 

trong các lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm, quản lý nhân sự… 

Nhận dạng thông qua Webcam là một vấn ñề khó, việc nghiên cứu 

của ñề tài sẽ giúp ñưa ra các kiến nghị, phương pháp, ñiều kiện ñể 

giúp hoàn thiện bài toán nhận dạng còn nhiều thiếu sót này. 

6. Kết cấu của luận văn: 

 Kết cấu luận văn gồm các phần chính sau: 

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

Chương 2 : Thu thập và tách mặt người trong ảnh 

Chương 3 : Trích chọn ñặc trưng và nhận dạng khuôn mặt 

Chương 4 : Phân tích và ñánh giá kết quả 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG 

MẶT NGƯỜI 

 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 những giải pháp công nghệ ñã ñược 

ñưa ra ñể nâng cao tính hiệu quả của nhận dạng khuôn mặt. 

1.1 Các khái niệm liên quan và kiến trúc tổng quan của hệ thống 

nhận dạng mặt người: 

1.1.1 Các khái niệm liên quan: 

• Hệ thống sinh trắc học 

• Hệ thống nhận dạng mặt người  

• Hệ thống xác minh hay xác thực mặt người 

1.1.2 Kiến trúc tổng quan của hệ thống nhận dạng khuôn mặt: 

 Nhận dạng khuôn mặt là một kiểu nhận dạng trực quan. Ở 

ñây, khuôn mặt ñược xem là một ñối tượng ba chiều với sự thay ñổi 

của ánh sáng, tư thế cảm xúc sẽ ñược xác ñịnh dựa trên ảnh hai chiều 

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

sau [3][5]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát hiện 
khuôn mặt 
(theo dõi) 

Ảnh 

Video 

Vị trí, kích thước, 
góc chụp ảnh của 

khuôn mặt Hiệu chỉnh 
khuôn mặt 

Trích rút 
ñặt trưng 

So khớp 
ñặc trưng 

Cơ sở dữ liệu 
các khuôn mặt 

Khuôn mặt ñã 
ñược hiệu chỉnh 

Vector 
ñặc trưng 

Nhận dạng khuôn 
mặt (face ID) 

Hình 1.2 Các bước chính trong quá trình nhận dạng khuôn mặt 
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1.2 Những khó khăn của nhận dạng mặt người: 

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

cứu từ những năm 70. Tuy nhiên, ñây là một bài toán khó nên những 

nghiên cứu hiện tại vẫn chưa ñạt ñược kết quả mong muốn. Chính vì 

thế vấn ñề này vẫn ñang ñược nhiều nhóm trên thế giới quan tâm 

nghiên cứu. Khó khăn của bài toán nhận dạng mặt người [2][5] có 

thể kể như sau: Tư thế, góc chụp ; Sự xuất hiện hoặc thiếu một số 

thành phần của khuôn mặt ;Sự biểu cảm của khuôn mặt ; Sự che 

khuất ; Hướng của ảnh ; Điều kiện của ảnh. 

1.3 Các ứng dụng liên quan ñến nhận dạng mặt người: 

 Có nhiều ứng dụng ñã ñược và ñang thiết kế, xin ñưa ra 

một số loại ứng dụng [8][12] sau: Hệ thống tương tác giữa người 

và máy ; Nhận dạng tội phạm ; Hệ thống quan sát, theo dõi và bảo 

vệ ; Lưu trữ (rút tiền ATM, ñể biết ai rút tiền vào thời ñiểm ñó); 

Thẻ căn cước, chứng minh nhân dân (Face Identification); Điều 

khiển vào ra: văn phòng, công ty, trụ sở; An ninh sân bay, xuất 

nhập cảnh… 

1.4 Các hướng tiếp cận và phương pháp liên quan ñến phát hiện 

và nhận dạng mặt người: 

1.4.1 Hướng tiếp cận dựa trên tri thức   

1.4.2 Hướng  tiếp  cận dựa  trên  ñặc trưng  không thay ñổi  

1.4.3 Hướng tiếp cận dựa trên so khớp mẫu  

1.4.4 Hướng  tiếp  cận  dựa  trên  diện  mạo   

1.4.5 Các phương pháp nhận dạng mặt ngườ: 

1.4.5.1 Nhận dạng dựa trên mối quan hệ giữa các phần tử (Feature 

Based) 

a) Phương pháp dùng biến ñổi Gabor Wavelet và mạng 

Neural 
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b) Phương pháp SV:  

1.4.5.2 Nhận dạng dựa trên xét toàn diện khuôn mặt (Appearance 

Based)  

 a) Nhận dạng bằng PCA.  

 b) Phương pháp LDA. 

1.4.5.3 Nhận dạng khuôn mặt 3D  

1.5 Giới hạn phạm vi và lựa chọn phương pháp nghiên cứu trong 

ñề tài: 

 Giới hạn nghiên cứu của ñề tài trong phạm vi sau: 

• Nền ảnh chứa mặt người phải thuần nhất và có màu 

sắc tương phản với màu da của mặt người 

• Ảnh phải chứa ñầy ñủ hết khuôn mặt. 

• Mặt người trong ảnh nghiên không quá 300  so với 

phương thẳng ñứng, không thể hiện cảm xúc quá 

nhiều, không bị ngước lên hoặc cúi xuống quá nhiều. 

• Mỗi ảnh chỉ chứa duy nhất một khuôn mặt cần nhận 

dạng. 

• Ánh sáng của môi trường xung quanh phải tương ñối 

ổn ñịnh. 

Ảnh dùng ñể nghiên cứu trong luận văn này là ảnh 2D, ñược 

chụp từ webcam hoặc máy ảnh màu 2D, với ñiều kiện người ñược 

chụp ñứng cách máy ảnh hoặc webcam khoảng 0.5 m 

 Bài toán phát hiện và nhận dạng khuôn mặt ñã trải qua quá 

trình phát triển khá dài, tuy nhiên do tính phức tạp của bài toán nên 

ñến nay vẫn chưa có một phương pháp nào thực sự mang lại hiệu quả 

hoàn hảo. Mỗi phương pháp có những ưu ñiểm và khuyết ñiểm riêng, 

chính vì vậy tùy theo mục ñích của ứng dụng mà ta lựa chọn phương 

pháp phù hợp. 
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CHƯƠNG 2:  THU THẬP VÀ HIỆU CHỈNH MẶT NGƯỜI 

TRONG ẢNH 

 Trong chương này ta sẽ nghiên cứu và ñưa ra phương pháp 

tách và hiệu chỉnh khuôn mặt phù hợp với bài toán nhận dạng của 

luận văn. 

2.1 Thu thập và tách mặt người trong ảnh: 

2.1.1 Ảnh số và bản ñồ màu trong ảnh số 

2.1.2 Thu thập ảnh có chứa mặt người: 

Để thu thập ảnh, trong luận văn này dùng hai cách: dùng 

máy ảnh ñể chụp và Webcam kết nối với máy tính thông qua trình 

ñiều khiển của Matlab với những ñiều kiện như ở chương 1.  

2.1.3 Tách mặt người trong ảnh: 

 a) Sử dụng ngưỡng màu: 

Phương pháp thường ñược dùng ñối với ảnh màu ñể tách 

vùng có màu da người. Để sử dụng phương pháp này, các hệ màu 

thường dùng là HSV, YCbCr và một số hệ màu khác. Ảnh ñầu vào từ 

Webcam thường mặc ñịnh là ảnh trong hệ màu RGB.  

Thông thường, với hệ màu YCbCr, ngưỡng màu ñể xác ñịnh 

da người là: 

77 < Cb < 127 

133 < Cr < 173 

b)  Trừ ảnh với nền không ñổi:  

Đối với phương pháp này, trước tiên ảnh phải ñược chuyển 

ñổi thành ảnh xám. Nội dung của phương pháp này là so sánh ảnh 

khi có người với ảnh không có người. Sự chênh lệch mức xám giữa 

hai ảnh thể hiện sự xuất hiện của ñối tượng.  
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Hai ñiểm ảnh cùng một vị trí trên hai ảnh, nếu hiệu mức xám 

giữa chúng lớn hơn ngưỡng cho phép, ta chấp nhận mức xám tại 

ñiểm ñó có sự thay ñổi và xác ñịnh ñược ñối tượng 

 Xét pixel có tọa ñộ:                   

 

 

 

Kết quả của phép trừ ảnh là một ảnh nhị phân. Khu vực chứa 

ñối tượng sẽ có màu trắng (giá trị bằng 1), và khu vực còn lại sẽ có 

màu ñen (giá trị bằng 0). Sau ñó lọc các nhiễu (các vùng màu trắng 

không có ñối tượng) có diện tích bé, lọc các vùng ñen bên trong khu 

vực chứa ñối tượng, dựa vào vùng trắng có diện tích lớn nhất làm 

mặt nạ, ta cắt ảnh ban ñầu ñể tách ñối tượng ra. 

2.2 Hiệu chỉnh mặt người trong ảnh: 

2.2.1 Cắt và xoay ảnh: 

 Các bước thực hiện: 
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Tạo mặt nạ tách ngưỡng màu mắt 

Lọc bỏ vùng có diện tích quá lớn, quá bé 

Xác ñịnh vùng chứa tâm mắt 

Xác ñịnh tâm của hai mắt 

Cắt và xoay ảnh 

Hình 2.6 Khối cắt và xoay ảnh 

Ảnh vào 

Ảnh ra 

(2.3) 
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a) Xác ñịnh tâm hai mắt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta thấy khu mực chứa màu mắt và vùng tóc khá nổi bật 

trong lược ñồ mức xám. Nhận thấy tỉ lệ của vùng da và nền so với 

tổng số pixel  luôn nằm trong một khoảng cố ñịnh, do ñó ta có thể 

tính ñược ngưỡng của vùng màu mắt và tóc. 

Do diện tích của vùng mắt là nhỏ hơn rất nhiều so với vùng 

tóc, nên ta sử dụng chương trình lọc ñể bỏ ñi các vùng có diện tích 

lớn. Vùng có diện tích lớn hơn ngưỡng sẽ ñược thay thế bằng giá trị 

0 (màu ñen). Qua khảo sát, luận văn lựa chọn ngưỡng ñó là 1000 

pixels. 

Việc ñặt ngưỡng thông thường sẽ sinh ra các vùng nhiễu có 

diện tích bé. Để lọc các vùng này, ta cũng sử dụng hàm lọc giống 

như trên nhưng chỉ ñể lọc với các vùng có diện tích bé hơn ngưỡng. 

Qua khảo sát, luận văn lựa chọn ngưỡng ñó là 100 pixels 

Tìm ñược tâm 2 mắt, từ ñây ta có thể thực hiện phép xoay 

ảnh và tách ñược vùng mặt như mong muốn 

Lược ñồ xám Ảnh chứa ñối tượng 

Hình 2.7 Xác ñịnh vùng mắt bằng phân tích lược ñồ xám 

Mức xám của vùng 
chứa mắt và tóc 
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b) Xoay ảnh và cắt khuôn mặt: 

Từ tọa ñộ tâm 2 mắt, ta xác ñịnh góc nghiêng α  của khuôn 

mặt so với phương thẳng ñứng. Nếu α>50, ta thực hiện phép xoay 

ảnh. 

Giả sử tại tâm 2 mắt có tọa ñộ tương ứng là (x1,y1) và (x2,y2) 

khi ñó ta có: 

 

 

         

Xoay chuẩn ñối tượng thực chất là phép biến ñổi tọa ñộ. Giả 

sử ảnh f  ban ñầu ở trong hệ tọa ñộ (w,z) thông qua phép biến ñổi T 

ta có ảnh f’ trong hệ tọa ñộ (x,y) 

(x,y)= T{(w,z)} 

Phương pháp biến ñổi phổ biến hay dùng là phương pháp 

Affine Transform, theo phương pháp này thì:    

       

[x y 1]=[w z 1].T=  [w z  1]. 

       

 

  Các phép chuyển ñổi thông thường có thể là: scale, rotation 

translation… 

       Đối với mỗi phương pháp có ma trận T khác nhau, trong 

trường hợp xoay ảnh thì ma trận T tương ứng sẽ là: 
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      Tương ứng với phương trình toán học : 

  

 

 

Sau khi xoay, tọa ñộ của các ñiểm trong ảnh cũ sẽ bị dịch 

chuyển ñi theo công thức trên.  

Trong hệ tọa ñộ mới, ta có ñược khuôn mặt theo tư thế thẳng 

ñứng và hai tâm mới tương ứng với mắt của ñối tượng. Từ ñây, ta có 

ñược khung ñể tách phần mặt mong muốn ra khỏi ảnh. 

2.2.2  Chuẩn hóa ñộ sáng ảnh: 

 Do ñiều kiện ánh sáng của môi trường thường không ổn 

ñịnh, hoặc do sự che khuất ở những thời ñiểm khác nhau trong ngày 

là khác nhau. Nên ñộ sáng của các ảnh thường khác nhau, cũng như 

ñộ sáng của các vùng trong ảnh cũng không ñược ñồng ñều. Để khắc 

phục vấn ñể này ta cần phải thực hiện việc chuẩn hóa ñộ sáng của 

ảnh màu, hay chuẩn hóa mức xám của ảnh xám. 

Trong luận văn sử dụng phương pháp nội suy ñể thực hiện 

chức năng này. 

 Với những ảnh có nền phức tạp, ảnh chứa nhiều khuôn mặt, 

khuôn mặt có thể hiện cảm xúc…Thì ñể phát hiện, tách, cũng như 

hiệu chỉnh mặt người là cả một công trình nghiên cứu phức tạp. Tuy 

nhiên, do giới hạn về thời gian nghiên cứu cũng như những nguyên 

nhân chủ quan, luận văn phải ñưa ra nhiều các ràng buộc ñể ñảm 

công việc tách và hiệu chỉnh ảnh trở nên ñơn giản hơn. Và tập trung 

vào việc trích thuộc tính nhận dạng ảnh sẽ ñược nghiên cứu ở 

chương 3. 

 

 

X= w αcos -zsinα 

Y= wsinα +zcosα 

(2.7) 
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CHƯƠNG 3: TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG VÀ NHẬN DẠNG 

KHUÔN M ẶT 

 Trong chương này sẽ trình bày về phương pháp trích chọn 

ñặc trưng và nhận dạng khuôn mặt. Trích chọn ñặc trưng khuôn mặt 

dựa trên phương pháp PCA, vì vậy trước tiên ta sẽ nghiên cứu các 

lý thuyết toán về PCA, rồi sau ñó ñưa ra thuật toán trích chọn ñặc 

trưng dựa trên lý thuyết PCA. Đối với quá trình Matching ta sẽ xem 

xét một vài phương pháp và lựa chọn phương pháp phù hợp cho 

luận văn. 

3.1 Cơ sở lý thuyết của phương pháp PCA: 

3.1.1 Giới thiệu về PCA 

3.1.2  Một số khái niệm toán học: 

3.1.2.1 Độ lệch chuẩn 

3.1.2.2 Phương sai 

3.1.2.3 Hiệp phương sai 

3.1.2.4 Ma trận hiệp phương sai 

3.1.2.5 Ma trận ñại số 

3.1.2.6 Eigenvector (Vector riêng) 

3.1.2.7 Eigenvalue (Giá trị riêng) 

3.1.3 Phương pháp phân tích thành phần chính (PCA): 

 Ý tưởng chính phân tích thành phần chính: Mục tiêu của 

phương pháp thành phần chính là giảm số chiều của một tập các 

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

của tập học. Có thể nói phân tích thành phần chính tìm cách giữ lại 

những thành phần thống kê quan trọng nhất của tập mẫu [5][8][14]. 

 Giả sử ta cần giảm số chiều của mẫu học từ n chiều xuống 

còn m chiều nghĩa là ta cần tìm một ánh xạ từ không gian n chiều 

xuống không gian nhỏ hơn chỉ có m chiều (m < n). Gọi x là một 
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vector trong không gian n chiều, y là một vector trong không gian m 

chiều. Ta có trung bình bình phương lỗi MSE (mean square error) 

khi loại bỏ một số thành phần trong x ñể thu ñược Y bằng tổng 

phương sai của những thành phần bị loại bỏ. Phương pháp phân tích 

thành phần chính sẽ tìm một phép biến ñổi tuyến tính T: 

 y = T*x ,T là ma trận m x n 

sao cho trung bình bình phương lỗi là bé nhất. 

 Gọi M là vector trung bình của các vector x trong tập học 

X. 

  

 

N là số phần tử trong tập học. 

 Gọi C là ma trận hiệp phương sai của các các phần tử trong 

tập X. 

 

 

 

 C là ma trận ñối xứng n x n. 

 Người ta chứng minh ñược rằng nếu T là một ma trận mà 

mỗi hàng là một vector riêng của C và m vector riêng này ứng với 

m trị riêng lớn nhất thì T chính là phép biến ñổi tuyến tính thỏa mãn 

ñiều kiện MSE nhỏ nhất. 

Gọi Ф là ma trận vuông n x n mà mỗi cột là một vector 

riêng của C ñã ñược chuẩn hóa với phép biến ñổi: 

y = ФT*x ,y = (y1,y2,...,yn). 

ñược gọi là phép biến ñổi Hotelling. 

 Xét theo quan ñiểm của nhận dạng thì mỗi thành phần yi 

của vector y ñược xem như là một ñặc trưng của vector mẫu x. Các 

∑
=

=
M

k
kx

N
M

1

1

∑
=

−−
−

=
M

k

T
kk MxMx

M
C

1

))((
1

1

(3.11 ) 
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ñặc trưng này là các ñặc trưng ñộc lập với nhau vì ma trận hiệp 

phương sai của y là: 

Cy = ФTCФ 

 Tóm lại, phương pháp phân tích thành phần chính ánh xạ 

một vector từ không gian n chiếu xuống không gian m chiều sẽ ñi 

tìm các trị riêng và vector riêng của ma trận hiệp phương sai C của 

tập X và giữ lại m vector riêng ứng với m trị riêng lớn nhất làm cơ 

sở cho không gian m chiều này. 

3.2 Ứng dụng phương pháp PCA trong trích chọn ñặc tính: 

 Một bức ảnh khuôn mặt 2D có kích thước RxC, có thể xem 

như 1 vector có chiều N = RxC. Toàn bộ bức ảnh ñược biểu diễn bởi 

1 tập hợp các ñiểm trong 1 không gian rất rộng lớn. Ý tưởng ñược 

ñặt ra là làm thế nào có thể biểu diễn khuôn mặt bằng các vector 

trong một không gian con khác nhưng vẫn chứa ñược các ñặc trưng 

nhất của bức ảnh, không gian này ñược gọi là “không gian mặt 

người”.  Các bước tiến hành trích chọn ñặc tính với PCA 

[4][8][14][23]: 

� Tạo một tập S gồm M ảnh (ảnh học). Mỗi ảnh có kích 

thước RxC. Mỗi ảnh ñược chuyển thành một vector N = 

RxC chiều. 

 

 

� Tính ảnh trung bình ψ của tập hợp trên. 

 

 

 

� Tính sai lệch của các ảnh ñầu vào so với trung bình. 
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� Tính ma trận hiệp phương sai C (covariance matrix) 

 

 

 

Với:  A = [Φ1, Φ2, Φ3,… Φm] 

 

 

 

 

 

 Vậy C có kích thước nxn. Vấn ñề về tìm vector riêng 

(eigenvector) ui của ma trận C khó thực hiện ñược vì kích thước quá 

lớn.  

� Để tìm eigenvector ui của C ta thực hiện như sau: 

� Giả sử vi là vector riêng của ma trận ATA, tức là: 

 

 

• Nhân 2 vế với ma trận A ta ñược 

 

 

� Như vậy Avi là eigenvector của C 

� Tìm eigenvector và eigenvalue của ma trận L: 

L = ATA 
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� Khi ñó L là ma trận có kích thước là mxm, kích 

thước này nhỏ hơn nhiều so với nxn nên việc tính 

eigenvector sẽ nhanh chóng hơn 

� Giả sử vi là eigenvector của L tính ñược: 

 

 

  � là eigenvector của C (Hay còn gọi là mặt riêng 

(eigenface)). 

� Sau khi tìm ñược các eigenface, với một ảnh trong cơ sở dữ 

liệu huấn luyện  hay một ảnh mới ñầu vào ñược chiếu lên 

không gian các eigenface này ñể tạo ra vector ñặc tính. 

Vector này có kích thước nhỏ hơn nhiều so với kích thước 

ảnh nhưng vẫn mang nhiều nhất thông tin chứa trong ảnh. 

3.3 Phương pháp ñối sánh trong nhận dạng 

3.4 Thiết kế chi tiết khối trích chọn ñặc tính và nhận dạng : 

3.4.1 Cơ sở dữ liệu: 

 Cở sở dữ liệu ảnh khuôn mặt ñược thu tập từ nhiều nguồn 

khác nhau : 

� Cơ sở dữ liệu thứ nhất ñược trích từ cơ sở dữ liệu 

tại trang web của University of Essex, UK [24], từ 

công trình nghiên cứu của Dr Libor Spacek. 

� Cơ sở dữ liệu thứ hai ñược trích từ nguồn dữ liệu 

ORL của AT&T [25] 

� Cơ sở dữ liệu thứ 3 ñược thực hiện trong quá trình 

làm luận văn. 
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3.4.2 Sơ ñồ khối tổng quát: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2 Sơ ñồ khối tổng quát của quá trình trích ñặc tính và nhận dạng 

Bắt ñầu 

Tập dữ liệu khuôn mặt huấn luyện 
(Training Set) 

Tính các mặt riêng (Eigenfaces) 
Ei = Eigenfaces(Training Set) 

Input: Ảnh X 
(Chưa biết) 

Tìm vector ñặc tính của ảnh X 
Wx=weight(Ei,X) 

 

Tìm khoảng cách ngắn nhất từ Wx 
ñến các Wi 

Dio = min(distance(Wi, Wx)) 

So sánh Dio với giá 
trị ngưỡng θ 

Dio < θ 

end 

Khuôn mặt thứ io trong tập Training 
Set là khuôn mặt cần nhận dạng 

 

Khuôn mặt này chưa có 
trong cơ sở dữ liệu 

(Unknow) 

Đ 

S 
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3.4.3 Trích chọn ñặc tính : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Chuẩn hóa ma trận ảnh        

 b) Tính trung bình tập ảnh ñầu vào         

 c) Tính eigenface: 

 d) Quá trình trích chọn ñặc tính:      

   3.4.4. Quá trình nhận dạng:  

       - Đầu vào: Vector ñặc tính của ảnh chứa ñối tượng cần nhận 

dạng 

       - Đầu ra: Trả lời ñối tượng “chưa ñược biết” ñã  “ñã ñược nhận 

Tập ảnh học 

Chuẩn hóa ma trận ảnh 

Trung bình các ảnh 

Ma trận ảnh so với 
trung bình ảnh 

Tính các Eigenfaces 

Chiếu chuyển 
trục tọa ñộ 

Ảnh ñầu vào Véc tơ ñặc tính 

Eigenface
s 

Khối trích 
chọn ñặc 

tính 

Hình 3.3  Sơ ñồ bên trong khối trích chọn ñặc tính sử dụng PCA 
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biết” và “ñối tượng” ñã nhận biết là ai trong tập huấn luyện. 

         Quá trình nhận dạng ñược thực hiện bằng cách so sánh khoảng 

cách giữa vector ñặc tính của ảnh cần nhận dạng và vector ñặc tính 

của từng ảnh học, tìm ra ảnh học gần với ảnh cần nhận dạng nhất. 

Nếu khoảng cách bé nhất ñó bé hơn một ngưỡng xác ñịnh, ta kết 

luận là ñối tượng ñã ñược nhận biết. Các bước xử lý trong phương 

pháp PCA kết hợp với phương pháp Khoảng cách Euclides tạo nên 

một thuật toán nhanh, ñơn giản. 

 

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ 

 Chương này sẽ trình bày các nội dụng sau: lựa chọn thiết 

bị, công cụ lập trình, giới thiệu về giao diện và cách sử dụng 

chương trình và cuối cũng sẽ ñi phân tích, ñánh giá. 

4.1. Lựa chọn thiết bị và công cụ lập trình 

4.2. Giới thi ệu về giao diện chương trình: 

  

 
Hình 4.1 Giao diện chương trình 
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4.3. Kết quả nhận dạng: 

4.3.1. Bộ dữ liệu thứ nhất: 

  Gồm 200 ảnh của 20 người, mỗi người gồm 10 ảnh. Các 

khuôn mặt của cùng một người ñược chụp trực diện, góc nghiêng 

rất bé, chỉ có những thay ñổi về cảm xúc trên khuôn mặt như: ánh 

nhìn, thay ñổi của miệng, các cơ…Ta có kết quả : 
 

4.3.2.  Bộ dữ liệu thứ 2: 

  Gồm 200 ảnh, gồm 10 người ñược mô tả như phần 3.5.1. 

Bộ ảnh này ñược chụp với nhiều tư thế khác nhau và thể hiện nhiều 

cảm xác của khuôn mặt, có lúc ñeo kính, có lúc không… Ta có kết 

quả : 
  

  

 

Bảng 4.1 Kết quả test với tập dữ liệu 1 

Tập Testing Số ảnh sai Kết quả 

Test 1.5-5 2/100 98% 

Test 1.6-4 4/120 96% 

Bảng 4.2 Kết quả test với tập dữ liệu 2 

Tập Testing Số ảnh sai Kết quả 

Test 2.5-5 5/100 95% 

Bảng 4.3 Kết quả test với tập dữ liệu 2(tt) 

Tập Testing Số ảnh sai Kết quả 

Test 2.2-8 2/40 95% 

Bảng 4.4 Kết quả test với tập dữ liệu 2(tt) 

Tập Testing Số ảnh sai Kết quả 

Test 2.4-6 7/80 91% 
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 Từ kết quả của các lần test ta có nhận xét : 

• Khi dữ liệu test và train càng giống nhau thì kết quả nhận 

dạng càng chính xác . 

• Với một tập cơ sở dữ liệu, khi số lượng ảnh ñưa vào train 

càng ít, số lượng ảnh test càng nhiều thì kết quả nhận dạng 

sẽ càng thấp. 

• Những ảnh thể hiện cảm xúc mạnh, các ảnh có ñeo kính 

hoặc không... thì kết quả nhận dạng vẫn tốt hơn nhiều so 

với những ảnh chứa khuôn mặt có góc nghiên thay ñổi lơn. 

Hầu hết các ảnh nhận dạng sai ñều tập trung vào những ảnh 

có sự thay ñổi về góc nghiên. 

• Vì vậy ñể có kết quả nhận dạng tốt thì tập dữ liệu Training 

là cực kì quan trọng. Tập này phải có số lượng ñủ lớn ñể 

mang ñầy ñủ những thông tin về tất cả những trường hợp có 

thể xảy ra về cảm xúc, góc nghiên.... khuôn mặt khi có sự 

thay ñổi quá lớn về góc nghiên. 

• Qua quá trình test, ta thầy rằng với khoảng cách Euclides 

vào khoảng dưới 12500 giữa ảnh test và ảnh nhận dạng thì 

kết quả nhận dạng sẽ cho ra thông tin chính xác. 

Bảng 4.6 Kết quả test với tập dữ liệu 2(tt) 

Tập Testing Số ảnh sai Kết quả 

Test 2.6-4 10/120 91% 

Bảng 4.8 Kết quả test với tập dữ liệu 2(tt) 

Tập Testing Số ảnh sai Kết quả 

Test 2.8-2 30/160 81% 
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4.3.3 Bộ dữ liệu thứ 3 : 

 Đây là bộ cơ sở dữ liệu tự tạo của 10 người (xem mô tả ở 

chương 3) mỗi người có 5 ảnh. Tập dữ liệu này sẽ có 50 ảnh. 
  

 

 

4.3.4 Nhận dạng ảnh thông qua Webcam : 

 Để test với cách nhận dạng này chúng ta sẽ sử dụng 40 ảnh 

của bộ dữ liệu thứ 2 (gồm 4 người) và ñưa thêm vào 40 bộ dữ liệu 

tự tạo, giống bộ dữ liệu thứ 3 nhưng mỗi người có 10 ảnh (gồm 4 

người).  

 Chương này ñã cho thấy những ưu, nhược ñiểm của thuật 

toán nhận dạng thông qua quá trình test với các tập dự liệu. Từ 

những nhận xét này sẽ ñưa ra các ñánh giá cũng như các giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả của thuật toán. 

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRI ỂN 

 Sau thời gian thực hiện, luận văn ñã hoàn thành ñược việc 

nghiên cứu tổng quát về hệ thống nhận dạng mặt người, nghiên cứu 

một số phương pháp cho quá trình tách khuôn mặt, tiền xử lý, trích 

ñặc trưng và nhận dạng. Từ ñó ñi phân tích và ñánh giá về kết quả 

của việc ứng dụng thuật toán PCA trong nhận dạng mặt người trên 

Bảng 4.10 Kết quả test với tập dữ liệu 3 

Tập Testing Số ảnh sai Kết quả 

Test 3.2-3 1/20 95% 

Bảng 4.11 Kết quả test với tập dữ liệu 3(tt) 

Tập Testing Số ảnh sai Kết quả 

Test 3.3-2 4/30 85% 
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cơ sở test với các tập dữ liệu chuẩn và tập dữ liệu tự tạo. 

 Qua những kết quả thực hiện ñược ta nhận thấy rằng PCA 

là một thuật toán ñơn giản nhưng mang lại hiệu quả khá tốt trong 

bài toán nhận dạng mặt người. Qua việc test với nhiều bộ cơ sở dữ 

liệu và nhiều trường hợp khác nhau, ta thấy rằng PCA cho kết quả 

tốt ñối với những trường hợp khuôn mặt trong ảnh có góc nghiên bé 

so với phương thẳng ñứng và phương ngang. Nhận dạng tốt với ảnh 

khuôn mặt có thể hiện cảm xúc hoặc ñeo kính. Tuy nhiên, kết quả 

sẽ kém trong ñiều kiện ánh sáng thay ñổi thất thường, vì vậy ñể có 

kết quả tốt nên có những ràng buộc kèm theo ñối với yếu tố này. Ta 

cũng thấy rằng, kết quả thuật toán cũng phụ thuộc rất nhiều vào sự 

tương quan giữa cơ sở dữ liệu train và test. Khi tập dữ liệu train 

càng chứa ñầy ñủ các mẫu trong nhiều ñiều kiện khác nhau thì kết 

quả test sẽ rất cao. Nên ñối với thuật toán PCA, việc xậy dựng một 

tập cơ sở dữ liệu tốt là ñiều cực kì quan trọng. 

 Từ kết quả ñánh giá ở trên, ta thấy rằng ñể cho kết quả tốt 

ñối với bài toán nhận dạng, ta cần phối hợp PCA với một phương 

pháp tiền xử lý tốt hướng vào việc xoay ảnh có góc nghiên lớn như 

các phương pháp dựa trên mô hình khuôn mặt 3D. Mặt khác, ñể 

nâng cao kết quả nhận dạng, ta cần thử nghiệm, phối hợp với các 

phương pháp nhận dạng khác như LDA, ICA, mạng Neural, 

SVM…, ñặc biệt các phương pháp dựa trên ñặc trưng hình học ñang 

quan tâm và nghiên cứu như Graph Matching, Geometrical Feature 

Matching…Cần phải xậy dựng tập cơ sở dữ liệu ñủ lớn và mang 

ñầy ñủ các tình huống có thể gặp. Đặc biệt, cần ñảm bảo sự ổn ñịnh 

về ñộ sáng khi ñưa vào ứng dụng thực tế. Để mở rộng phạm vi ứng 

dụng trong các hệ thống di ñộng ta có thể “nhúng” vào các hệ thống 

vi xử lý, FPGA, DSP… 


