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MỞ  ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài: 

Từ xa xưa con người ñã nhận thấy ñặc trưng vân tay của mỗi người 

là hoàn toàn khác nhau không dễ dàng bị thay thế, chia sẽ hay giả 

mạo. Cho nên ngành Công an ñã chọn vân tay là cách nhận dạng tốt 

nhất ñể phân biệt 2 cá nhân với nhau. 

Quy trình quản lý công dân tỉnh Quảng Nam ñược thực hiện thống 

nhất từ Công an (CA) tỉnh Quảng Nam xuống ñến CA xã, phường, 

thị trấn. Một công dân ñược cơ quan công an lưu trữ thông qua 

CMND và Sổ hộ khẩu. 

Khi công dân vi phạm pháp luật ở mức: tiền án, tiền sự thì CA tỉnh 

và CA ñịa phương cập nhập thông tin vào hồ sơ cá nhân của công 

dân. Vì vậy, khi cần thống kê, tìm kiếm thông tin cần thiết về một 

công dân sẻ mất nhiều thời gian công sức không ñảm bảo thời gian 

tính trong công tác CA. Sau khi ñược sự ñồng ý, hướng dẫn, ñộng 

viên của TS. Nguyễn Thanh Bình tôi ñã chọn ñề tài: “Ứng dụng 

nhận dạng vân tay trong xây dựng hệ thống quản lý công dân 

tỉnh Quảng Nam” làm ñề tài nghiên cứu cho luận văn tôi. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ: 

Mục tiêu của ñề tài là nâng cao quy trình quản lý và giải quyết 

công việc nghiệp vụ ngành Công an. Để thực hiện các ñược vấn ñề 

ñó, chúng tôi cần thực hiện các mục tiêu sau: 

- Mục tiêu 1: Lưu trữ thông tin về mỗi công dân một cách có hệ 

thống. Cập nhập thông tin về công dân thường xuyên ñể ñảm bảo 

tính liên tục. 

- Mục tiêu 2: Thống kê dân số nước Việt Nam nhằm tham mưu cho 

các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh ñưa ra những chính sách hợp lý phát 

triển ñất nước, bảo ñảm an sinh xã hội. 
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- Mục tiêu 3: Thống kê nhằm ñưa ra tỉ lệ sinh, tử, và cân bằng giới 

tính của từng ñịa bàn. 

- Mục tiêu 4: Quản lý những ñối tượng ñến và ñi trên ñịa bàn thông 

qua lưu trú và tạm trú. Việc quản lý ñối tượng lưu trú, tạm trú còn 

giúp ngành CA nhanh chóng truy tìm, sàng lọc ñối tượng trong diện 

nghi vấn. 

- Mục tiêu 5: Quản lý các ñối tượng cần chú ý, ñối tượng có tiền án 

tiền sự và nhiều loại ñối tượng khác nhau.  

- Mục tiêu 6: Thông báo kịp thời và ñầy ñủ thông tin về các ñối 

tượng truy nã, ñình nã cho CA trên mọi ñịa bàn nhằm phối hợp bắt 

giữ ñối tượng.  

- Mục tiêu 7: Quản lý Sổ họ khẩu ñể nắm bắt chính xác số hộ và số 

người trong hộ của từng ñịa bàn cụ thể.  

- Mục tiêu 8: Hệ thống có chức năng so sánh vân tay ñối tượng 

hiềm nghi với cơ sở dữ liệu lưu trữ tìm ra hung thủ. 

- Mục 9: Hệ thống thể hiện ñầy ñủ các sự việc ñã xảy ra trên ñịa 

bàn (ví dụ: vào lúc 20h20 ngày 1/1/2011 xảy ra vụ cướp xe máy trên 

ñoạn ñường Quốc lộ 14B người bị hại là….).. 

Từ cơ sở lý thuyết trên cộng với việc phân tích thiết kế hướng ñối 

tượng về hệ thống quản lý công dân tại CA tỉnh Quảng Nam phát 

triển thành phần mền trên ngôn ngữ lập trình .Net  

3. Đối tượng nghiên cứu. 

a. Đối tượng nghiên cứu: 

Đề tài tập trung tìm hiểu các ñối tượng sau: 

- Lý thuyết về nhận dạng vân tay. 

- Quy trình quản lý công dân tại CA tỉnh Quảng Nam. 

b. Phạm vi nghiên cứu: 
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Phạm vi nghiên cứu của ñề tài là tìm hiểu, phát triển thành công 

thuật toán nhận dạng vân tay và quy trình quản lý công dân. Từ ñó 

xây dựng phần mềm mô phỏng hoạt ñộng của hệ thống từ CA ñịa 

phương ñến CA tỉnh. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

- Thu thập, phân tích tài liệu và thông tin liên quan ñến ñề tài. 

- Thảo luận, lựa chọn phương hướng giải quyết vấn ñề. 

- Tìm hiểu lý thuyết về nhận dạng vân tay. 

- Xây dựng phần mềm nhận dạng vân tay. 

- Tìm hiểu quy trình quản lý công dân tại CA tỉnh Quảng Nam. 

- Phân tích thiết kế chương trình theo hướng ñối tượng. 

- Ứng dụng nhận dạng vân tay ñưa vào hệ thống quản lý công dân. 

- Dựa trên các kết quả ñạt ñược ñề xuất các hướng phát triển tiếp 

theo. 

Đưa ra kết luận và khuyến nghị. 

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

Kết quả nghiên cứu là một chương trình ứng dụng áp dụng cho CA 

tỉnh và CA ñịa phương chuyển cách quản lý bằng thủ công sang tự 

ñộng. Việc chuyển sang sử dụng hệ thống quản lý này sẽ cải thiện 

công việc và giúp CA các ñơn vị ñịa phương giảm thời gian trong 

công việc cần thực hiện cũng CA ñịa phương có những số liệu chính 

xác và nhanh chóng ñể tham mưu cho các Sở, Ban ngành từ tỉnh ñến 

Phòng, Ban tại ñịa phương ñưa ra chính sách phát triển, chăm sóc 

con người tại Quảng Nam. 

Phần nghiên cứu lý thuyết giúp ñưa ra cơ sở phát triển phần mềm 

nhận dạng vân tay cho hệ thống cũng như làm tiền ñề ñể ứng dụng 

chương trình nhận dạng vân tay. 
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6. Bố cục của luận văn: 

Chương 1 Cơ sở lý thuyết. 

Tìm hiểu sự hình thành vân tay, lịch sử phát triển của phương pháp 

nhận dạng vân tay. Cuối cùng là tìm hiểu về cơ sở lý thuyết nhận 

dạng vân tay bằng thủ công và cơ sở lý thuyết ñể áp dụng cho các 

thuật toán nhận dạng tự ñộng. 

Chương 2 Thiết kế hệ thống quản lý công dân. 

Phân tích khuyết ñiểm của hệ thống quản lý công dân tại Công an 

tỉnh Quảng Nam hiện tại. Áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hệ 

thống hướng ñối tượng cho ra các biểu ñồ như: Biểu ñồ ca sử dụng 

(Use Diagram), Biểu ñồ hoạt ñộng (Activity Diagram), Biểu ñồ lớp 

(Class Diagram), Biểu ñồ tuần tự (Sequence Diagram). 

Chương 3 Cài ñặt và thực nghiệm  

Trong chương này, chúng tôi ñi tìm hiểu công cụ và công nghệ 

dùng trong việc xây dựng nên hệ thống. Cũng như những ñóng góp 

của người làm trong việc xây dựng thành công hệ thống. Cuối cùng 

là kết quả và ñánh giá trên thực nghiệm. 

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUY ẾT 

1.1. Lịch sử phát tri ển vân tay 

1.2. Kiến thức cơ bản về vân tay 

1.2.1. Cấu tạo của vân tay 

Da bao bọc cơ thể con người như một lớp vỏ là cơ quan thực 

hiện chức năng bảo vệ cơ thể, ñiều chỉnh nhiệt ñộ, sự bài tiết, thoát 

mồ hôi hô hấp và xúc giác.  

Cấu trúc của da chia thành ba lớp chính:  

- Lớp thượng bì (lớp sừng) 

- Lớp ñệm 
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- Lớp hạ bì. 

1.2.2. Tính chất cơ bản của vân tay 

- Tính phổ biến: mọi người ñều có ñặc trưng này. 

- Tính phân biệt: Không có sự giống nhau tuyệt ñối giữa vân tay 

của người này so với vân tay người khác. Ngay ở một người các 

ñường vân ở các ngón tay, các ngón chân cũng khác nhau. 

- Tính ổn ñịnh: Từ khi sinh ra, lớn lên, rồi trưởng thành và cho 

ñến lúc chết vân tay không thay ñổi so với trạng thái hình dạng ban 

ñầu. Cấu trúc dễ nhận thấy nhất là các vân lồi, vân lõm. Trong ảnh 

vân tay, vân lồi có màu tối và vân lõm có màu sáng. Vân lồi có ñộ 

rộng từ 100µm ñến 300 µm, ñộ rộng của một cặp vân lõm cách nhau 

là 500 µm. Các chấn thương như bỏng, mòn da (do bệnh hoặc do làm 

thợ hồ),… không ảnh ñến cấu trúc bên dưới của vân, khi da mọc lại 

sẽ khôi phục lại ñúng cấu trúc vân này. 

- Tính thu thập: Do có mồ hôi thoát ra qua lỗ chân lông nên khi 

bàn tay cầm nắm hoặc sờ vào một vật gì có bề mặt trơn sẽ ñể lại dấu 

vết vân tay trên vật ñó từ lớp biểu bì da.  

- Hiệu năng: khả năng nhận dạng chính xác, tốt; các tài nguyên 

cần thiết ñể ñạt ñược tốc ñộ và ñộ chính xác mong muốn;  

- Tính chấp nhận: mọi người vui lòng chấp nhận các ñặc trưng 

này trong ñời sống hằng ngày của họ. 

- Khả năng phá hoại: rất khó ñể xoá hay thay ñổi vân tay.  

1.3. Lên công thức vân tay theo phương pháp thủ công 

1.3.1.Hình thái của ñiểm chỉ 

- Khái niệm ñiểm chỉ: Điểm chỉ là sự phản ánh rõ ràng hình dáng 

của tập hợp các ñường vân ở ñốt ngón tay ngoài cùng khi in trên các 

giấy tờ, tài liệu là căn cứ phân biệt người này với người khác. 
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Căn cứ vào ñường vân giới hạn ñể phân chia ñiểm chỉ thành ba 

phần: 

+ Phần trên. 

+ Phần giữa. 

+ Phần dưới. 

1.3.2. Các dạng ñiểm chỉ cơ bản và ñiều kiện của nó 

Căn cứ vào cấu trúc và hình dạng các ñường vân thuộc phần giữa 

ñiểm chỉ ñể chia ra thành ba dạng cơ bản: 

- Điểm chỉ hình cung. 

- Điểm chỉ hình quai. 

- Điểm chỉ hình xoáy. 

1.3.3. Xác ñịnh tâm ñiểm 

- Khái niệm: Tâm ñiểm là một ñiểm ñược xác ñịnh thuộc phần 

giữa ñiểm chỉ. 

1.3.4. Xác ñịnh tam phân ñiểm 

1.3.5. Phương pháp phân loại vân tay 

- Quy ñịnh ký hiệu các vân cơ bản: Trong phân loại vân tay dùng 

5 chữ cái và một số ký hiệu ñể biểu thị các dạng vân cơ bản. 

- Cách viết ký hiệu các dạng vân cơ bản: Chỉ viết chữ in hoa ñối 

với 2 ngón trỏ, các ngón còn lại viết chữ thường. 

- Quy ñịnh ñếm vân: là ñếm ñường cắt hoặc chạm ñường thẳng 

nối từ tâm ñiểm ñến tam phân ñiểm. 

- Phương pháp xác ñịnh ñiểm dừng. 

- Phân loại công thức nhóm. 

1.4. Đối sánh vân tay theo phương pháp tự ñộng 

1.4.1. Ước lượng hướng vân cục bộ 

Một ñặc tính quan trọng của vân là hướng vân cục bộ tại vị trí 

trong ảnh vân tay. Hướng vân cục bộ tại [x,y] là góc θxy tạo bởi trục 
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ngang và ñường thẳng nối qua một số ñiểm láng giềng của [x,y]. Do 

các ñường vân không ñược ñịnh hướng, θxy là góc vô hướng nằm 

trong ñoạn [00…1800]. 

 

Hình 1.7 : Ảnh hướng vân tay ñược tính trên một lưới 16x16.  

Để tính hướng vân cục bộ, phương pháp ñơn giản nhất là tính 

toán gradient trên ảnh vân tay. Gradient (xi,yj) ở ñiểm [xi,yj] của I 

là một véc tơ hai chiều [ x (xi,yj), y (xi,yj)] trong ñó thành phần 

x và y là ñạo hàm theo x và y của I tại ñiểm [xi,yj] tương ứng với 

hướng x và y. Góc pha gradient biểu thị hướng thay ñổi mật ñộ ñiểm 

ảnh lớn nhất. Vì vậy, hướng θij của một góc giả ñịnh qua vùng có 

tâm tại [x i,yj] là trực giao với góc pha gradient tại [x i,yj]. 

1.4.2. Ước lượng tần số vân cục bộ 

Tần suất vân cục bộ (hay mật ñộ) fxy tại ñiểm [x,y] là nghịch ñảo 

của số vân trên một ñơn vị chiều dài dọc theo ñoạn có tâm tại [x,y] 

và vuông góc với hướng vân cục bộ θxy.  

Tần số vân cục bộ thay ñổi trên các ngón tay khác nhau, và thay 

ñổi trên các vùng khác nhau của cùng một vân tay. Hong, Wan và 

Jain ước lượng tần suất vân cục bộ bằng cách tính trung bình số ñiểm 

ảnh giữa hai ñỉnh liên tiếp của mức xám dọc theo hướng thông 

thường với hướng vân cục bộ. 
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1.4.3. Tăng cường ảnh 

Hiệu quả sử dụng của các thuật toán trích chọn ñặc tính và các 

kỹ thuật nhận dạng vân tay khác phụ thuộc rất lớn vào chất lượng 

của ảnh vân tay ñầu vào. Trong thực tế do ñiều kiện da (khô hay ướt, 

bị cắt,mòn,…) nhiễu cảm biến, ấn vân tay không ñúng, và các ngón 

tay chất lượng thấp, một phần không nhỏ các ảnh vân tay (khoảng 

10%) là có chất lượng thấp. 

Chúng dẫn tới các vấn ñề sau trong việc trích chọn ñặc tính: 

- Trích chọn các chi tiết sai lệch. 

- Bỏ qua các chi tiết ñúng. 

- Gây lỗi về hướng và vị trí của chi tiết. 

Để bảo ñảm hiệu quả tốt trong các thuật toán trích chọn chi tiết 

trên các ảnh vân tay chất lượng kém, cần một thuật toán tăng cường 

ñể nâng cao sự rõ ràng trong cấu trúc vân. 

Mục ñích của thuật toán tăng cường là ñể cải thiện tính rõ ràng 

của các cấu trúc vân trong các vùng có khả năng khôi phục và ñánh 

dấu các vùng không thể khôi phục vì quá nhiễu cho các xử lý tiếp 

theo. 

1.4.4. Phát triển chi tiết 

Các hệ thống tự ñộng so sánh các vân tay dựa trên ñối sánh chi 

tiết; vì vậy việc trích chọn chi tiết ñáng tin cậy là một nhiệm vụ cực 

kỳ quan trọng. Dù các phương pháp khác nhau nhưng hầu hết chúng 

ñều yêu cầu ảnh cấp xám vân tay ñược chuyển vào ảnh nhị phân. 

Trong các bước chuẩn hoá ñã chuẩn bị một số giai ñoạn ñể làm thuận 

tiện quá trình nhị phân hoá về sau. Ảnh nhị phân nhận ñược bởi quá 

trình nhị phân hoá thường ñược qua giai ñoạn làm mảnh làm cho ñộ 

dày của ñường vân giảm xuống một ñiểm ảnh. Cuối cùng qua quá 
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trình quét ảnh cho phép phát hiện các ñiểm ảnh tương ứng với các 

chi tiết. 

 

Hình 1.9: a) Ảnh cấp xám của một vân tay; b) ảnh nhận ñược 

khi nhị phân hoá ảnh; c) ảnh nhận ñược khi làm mảnh ảnh b. 

1.4.5. Phương pháp lọc chi tiết 

Để phát hiện các chi tiết sai làm ảnh hưởng ñến các ảnh vân tay 

nhị phân ñược làm mảnh, có thể sử dụng vài luật cấu trúc ñơn giản. 

    

Hình 1.10 & Hình 1.11 : Các cấu trúc sai (hàng ñầu) và các 

cấu trúc sửa lỗi (hàng thứ hai). 

1.4.6. Hiệu năng của các thuật toán so sánh 

Rất khó ñể trả lời ñâu là thuật toán tốt nhất ñể ñối sánh vân tay. 

Nó xuất phát từ hai lý do chính: 

- Tính hiệu quả của thuật toán ñối sánh vân tay dựa vào các 

thông số khác nhau như: ñộ chính xác, hiệu quả (thời gian thu thập, 

thời gian kiểm tra), tính mềm dẻo cho nhận dạng 1:N, cỡ của mẫu…. 

- Hầu hết các kết quả khoa học ñược xuất bản trong các tài liệu 

bao gồm các kết quả thực nghiệm thực hiện trên cơ sở dữ liệu ñộc 

quyền sử dụng các giao thức khác nhau và không chia sẽ trên kênh 
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nghiên cứu. Điều này tạo khó khăn ñể so sánh các phương pháp khác 

nhau, hiệu năng ño ñược không có một ñiểm chuẩn ñể so sánh. 

Cách tránh lỗi thông thường trong ñánh giá tính hiệu quả của các 

thuật toán ñối sánh: 

- Không sử dụng cùng một tập dữ liệu cho huấn luyện, hợp lệ 

hoá và kiểm tra một thuật toán. 

- Không tính hiệu năng trên một tập cơ sở dữ liệu rất nhỏ. 

- Không làm sạch cơ sở dữ liệu bằng cách loại bỏ các mẫu có sự 

từ chối hoặc không ñược phân loại bởi hệ thống. Về nguyên lý, bằng 

cách lặp loại bỏ các mẫu như vậy có thể ñạt tới ñộ chính xác mong 

muốn. 

- Không kết luận ñộ chính xác của một hệ thống tốt hơn hệ thống 

khác khi chúng ñược ñánh giá trên các tập dữ liệu khác nhau. 

- Không dấu ñiểm yếu của thuật toán, nhưng lại tái liệu hóa các 

thất bại. 
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CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG DÂN 

2.1.Hiện trạng quản lý 

2.1.1.Quản lý công dân 

- Vấn ñề: Quản lý công dân không chặt chẽ, lỏng lẻo, thông tin 

cập nhật không kịp thời và chính xác. 

- Giải pháp ñề nghị: Quản lý thông tin công dân tốt hơn. 

2.1.2.Quản lý tạm trú, lưu trú 

- Vấn ñề: Quản lý công dân tạm trú, lưu trú xưa nay ñều làm trên 

giấy tờ, nên gặp khó khăn nhiều trong việc thống kê hoặc tìm một 

công dân có tạm trú hay lưu trú ở ñịa phương nào ñó trong một thời 

gian nhất ñịnh hay không 

- Giải pháp ñề nghị: Quản lý công dân lưu trú, tạm trú một cách 

ñầy ñủ và chính xác. Tiết kiệm thời gian tìm kiếm cho Trinh sát khi 

cần truy tìm công dân trên một ñịa bàn nào ñó trong tỉnh. 

2.1.3.Quản lý các ñối tượng cần chú ý 

- Vấn ñề: Quản lý các ñối tượng cần chủ ý trên ñịa bàn bằng sổ 

sách, những thông tin liên quan ñến ñối tượng ñược lưu trữ theo từng 

loại và từng nhóm. 

- Giải pháp ñề nghị: Quản lý ñầy ñủ thông tin về các ñối tượng 

cần chú ý. 

2.1.4.Quản lý tội phạm 

- Vấn ñề: Hiện tại ñã có phần mền quản lý ñối tượng nhưng chưa 

liên kết với hệ thống công dân của toàn tỉnh và nhiều chức năng ñã 

ñược thiết kế nhưng không thực hiện ñược. 

- Giải pháp ñề nghị: Quản lý các ñối tượng phạm tội ñã có tiền 

án, tiền sự một cách ñẩy ñủ hơn phần mềm hiện có. 
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2.1.5.Thống kê 

- Vấn ñề: Thống kê không nhanh chóng và kết quả chênh lệch so 

với thực tế và nhiều trường hợp thống kê sẽ không thực hiện ñược 

theo phương pháp truyền thống. 

- Giải pháp ñề nghị: Tạo bản thống kê ñầy ñủ theo các yêu cầu 

khác nhau. 

2.2. Mô tả yêu cầu quản lý 

2.2.1.Yêu cầu chức năng công an viên 

2.2.2.Yêu cầu Cán bộ phòng PV27 

2.2.3.Yêu cầu Cán bộ phòng PC64 

2.2.4.Yêu cầu các bộ phận khác có sử dụng CSDL 

2.2.5. Mô tả yêu cầu phi chức năng 

2.3. Phân tích và Thiết kế hệ thống 

2.3.1. Phân tích 

Dang nhapcong an vien

Nhap cong dan
Dang xuat

Nhap luu tru, tam tru

Thay doi password

Nhap so ho khau

Nhap doi tuong can chu y

Nhap su viec

Lap thong ke

co quyen

co quyenco quyen

co quyen

co quyen

co quyen

co quyen
co quyen

 
Hình 2.1.Biểu ñồ ca sử dụng Công an viên. 
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Nhap user, 
pass

Kiem tra user, 
pass

Yeu cau nhap lai

Thong tin 
cong dan

Thong tin luu 
tru tam tru

Thong tin Doi 
tuong can chu y

Thong tin 
su viec

Thong tin 
thong ke

Xem thong tin 
trong he thong

Thoat khoi chuong trinh

 

Hình 2.5.Biểu ñồ hoạt ñộng của công an viên. 

 

2.3.2. Thiết kế 

Hình 2.15. Biểu ñồ lớp tổng quát. 

LQluutrutamtru

update()
Insert()
Delete()
Get_id()
Get_luutrutamtru()
Get_ngayden()
Get_khachsan()
Show_id()
Show_ngayden()
Show_luutrutamtru()

LQloaidoituong

update()
Insert()
Delete()
Get_id()
Show_id()

LQdoituongchuy

update()
Insert()
Delete()
Get_idloaidoituong()
Show_id()
Get_idnguoi()

+1..*
+1..*

LQkhachsan

Update()
Insert()
Delete()
Get_id()
Show_id()
Show_tenkhachsan()

+0..*

+0..*

LQloaisuviec

update()
Insert()
Delete()
Show_id()
Show_tensuviec()
Get_id()

LQsuviec

update()
Insert()
Delete()
Get_idloaisuviec()
Show_idsuviec()

+1..n+1

LQphuong

Update()
Insert()
Delete()
Get_id()
Get_idquan()
Get_tenphuong()
Show_id()

LQquan

Update()
Insert()
Delete()
Get_id()
Get_idtinh()
Get_tenquan()
Show_id()

+1..*+1

LQtinh

update()
Delete()
Insert()
Show_id()
Get_id()

+1..*+1

LQnguoi

update()
Insert()
Delete()
Show_id()
Show_ten()
Show_gioitinh()
Show_dantoc()
Show_tongiao()
Show_cmnd()
Show_hotencha()
Show_hotenme()
Get_id()
Get_phuong()
Get_quan()
Get_tinh()

+1

+1..*LQquanhe

Update()
Insert()
Delete()
Get_id()
Show_id()
Show_ngaychuyenden()
Show_ngaychuyendi()
Show_noichuyenden()
Show_noithuongtrutruoc()

LQsohokhau

update()
Insert()
Delete()
Get_idphuong()
Get_idquan()
Get_idtinh()
Get_idnguoi()

+1..*

+1

LQVan tay

Doisanhvantay()
Doisanhcong thucvantay()
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CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ TH Ử NGHIỆM 

3.1. Công cụ và công nghệ 

Công nghệ và công cụ xây dựng nên hệ thống là C# chạy trên 

nền Microsoft .NET và SQL server 2000 là nền tảng dùng ñể lưu trữ 

CSDL của hệ thống. 

3.2. Giải pháp nhận dạng vân tay 

3.2.1. Quy trình nhận dạng thủ công 

 
Hình 3.1.Quy trình nhận dạng thủ công. 

 

Vân tay thu nhận 
từ hiện trường 

Vân tay của ñối 
tượng hiềm nghi 

Phân loại và lên 
công thức vân tay 

Công thức từng ngón tay  
& Công thức cả bàn tay 

So sánh vân tay ñối tượng 
hiềm nghi 

So sánh vân tay trong 
CSDL 

Kết quả 
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3.2.2. Quy trình nhận dạng tự ñộng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2.Quy trình nhận dạng vân tay tự ñộng. 

Vân tay thu tại hiện trường 

Vân tay trong CSDL 

Vân tay ñối tượng hiềm nghi 

Chuẩn hoá ảnh 

Tăng cường ảnh 

Nhị phân hoá 

Tìm Sương 

Thuật toán Hough 

Đối sánh vân tay Kết quả 
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3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

3.3.1. Các bảng dữ liệu 

3.3.2. Lược ñồ quan hệ 

 
3.4. Kết quả và ñánh giá 

3.4.1. Kết quả và ñánh giá về mặt quản lý 

Mục tiêu 1: Sau khi phân tích thiết kế chương trình với việc 

quản lý tập trung dữ liệu về trung tâm sau ñó chia sẻ ñến từng máy 

trạm thì mục tiêu ñầu tiên ñạt ñược. Với mục tiêu này chương trình 

ñã giải quyết ñược các vấn ñề cơ bản sau: 

- Quản lý công dân một cách có hệ thống và chi tiết. Không một 

công dân nào từ khi sinh ra ñến khi mất ñi mà cơ quan công an từ ñịa 

phương ñến tỉnh không biết. Giảm thiểu ñược nhiều giấy tờ và những 

chứng thực không cần thiết ñối với công dân ñã ñược lưu trữ trong 
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hệ thống khi cần làm việc liên quan ñến công an cũng như hệ thống 

chính quyền cần sự chứng nhận của cơ quan công an. 

- Giúp ngành công an nắm chắc ñược hiện trạng của từng công 

dân trên từng ñịa bàn khác nhau dựa vào việc cập nhật thông tin 

thường xuyên từ hệ thống công an cấp dưới, cũng như sự liên kết 

chặc chẽ giữa công an các ñịa phương khác nhau. Việc này giúp 

ngành công an nhanh chóng nắm ñược tình hình di biến ñộng của 

những ñối tượng cần chú ý cũng như sự thay ñổi  dân số cơ học trên 

ñịa bàn mình ñang quản lý. 

- Khi công dân ñủ tuổi làm CMND thì ngành công an tránh ñược 

trường hợp sai sót hoặc những hành vi cố tình dùng người này làm 

CMND cho người khác ñể tránh sự kiểm tra của cơ quan công an. 

Khi công dân ñã có dữ liệu tại cơ quan công an thì việc làm lại 

CMND do mất hoặc ñến thời hạn ñổi cũng trở nên nhanh chóng 

thông qua việc cập nhập lại ảnh và kiểm tra vân tay ñã tồn tại trong 

CSDL. Việc này rút giảm thiểu thời gian, công sức cho công dân 

cũng như cho ngành CA ñồng thời giúp ngành CA phát hiện nhanh 

ñối tượng ñang bị truy nã muốn làm lại CMND sau nhiều năm bỏ 

trốn. 

Mục tiêu 2: Khi có CSDL ñầy ñủ từ trẻ em bắt ñầu làm giấy 

khai sinh ñến người mất thì việc thống kê dân số của từng ñịa 

phương, từng tỉnh không còn là việc khó khăn mà còn chính xác hơn. 

Ngoài ra, nếu ñơn vị nào có sử dụng phần mềm này sẽ tiết kiệm ñược 

hàng tỉ ñồng. Cho nên, phần mềm này ñảm bảo tính chính xác, tiết 

kiệm thời gian, công sức, tiền của giúp cho ñất nước ta phát triển 

nhanh hơn, có số liệu nhanh và chính xác hơn. 

Mục tiêu 3: Để biết ñược tốc ñộ tăng dân số, tỉ lệ nam, nữ, mức 

tăng dân số từng vùng, từng miền trên CSDL có sẵn rất dễ dàng và 
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nhanh chóng. Đây là một số liệu hết sức quan trọng trong việc ñịnh 

hướng phát triển dân số cũng như việc mất cân bằng trong dân số của 

ñất nước. Với số liệu có ñược, nó giúp cho cơ quan, Ban, Ngành ñưa 

ra những chính sách hợp lý ñể phát triển kinh tế, con người và ñảm 

bảo an sinh xã hội. Đây cũng là một trong những mục tiêu lớn của 

Chính phú và Nhà nước ta hiện nay. 

Mục tiêu 4: Với mục tiêu này, hệ thống ñáp ứng bằng chức năng 

quản lý lưu trú, tạm trú. Việc nắm ñược số người tạm trú trên một ñịa 

bàn cũng như số người rời khỏi ñịa phương giúp cho cơ quan, ban 

ngành biết ñược sự tăng giảm dân số từng vùng, từng khu vực. Với 

tỉnh, thành phố nắm bắt số người rời khỏi ñịa phương ñi làm ăn ở các 

ñịa phương khác sẽ biết ñược ở ñịa phương mình còn lại bao nhiêu 

người, ñộ tuổi như thế nào như vậy có chính sách phát triển cho phù 

hợp cũng như tận dụng số người làm ở ñịa phương khác về phát triển 

cho tỉnh nhà. Đối với tỉnh, thành phố nắm bắt số người tạm trú làm 

việc tại ñịa phương sẽ có chính sách về an sinh xã hội, quản lý an 

ninh trật tự trong từng ñịa bàn cụ thể ñể phát huy ñược tối ña số nhân 

công về làm tại tỉnh, thành phố mình.  

Ngoài ra, việc quản lý số người lưu trú, tạm trú cũng giúp phát 

hiện sớm tình trạng tội phạm sẽ diễn biến như thế nào thông qua lý 

lịch của từng người ñến ñịa phương. Nó còn giúp cho việc truy tìm 

ñối tượng tới ñịa bàn gây án sau ñó ra ñi thông qua việc quản lý số 

người lưu trú. Nhất là ñối với vấn ñề an ninh, khi một ñối tượng 

thuộc diện quản lý xuất hiện trên ñịa bàn vào thời gian nhạy cảm nào 

ñó cũng giúp cơ quan CA biết trước và ñưa ra ñối sách phòng ngừa 

trách tình trạng “mất bò mới lo làm chuồn”. 

Mục tiêu 5: Nắm rõ những ñối tượng có tiền án, tiền sự, những 

ñối tượng cần chú ý khác trên ñịa bàn cũng như những ñối tượng có 
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liên quan ñến nhóm ñối tượng này. Theo thống kê, số vụ do các ñối 

tượng này chiếm tỉ lệ lớn cũng như ñối tượng liên quan ñến các vụ 

việc từ trộm cắp, ñánh nhau,…ñều có một phần liên hệ với các ñối 

tượng cần chú ý này. Việc nắm rõ ñầy ñủ các thông tin về từng loại 

ñối tượng, từng hành vi, biểu hiệu của từng nhóm ñối tượng giúp CA 

ñịa phương nhanh chóng xác minh và làm rõ các vụ việc xảy ra trên 

ñịa bàn mình quản lý và trên các ñịa bàn khác khi thấy những dấu 

hiệu vi phạm tương ñồng. Khi có thông tin ñầy ñủ về ñối tượng giúp 

cho các nạn nhân, nhân chứng nhanh chóng nhận ra ñối tượng nào ñã 

thực hiện khi họ xem qua hình ảnh về các ñối tượng ñó. 

Ngoài ra, một vấn ñề làm cho ngành CA và chính quyền ñịa 

phương phải ñâu ñầu là việc tái vi phạm của các ñối tượng trên. Vì 

thế khi nắm bắt ñầy ñủ sẽ giúp cho CA và các Ban, Ngành ở ñịa 

phương giúp ñỡ các ñối tượng này hoà nhập cộng ñồng và có công 

ăn việc làm ñể sớm trở thành người lương thiện. 

Mục tiêu 6: Khi triển khai hệ thống với việc ñồng bộ từ tỉnh ñến 

ñịa phương thì mọi thông tin về các ñối tượng nghi vấn, ñối tượng 

truy nã, ñình nã ñược thông báo kịp thời nhanh chóng và ñầy ñủ. 

Giúp cho CA trên toàn tỉnh ngay lập tức có phương án triển khai trên 

ñịa bàn của mình ñể hỗ trợ nhau vay bắt ñối tượng cũng như cảnh 

giác khi ñối tượng xuất hiện tại ñịa phương mình. 

Mục tiêu 7: Với mục tiêu này ngành CA có ngay số liệu về hộ 

khẩu, nhân khẩu trong từng hộ ñể phối hợp với các Ban, Ngành khác 

trợ giúp người dân sơ tán khi có thiên tai, vấn ñề bất ổn xảy ra hoặc 

tái ñịnh cư khi giải toả thực hiện một dự án nào ñó. 

Mục tiêu 8: Trong các vụ án ñối tượng gây án thường ñể lại dấu 

vân tay, với hệ thống CSDL lưu trữ ñầy ñủ và việc sử dụng kết hợp 

giữa phân tích thủ công và tự ñộng. Trong thời gian ngắn nhất sẽ kết 
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luận ñược vân tay thu ñược của ai, có trên ñịa bàn tỉnh hay không. 

Việc này giúp cho cơ quan ñiều tra xác minh sàng lọc ñối tượng 

nhanh hơn ñể sớm ñem lại công bằng cho người bị hại và ñối tượng 

gây án phải ñền tội trước pháp luật.  

Mục tiêu 9: Việc cập nhật thông tin, những dấu hiệu của từng vụ 

việc xảy ra trên ñịa bàn, giúp cho CA toàn tỉnh phối kết hợp tốt hơn 

trong việc truy tìm tội phạm. Ngoài ra, số lượng vụ việc xảy ra trên 

một ñịa bàn cũng là một hồi chuông cảnh báo cho CA ñịa phương 

cũng như các Sở, ban ngành sớm có phương án chấn chỉnh làm giảm  

tội phạm trên ñịa bàn ñem lại sự bình yên cho người dân. 

3.4.2. Kết quả về nhận dạng vân tay 

Nhận dạng vân tay thủ công 

- Trường hợp thu ñược vân tay của 5 ngón trên cùng 1 bàn tay thì 

ñộ chính xác và thời gian nhận dạng là 100% và thời gian xác ñịnh 

nhanh. Vì CSDL của CA tỉnh ñã lưu trữ công thức vân tay của công 

dân trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong trường hợp vân tay này 

không tìm thấy trong CSDL của tỉnh Quảng Nam thì nó ñược gửi Bộ 

công an và các tỉnh, thành phố khác ñể tra cứu. 

- Trong trường hợp vân thu ñược tại hiện trường không phải 5 

ngón trên cùng 1 bàn tay hoặc vân tay không có trong CSDL thì việc 

nhận dạng thủ công ñược thực hiện như sau. Qua các biện pháp 

nghiệp vụ khác của ngành CA, trong quá trình ñiều tra cán bộ CA 

sàn lọc ñối tượng lên quan ñến vụ án sau ñó lấy vân tay của số ñối 

tượng này ñể ñối sánh. Trong trường hợp này, thường số lượng vân 

tay ít nên thời gian ñối sánh nhanh và ñộ chính xác 100% nếu ñối 

tượng nằm trong số ñối tượng hiềm nghi này. 
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Nhận dạng vân tay tự ñộng 

Đối với máy tính và thuật toán ñang sử dụng trong hệ thống hiện 

nay, nếu so sánh từng vân tay thì thời gian ñể so sánh 2 vân tay với 

nhau là 15 giây. Như vậy thời gian máy tính sử dụng thuật toán hiện 

tại ñể so khớp số vân tay có trong CSDL (dân số tỉnh Quảng Nam 

hiện nay khoảng 1.4 triệu người) thì giời gian ñể kết luận vân tay thu 

tại hiện trường có trong CSDL ñược lưu trữ hay không là: 21 triệu 

giây = 243 ngày ñể so sánh hết CSDL. 

 Việc kết hợp giữa người (lên công thức vân tay) và máy tính 

sử dụng thuật toán của hệ thống sẽ các trường hợp sau: 

 - Nếu số lượng vân tay thu ñược là 10 ngón hoặc 5 ngón 

(trên cùng 1 bàn tay) thì thời gian ñể so sánh là thời gian so sánh của 

2 chuỗi dữ liệu có ñộ dài khoảng 20 ký tự. Như vậy, thời gian cho ra 

kết quả là rất nhanh. 

- Nếu số vân tay thu ñược từ 8 ngón trở xuống và chia ñều 

cho 2 bàn tay (trong ñó không có 5 ngón thuộc 1 bàn tay) thì thời 

gian thực hiện ñể ñối sánh như sau: ñầu tiên hệ thống so sánh ñể loại 

ñi những người có công thức vân tay của các ngón tay không trùng 

với công thức vân tay của các ngón tay thu ñược tại hiện trường. Sau 

khi loại bỏ hết số lượng này, tuỳ thuộc vào số lượng vân tay tại hiện 

trường thu ñược là nhiều hay ít mà số lượng công dân loại bớt trong 

CSDL sẽ còn lại dùng ñể so sánh. Tiếp ñó, hệ thống sử dụng thuật 

toán ñã ñược cài ñặt ñể so sánh 1 trong các vân tay thu ñược trên ñể 

kết luận. 

- Ngoài ra, hệ thống cho phép người dùng sử dụng quét và so 

sánh vân tay bất kỳ. Số vân tay này không phụ thuộc vào CSDL của 

hệ thống. Trường hợp này dùng cho những vụ án mà vân tay thu 

ñược tại hiện trường cùng với vân tay thu ñược từ những ñối tượng 
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hiềm nghi trong quá trình ñiều tra. Nhằm ñưa ra kết luận số ñối 

tượng hiềm nghi này có ai có vân tay trùng với vân tay tại hiện 

trường hay không ñể ñịnh hướng ñiều tra trong thời gian tới.  

 

K ẾT LU ẬN 

Kết quả ñạt ñược 

Về mặt lý thuyết 

Luận văn ñã ñi vào tìm hiểu, phân tích quy trình cũng như cách 

thức ñể ñối sánh 2 vân tay với nhau. Phát hiện ra những hạn chế 

trong việc nhận dạng vân tay bằng phương pháp thủ công và nhận 

dạng vân tay bằng máy với thuật toán ñược ứng dụng trong hệ thống. 

Nắm bắt ñược những ưu ñiểm, khuyết ñiểm của từng mô hình ñối 

sánh vân tay. Từ ñó kết hợp ñể khắc phục ñược những khuyết ñiểm 

của từng mô hình nhằm mang ñến hiệu quả lớn nhất khi ñưa vào ứng 

dụng trong hệ thống. 

Về mặt thực tiễn 

Việc xây dựng thành công hệ thống quản lý công dân tỉnh Quảng 

Nam mang lại nhiều ích lợi cho cơ quan CA từ tỉnh ñến ñịa phương 

trong việc phối kết hợp ñể bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn 

xã hội trên ñịa bàn tỉnh. Ngoài ra, hệ thống quản lý thống nhất từ tỉnh 

ñến ñịa phương với CSDL ñầy ñủ, ñược cập nhập thường xuyên giúp 

cho cơ quan công an dễ dàng và nhanh chóng tham mưu cho chính 

quyền ñịa phương cũng như các Sở, Ban ngành ñưa ra những chính 

sách giúp phát triển xã hội, kinh tế một cách có hiệu quả. 

Việc kết hợp giữa ñối sánh vân tay bằng phương pháp thủ công và 

tự ñộng ñã rút ngắn rất nhiều về thời gian nhận dạng vân tay. Giúp 

cho ngành công an nhanh chóng xác ñịnh ñược danh tính của phủ 

phạm trong từng vụ án mang lại công bằng cho người bị hại.  
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Việc kết hợp thông tin công dân trong CSDL và ñối sánh vân tay 

càng làm cho quá trình ñiều tra khám phá các vụ án nhanh chóng và 

hiệu quả. Từ những chứng cứ thu thập ñược từ hiện trường và sự 

giúp ñỡ của người dân trong quá trình truy tìm tội phạm. Những 

thông tin dù là nhỏ nhất và rời rạc với nhau cũng mang lại hiệu quả 

cao trong quá trình ñiều tra nhờ việc kết hợp với CSDL của hệ thống.  

Có thể nói, ñây là một hệ thống hữu ích, hiệu quả cao hơn các hệ 

thống hiện tại ñang ứng dụng tại công an tỉnh Quảng Nam nhờ việc 

thống nhất dữ liệu về một ñiểm chung và có tính hệ thống. Việc ứng 

dụng hệ thống quản lý công dân tỉnh Quảng Nam này giúp cho 

ngành công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ. 

Hạn chế 

Về nhận dạng vân tay: Hạn chế dễ nhận thấy nhất là thuật toán sử 

dụng quá chậm không ñáp ứng ñược yêu cầu hiện tại. Do vậy, cần 

phải cải tiến thuật toán nhiều hơn nhằm ñạt ñược tốc ñộ cao và tính 

chính xác. 

Phần nhận dạng vân tay bằng phương pháp thủ công phụ thuộc 

nhiều vào cán bộ hồ sơ, vì vậy ñộ chính xác trong công thức vân tay 

ñôi lúc còn hạn chế. Cần phải nâng cấp phần mềm ñể chuyển từ lên 

công thức vân tay thủ công sang thực hiện tự ñộng. Việc này ñảm 

bảo ñược thời gian tính và tính chính xác cao. 

Trong phần ứng dụng quản lý công dân tỉnh Quảng Nam tuy nó có 

hiệu quả cao từ kết quả nó mang lại nhưng còn hạn chế là: bắt buộc 

phải xây dựng một quy chuẩn chung thống nhất từ cấp tỉnh ñến cấp 

xã. Nó yêu cầu người sử dụng phải có trình ñộ về tin học, phải ñược 

ñào tạo trước khi sử dụng phần mềm. Tuy chương trình có phân 

quyền cho từng vị trí, từng cấp bậc khi tham gia truy cập vào hệ 
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thống nhưng do số lượng người dùng nhiều cho nên việc lộ những 

thông tin cho những vị trí không cần thiết biết là ñiều khó trách khỏi. 

Hướng phát triển  

Hướng phát triển của chương trình trong thời gian tới là: 

Xây dựng thêm module lên công thức vân tay tự ñộng thay cho 

phương pháp cũ là lên công thức bằng phương thức thủ công. Việc 

này làm cho Hệ thống trở nên hoàn thiện hơn, cũng như nâng cao 

tính chính xác, thời gian trong công việc nhận dạng vân tay của một 

công dân nào ñó trong hệ thống. 

Lưu trữ ñược ma trận các ñiểm ảnh của từng vân tay sau khi máy 

tính thực hiện các thuật toán như tính hướng vân cục bộ, chuẩn hoá 

ảnh, tăng cường ảnh, tách ngưỡng tự ñộng, tìm sương, tìm kiếm chi 

tiết. Giúp thời gian ñối sánh giữa 2 vân tay rút ngắn từ 15 giây xuống 

còn khoảng 5giây ñối với vân tay ñối sánh lần ñầu và sẽ ngắn hơn 

nữa khi vân tay cần ñối sánh ñã chuyển hoá thành ma trận các ñiểm 

ảnh. Bởi vì, thời gian ñối sánh vân tay bây giờ chỉ còn lại là thời gian 

ñối sánh giữa 2 ma trận. 

Hợp nhất CSDL ñược lưu trữ ở nhiều ñơn vị khác nhau trở thành 

một hệ thống CSDL thống nhất làm nền cho hệ thống hoạt ñộng một 

cách hiệu quả. 

 


