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MỞ ĐẦU 

 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 

 Công nghệ thông tin đang đƣợc ứng dụng trong mọi lĩnh vực 

của cuộc sống. Với một hệ thống máy tính, chúng ta có thể làm đƣợc 

rất nhiều việc, tiết kiệm thời gian và công sức. Điển hình nhƣ công 

việc nhận dạng mặt ngƣời. Ngày xƣa, muốn tìm kiếm một kẻ tình 

nghi trong siêu thị hay sân bay, các nhân viên an ninh phải tìm kiếm 

trên từng màn hình camera theo dõi. Ngày nay, công việc đấy đã 

đƣợc làm tự động nhờ các hệ thống nhận dạng mặt ngƣời. Phát hiện 

mặt ngƣời trong ảnh là một phần quan trọng của hệ thống nhận dạng 

mặt ngƣời đó, giải quyết tốt việc phát hiên mặt ngƣời sẽ giúp tiết 

kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác của việc nhận dạng khuôn 

mặt. 

 Mặc dù việc nhận dạng khuôn mặt thƣờng gắn với việc nhận 

dạng tội phạm, nhƣng hiện nay nó còn trở lên phổ biến trong các ứng 

dụng dân sự nhƣ điều khiển vào việc truy nhập vào hệ thống yêu cầu 

độ an toàn cao, kiểm tra việc sử dụng thẻ tín dụng…  

 Bài toán “Phân loại khuôn mặt” có ý nghĩa quan trọng và là 

bƣớc đầu trong bài toán “Nhận dạng khuôn mặt”.  

2.  Mục tiêu nghiên cứu 

 Nghiên cứu một số giải pháp nhận dạng khuôn mặt bằng 

mạng Nơ ron sau đó ứng dụng vào bài toán “Phân loại khuôn mặt”. 

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Tập trung chính vào đối tƣợng nghiên cứu là kỷ thuật xử lý 

ảnh và mạng Nơron trên cơ sở nghiên cứu: thuật toán trích đăc trƣng 

PCA. 

 Do các hạn chế về thời gian cùng thiết bị , đề tài sẽ tập trung 
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nghiên cứu trên một tập các ảnh số trên database có sẵn [13].  

 Đề tài tập trung nghiên cứu ứng dụng mạng Nơ ron để phân 

loại khuôn mặt. 

4.  Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Để thực hiện đề tài khoa học này, thì cần phải kết hợp hai 

phƣơng pháp sau: 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: xử lý ảnh, PCA phýõng 

pháp phân tích thành phần chính và mạng Nõ ron. 

- Phương pháp mô phỏng: Viết chƣơng trình và xây dựng 

giao diện GUI để kiểm chứng trên phần mềm Matlab. Trên cơ sở 

các kết quả thu đƣợc để rút ra những đánh giá, kết luận. 

Đề tài sử dụng các kiến thức liên quan đến xử lý ảnh và mạng 

Nơron. Phần lớn các phƣơng pháp nhận dạng mặt đều tập trung 

phân tích các đặc trƣng riêng nhƣ mắt, miệng, tƣ thế đầu hoặc định 

nghĩa một mô hình mặt bởi vị trí, kích thƣớc và mối liên hệ giữa 

những đặc trƣng này. Trích đặc trƣng đóng vai trò đặc biệt quan 

trọng trong giai đoạn tiền xử lý. PCA phýõng pháp phân tích thành 

phần chính (Principal Component Analysis) thƣờng đƣợc sử dụng 

trong các bài toán nhận dạng mặt. PCA có ƣu điểm hơn các thuật 

toán khác do tốc độ nhanh và tính đơn giản trong tính toán. Trong 

đề tài này PCA đƣợc sử dụng trong giai đoạn tiền xử lý để trích 

đặc trƣng từ ảnh mặt. 

5.  Bố cục đề tài 

 Luận văn đƣợc trình bày thành các chƣơng nhƣ sau: 

 CHƢƠNG1 : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHẬN 

DẠNG  KHUÔN MẶT NGƢỜI 

 CHƢƠNG 2: LÝ THUYẾT XỬ LÝ ẢNH VÀ ỨNG DỤNG 

CHO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI KHUÔN MẶT 
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 CHƢƠNG 3: MẠNG NƠ RON VÀ ỨNG DỤNG CHO 

BÀI TOÁN PHÂN LOẠI KHUÔN MẶT 

 CHƢƠNG 4: THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHẬN DẠNG  

KHUÔN MẶT NGƢỜI 

 

1.1 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH MẶT NGƢỜI 

TRONG ẢNH 

1.1.1  Nhận diện vật thể trong ảnh số, tầm quan trọng và các ứng 

dụng thực tế 

1.1.2  Nhận diện khuôn mặt ngƣời trong ảnh số 

1.1.2.1  Giới thiệu nhận diện khuôn mặt 

Ở hệ thống này, từ một đầu vào là bức ảnh hoặc một đoạn 

Video (một chuỗi các ảnh), máy tính có thể phân biệt hóa khuôn mặt 

nằm ở vị trí nào. Qua xử lý tính toán hệ thống xác định đƣợc vị trí 

mặt ngƣời trong ảnh (nếu có) và xác định là ngƣời nào trong số 

những ngƣời hệ thống đã đƣợc biết (qua quá trình học). Có rất nhiều 

thuật toán đã đƣợc phát triển nhằm cải thiện quá trình nhận dạng 

khuôn mặt ngƣời ngày càng tốt hơn. Với cơ sở dữ liệu so sánh lớn, 

thuật toán phức tạp, sự hỗ trợ từ phần cứng hay chíp xử lý, hệ thống 

nhận diện có thể nhận diện ngay cả khi mặt ngƣời quay ngang hay 

nhìn lên, nhìn xuống, chuyển động hay đứng yên, thậm chí khuôn 

mặt chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong toàn bộ khung hình. 

Bài toán nhận dạng mặt ngƣời là bài toán con đặc biệt của 

nhận dạng vật thể. Tuy nhiên, đây là một bài toán khó nên những 

nghiên cứu hiện tại vẫn chƣa đạt đƣợc kết quả mong muốn. Chính vì 

thế vấn đề này vẫn đang đƣợc nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới 

quan tâm. Đây là một vấn đề lớn trong ngành thị giác máy tính 

(Computer Vision). Hệ thống nhận diện mặt ngƣời trong ảnh số đƣợc 

minh họa nhƣ hình 1.2 
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Hình 1.2. Nhận diện khuôn mặt trong ảnh số 

1.1.2.2  Bốn bước nhận diện mặt người trong ảnh số 

1.1.2.3  Các ứng dụng của nhận diện khuôn mặt 

- Hệ thống phát hiện tội phạm 

- Hệ thống theo dõi nhân sự tại một đơn vị 

- Kiểm tra trạng thái ngƣời lái xe có ngủ gật, mất tập trung 

hay không và hỗ trợ thông báo khi cần thiết. 

- Lƣu trữ (rút tiền ATM, để biết ai rút tiền vào thời điểm 

đó).  

- Hệ thống giao tiếp ngƣời máy: Thay thế việc tƣơng tác 

giữa ngƣời và máy theo những cách truyền thống nhƣ: bàn phím, 

chuột,...Thay vào đó là sử dụng các giao tiếp trực quan: biểu cảm 

khuôn mặt, dấu hiệu, cử chỉ bằng tay. 

Ảnh Inputs 

Không có 

trong cơ sở 

dữ liệu 

 

Bill 

Clinton 

Hillary 

Clinton 

Ảnh Outputs 

Hệ thống nhận dạng 

khuôn mặt 
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- Tìm kiếm và tổ chức dữ liệu liên quan đến con ngƣời 

thông qua khuôn mặt ngƣời trên nhiều hệ cơ sở dữ liệu lƣu trữ thật 

lớn, nhƣ internet, các hãng truyền hình,….  

- An ninh sân bay, xuất nhập cảnh  

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

Mặt ngƣời, vân tay,v.v... thay vì xác nhận mật khẩu, khóa. 

1.2 CÁC KHÓ KHĂN TRONG BÀI TOÁN NHẬN DẠNG 

KHUÔN MẶT 

1.2.1  Tƣ thế, góc chụp 

1.2.2  Sự xuất hiện hoặc thiếu một số thành phần của khuôn mặt 

1.2.3  Sự biểu cảm của khuôn mặt 

1.2.4  Sự che khuất 

1.2.5  Hƣớng của ảnh 

1.2.6  Điều kiện của ảnh 

1.3 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ HƢỚNG TIẾP 

CẬN LIÊN QUAN ĐẾN NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT 

1.3.1  Hƣớng tiếp cận dựa trên tri thức 

1.3.1.1  Tư tưởng 

1.3.1.2  Các nghiên cứu 

1.3.2  Hƣớng tiếp cận dựa trên đặc trƣng không thay đổi 

1.3.3  Hƣớng tiếp cận dựa trên so sánh khớp mẫu 

1.3.4  Hƣớng tiếp cận dựa trên diện mạo 

1.4  NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT DÙNG THUẬT TOÁN  

1.5  NHẬN DẠNG ẢNH DỰA TRÊN PCA 
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CHƢƠNG 2 

LÝ THUYẾT XỬ LÝ ẢNH VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI 

TOÁN PHÂN LOẠI KHUÔN MẶT 

 

2.1  LÝ THUYẾT XỬ LÝ ẢNH 

2.1.1  Giới thiệu ảnh số 

2.1.2  Biểu diễn ảnh số  

2.1.3  Ảnh màu 

2.1.4  Các định dạng ảnh cơ bản trong xử lý ảnh 

2.1.5  Các kiểu hình ảnh trong Matlab 

2.1.6  Chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu  

2.1.7  Các phép toán số học cơ bản đối với dữ liệu ảnh 

2.1.8  Các hàm hiển thị ảnh trong Matlab  

 - Hàm image(x,y,c) hiển thị hình ảnh biểu diễn bởi ma trận c 

kích thƣớc mxn lên hệ trục tọa độ. x,y là các véctơ xác định vị trí của 

các điểm c(1,1) và c(m,n). 

 - Hàm imagesc có chức năng tƣơng tự hàm image, ngoại trừ 

việc dữ liệu ảnh sẽ đƣợc co giãn để sử dụng toàn bộ bản đồ màu hiện 

hành. 

 - Hàm imview cho phép hiển thị ảnh trên của sổ riêng nền 

Java, gọi là Image Viewer. 

 - Hàm imshow cho phép hiển thị ảnh trên một Figure và tự 

động thiết lập giá trị các đối tƣợng image, axes, figure để hiển thị 

hình ảnh. 
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2.2  ỨNG DỤNG CÁC HÀM XỬ LÝ ẢNH TRONG PHÂN 

LOẠI KHUÔN MẶT 

 + [filename,pathname]=uigetfile(filterspec,title): hiển thị 

hộp thoại chọn đƣờng dẫn file. Giá trị trả về tên file và đƣờng dẫn. 

 + T=strcat(s1,s2,s3…): ghép các chuỗi lại với nhau, trả về 

chuỗi nối tiếp s1s2s3… 

 + Strcmp(s1,s2): hàm so sánh, trả về 1 nếu s1 giống s2, 

ngƣợc lại trả về 0.  

 + T=dir(pathname): Lấy thông tin của một Folder bao gồm: 

số file chứa trong folder, tên file, ngày tạo, kích thƣớc file…  

 + S=int2str(x): Chuyển đổi số kiểu integer thành chuỗi ký 

tự. 

 + N=num2str(x): Chuyển đổi các số(bất kỳ có thể số 

nguyên hoặc thực) thành chuỗi ký tự. 

 + D=size(a): Trả về giá trị là ma trận có dạng [x,y] là kích 

thƣớc của ma trận a. 

 + T=reshape(X,M,N): Trả về ma trận có kích thƣớc MxN 

với các phần tử là các phần tử nằm trong ma trận X. 

 + Mean(X): Ma trận X có kích thƣớc MxN, hàm trả về ma 

trận có kích thƣớc 1xN mỗi phần tử là trung bình từng cột trong ma 

trận X. 

 + Mean(X,dim): với dim là chiều lấy trung bình, nếu dim 

bằng 1 lấy trung bình theo cột, nếu dim bằng 2 lấy trung bình theo 

hàng. Không có tham số dim thì mặc định dim bằng 1. 

 + Double(X): Chuyển đổi gấp đôi chính xác giá trị ma trận 

X. 

 + E=eig(X): Trả về một vector chứa các giá trị riêng của ma 

trận vuông X. 
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 [V, D] = eig(X): tạo ra một ma trận đƣờng chéo D của các 

giá trị riêng và một ma trận V có các cột tƣơng ứng là các vector 

riêng, do đó: X * V = V * D. 

 + Diag(V,K): Trong đó V là một vector với các thành phần 

N là một ma trận vuông kiểu N+ABS(K) với các phần tử của V trên 

đƣờng chéo thứ K. K = 0 là đƣờng chéo chính, K> 0 là ở phía trên 

đƣờng chéo chính và K <0 là ở phía dƣới đƣờng chéo chính. 

Diag(V):Giống nhƣ DIAG (V, 0) và đặt vector V trên đƣờng 

chéo chính. 

 + Sort(X): Phân loại tăng dần hay giảm. 

 Đối với các vector, Sort(X) sắp xếp các phần tử của X thứ tự 

tăng dần. Đối với ma trận, Sort(X) các loại mỗi cột của X thứ tự tăng 

dần.  

Khi X là một mảng di động của chuỗi, Sort(X) sắp xếp các ký tự 

theo thứ tự bảng mã ASCII. 

 + Norm(X): Chuẩn hóa ma trận và vector X. 

 + Min(X): Trả về vị trí của phần tử nhỏ nhất của ma trận X.  
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CHƢƠNG 3 

MẠNG NƠ RON VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN 

PHÂN LOẠI KHUÔN MẶT 

 

3.1 GIỚI THIỆU MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO 

3.1.1 Từ ý tƣởng mạng nơ ron sinh học 

3.1.2  Đến mạng nơ ron nhân tạo 

Hình 3.1. Cấu trúc 1 nơ ron nhân tạo – 1 phần tử xử lý 

 Xj : Giá trị ngõ vào thứ j 

 Wij: Trọng số kết nối giữa ngõ vào thứ  j với nơ ron i 

( fi  gọi là hàm tổng trọng hóa) 

 f( fi ): Hàm truyền hay còn gọi là hàm tác động 

 yi=f(fi) : Ngõ ra của nơ ron thứ i 

 

Trọng số 

 

 

X1 

X2 

Xj 

Xn 

…. 

Wij 

Wi2 

Win 

Wi1 
Giá trị ngõ ra 

   yi 

   fi 

∑ 

 

 

 

 

 

f(fi) 

  bi 
Hàm 

truyền 

tín tín 

 

Giá trị 

ngưỡng 

 

Giá trị 

ngõ vào 

 

 

 

n

j

ijiji bxwf
1
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3.1.3  Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo 

3.1.4 Huấn luyện mạng nơ ron 

 Có hai loại huấn luyện sử dụng trong mạng nơ ron là huấn 

luyện có giám sát và không giám sát 

 Mạng nơ ron đƣợc huấn luyện bằng một trong các thuật toán 

học có giám sát (ví dụ backpropagation – lan truyền ngƣợc), sử dụng 

các dữ liệu để điều chỉnh trọng số và ngƣỡng của mạng sao cho cực 

tiểu hóa sai số trong việc dự báo của mạng trên tập huấn luyện. Nếu 

mạng đƣợc huấn luyện chính xác, nghĩa là nó đã học mô phỏng một 

hàm chƣa biết với mối liên hệ giữa ngõ ra và ngõ vào, do đó với các 

tín hiệu vào đến sau, mạng sẽ dự báo tín hiệu ra tƣơng ứng. 

3.1.5 Thu thập dữ liệu huấn luyện mạng nơ ron 

3.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO 

3.2.1 Phần tử xử lý 

3.2.1.1 Hàm tổng hợp 

 Nếu xj  là ngõ vào từ môi truờng bên ngoài, wij là trọng số 

kết nối giữa xj và phần tử xử lý thứ i, bi là giá trị ngƣỡng của phần tử 

xử lý thứ i, thì hàm tổng hợp fi để kết hợp tất cả các thông tin từ các 

ngõ vào của phần tử xử lý thứ i có thể đƣợc định nghĩa một trong các 

dạng sau: 

 Hàm tổng hợp tuyến tính: 

 Hàm tổng hợp tuyến tính bình phƣơng: 

3.2.1.2  Hàm tác động 

 Các loại hàm tác động thường dùng: 

 Hàm Threshold hay còn gọi là Hardlimit (hàm nấc): 

n

j

ijiji bxwf
1
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 Khoảng trả về: [0, 1]  

 

 Hàm nén đơn cực sigmoid: 

  

 

  Khoảng trả về: [0, 1] 

 Hàm nén lƣỡng cực BipolarSigmoid: 

  

 

 Khoảng trả về: [-1, 1] 

 

3.2.2 Kiến trúc mạng nơ ron nhân tạo 

3.2.2.1  Mạng truyền thẳng đơn mức(lớp) 

3.2.2.2  Mạng truyền thẳng đa mức 

 Mạng gồm ba lớp: lớp nhập (input), các lớp ẩn (hidden) và 

lớp xuất (output). 

   1, nếu x>=0 

f(x) = 

   0, nếu x<0 
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3.2.3  Huấn luyện mạng nơ ron truyền thẳng 

Hình 3.2.  Mô hình mạng truyền thẳng đa mức 

3.2.3.1 Giải thuật lan truyền ngược  

 + Đầu tiên dữ liệu đƣợc truyền từ lớp nơron ngõ vào đến lớp 

ngõ ra và cho kết quả thật sự y(k) của lớp nơron ngõ ra. 

 + Sau đó, các tín hiệu sai lệch giữa ngõ ra mong muốn và 

ngõ ra thật sự của mạng đƣợc truyền ngƣợc từ lớp ngõ ra đến các lớp 

đứng trƣớc để cập nhật các trọng số kết nối trong mạng. 

 Ở bƣớc điều chỉnh sai số: Giải thuật lan truyền ngƣợc đƣợc 

sử dụng để điều chỉnh các trọng số kết nối sao cho tổng sai số E là 

nhỏ nhất. 

 Trong đó: 

   d(xj): Tập giá trị mẫu 

   y(xj) : Tập giá trị xuất 

p

j

jj xyxdE
1

)()(
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 Tóm lại: Khi giải quyết bài toán bằng mạng nơ ron theo bằng 

luật học lan truyền ngƣợc có những vấn đề rút ra là: 

 - Sẽ có bao nhiêu nơ ron trong mạng, bao nhiêu ngõ vào, bao 

nhiêu ngõ ra và bao nhiêu lớp ẩn. Càng nhiều lớp ẩn bài toán trở nên 

phức tạp nhƣng có thể giải quyết đƣợc những vấn đề lớn. 

 - Luật học lan truyền ngƣợc cung cấp một phƣơng pháp “xấp 

xỉ” cho việc tìm trong không gian trọng số (nhằm tìm ra những trọng 

số phù hợp cho mạng). Chúng ta càng lấy giá trị của tham số học 

càng nhỏ bao nhiêu thì sự thay đổi trọng số càng nhỏ bấy nhiêu và 

quỹ đạo không gian học sẽ càng trơn. Tuy nhiên điều này lại làm cho 

tốc độ học chậm đi. Trái lại, nếu chúng ta chọn tham số tốc độ học 

quá lớn, sự thay đổi lớn của các trọng số có thể làm cho mạng trở 

nên không ổn định. Về mặt ý tƣởng, tất cả các nơ ron trong mạng 

nên chọn cùng một tốc độ học, tham số học  nên gán một giá trị 

nhỏ. Các nơ ron với nhiều ngõ vào nên chọn một tham số tốc độ học 

nhỏ hơn để giữ một thời gian học tƣơng tự cho nhau cho tất cả các 

nơ ron trong mạng. 

3.2.3.2 Minh họa giải thuật lan truyền ngược trong huấn luyện 

mạng nhiều lớp 

3.3  XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI KHUÔN MẶT 

3.3.1 Hệ thống phân loại khuôn mặt 

Ảnh tĩnh: 

 Là ảnh mặt ngƣời cần phân loại có thể lấy từ nhiều nguồn 

khác nhau nhƣ từ máy ảnh, từ một file ảnh, camera quan sát,… 

Tiền xử lý: 

 Bƣớc tiền xử lý đối với khuôn mặt với mục đích nâng cao 

chất lƣợng ảnh và kích thƣớc ảnh. Trong đề tài ảnh có chất lƣợng 

tƣơng đối tốt nên chỉ cần chuẩn kích thƣớc ảnh. 
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Trích rút đặc trưng: 

 Để có đƣợc vector đặc trƣng phải qua 2 giai đoạn nhƣ phân 

tích ở mục 1.5: 

 Giai đoạn 1: phải tạo ra các Eigenfaces thông qua quá 

trình học các ảnh mẫu. 

 Giai đoạn 2: sau khi tìm đƣợc các Eigenfaces, các ảnh 

trong tập cơ sở dữ liệu sẽ đƣợc chiếu lên không gian này 

để tạo ra vector đặc trƣng. Vector này có kích thƣớc nhỏ 

hơn rất nhiều so với kích thƣớc ảnh nhƣng vẫn mang 

nhiều thông tin chứa trong ảnh. 

Ảnh tĩnh 

 

Tiền xử lý 

 

Trích rút  

đặc trƣng 

 

Phân loại 

khuôn mặt 

 

       Hình 3.9. Hệ thống phân loại khuôn mặt cơ bản 
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 Trích rút đặc trƣng là thuật toán để trích lấy những thông tin 

mang đặc điểm riêng biệt của một ngƣời. Trong đề tài sử dụng 

phƣơng pháp PCA với các bƣớc sau: 

 

 

 

Tập ảnh học 

Trung bình các ảnh 

Ma trận ảnh so với 

ảnh trung bình  

Tính các Eigenfaces 

Chuẩn hóa ma trận ảnh 

Khối trích 

chọn đặc trƣng 

Véc tơ đặc trƣng 

Chiếu lên không 

gian Eigenfaces 

Ảnh đầu vào 

Eigenfaces 

Hình 3.10. Sơ đồ khối trích chọn đặc trưng sử dụng PCA 



19 

 

 + Tạo tập huấn luyện có P ảnh, mỗi ảnh có kích thƣớc M×N 

ta coi mỗi bức ảnh là một vector trong không gian M*N chiều  khi 

đó ta sẽ có P vector:   ,   , … ,   

 + Tính vector ảnh trung bình của tập ảnh học: 

 Bƣớc này cho ta xác định đƣợc gốc tọa độ của không gian 

vector biểu diễn các ảnh, ảnh trung bình thể hiện những điểm giống 

nhau nhất giữa tất cả các khuôn mặt. 

   

 Ảnh trung bình đƣợc tính bằng trung bình cộng tất cả các 

ảnh: 

m =   

 Sự khác biệt giữa những khuôn mặt với ảnh trung bình là 

những vector với (i=1,2,…,P): 

  

 + Tính các Eigenfaces:   

 Nhƣ đƣợc trình bày ở mục 1.5 , ta thấy ma trận A có kích 

thƣớc M*N × P, còn ma trận  có kích thƣớc M*N×M*N, do 

kích thƣớc ma trận này quá lớn nên ta không thể tìm đƣợc những 

vector riêng và những trị riêng trực tiếp đƣợc, thay vào đó ta sẽ tìm 

những vector riêng của ma trận  có kích thƣớc P×P.  

 Nếu v là một vector riêng của  và λ là trị riêng tƣơng 

ứng, khi đó ta có: 

 v = λv  v = λAv , tức là Av là một trị riêng 

của ma trận . 

 Đặt L=  , tìm V là tập hợp các vector riêng của L, D là 

tập hợp các trị riêng tƣơng ứng. 
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 E = AV là tập các vector riêng của . Do đây là những 

vector riêng, mà nó lại có dạng khuôn mặt nên còn đƣợc gọi là 

Eigenfaces. E là ma trận M*N×Q, mỗi cột là một vector riêng. 

 Chuẩn hóa các vector cột trong E (chia mỗi vector cho độ dài 

của vector đó). Lúc này E là một cơ sở trực chuẩn của không gian 

khuôn mặt. 

Phân loại khuôn mặt: 

 Các vector đặc trƣng sau khi trích rút sẽ đƣa vào mạng nơ 

ron để học và phân lớp đối tƣợng. 

3.3.2  Phân loại khuôn mặt bằng mạng nơ ron 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 - Mạng đƣợc thiết kế gồm một lớp nhập (Input Layer) có 18 

nơ ron, một lớp ẩn (Hidden Layer) có 100 nơ ron và một lớp xuất 

(Output Layer) có 10 nơ ron đƣợc minh họa nhƣ trong hình 3.11. 

 - Vector đầu vào của mỗi nơ ron lớp nhập sẽ bằng với số 

vector đặc trƣng của mỗi khuôn mặt. Khâu trích rút đặc trƣng của 

ảnh có 18 đặc trƣng nên ngõ vào của mạng đƣợc xác định là 18. 

        Hình 3.11.  Cấu trúc mạng nơ ron 

10 

Output 

(lớp xuất) 

18 

Input 

(lớp nhập) 

100 

Hidden 

(lớp ẩn) 
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 - Vector đầu ra của mạng chỉ có một phần tử số thực mang 

giá trị trong khoảng từ [0, 1]. Ta quy định nếu một giá trị đầu ra của 

mạng càng gần 1và tất cả giá trị còn lại càng gần 0 sẽ thể hiện mẫu 

đƣa vào là khuôn mặt ngƣời tƣơng ứng vị trí ngỏ ra. Nhƣ vậy 1 chính 

là ngƣỡng phân biệt giữa đầu ra là khuôn mặt của ngƣời nào. Việc 

phân loại sẽ phân biệt đƣợc 10 khuôn mặt ngƣời khác nhau, để có thể 

thực hiện chính xác hơn ta chọn số nơ ron ngõ ra là 10. Ứng với 

khuôn mặt từng ngƣời ta gán nhãn cho nó mà tại vị trí đó ngõ ra là 1, 

các ngõ ra còn lại sẽ là 0. 

 - Mạng nơ ron đƣợc chọn để thực hiện là mạng lan truyền 

ngƣợc (Back-propagation) và việc học mạng là có giám sát. Hàm 

huấn luyện là traingdx, hàm truyền lớp ẩn là logsig, hàm truyền lớp 

xuất là logsig, hàm thực hiện là mse, số vòng lặp huấn luyện là 5000, 

sai số để dừng việc dạy mạng là 10
-2

. 

 - Có một điều khó khăn trong quá trình huấn luyện mạng là 

chọn số nơ ron lớp ẩn bao nhiêu là hợp lý, nếu số lớp ẩn quá nhiều 

hoặc quá bé cũng làm cho quá trình huấn luyện mạng không đạt 

đƣợc kết quả chính xác nhƣ mong muốn. Sau khi chạy thử nghiệm 

nhiều lần với dữ liệu huấn luyện đã đƣợc tạo ra trƣớc đó, kết quả 

huấn luyện là tốt khi chọn số nơ ron lớp ẩn là 100. 

 - Có thể khẳng định chất lƣợng của chƣơng trình có đạt đƣợc 

độ chính xác hay không nằm ở khâu thiết kế mạng nơ ron, sau khi 

tạo đƣợc dữ liệu mẫu dùng để huấn luyện tốt rồi nhƣng việc thiết kế 

mạng không tốt sẽ cho ra kết quả nhận dạng không đƣợc nhƣ mong 

muốn, hơn nữa mỗi lần chạy thử nghiệm mạng cũng mất nhiều thời 

gian. 
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CHƢƠNG 4 

THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

4.1 LỰA CHỌN THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ LẬP TRÌNH 

4.2 KẾT QUẢ PHÂN LOẠI 

4.2.1 Cơ sở dữ liệu 

  Tập dữ liệu gồm 30 ảnh của 10 ngƣời, mỗi ngƣời có 3 ảnh 

khác nhau. Các ảnh đƣợc chụp tại những thời điểm khác nhau, biểu 

cảm trên khuôn mặt, thay đổi ánh sáng và có đeo kính/không đeo 

kính, tƣ thế đầu nghiêng không quá 20
0
. Tập dữ liệu dùng để huấn 

luyện và kiểm tra nhƣ sau: Lấy 20 ảnh đƣa vào tập Training và 10 

ảnh đƣa vào tập Testing sao cho ảnh trong tập Test chứa tƣ thế chụp 

chƣa từng xuất hiện trong tập Train. 

4.2.2 Kết quả thực hiện 

4.2.2.1 Giao diện chương trình chính 

Hình 4.1. Màn hình chính 
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4.2.2.2 Tạo tập dữ liệu mẫu 

 Ở giao diện chƣơng trình chính chọn nút Tạo Tập Dữ 

Liệu Mẫu, xuất hiện giao diện sau:   

Hình 4.2. Tạo tập dữ liệu mẫu 

 

 Tại bảng Lƣu Dữ Liệu Học Mạng, chọn đƣờng dẫn và tên 

tập tin để lƣu dữ liệu học mạng. Tiếp theo nhấn nút Xử lý chƣơng 

trình sẽ thực hiện trích rút đặc trƣng của 20 tập tin ảnh (tại thƣ mục 

Tapmauhuanluyen tập tin ảnh đƣợc lƣu dƣới dạng: “0-1.jpg”; “0-

2.jpg”; “1-1.jpg”; “1-2”;…;”9-1.jpg”; “9-2.jpg”) và lƣu dƣới dạng 

ma trận 18x20. Đồng thời ứng với mỗi tập tin ảnh ta có một ngõ ra 

tƣơng ứng, các đặc trƣng này sẽ đƣợc lƣu dƣới dạng ma trận 10x20. 

Các dữ liệu này đều đƣợc lƣu vào tập tin thƣ mục Dulieuhocmang 

dùng để huấn luyện mạng. 
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4.2.2.3 Huấn luyện mạng nơ ron 

  

Hình 4.3. Huấn luyện mạng 

 Đầu tiên ta chọn dữ liệu học mạng đƣợc lấy từ thƣ mục 

Dulieuhocmang. Ta chọn đƣờng dẫn và tập tin để lƣu dữ liệu của 

mạng nơ ron. Ấn nút HUẤN LUYỆN MẠNG, chƣơng trình sẽ thực 

hiện huấn luyện mạng cho đến khi sai số bé hơn điểm hội tụ hoặc 

huấn luyện hết số vòng lặp huấn luyện. Sau đó mạng với cấu trúc và 

các giá trị trọng số sẽ đƣợc lƣu lại ở tập tin lƣu dữ liệu. 
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 Kế tiếp ta chọn đƣờng dẫn và tập tin chứa dữ liệu kiểm tra 

mạng. Chọn sai số để kiểm tra mạng bé hơn 0,01 là tốt. Ấn nút 

KIỂM TRA MẠNG sẽ có đƣợc độ chính xác. Nếu sai số là 0,01 mà 

độ chính xác không tốt thì ta nên thiết kế lại mạng với số nơ ron lớp 

ẩn khác. Ta lập lại bƣớc này đến khi có đƣợc mạng chuẩn và chính 

xác nhất. 

4.2.2.4 Phân loại khuôn mặt 

 Kết quả kiểm tra với 10 ảnh khác nhau trong tập mẫu kiểm 

tra cho kết quả nhận dạng đúng tên của ngƣời trong ảnh. 

 

 

Hình 4.4.b Nhận dạng khuôn mặt 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

KẾT LUẬN 

 Với mục đích ban đầu xây dựng ứng dụng của xử lý ảnh 

dùng thuật toán PCA và mạng Nơ ron trong quá trình phân loại 

khuôn mặt, đề tài đã xác định đƣợc 18 đăc trƣng của mỗi khuôn mặt 

từ thuật toán PCA để đƣa vào huấn luyện và kiểm tra mạng và sau đó 

thực hiện phân loại khuôn mặt. Đề tài đã thực hiện nhiều thử nghiệm 

trong quá trình dạy mạng Nơ ron để có thể đạt đến một mạng Nơ ron 

hiệu quả, dù là chƣa tốt nhất.  

KIẾN NGHỊ 

 Một vấn đề quan trọng ảnh hƣởng đến nhận dạng khuôn mặt 

đó là chất lƣợng tập ảnh mẫu phải cùng kích thƣớc và ít nhiễu. Trong 

thời gian đến, tác giả sẽ thử nghiệm chƣơng trình nhận dạng trên với 

tập mẫu dữ liệu đầu vào có số lƣợng lớn và đƣợc lấy từ camera. Với 

môi trƣờng làm việc thực tế này, nhiều thuật toán xử lý ảnh sẽ đƣợc 

áp dụng để lọc nhiễu, loại bỏ ảnh hƣởng của môi trƣờng… 

 

 

 

 

 


