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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Hiện nay, nhận dạng vân tay (fingerprint) được sử dụng rộng 

rãi trong nhiều lĩnh vực xã hội. Tuy nhiên, một số hình ảnh dấu vân 

tay trên các chứng minh nhân dân bị nhiễu và bị biến dạng khá lớn. 

Trong những trường hợp như thế, một thuật toán cải thiện hiệu 

quả để nâng chất lượng các cấu trúc đường vân một cách rõ nét là 

điều cần thiết. Dựa trên bộ lọc Gabor trong miền tần số có thể thu 

được những ước lượng đáng tin cậy ngay cả với những hình ảnh bị 

hỏng.  

Nhận dạng vân tay là một trong những phương pháp giải quyết 

bài toán cụ thể mà ta phải giải quyết hai vấn đề: Nâng cao chất lượng 

ảnh vân tay và nhận dạng vân tay bằng mạng nơron. Qua tìm hiểu 

thực tế tôi chọn đề tài: “ Sử dụng phương pháp biến đổi sóng con 

Gabor và Mạng Neuron trong nhận dạng vân tay ” để nghiên cứu và 

phục vụ cho công tác xác định đối tượng cần tìm kiếm và nhận dạng 

đối tượng bằng mạng nơron. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu một số giải pháp lọc ảnh, trong đó áp dụng bộ lọc 

Gabor vào lọc ảnh vân tay và sau đó ứng dụng vào bài toán “Phân 

loại vân tay” bằng nhận dạng bằng mạng Nơron.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

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

ảnh bằng cách lọc Gabor cho ảnh vân tay có chất lượng tốt và nhận 

dạng bằng mạng Nơron trên cơ sở nghiên cứu: thuật toán trích đặc 

trưng các core và delta vân tay. Do các hạn chế về thời gian cùng 

thiết bị, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu trên một tập các ảnh số trên 
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database với số lượng mẫu rất ít. Đề tài tập trung nghiên cứu bộ lọc 

Gabor và ứng dụng mạng Nơ ron để phân loại vân tay.  

4. Phương pháp nghiên cứu  

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

phương pháp sau:  

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: xử lý ảnh, lọc Gabor để lấy vân 

ảnh chất lượng cao. Phân tích vân tay thành các Core và Delta và 

nhận dạng bằng mạng Nơ ron.  

- Phương pháp mô phỏng: Viết chương trình và xây dựng giao diện 

GUI để kiểm chứng trên phần mềm Matlab. Trên cơ sở các kết quả 

thu được 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 phương pháp nhận dạng vân tay đều tập trung 

phân tích các đặc trưng riêng như các core, delta và mối liên hệ giữa 

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

trọng trong giai đoạn tiền xử lý. Phương pháp này có ưu điểm hơn 

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

5. Bố cục đề tài  

Luận văn được trình bày thành các chương như sau:  

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH SỐ VÀ NHẬN 

DẠNG.  

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC MÔ HÌNH LỌC ẢNH     

VÀ MẠNG NƠRON. 

CHƯƠNG 3:  BỘ LỌC GABOR VÀ NHẬN DẠNG VÂN TAY 

BẰNG MẠNG NƠRON. 
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CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH SỐ VÀ NHẬN DẠNG 

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XỬ LÝ ẢNH SỐ VÀ ỨNG DỤNG  

Xử lý ảnh là một lĩnh vực quan trọng và mang tính khoa học. 

Nó được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Một ảnh được xác 

định là một hàm không gian hai chiều f(x,y), trong đó (x,y) là vị trí 

trong không gian gọi là điểm ảnh (pixel) và độ lớn của f (x, y) nào 

được gọi là độ sáng (intensity) hoặc mức xám (gray level) của ảnh tại 

điểm đó. 

Xử lý ảnh là môn học liên quan đến nhiều lĩnh vực và cần rất 

nhiều kiến thức tổng hợp khác. Thứ nhất phải nói đến xử lý tín hiệu 

số là một môn học hết sức cơ bản cho xử lý tín hiệu chung, các khái 

niệm về tích chập, các biến đổi Fourier, biến đổi Laplace, các bộ lọc 

hữu hạn…Thứ hai, các công cụ toán như đại số tuyến tính, xác xuất, 

thống kê…Một số kiến thức cần thiết như môn trí tuệ nhân tạo, các 

mạng nơ ron nhân tạo cũng được đề cập trong quá trình phân tích và 

nhận dạng ảnh. 

1.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH SỐ 

1.2.1. Thu nhận ảnh. 

1.2.2. CCD (Charge-coupled Device). 

1.2.3. Tiền xử lý ảnh 

a. Khử nhiễu 

Nhiễu của ảnh bao gồm 2 loại: nhiễu hệ thống và ngẫu nhiên. 

Do 2 loại nhiễu này khác nhau về bản chất nên việc phát hiện và khử 
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nhiễu cũng được tiến hành theo các phương pháp khác nhau và sử 

dụng các kỹ thuật khác nhau. 

b. Bộ lọc trong miền không gian 

 Lọc trung bình – Mean/Average filter 

 Lọc trung vị - Median filter 

c. Bộ lọc trong miền tần số 

 Lọc đồng hình (Homomorphie Filter) 

 Lọc thông thấp và lọc thông cao 

1.2.4. Xử lý mức trung 

1.2.5. Xử lý mức cao 

1.2.6. Cơ sở tri thức 

1.3. CÁC KHÔNG GIAN MÀU VÀ ẢNH MÀU 

1.3.1. Màu trong xử lý ảnh số 

1.3.2. Không gian màu RGB 

1.3.3. Không gian màu HSV 

Không gian màu HSV được mô hình hóa bằng khối lập 

phương RGB quay trên đỉnh màu đen (Black) của nó. Sắc độ Hue 

(ký hiệu là H) là góc quay quanh trục giá trị (V - Value) và trục này 

tương ứng với đường chéo nối từ đỉnh màu trắng đến đỉnh màu đen, 

độ bão hòa (ký hiệu là S) có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Đây 

là không gian màu đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực đồ họa máy tính 

và thị giác máy tính. 

1.4. XỬ LÝ HÌNH THÁI HỌC TRÊN ẢNH NHỊ PHÂN 

1.4.1. Khái niệm cơ bản 

1.4.2. Phép co và giãn ảnh nhị phân 

a. Phép co ảnh (Erosion) 
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b. Phép giãn ảnh (Dilation) 

 

 

 

1.4.3. Phép đóng và mở ảnh nhị phân 

a. Phép mở ảnh (Opening) 

b.Phép đóng ảnh (Closing) 

1.5. BIẾN ĐỔI WAVELET 

1.5.1. Biến đổi Wavelet và ứng dụng 

1.5.2. Biến đổi Wavelet rời rạc 

 

 

Ảnh màu kênh V 

 

Biến đổi Wavelet Haar DWT 2D 

 

1.6. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ KẾT QUẢ 

1.6.1. Nâng cao chất lượng ảnh vân tay 

Phương pháp tính chu kỳ tần số trong ảnh đầu vào và phát 

hiện nâng cao chất lượng ảnh vân tay bằng sử dụng bộ lọc Gabor đối 

xứng chẵn. Ảnh đầu vào được đặt trong giả định là bị chói sáng khi 

lấy mẫu, tác giả đã sử dụng phương pháp biến đổi ảnh sang ảnh nhị 

phân với giá trị ngưỡng là 0.6. Để nâng cao chất lượng ảnh đầu vào 
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sau khi chuẩn hóa mức xám sẽ được đưa vào bộ lọc Gabor đối xứng 

chẵn với bộ giá trị (θ, T, σx, σy) = ((0, 30, 45, 60, 90, 120, 180
0
), 6, 

4, 4) để lọc lấy ảnh rỏ nét nhất để xử lý các bước tiếp theo. 

 

1.6.2. Nhận dạng ảnh vân tay 

Các nhận dạng vân tay đều dựa vào việc đối sánh (matching) 

các điểm đặc trưng (feature) trên vân tay. Có nhiều phương pháp đối 

sánh khác nhau. Trong bài, chúng tôi nghiên cứu phương pháp nhận 

dạng bằng mạng nơron nhân tạo.  

Trong luận văn tôi đã phát triển thuật toán nhận dạng để phân 

loại ảnh vân tay dựa trên các đặc trưng của một số đặc điểm vân tay. 

Kết quả được thử nghiệm trên 5 loại vân tay khác nhau, mỗi loại có 

khoảng 54 mẫu được đưa vào huấn luyện và nhận dạng với độ chính 

xác trung bình 96.4%. 



 7  

 

CHƯƠNG 2  

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC MÔ HÌNH LỌC ẢNH VÀ MẠNG NƠRON 

2.1. THU NHẬN ẢNH 

Ảnh vân tay được thu nhận thông qua các thiết bị chụp ảnh có 

thể nhận qua camera đen trắng [23]. Thường ảnh nhận qua camera là 

ảnh đã số hoá (như loại CCD - Change Coupled Device) là loại 

photodiot tạo cường độ sáng tại mỗi điểm ảnh. Camera thường dùng 

là loại quét dòng; ảnh tạo ra có dạng hai chiều. Chất lượng một ảnh 

thu nhận được phụ thuộc vào thiết bị thu, vào môi trường (ánh sáng, 

phong cảnh). Có độ phân giải cao để lấy được hình ảnh rõ nét và 

giảm bớt nhiễu và mờ ảnh thuận lợi cho việc phân tích ảnh. Và ảnh 

vân tay được thu nhận đưa vào huấn luyện là những vân chất lượng 

tốt như tập mẫu vân FCV2006 trên 500dpi. 

 

Hình 2.2. Tư thế lấy ảnh vân tay qua CCD camera. 

Để việc phân tích ảnh đạt hiệu quả cao, tôi đề xuất lấy ảnh vân 

tay trong tư thế nằm thẳng trên thiết bị lấy ảnh của vân tay. Khi chụp 

một vân tay tác giả chụp lấy ảnh rỏ nét nhất để có thể phân tích đầy 

đủ hơn. 
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2.2. CÁC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG TRÊN ẢNH VÂN TAY 

 Singularity: Trên vân tay có những cấu trúc khác thường 

so với những vùng bình thường khác, những vùng như vậy gọi là 

singularity. Có hai loại singularity là core và delta. 

 

 
 

Hình 2.3. Các điểm singularity core và delta 

 

 

Hình 2.4. Một số loại core thường gặp. 

 

 Minutiae: Khi dò theo đường vân ta sẽ thấy có những điểm 

đường vân kết thúc(Ridge Endings) hoặc rẽ nhánh (Bifurcation), 

những điểm này được gọi chung là minutiae. 

 

Core 

Delta 
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Ảnh  

đầu vào 

 

Tiền 

xử lý 

ảnh 

 

 

Chuẩn hóa 

ảnh 

 

 

Tạo mặt 

nạ  

 

Các  

Phương Pháp  

Lọc 

 

 

Hình 2.5. Các điểm minutiae Ridge Ending (điểm kết thúc)  

và Bifurcation (điểm rẽ nhánh). 

2.3. CÁC KỸ THUẬT LỌC ẢNH 

 

 

 

Hình 2.6. Mô hình bộ lọc chung của xử lý ảnh. 

2.3.1. Giới thiệu 

2.3.2. Các phương pháp lọc ảnh 

a. Nhị phân hóa thích nghi 

b. Lọc tuyến tính 

c. Lọc phi tuyến (Lọc median) 

d. Lọc Mar-Hildreth 

2.3.3. Phương pháp lọc Gabor 

2.4. TỔNG QUAN VỀ MẠNG NƠRON 

2.4.1. Giới thiệu về mạng nơron nhân tạo  

2.4.2. Bộ não và nơron sinh học 
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Hình 2.9. Cấu trúc của một nơron sinh học điển hình. 

Mỗi nơron sinh học có 3 thành phần cơ bản:  

• Các nhánh vào hình cây ( dendrites) , Thân tế bào ( cell 

body) , Sợi trục ra ( axon) . 

2.4.3. Nơron nhân tạo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.10: Mô hình nơron nhân tạo 

Các thành phần cơ bản của một nơron nhân tạo bao gồm:  

♦ Tập các đầu vào: Là các tín hiệu vào (input signals) của 

nơron, các tín hiệu này thường được đưa vào dưới dạng một vector N 

chiều.  

♦ Tập các liên kết: Mỗi liên kết được thể hiện bởi một trọng 

số (gọi là trọng số liên kết - Synaptic weight). Trọng số liên kết giữa 

tín hiệu vào thứ j với nơron k thường được kí hiệu là w
kj
.   

Σ F(.) 

X1 Wk1 

X2 Wk2 

X

N 

WkN 

yk 

bk 

Hàm truyền 

Tín hiệu vào Trọng số liên kết 

Hàm tổng 

Ngưỡng 

Kết quả  
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♦ Bộ tổng (Summing function): Thường dùng để tính tổng của 

tích các đầu vào với trọng số liên kết của nó.  

♦ Ngưỡng (còn gọi là một độ lệch - bias): Ngưỡng này thường 

được đưa vào như một thành phần của hàm truyền.  

♦ Hàm truyền (Transfer function) : Hàm này được dùng để 

giới hạn phạm vi đầu ra của mỗi nơron. Nó nhận đầu vào là kết quả 

của hàm tổng và ngưỡng đã cho. Thông thường, phạm vi đầu ra của 

mỗi nơron được giới hạn trong đoạn [0,1] hoặc [-1, 1] được đưa ra 

trong bảng 2.11.  

♦ Đầu ra: Là tín hiệu đầu ra của một nơron, với mỗi nơron sẽ 

có tối đa là một đầu ra.  

2.4.4. Mô hình mạng nơron  

2.4.5. Các kiểu mô hình mạng nơron  

♦ Tự kết hợp (autoassociative). 

♦ Kết hợp khác kiểu (heteroassociative). 

♦ Kiến trúc truyền thẳng (feedforward architechture). 

♦ Kiến trúc phản hồi (Feedback architecture). 

2.4.6. Perceptron  

Perceptron là mạng nơron đơn giản nhất, nó chỉ gồm một 

nơron, nhận đầu vào là vector có các thành phần là các số thực và 

đầu ra là một trong hai giá trị +1 hoặc -1.  

2.4.7. Mạng nhiều tầng truyền thẳng (MLP)  

Mô hình mạng nơron được sử dụng rộng rãi nhất là mô hình 

mạng nhiều tầng truyền thẳng (MLP: Multi Layer Perceptron). 
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2.4.8. Huấn luyện mạng nơron  

 Các phương pháp học : 

♦ Học có giám sát: Là quá trình học có sự tham gia giám sát 

của một “thầy giáo”.  

♦ Học không giám sát: Là việc học không cần có bất kỳ một 

sự giám sát nào. 

♦ Học tăng cường: đôi khi còn được gọi là học thưởng-phạt 

(reward-penalty learning). 

2.4.9. Phương pháp đề nghị cho nhận dạng vân tay bằng 

mạng nơron 

Hiện nay, có nhiều phương pháp ứng dụng cho nhận dạng cá 

nhân được quan tâm rất nhiều trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nhận 

dạng vân tay là hướng nhận dạng sinh trắc học chuẩn và phổ biến. 

Vân tay có đặc trưng cá nhân và không thay đổi. Nó được sử dụng 

rộng rãi trong các sản phẩm bảo mật như quản lý vào ra công sở, 

máy rút tiền tự động ATM, hệ điều tra tội phạm.v.v...Vấn đề nhận 

dạng vân tay với cơ sở dữ liệu lớn đòi hỏi tốc độ nhanh mà vẫn đảm 

bảo độ chính xác cao là rất cấp thiết đối với việc quản lý con người 

trong một xã hội văn minh. 

Trong vài năm gần đây, từ năm 2000 đến nay, số nghiên cứu 

khoa học trong nước như Viện KH & CN Việt Nam, trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Quốc gia Hà 

Nội, trường Đại học Bách khoa HCM, trường Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng, Bộ Công an, Bộ Bưu chính Viễn thông...đã thực hiện nhiều đề 

tài nghiên cứu nhận dạng vân tay ứng dụng vào lĩnh vực bảo mật, 

truy tìm tội phạm, an toàn mạng thông tin.v.v... 
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Một số thuật toán phổ biến được sử dụng như “nhận dạng ảnh 

vân tay đa cấp xám với thuật toán tự động xác định điểm đặc trưng 

dựa vào dòng chảy đường vân” dựa trên hệ thống số phân loại Henri 

hoặc “Thuật toán đối sánh tuần tự các điểm đặc trưng của vân tay” 

đã được nghiên cứu ở Bộ Công an. 

Nhưng các đề tài này phát triển các thuật toán xử lý nhận dạng 

vân tay trên các máy vi tính xử lý tuần tự. Hiện nay, công nghệ xử lý 

ảnh song song ANN với tốc độ cao đang được nghiên cứu phát triển 

mạnh trên thế giới. Ứng dụng công nghệ mạng nơron vào vấn đề 

nhận dạng vân tay để có thể nâng cao tốc độ nhận dạng đáp ứng yêu 

cầu với cơ sở dữ liệu vân tay lớn. Vì vậy đề tài đi theo hướng phát 

triển nhận dạng vân tay bằng công nghệ mạng nơron. Trong đề tài 

chạy mô hình mạng nơron truyền thẳng. 
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CHƯƠNG 3 

BỘ LỌC GABOR VÀ NHẬN DẠNG VÂN TAY BẰNG MẠNG NƠRON 

3.1. GIỚI THIỆU 

 

 

 

 

Hình 3.1. Quy Trình Nhận Dạng Tổng Quát. 

3.2. BỘ LỌC GABOR 

3.3. CÁC BƯỚC LỌC LẤY ẢNH VÂN TAY BẰNG GABOR  

Các bước chính của phương pháp này bao gồm: Chuẩn hóa 

ảnh (Normalization), Ước lượng hướng ảnh (Orientation image 

estimation), Ước lượng tần số ảnh (Frequency image estimation), 

Tạo các vùng mặt nạ (Region mask generation) và Lọc Gabor 

(Filtering), xem hình 3.2. 

 

 

 

 

Hình 3.2. Các bước tăng cường ảnh của phương pháp lọc Gabor. 

 

 

 

Thu nhận 

ảnh 

 

Xử lý ảnh 

Trích chọn 

đặc trưng 

Nhận dạng 

ảnh 

Phân lớp 
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3.3.1. Chuẩn hóa ảnh đầu vào 

 Thuật toán chuyển ảnh vân sang ảnh mức xám 

Mục đích là làm giảm độ khác biệt các giá trị mức xám giữa 

các vân tay với nhau nhằm tạo thuận lợi cho các bước xử lý tiếp theo.  

3.3.2. Ước lượng hướng ảnh 

Mục đích của bước này là xác định hướng của các đường vân 

tay. Nhằm phục vụ cho bước tiếp theo.  

3.3.3. Ước lượng tần số ảnh 

Mục đích của bước này là xác định tần số của vân tay; nhằm 

phục vụ cho bước lọc Gabor.   

 

Hình 3.5. Cửa sổ hướng và x-signature. 

3.3.4. Tạo các vùng mặt nạ 

Mục đích của bước này là xác định các vùng điểm của ảnh vân 

tay đầu vào nào có khả năng được phục hồi, và vùng điểm nào không 

thể được phục hồi.  

3.3.5. Lọc Gabor 

Các ảnh vân tay thường được lấy bằng hai phương pháp: từ 

mực hoặc từ các sensor. Các ảnh vân tay được lấy từ mực thường có 

chất lượng thấp và không đồng đều. Phần này sẽ giới thiệu phương 

pháp dùng bộ lọc Gabor để cải thiện chất lượng của ảnh vân tay 

[6],[7],[19].  
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Sử dụng hàm lọc Gabor cho ảnh đã chuẩn hóa trong miền tần 

số : - Chia ảnh cần lọc thành từng khối nhỏ kích thước WxW. 

- Xác định hướng của khối (dựa vào trường định hướng). 

- Hướng θ của bộ lọc là hướng của khối. 

- Sử dụng phép biến đổi FFT và phép biến đổi IFFT cho từng 

khối ảnh và hàm Gabor. 

Nó có đặc tính chọn lọc trong miền không gian lẫn tần số. 

Hàm Gabor 2_D thực có dạng như sau: 

)
T

x
2cos()

yx

2

1
exp(),T,y,x(g

2
y

2
x

22
 


















  (3.18) 

Trong đó:  + θ là hướng của bộ lọc. 

 + T là chu kỳ của hàm cos (thường được chọn từ 

thực nghiệm có giá trị [0,1]). 

  + x , y  là các độ lệch chuẩn (thường được chọn 

từ thực nghiệm  có giá trị [0,4]). 

3.4. NHẬN DẠNG VÂN TAY BẰNG MẠNG NƠRON 

3.4.1.  Giới thiệu 

Phương pháp nhận dạng vân tay bằng mạng nơron nhân tạo 

(Artificial Neuron Network) sẽ huấn luyện mạng nơron dựa vào các 

mẫu dữ liệu vào là vị trí của các điểm đặc trưng của ảnh vân tay. 

Mạng nơron sau khi được huấn luyện sẽ được dùng để đối sánh các 

mẫu vân tay cần nhận dạng. Lưu đồ thực hiện như sau: 
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Mẫu vân 

tay để huấn 

luyện 

 
Tiền xử 

lý 

Trích các 

điểm đặc 

trưng 

Huấn 
luyện 

mạng 

nơron 

Lưu 
mạng  

nơron đã 

huấn 
luyện 

Mẫu vân 

tay cần  

đối sánh 

 
Tiền xử 

lý 

Trích các 

điểm đặc 

trưng 

Đối sánh 
bằng 

mạng 
nơron đã  

huấn 

luyện  

Kết quả 
nhận 
dạng 

 

 

 

 

Hình 3.6: Mô hình huấn luyện mẫu vân tay bằng mạng nơron. 

 

 

 

 

Hình 3.7: Mô hình nhận dạng vân tay bằng mạng nơron. 

3.4.2. Phương pháp đề nghị 

3.4.3. Thuật toán huấn luyện mạng nơron 

Thuật toán huấn luyện được sử dụng là thuật toán lan truyền 

ngược đạo hàm gradient. 

a. Mạng Perceptron một lớp. 

b. Mạng Perceptron hai lớp (một lớp ẩn và một lớp ra). 

3.5. MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG CỤ CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM 

 Môi trường cài đặt: 

- Hệ điều hành Microsoft Windows XP – 32 bit. 

- Ram 1GB. 

- Vi xử lý (CPU): Dure Core CPU T4400 2.20GHz. 

 Ngôn ngữ cài đặt: Matlab 2012b 

 Hệ quản trị CSDL: MySQL 
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3.6. MẪU DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM TRA 

Chương trình minh họa được thực hiện bằng ngôn ngữ Matlab 

2012b sử dụng phương pháp đối sánh được giới thiệu trong phần 

giao diện như sau: 

 
 

Hình 3.11. Giao diện của chương trình thu thập, lưu trữ và đối sánh vân tay. 

Sử dụng: 

 Ban đầu khi chưa có dữ liệu trong database, chọn “Lấy 

mẫu”. Sau đó, click vào nút “mẫu” và chọn lần lượt ba ảnh 

vân tay của cùng một ngón tay để làm mẫu đối sánh. Tiếp 

theo, nhập các thông tin cá nhân của người có mẫu vân tay 

đó và click “OK”. 

 Sau đó, khi cần đối sánh một dấu vân tay nào đó chọn “đối 

sánh” và click vào nút “mẫu” để chọn ảnh vân tay cần đối 

sánh. Nếu mẫu này giống với mẫu nào có trong database thì 

thông tin cá nhân của người có dấu vân tay đó sẽ được thông 

báo . 
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3.7.  THUẬT TOÁN NHẬN DẠNG VÂN TAY DÙNG MẠNG NƠRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.12: Hệ thống nhận dạng vân tay. 
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3.8. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13. Lưu đồ giải thuật trích các điểm đặc trưng. 
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3.9. GIAO DIỆN NHẬN DẠNG CÁC ĐẶC TRƯNG CORE VÀ DELTA 

 

Hình 3.16. Các điểm đặc trưng của hai dấu vân tay khác nhau của một ngón tay 

Theo quan sát ta thấy thường trên dấu vân tay chỉ có thể có 

một hoặc hai điểm delta (một bên phải và một bên trái) hoặc không 

có điểm delta nào. Vì vậy, bốn giá trị đầu tiên của mẫu ngõ vào lần 

lượt là vị trí của hai điểm delta bên phải và bên trái nếu có (giá trị 

300 hoặc -300 cho biết không có điểm delta ở vị trí đó). Các giá trị 

tiếp theo lần lượt là vị trí trung bình của các điểm minutiae và số 

điểm minutiae ở bốn phần tư của mặt phẳng ảnh (như đã giới thiệu ở 

phần 3.5.3).  
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3.10. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NHẬN DẠNG VÂN TAY 

3.11. NHẬN XÉT KẾT QUẢ NHẬN DẠNG 

Từ kết quả nhận dạng cho thấy, khi dữ liệu huấn luyện càng 

nhiều và đồng bộ thì độ chính xác nhận dạng càng cao. Vì vậy, cần 

lấy một lượng lớn mẫu tương ứng với nhiều loại vân tay khác nhau 

đưa vào huấn luyện, khi đó hệ thống sẽ ổn định và kết quả nhận dạng 

chính xác hơn. Bộ lọc Gabor được lựa chọn để làm nổi các đặc trưng 

của ảnh và ảnh kết quả của sóng Gabor là dữ liệu đầu vào rất hiệu 

quả để ma trận GLCM phân tích và tính toán các đặc trưng của ảnh.  

Kết quả thí nghiệm cho thấy, kết quả nhận dạng là rất tốt. 

Tuy nhiên, khi CSDL tăng lên thì thời gian xử lý và tốc độ tính toán 

của hệ thống chậm lại vì thuật toán sóng Gabor cùng với bộ tham số 

của nó và các tham số của ma trận GLCM là khá nhiều. Vì vậy, cần 

thử nghiệm và nghiên cứu sâu hơn nữa để lựa chọn những đặc trưng 

phù hợp nhưng vẫn đảm bảo tính toàn vẹn và thời gian xử lý chấp 

nhận được. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

1. Kết luận 

Luận văn đã đề xuất mô hình đánh giá chất lượng vân tay và 

mô hình nhận dạng vân tay dựa trên những kết quả của phân tích bề 

mặt vân tay để phát hiện nâng cao chất lượng ảnh. Các đặc trưng của 

ảnh cũng được nghiên cứu và chọn lọc rất kỹ lưỡng. Các thuật toán 

nhận dạng cũng được chọn lọc. Trong đó, thuật toán nhận dạng mạng 

nơron là một trong các thuật toán phân loại dữ liệu hiệu quả trong 

lĩnh vực khai phá dữ liệu được chọn, vì tính đơn giản và hiệu quả cao 

của nó.  

2. Phạm vi ứng dụng 

Trong luận văn này trình bày tổng quát những kiến thức và 

nền tảng trong lĩnh vực xử lý ảnh ứng dụng trong ngành công nghệ 

nhận dạng tội phạm nói chung và trong lĩnh vực đánh giá chất lượng 

vân tay trong CMND nói riêng.  

Kết quả thử nghiệm nhận dạng trên tập CSDL mẫu mà tôi tự 

xây dựng cho thấy độ chính xác cao. Ngoài ra, tôi cũng đã nghiên 

cứu các phương pháp để nâng cao chất lượng ảnh vân tay trong đó 

phương pháp dùng bộ lọc gabor được chọn lựa đầu tiên vì tính đơn 

giản và hiệu quả của nó. Ngoài ra, phương pháp sử dụng thuật toán 

mạng nơron trong cơ sở dữ liệu cũng được nghiên cứu và đưa vào 

thử nghiệm. Tôi đã chuyển thuật toán mạng nơron từ việc phân cụm 

dữ liệu đầu vào trong khai phá dữ liệu thành nhận dạng trên một đối 

tượng cố định đó là vân tay. 
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3. Hạn chế 

Hệ thống dùng mẫu tự xây dựng nên số lượng mẫu ít. Nên Để 

có thể hệ thống có hiệu quả cao hơn, ví dụ: nghiên cứu DWT để nén 

ảnh sau khi lấy mẫu và đưa vào sóng Gabor để làm nổi đặc trưng, 

ảnh sau khi được nén sẽ có kích thước nhỏ hơn vì vậy thời gian tính 

toán sẽ nhanh hơn...Ngoài ra, để hệ thống được ổn định hơn cần 

nghiên cứu và xây dựng một mô hình, phương pháp lấy mẫu hiệu 

quả để giảm bớt những ảnh hưởng các điều kiện bên ngoài vào đối 

tượng cần lấy mẫu. Nếu có điều kiện, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và hệ 

thống thành một dây chuyền tự động ứng dụng vào bài toán thực tế 

để tăng hiệu quả chất lượng vân tay trong việc nhận dạng và nhận 

dạng tội phạm chính xác hơn. 

4. Hướng phát triển 

Đây là một lĩnh vực mới và đang trong quá trình phát triển 

trên thế giới. Ở Việt Nam gần như đây vẫn là chủ đề còn mới. 

Trong tương lai, tôi sẽ nghiên cứu sâu thêm các phương pháp 

khác để có thể hệ thống có hiệu quả cao hơn, ví dụ: nghiên cứu DWT 

để nén ảnh sau khi lấy mẫu và đưa vào sóng Gabor để làm nổi đặc 

trưng, ảnh sau khi được nén sẽ có kích thước nhỏ hơn vì vậy thời 

gian tính toán sẽ nhanh hơn...ngoài ra, để hệ thống ổn định hơn cần 

xây dựng một mô hình lấy mẫu hiệu quả để giảm những ảnh hưởng 

bên ngoài vào đối tượng. Và tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu hệ thống 

thành một dây chuyền tự động vào bài toán thực tế để tăng hiệu quả 

trong việc nhận dạng và nhận dạng tội phạm chính xác hơn. 

 


