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Tóm tắt: 
 

Bài báo đã đề xuất thực hiện đưa dữ liệu độ sâu ảnh vào công thức chấm điểm động tác người sử 

dụng camera Kinect [1] cho động tác Võ Cổ truyền Việt Nam, đã xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu 3D 

của 36 động tác võ giữa giờ đang được đưa vào dạy tại các trường phổ thông của Việt Nam và 

phần mềm chấm điểm động tác tĩnh. Đây là bước mở đầu của việc thực hiện tự rèn luyện và đánh 

giá Võ Cổ truyền Việt Nam, góp phần cho việc bảo tồn và phát triển tinh hoa dân tộc. Chương 

trình hứa hẹn có nhiều hướng mở rộng khi có thể tích hợp kiểm tra đánh giá qua mạng sau này. 

Thống kê cho thấy chương trình bước đầu đã đánh giá tương đối chính xác các động tác võ. Hệ 

thống làm việc hiệu quả với độ phức tạp tính toán thấp và khả năng kháng nhiễu mạnh mẽ.               

           Từ khóa: Dữ liệu khung xương; Chấm điểm động tác; Véc tơ chi; Tự rèn luyện; Võ Cổ 
truyền Việt Nam.            

Abstract:     
 

This paper proposes the inclusion of image depth data in the formula for grading movements of 

those who use the Kinect camera [1] for Vietnamese traditional martial art movements, thereby  

constructing a 3D sample database comprising 36 break-time martial art movements being taught 

at schools in Vietnam and a software progam for grading static movements. This is the first step in 

the implementation of self-training and evaluation of the Vietnamese traditional martial art, which 

contributes to the preservation and development of national essence. The program promises many 

further expansions as online testing and assessment can be integrated later. Statistics show that the 

program has initially been capable of assessing martial art movements in a relatively accurate way. 

The system works effectively with low computational complexity and strong resistance to 

interference.     
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