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Tóm tắt

Bài báo trình bày việc xây dựng tính năng kiểm soát truy cập các ứng dụng trên điện thoại
thông minh qua nhận dạng khuôn mặt. Chúng tôi tập trung vào việc tìm hiểu, đánh giá so sánh các
phương pháp khác nhau cho từng pha xử lý cơ bản của quy trình nhận dạng. Chúng tôi đề xuất một
số cải tiến trong kỹ thuật tiền xử lý và lựa chọn kết hợp thuật toán LBP cho phát hiên khuôn mặt
với thuật toán LBPH cho nhận dạng khuôn mặt. Kết quả thực nghiệm trên môi trường tính toán là
điện thoại thông minh với các tập dữ liệu ảnh mẫu chuẩn và tự xây dựng cho thấy thời gian nhận
dạng trung bình giảm hơn 50% so với giải pháp sử dụng thuật toán Haar và Eigenfaces. Độ chính
xác nhận dạng cao nhất là 85.22% đạt được trong điều kiện ảnh nhận dạng có cùng điều kiện ánh
sáng với ảnh huấn luyện.

This paper presents a systematic study of creating access controlling feature on smartphones
using face recognition. We focused on comparative assessment of different approaches in each basic
processing step in recognition process. We proposed a number of improvements in pre-processing
techniques and using the combination of LBP in face detection and LBPH in face recognition. The
experimental results in the computing environment, which is smartphone with standard and custom
data sets, provide a reduction of over 50% in average recognition time compared to solutions using
Haar and Eigenfaces algorithms. The highest recognition precision is 85.22% achieved in situations
which recognition photos have similar lighting conditions with trained photos.
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1. Giới thiệu chung

Trong vài năm gần đây, lượng người dùng điện thoại thông minh chiếm tỉ lệ ngày càng lớn
trong tổng số người dùng điện thoại di động trên toàn thế giới. Bảo mật cho các tài nguyên
này là một vấn đề ngày càng được quan tâm [9]. Bên cạnh các phương pháp bảo mật truyền
thống như bảo mật bằng mật khẩu hoặc mã số, bảo mật bằng mẫu vẽ; phương pháp nhận
dạng khuôn mặt cũng bắt đầu được nghiên cứu và ứng dụng trên môi trường điện thoại thông
minh [5]. So với các phương pháp bảo mật khác, bảo mật bằng nhận dạng khuôn mặt có một
số ưu điểm như là thao tác xử lý tiện dụng hơn, khó bị đánh cắp mã truy cập và tận dụng
được tài nguyên của điện thoại. Tuy vậy, các nghiên cứu này chưa được triển khai nhiều trong

(1) Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội
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thực tế do nhiều hạn chế gặp phải trên môi trường di động, chẳng hạn như giới hạn của bộ
xử lý, dung lượng lưu trữ hạn chế, sự thiếu ổn định của kết nối dữ liệu và cả các vấn đề về
quyền riêng tư.

Là một bài toán nghiên cứu truyền thống [7], [13], [2], [4], [11] nhận dạng khuôn mặt đã
được nghiên cứu và ứng dụng trong các bài toán thực tiễn ở nhiều lĩnh vực như bảo mật truy
cập [12], nhận dạng người hay xác minh danh tính tự động, chống khủng bố [7], [1]. Các
tài liệu [13], [11] cung cấp những nghiên cứu chi tiết về các thuật toán nhận dạng khuôn
mặt. Nghiên cứu trong các tài liệu [7], [2], [4] đã phát triển hơn nữa các cơ sở lý thuyết sẵn
có và đưa ra các kết quả thực nghiệm thuyết phục. Mặc dù vậy, hầu hết các nghiên cứu này
không hướng đến việc thực thi trên các thiết bị di động, do đó yếu tố hiệu năng thường bị
bỏ qua trong quá trình thực nghiệm. Tác giả Kanghun Jeong và đồng nghiệp [6] đã tiến hành
nghiên cứu về tối ưu hóa hiệu năng cho điện thoại thông minh, tuy nhiên nghiên cứu của họ
chỉ thực hiện với một thuật toán nhận dạng khuôn mặt (PCA), chưa tiến hành thực nghiệm
với các thuật toán nhận dạng khuôn mặt phổ biến khác.

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày những kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả trong
nỗ lực xây dựng một hệ thống bảo mật ứng dụng trên điện thoại thông minh bằng nhận dạng
khuôn mặt. Thông qua so sánh thử nghiệm các thuật toán và các tiếp cận mới nhất trên từng
pha xử lý như Haar, LBP, PCA,..chúng tôi đề xuất lựa chọn kết hợp hai thuật toán LBP cho
phát hiện khuôn mặt, LBPH cho nhận dạng khuôn mặt và các xử lý bổ sung nhằm tăng
độ chính xác và hiệu năng nhận dạng. Toàn bộ hệ thống đã được cài đặt, triển khai và thử
nghiệm cho kết quả tương đối tích cực.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: Phần 2 giới thiệu mô hình tổng quát của
hệ thống nhận dạng khuôn mặt và đề xuất mô hình hệ thống kiểm soát truy cập ứng dụng
trên điện thoại thông minh bằng nhận dạng khuôn mặt. Phần 3 trình bày cơ sở lý thuyết nền
tảng và các nghiên cứu liên quan. Phần 4 trình bày kết quả thực nghiệm trên từng pha của
mô hình, so sánh phân tích và đề xuất phương pháp tiếp cận xây dựng hệ thống. Cuối cùng,
kết luận được trình bày ở phần 5 của bài báo.

2. Mô tả hệ thống

Quá trình nhận dạng khuôn mặt được thực hiện theo ba pha:

1) Phát hiện khuôn mặt - Face detection: Phát hiện các vùng có khuôn mặt trên hình ảnh
thu được. Quá trình này không bao gồm quá trình nhận dạng xem khuôn mặt đó là của
chủ thể nào.

2) Tiền xử lý - Face pre-processing: Tiền xử lý hình ảnh. Quá trình này điều chỉnh các
gương mặt trên các hình ảnh thu được để làm rõ khuôn mặt và bảo đảm tính tương đồng
giữa các khuôn mặt với nhau.
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Hình 1. Mô hình hệ thống kiểm soát truy cập ứng dụng trên điện thoại thông minh

3) Nhận dạng khuôn mặt - Face recognition: Quá trình này nhận dạng khuôn mặt trên một
hình ảnh thu được, so sánh với các khuôn mặt đã học và chọn ra gương mặt nào có
nhiều điểm tương đồng nhất

Mục tiêu của nhóm nghiên cứu là xây dựng một hệ thống xác thực quyền người dùng khi truy
cập ứng dụng trên điện thoại thông minh. Không giống như các hệ thống kiểm soát truy cập
kiểu mở khóa (unlock) khác, xác thực quyền truy cập vào một danh sách ứng dụng do người
dùng lựa chọn. Ưu điểm của hệ thống này là hướng đến quyền kiểm soát linh hoạt hơn, có
thể sử dụng bởi nhiều người sử dụng. Giải pháp cũng có khả năng phân quyền cho nhiều đối
tượng người sử dụng, mỗi người dùng khác nhau có một quyền sử dụng khác nhau, đem lại
lợi thế cho các ứng dụng kết nối Internet, Email hay các ứng dụng chứa các dữ liệu cá nhân.
Hệ thống hướng tới cho phép (1) Lựa chọn các ứng dụng cần bảo mật, (2) Huấn luyện, thu
thập ảnh nhận diện của các chủ thể, và (3) Kiểm soát truy cập như trình bày trong Hình 1.

3. Cơ sở lý thuyết

3.1. Phát hiện khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt là một pha quan trọng trong nhận dạng khuôn mặt, với mục đích là
tìm kiếm trong ảnh đầu vào một hoặc nhiều vùng ảnh tương ứng với khuôn mặt. Thực hiện
hiệu quả tác vụ này sẽ giúp cải thiện đáng kể tốc độ xử lý của cả quá trình nhận dạng khuôn
mặt. Hai thuật toán có kết quả nổi bật cho bài toán này trong thời gian gần đây là thuật toán
phân lớp Haar và thuật toán LBP.

3.1.1. Thuật toán phân lớp Haar: Thuật toán này được nghiên cứu bởi P. Viola và M.J.
Jones, còn được gọi là “Robust Real-Time Face Detection” [13]. Tư tưởng của thuật toán
phân lớp Haar là dựa trên các đặc trưng của khuôn mặt. Chẳng hạn, vùng có mặt trên khuôn
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Hình 2. Một số đặc trưng Haar like cơ bản

đặc trưng cạnh đặc trưng đường đặc trưng quanh tâm 

Hình 3. Các tập đặc trưng Haar like mở rộng

Hình 4. Tính toán giá trị LBP của pixel trung tâm [2]

mặt thông thường có màu sẫm hơn so với trán và má trên hình ảnh thu được và vùng miệng
cũng thường có màu đậm hơn má. Để thực hiện phát hiện gương mặt có kích thước bất kỳ,
thuật toán sẽ thực hiện việc so sánh trên nhiều lần trên mọi vị trí trên ảnh, do đó thông
thường mỗi bức ảnh đầu vào sẽ được kiểm tra hàng ngàn lần.

Thuật toán phân lớp Haar xây dựng một khái niệm gọi là đặc trưng Haar Like. Mỗi đặc
trưng Haar like là kết hợp của hai hay ba hình chữ nhật có màu trắng hoặc đen [10]. Hình
2 thể hiện một số đặc trưng Haar like cơ bản.

Ứng dụng trong bài toán nhận dạng mặt người, các đặc trưng cơ bản trên được mở rộng
thành ba tập đặc trưng cạnh, đường, quanh tâm như thể hiện ở Hình 3 dưới đây. Giá trị đặc
trưng Haar-Like được tính theo sự chênh lệch giữa tổng của các pixel của các vùng đen và
các vùng trắng.

3.1.2. LBP: Thuật toán LBP, được giới thiệu bởi Ojala và đồng nghiệp [8], sử dụng một
toán tử kernel 3× 3, tổng quát hóa cấu trúc không gian cục bộ của một ảnh, chỉ ra khả năng
phân tách cao của chúng cho sự phân lớp vân. Tại vị trí (xc, yc) cho trước, LBP được xác
định là một chuỗi nhị phân có trật tự dựa trên sự so sánh giá trị điểm ảnh của pixel trung
tâm (xc, yc) và 8 pixel lân cận của nó. Giá trị thập phân của chuỗi nhị phân này là giá trị
được biểu diễn bởi toán tử LBP cho pixel trung tâm. Giá trị thập phân LBP có thể được tính
bởi công thức:

LBP(xc, yc) =
7∑

n=0

s(gn − gc)2n (1)
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Hình 5. Các vùng lân cận của các tập (P,R) khác nhau [4]

trong đó, gc là giá trị điểm ảnh của pixel trung tâm (xc, yc); gn là giá trị điểm ảnh của pixel
thứ n trong 8 pixel lân cận của pixel trung tâm. Hàm sn được xác định theo công thức:

s(x) = 1 x ≥ 0

0 x < 0 (2)

Ahonen và đồng nghiệp [2] đã mở rộng thuật toán LBP để phục vụ bài toán nhận dạng khuôn
mặt. Thuật toán LBP tiếp tục được thực hiện với một lân cận tròn LBPP,R với các bán kính
khác nhau, trong đó P là số pixel lân cận trên một vòng tròn có bán kính R.

Nếu tọa độ của pixel tâm là (xc, yc) thì tọa độ của P pixel lân cận trên đường tròn tâm
(xc, yc) bán kính R (tính theo đường tròn lượng giác) là:

xp = xc +R× cos
2πp

P

yp = yc +R× sin
2πp

P
p ∈ {0, 1, · · · , P − 1} (3)

Từ các lý thuyết này, Ahonen và các đồng nghiệp [2] đã giới thiệu một phương pháp biểu
diễn khuôn mặt dựa trên LBP sử dụng cho nhận diện khuôn mặt. Để lấy được các thông tin
hình dạng khuôn mặt, hình ảnh đầu vào được chia ra làm nhiều mẫu nhỏ không chồng lên
nhau R0, R1, · · · , RM . Biểu đồ LBP được trích xuất từ từng vùng con, sau đó được kết hợp
để trở thành biểu đồ mở rộng được tính bằng công thức:

Hi =
∑
x,y

I{fl(x, y) = i} i = 0, 1, · · · , n− 1 (4)

trong đó n là số các nhãn được tạo ra bởi toán tử LBP, IA được xác định theo công thức:

I(A) = 1 A is true

0 A is false (5)

Biểu đồ sẽ bao gồm thông tin phân phối của các mẫu cục bộ như góc, điểm, vùng biên trên
toàn bộ ảnh.
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Hình 6. Phép tính LBP sử dụng cho nhận diện khuôn mặt (trái) và biểu diễn khuôn mặt dựa trên LBP (phải)
[4]

3.2. Nhận dạng khuôn mặt

Nguyên tắc chung của các phương pháp nhận dạng khuôn mặt hiện nay là thực hiện trích
chọn đặc trưng của ảnh cần nhận dạng và đối chiếu với đặc trưng của tập ảnh mẫu đã huấn
luyện. Sau đó dựa trên giá trị ngưỡng cho phép về sự khác nhau, quyết định sẽ được đưa ra.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét hai phương pháp tiếp cận khác nhau cho bài toán
trích chọn đặc trưng là tiếp cận toàn cục Eigenfaces-PCA và tiếp cận dựa trên các đặc điểm
cục bộ LBP.

3.2.1. Eigenfaces - PCA: Eigenfaces là tên được đặt cho một tập hợp vector riêng khi
chúng được sử dụng cho bài toán nhận dạng mặt người. Hướng tiếp cận sử dụng Eigenfaces
cho việc nhận dạng được phát triển bởi Sirovich và Kirby và được sử dụng bởi Matthew Turk
và Alex Pentland [11] trong phân loại khuôn mặt.

Các vector riêng có nguồn gốc từ ma trận hiệp phương sai của phân phối xác suất dựa
trên không gian vector nhiều chiều của các hình ảnh khuôn mặt. Điều này làm suy giảm kích
thước bằng cách thiết lập lại một bộ hình ảnh cơ bản nhỏ hơn của các ảnh ban đầu. Việc
phân loại sau đó có thể được thực hiện bằng cách so sánh các khuôn mặt được biểu diễn bởi
tập cơ bản.

Việc nhận dạng được thực hiện bằng cách chiếu một hình ảnh mới vào không gian con
được trải đầy bằng các Eigenfaces, sau đó phân loại khuôn mặt bằng cách so sánh vị trí của
nó trong không gian với những chủ thể đã biết. Thuật toán Eigenfaces được thể hiện như sau:
Cho X = x1, x2, · · · , xn là vector ngẫu nhiên với x1 ∈ Rd (xi biểu diễn một ma trận ảnh i

trong tập huấn luyện).

1. Tính toán trung bình µ:

µ =
1

n

n∑
i=1

xi (6)

2. Tính toán ma trận hiệp phương sai S:

S =
1

n

n∑
i=1

(xi − µ)(xi − µ)T (7)
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Hình 7. Toán tử LBP có thể làm giảm sự khác biệt khi biến đổi độ sáng

3. Tính toán giá trị riêng (eigenvalues γi) và vector riêng vi (eigenvectors)

Svi = γi × vi i = 1, 2, · · · , n (8)

4. Sắp xếp các vector riêng theo thứ tự giảm dần giá trị riêng. Chỉ giữ K vector riêng ứng
với k giá trị lớn nhất

Vector x quan sát thấy được biểu diễn với y = W T (x− µ) trong đó
W = {w1, w2, · · · , wk}, x có thể được tái tạo từ PCA với x = Wy + µ.

Ứng dụng trong bài toán nhận dạng khuôn mặt, phương pháp Eigenfaces được áp dụng để
nhận dạng qua các bước:

- Chiếu tập khuôn mặt huấn luyện vào không gian con PCA
- Chiếu ảnh cần nhận dạng vào không gian con vừa tạo ra từ tập huấn luyện
- Tìm khoảng cách nhỏ nhất khi so sánh ảnh chiếu đầu vào với các ảnh chiếu của tập trainning

3.2.2. LBPH: Thuật toán LBPH (Local Binary Pattern Histogram) [2] không coi ảnh như
một vector không gian nhiều chiều, mà thay vào đó mô tả các đặc trưng cục bộ của một đối
tượng. Thuật toán này được mở rộng ra từ thuật toán LBP. Ý tưởng cơ bản LBP là tính giá
trị cấu trúc cục bộ của một hình ảnh bằng cách so sánh từng pixel với các lân cận của nó,
xem điểm ảnh trung tâm như một ngưỡng. Theo định nghĩa này, toán tử LBP bất biến đối
với bất kỳ sự biến đổi độ sáng đều và bảo toàn trật tự mật độ các pixel trong một lân cận
cục bộ. Sau khi biểu diễn gương mặt thu được thành biểu đồ LBP, cần sử dụng thuật toán so
sánh 2 biểu đồ để tìm ra khoảng cách ngắn nhất giữa biểu đồ từ hình ảnh đầu vào với các
biếu đồ có được từ tập huấn luyện.

Đại lượng d biểu diễn độ tương tự giữa hai histograms, (H1 và H2) có thể được tính dựa
trên bốn phương pháp so sánh khác nhau:

a. Correlation

d(H1, H2) =

∑
I(H1(I)−H1)(H2(I)−H2)√∑

I(H1(I)−H1)2
∑

I(H2(I)−H2)2
(9)
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Hình 8. Một số ảnh sử dụng cho đánh giá nhận dạng

b. Chi-Square

d(H1, H2) =
∑
I

H1(I)−H2(I)

H1(I)
(10)

c. Intersection

d(H1, H2) =
∑
I

min(H1(I), H2(I)) (11)

d. Bhattacharyya

d(H1, H2) =

√
1− 1

H1 H2N2
×
∑
I

√
H1(I)×H2(I) (12)

Một số nghiên cứu [3] cho thấy phương pháp Correlation và Intersection phù hợp với tập dữ
liệu lớn, trong khi đó với Chi-Square và Bhattacharyya tỏ ra hiệu quả hơn với tập dữ liệu
trung bình và nhỏ.

4. Thực nghiệm và đánh giá

Đối với bất kỳ hệ thống nhận dạng khuôn mặt nào, độ chính xác luôn là ưu tiên hàng
đầu. Tuy nhiên, trên điện thoại thông minh thì tốc độ cũng là một yếu tố quan trọng. Do đó,
chúng tôi đã tiến hành cài đặt các phương pháp đã nghiên cứu vào từng pha của quá trình
nhận dạng. Các kết quả thực nghiệm này được phân tích và so sánh trên hai khía cạnh là độ
chính xác và hiệu năng, từ đó chọn ra giải pháp với hiệu năng tốt nhất cùng với độ chính
xác có thể chấp nhận được.

Dữ liệu chính phục vụ cho việc đánh giá thực nghiệm được tổng hợp từ hai nguồn: (1) Bộ
dữ liệu ảnh chuẩn trong lĩnh vực face detection Yale Face Database A, bao gồm 165 ảnh xám
của 15 cá nhân (mỗi người 11 ảnh). (2) Bộ dữ liệu ảnh BKStudent gồm 264 ảnh của 22 cá
nhân (mỗi người 12 ảnh), được chụp từ điện thoại thông minh. Toàn bộ các tính toán trong
thực nghiệm tại tất cả các pha đều được thực hiện dưới dạng các mô đun chương trình chạy
trên điện thoại HTC One S, với cấu hình RAM 1GB và CPU dualcore 1.5 GHz. Toàn bộ dữ
liệu, bao gồm các ảnh có thể không được chụp trực tiếp từ điện thoại, đều được lưu trữ trên
thẻ nhớ của điện thoại. Trong pha phát hiện khuôn mặt, tập ảnh thường được bổ sung trong
đánh giá để phân biệt độ chính xác giữa hai phương pháp.
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Hình 9. Phát hiện khuôn mặt được thực hiện trên một số ảnh nhận dạng

Hình 10. Biểu đồ so sánh tốc độ phát hiện vùng mặt khi sử dụng đặc trưng Haar-Like và LBP

4.1. Phát hiện khuôn mặt

Thông thường, các phương pháp phát hiện khuôn mặt đòi hỏi quá trình huấn luyện với số
lượng dữ liệu huấn luyện lớn (lớn hơn 1000 hình ảnh với ảnh có duy nhất một khuôn mặt và
lớn hơn 10000 hình ảnh với ảnh không chứa khuôn mặt).

Trong nội dung của nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng thư viện OpenCV đã có sẵn một
số bộ phát hiện Haar và LBP đã được huấn luyện trước.

Về tốc độ, quá trình thử nghiệm cho thấy: thời gian phát hiện khuôn mặt là khá nhỏ (vài
chục mili giây) và phương pháp LBP thể hiện khả năng vượt trội khi so sánh với phương
pháp đặc trưng Haar-Like. Để đánh giá sơ bộ, chúng tôi chạy một chương trình mở camera
điện thoại liên tục, di chuyển và thực hiện phát hiện trên những khung hình thu được từ
camera. Hình 10 mô tả thống kê thời gian phát hiện khuôn mặt cho lần lượt mỗi 50 khung
hình theo hai phương pháp.

Chúng tôi đánh giá thời gian phát hiện trung bình và tỉ lệ phát hiện đúng của hai phương
pháp trên tập gồm 100 ảnh test. Đây là các ảnh không chụp từ điện thoại trong tình huống
xác thực mà lấy từ phim ảnh, đời thường và được sao chép vào thẻ nhớ điện thoại. Thời gian
phát hiện trung bình đơn giản là tỷ số giữa tổng thời gian phát hiện và tổng số ảnh. Tỉ lệ
phát hiện đúng là thương số giữa số lượng khuôn mặt phát hiện đúng trên tổng số khuôn
mặt.

Nhận thấy đặc trưng của ảnh chụp khi xác thực qua camera của điện thoại là khoảng cách
từ khuôn mặt đến camera luôn bị giới hạn, do đó kích thước vùng ảnh chứa khuôn mặt cần
xác nhận luôn ở một độ lớn nhất định. Chúng tôi bổ sung bộ lọc vào thuật toán chỉ làm việc
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Bảng 1. Thời gian và tỷ lệ phát hiện đúng khuôn mặt trên tập ảnh thường, Yale và BKStudent.

Ảnh thường Yale BKStudent
Thời gian Phát hiện Thời gian Phát hiện Thời gian Phát hiện
trung bình đúng trung bình đúng trung bình đúng

Haar-like 31.5 ms 96% 17.5 ms 98.78% 21.1 ms 99.67%
Eigenfaces 11.2 ms 97% 7.1 ms 99.39% 8.4 ms 100%

Hình 11. Ảnh nhận dạng qua quá trình tiền xử lý

Bảng 2. Tốc độ tiền xử lý trung bình theo mili giây

Kích thước 64x64 128x128 320x320
Tập ảnh Yale BKStudent Yale BKStudent Yale BKStudent

Thời gian (ms) 5 16 6 15 7 18

trên các vùng ảnh khuôn mặt có kích thước lớn hơn 26% kích thước ảnh chụp. Kết quả thực
nghiệm trên bộ ảnh Yale và BKStudent đều cho khả năng phát hiện đúng rất cao và không
có nhiều khác biệt, như trình bày trong Bảng 1.

4.2. Tiền xử lý

Tiền xử lý không chỉ loại bỏ các thông tin thừa để cải thiện độ chính xác mà còn góp
phần giúp giảm khối lượng dữ liệu cần xử lý trong quá trình nhận dạng. Đối với hệ thống
được cài đặt trên điện thoại thông minh, đây là một bước quan trọng giúp cải thiện tốc độ
tính toán và mức độ phức tạp của thuật toán. Chúng tôi lựa chọn các kỹ thuật tiền xử lý sau:

- Đưa hình ảnh mặt phát hiện được về một kích cỡ cố định.
- Cân bằng histogram để giảm bớt độ tương phản của ảnh.
- Thực hiện một số biến đổi hình học như xoay, căn chỉnh, xê dịch khi cần thiết nhằm để

đôi mắt luôn ở trung tâm và ở một độ cao cố định.
- Cắt bỏ các phần thừa của gương mặt và những yếu tố ngoại cảnh bằng cách sử dụng mặt

nạ ê líp.

Việc đo lường thời gian tiền xử lý trung bình trên tập ảnh trên các kích cỡ khác nhau được
tiến hành để từ đó lựa chọn kích thước ảnh tối ưu cho toàn bộ hệ thống. Thời gian tiền xử
lý trung bình cho các ảnh đều rất nhỏ, như minh họa ở Bảng 2.

40



Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS - Số 164(10-2014)

Bảng 3. Tỉ lệ phần trăm độ chính xác nhận dạng khi không và có tiền xử lý

Yales BKStudent
Kích thước 64x64 128x128 64x64 128x128
Tiền xử lý Không Có Không Có Không Có Không Có

LBP 65.72 67,62 75.23 85,71 79.54 84,98 84.06 85,22
Eigenfaces 70.48 74,29 70.48 74,29 83.5 84,66 83.5 84,66

Thực nghiệm cũng cho thấy tiền xử lý giúp cải thiện độ chính xác nhận dạng khuôn mặt
ở cả hai phương pháp LBP và Eigenfaces, như minh họa ở Bảng 3.

4.3. Nhận dạng khuôn mặt

Nhóm nghiên cứu xây dựng kịch bản đánh giá kết quả nhận dạng khuôn mặt riêng với hai
phương pháp trích chọn đặc trưng Eigenfaces và LBPH. Để đánh giá độ chính xác nhận dạng
trong trường hợp ảnh nhận dạng và ảnh mẫu cùng một chủ thể (kịch bản I), dữ liệu huấn
luyện (train data) được thiết lập là ảnh của 13/15 người trong bộ ảnh Yale và 20/22 người
trong bộ ảnh BKStudent. Với mỗi người bộ ảnh huấn luyện là tập 4/11 ảnh đối với Yale và
4/12 ảnh đối với BKStudent, phần còn lại trong bộ ảnh của mỗi người dùng để chạy thử (test
data). Để đánh giá độ chính xác nhận dạng trong trường hợp ảnh nhận dạng chứa chủ thể
khác với các ảnh mẫu (kịch bản II), chúng tôi sử dụng toàn bộ các ảnh của hai người còn
lại trong Yale và BKStudent làm đầu vào, đối chiếu với dữ liệu ảnh huấn luyện.

Cả hai thuật toán Eigenfaces và LBPH đều được cài đặt và đánh giá kết quả khi chạy trên
điện thoại. Để tăng tốc độ thực hiện trên điện thoại thông minh, chúng tôi lựa chọn công
thức so sánh Chi-Square cho thuật toán LBPH. Cả 2 thuật toán đều trả về kết quả cuối cùng
là chỉ số dự đoán (predict) biểu hiện khoảng cách nhỏ nhất giữa bức ảnh đầu vào so với tập
training trước đó. Chỉ số này sẽ được so sánh với một mức ngưỡng được chọn ra trước đó
để xác định xem mặt người trong bức ảnh đầu vào có nằm trong tập training không. Nếu bé
hơn ngưỡng, ảnh đầu vào sẽ được xác định là đúng, lớn hơn sẽ là sai.

Gọi N là tổng số người của một bộ ảnh, k là số người có ảnh tham gia huấn luyện (trong
kịch bản đánh giá k = N − 2), m là tổng số ảnh trên một người, A là số ảnh dùng để huấn
luyện cho một người và B là số ảnh dùng để chạy đánh giá (A+B = m). Gọi x1 là số ảnh
khi chạy thử có kết quả đúng trong kịch bản I và x2 là số ảnh khi chạy thử có kết quả đúng
trong kịch bản II. Chúng tôi xác định độ chính xác nhận dạng trong kịch bản I và II (theo tỉ
lệ phần trăm) như sau:

P1 =
x1

k ∗B
∗ 100;P2 =

x2

m ∗ (N − k)
∗ 100 (13)

Kết quả thực nghiệm trong Bảng 4 cho thấy Eigenfaces và LBPH đều có khả năng nhận dạng
tương đối tốt. Trong khi kết quả của Eigenfaces không thay đổi nhiều với các kích cỡ vùng
ảnh khác nhau thì LBP tỏ ra cho kết quả tốt khi kích thước ảnh từ 128x128 trở lên.
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Bảng 4. Tỷ lệ phần trăm độ chính xác nhận dạng của hai thuật toán

64x64 128x128 320x320
Kịch bản I Yale BKStudent Yale BKStudent Yale BKStudent

LBP 67,62 84,98 85,71 85,22 86,67 89,77
Eigenfaces 74,29 84,66 74,29 84,66 76,19 84,66

64x64 128x128 320x320
Kịch bản II Yale BKStudent Yale BKStudent Yale BKStudent

LBP 81.82 95.45 77.28 95.45 81.82 87.5
Eigenfaces 72.73 91.67 72.73 87.5 72.73 91.67

Bảng 5. Thời gian trung bình trả về kết quả nhận dạng ảnh thu nhận từ camera điện thoại

320x320 128x128 64x64
Eigenfaces 7588ms 5324ms 4315ms

LBPH 4125ms 2171ms 1718ms

Chúng tôi tiến hành đo thời gian trung bình cho quá trình nhận dạng người thật đứng trước
camera điện thoại đối sánh với dữ liệu huấn luyện BKStudent. Bảng 5 trình bày thời gian
trung bình cho toàn bộ nhận dạng khuôn mặt. Để đảm bảo kết quả nhận dạng đúng, thời
gian trung bình thống kê không được tính riêng cho một lần ảnh (khung hình) mà được nhân
với hệ số c là số khung hình cần thiết để kết quả nhận dạng được đánh giá là đúng đến lần
thứ 3. Thuật toán LBPH cho kết quả tốt hơn so với thuật toán Eigenfaces, nguyên nhân thứ
nhất của sự khác biệt này là do có sự chênh lệch đáng kể về hiệu suất giữa tốc độ xử lý số
thực và tốc độ xử lý số nguyên trong quá trình tính toán. Thuật toán LBPH được thực hiện
với hầu hết là số nguyên, trong khi đó thuật toán Eigenfaces lại chủ yếu sử dụng số thực.
Sự chênh lệch này thể hiện rõ ràng khi quá trình được thực hiện trên môi trường điện thoại
thông minh. Kết quả nghiên cứu [6] cũng khẳng định điều này khi thực hiện 7 triệu lần các
phép tính cộng trừ nhân chia với các kiểu số khác nhau được thực hiện môi trường máy tính
(a) và điện thoại thông minh (b).

Nguyên nhân thứ hai là với thuật toán LBPH, giá trị của đúng và sai được phân bổ khá
rõ ràng ở hai bên ngưỡng. Trong khi đó với thuật toán Eigenfaces, giá trị dự đoán dao động
rộng, khó tìm được ngưỡng có thể phân tách hầu hết giá trị đúng và sai. Thời gian kiểm tra
người trước camera có đúng là người nằm trong tập training không sẽ tốn nhiều hơn so với
LBPH.

4.4. Đề xuất phương pháp kỹ thuật phát triển hệ thống

Tổng hợp lại, có thể nhận thấy khi thực hiện trên môi trường di động, phương pháp LBP
nhỉnh hơn Haar-Like trong phát hiện khuôn mặt. Phương pháp Eigenfaces hay PCA cho kết
quả nhận dạng thấp hơn LBPH nhưng ổn định, không phụ thuộc vào kích thước vùng ảnh ở
pha tiền xử lý. Điểm yếu của Eigenfaces là tốc độ nhận dạng thấp hơn.

Nhóm nghiên cứu lựa chọn phương án để xây dựng hệ thống sử dụng thuật toán LBP cho
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Giao diện các ứng dụng được 

bảo mật  

Giao diện thu thập ảnh 

huấn luyện 

Giao diện bảo mật khi 

truy cập vào ứng dụng  

Hình 12. Các giao diện của ứng dụng

Bảng 6. Một số trường hợp thử nghiệm với hệ thống

Ảnh Test Tiền xử lý Chỉ số Dự đoán Thời gian Thời gian Kết quả
predict tiền xử lý nhận dạng

75 3 17 ms 29 ms Đúng

79 16 51 ms 33 ms Sai

97 Không có 16 ms 34 ms Đúng

quá trình phát hiện khuôn mặt, thuật toán LBPH cho quá trình nhận dạng khuôn mặt kết hợp
với một số cải tiến trong kỹ thuật tiền xử lý. Đặc biệt kích cỡ ảnh đầu vào cho quá trình
nhận dạng là 128x128 pixel. Hệ thống mẫu thử đã được triển khai hoàn thiện trên môi trường
Android, thử nghiệm trên điện thoại Samsung Galaxy Mega và HTS One S với các tính năng
và giao diện được mô tả ở Hình 12.

Kết quả về độ chính xác nhận dạng và hiệu năng của ứng dụng đã được trình bày tại các
thử nghiệm nói trên.Chúng tôi cũng đã tiến hành thử nghiệm ứng dụng trong nhiều điều kiện
ánh sáng khác nhau. Nhìn chung ứng dụng hoạt động tương đối chính xác với ánh sáng đã
được huấn luyện, tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số sai lệch với các góc sáng chưa được huấn
luyện. Bảng 6 dưới đây trình bày một số trường hợp thử nghiệm với ngưỡng của thuật toán
LBP là 80.
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5. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu kết quả nghiên cứu thực nghiệm nhằm đề xuất một
cách tiếp cận phát triển hệ thống kiểm soát truy cập ứng dụng trên điện thoại thông minh.
Hai thuộc tính chất lượng của hệ thống được quan tâm hàng đầu là độ chính xác và hiệu
năng. Đối với bài toán phát hiện khuôn mặt, chúng tôi đã thử nghiệm các phương pháp trích
chọn đặc trưng Haar-Like và trích chọn đặc trưng LBP. Chúng tôi nghiên cứu, thử nghiệm
và so sánh tiếp cận toàn cục PCA và tiếp cận dựa trên đặc điểm cục bộ LBP cho bài toán
nhận dạng khuôn mặt, đồng thời với việc kết hợp các kỹ thuật tiền xử lý phù hợp.

Kết quả thực nghiệm và đánh giá cho thấy, đối với đặc trưng ảnh thu nhận và năng lực
tính toán trên điện thoại thông minh, sự kết hợp giữa phương pháp trích chọn đặc trưng LBP
và nhận dạng dựa trên LBP histogram đem lại kết quả khả quan. Nhóm nghiên cứu cũng
nhận thấy rằng để đạt được kết quả nhận dạng cao hơn cần xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện
đa dạng trên nhiều phương diện như ánh sáng, cảm xúc, điệu bộ. Ngoài ra, phương pháp đề
xuất hiện tại chưa quan tâm đến vấn đề giả mạo hình ảnh của chủ thể nhận dạng. Chúng tôi
đang tiến hành các nghiên cứu về phương pháp nhận diện vật thể sống để giải quyết vấn đề
trên và kết hợp với hệ thống hiện tại.

Lời cảm ơn

Nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn tới Trung tâm R&D Samsung Việt Nam đã hỗ trợ
thiết bị cơ sở vật chất thực hiện nghiên cứu và bạn Võ Hoàng Lan Ngọc đã tham gia cài đặt
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[2] Timo Ahonen, Abdenour Hadid, and Matti Pietikäinen. Face recognition with local binary patterns. In Computer

vision-eccv 2004, pages 469–481. Springer, 2004.
[3] Daniel Lélis Baggio. Mastering OpenCV with practical computer vision projects. Packt Publishing Ltd, 2012.
[4] Abdenour Hadid. The local binary pattern approach and its applications to face analysis. In Image Processing Theory,

Tools and Applications, 2008. IPTA 2008. First Workshops on, pages 1–9. IEEE, 2008.
[5] Iteeshree and R.K. Singh. Mixed pca for face recognition. International Journal of Advances in Engineering Science

and Technology, 3(2):70–79, 2014.
[6] Kanghun Jeong, Dongil Han, and Hyeonjoon Moon. Optimization of face recognition algorithms for smartphone

environment. International Journal of Security & Its Applications, 7(6), 2013.
[7] Ion Marqués. Face Recognition Algorithms. Proyecto fin de Carrera, 2010.
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