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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

Trong qui trình dựng khuôn mặt ba chiều từ hộp sọ dựa trên độ dày mô mềm, tác giả đề xuất ba thuật 

toán sau: 

- Tác giả đã đưa ra thuật toán dựng hộp sọ số hóa ba chiều từ ảnh hai chiều của hộp sọ. Trong thuật 

toán này, tác giả phân tích lỗi trượt phát sinh khi chụp ảnh làm ảnh hưởng đến hộp sọ kết quả. Từ sự 

phân tích này, tác giả đưa ra giải pháp điều chỉnh điểm đặc trưng sọ ba chiều tính được. Giải pháp góp 

phần giảm 13% đến 36% lỗi trung bình và lỗi lớn nhất khi so sánh các đặc trưng sọ ba chiều sau điều 

chỉnh với sọ gốc  so với trước khi điều chỉnh. 

- Tác giả đưa ra thuật toán trích chọn đặc trưng tự động trên hộp sọ số hóa ba chiều. Thuật toán này 

giúp hạn chế lỗi chủ quan phát sinh khi trích chọn bằng tay. Số lượng cũng như độ chính xác của các 

đặc trưng được trích chọn cũng cao hơn so với trích chọn thủ công. Thuật toán là sự kết hợp hiệu quả 

giữa phân đoạn dữ liệu và phép nhân cuộn. Trích chọn đặc trưng chỉ thực hiện trên bề mặt hộp sọ. Do 

đó, độ phức tạp của thuật toán giảm đi nhiều so với việc dùng mặt nạ ba chiều để trích chọn đặc trưng 

trên toàn bộ không gian chứa dữ liệu ba chiều. Thay vì độ phức tạp O(n3N) nay chỉ còn O(N) + O(n3N’). 

với N’<<N. 



- Tác giả đưa ra thuật toán dựng khuôn mặt ba chiều từ sọ dựa trên độ dày mô mềm. Độ dày mô mềm 

được ước lượng từ chính số đo của sọ đầu vào thay vì giá trị trung bình tính từ cơ sở dữ liệu. Nhờ vậy, 

khuôn mặt dựng lại sẽ mang dấu ấn cá nhân tương ứng với hộp sọ đầu vào. Biến đổi mặt mẫu dùng 

mạng RBF kết hợp với nội suy thêm mô mềm ở những vị trí chưa ước lượng được độ dày mô mềm từ số 

đo sọ nhằm tăng độ chính xác của khuôn mặt dựng lại. Độ chính xác của khuôn mặt khi kết hợp biến đổi 

mặt mẫu bằng RBF với nội suy mô mềm tăng lên 20% so với không nội suy mô mềm. Khi so sánh khuôn 

mặt dựng lại và khuôn mặt thật sai số trung bình là 1.2mm. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các kết quả của luận án có nhiều tiềm năng ứng dụng trong các 

vấn đề thực tiễn như nhận dạng, khoa học hình sự. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Dựng hình ba chiều 
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