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CHƯƠNG 1 

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHỨNG THỰC VÂN TAY 

TRONG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG 
 

I. Giới thiệu bài toán 

Hơn một thế kỉ qua, các ý tưởng về sử dụng đặc trưng trên cơ thể người đã hình 

thành nhằm giải quyết những khó khăn liên quan đến vấn đề nhận dạng tội phạm. Từ nền 

tảng đó, hệ thống sinh trắc học đã ra đời và ngày càng khẳng định lợi ích vô giá đối với 

việc thi hành luật pháp và pháp lý. Về cơ bản, hệ thống sinh trắc học là một hệ thống 

nhận dạng một con người dựa trên các đặc điểm sinh lý học và hành vi học của người đó. 

Một số đặc trưng sinh học của con người có thể được sử dụng trong các hệ thống này là 

vân tay, khuôn mặt, võng mạc mắt hoặc giọng nói với độ chính xác cao. Khả năng nhận 

dạng hoặc xác nhận một con người dựa trên những đặc trưng này có một số ưu điểm nổi 

bật hơn so với các phương pháp xác minh truyền thống dựa trên cơ sở biết trước (như mật 

khẩu, mã PIN, …) hoặc dựa trên cơ sở dấu hiệu (như khóa, thẻ, …). Trong đó, dấu vân 

tay nổi lên như một đặc trưng phổ biến và đáng tin cậy trong lĩnh vực nhận dạng con 

người. Nguyên nhân chính là do sử dụng dấu vân tay có một số lợi thế nổi bật. Đầu tiên, 

tính duy nhất của dấu vân tay đã được xác định và đứng vững trong suốt một thời gian 

dài, xác suất để có hai dấu vân tay giống nhau là một điều rất hiếm xảy ra. Hơn thế nữa, 

khác hơn so với khuôn mặt và giọng nói, dấu vân tay rất bền đối với tuổi tác cũng như 

không thể dễ dàng làm giả. Đồng thời, việc chấp nhận vân tay như một công cụ chứng 

thực bản thân đang ngày càng trở nên đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng. Vì thế, dấu vân 

tay trở thành một trong các lĩnh vực được nghiên cứu nhiều nhất hiện nay và đã có một số 

lượng lớn các nghiên cứu được thực hiện đối với vấn đề tự động khớp vân tay trong suốt 

hơn bốn thập kỉ qua. Các hệ thống tự động nhận dạng vân tay có hiệu suất cao cũng đang 

được phát triển rộng rãi và là lĩnh vực nghiên cứu nóng.  
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Ngày nay, khi trình độ khoa học kỹ thuật càng phát triển thì sự bảo mật trong mọi 

vấn đề cá nhân đều bị rình rập. Và ngân hàng là một trong những lĩnh vực cần mức bảo 

mật cao. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trong thực tế, ý tưởng kết hợp giữa chứng thực 

bằng vân tay, mã hóa thông tin và giao dịch trong ngân hàng đã được ươm mầm. Khoảng 

một thập kỉ trở lại đây, nhiều nghiên cứu về đề tài này đã được phát triển. Quá trình ứng 

dụng thực tế cũng mang lại những hiệu quả và tiện lợi hơn cả mong muốn. Nếu trước đây 

mọi người thường xuyên phải ghi nhớ cũng như ngăn ngừa người khác biết được mật 

khẩu (hay mã PIN) để truy cập vào tài khoản cá nhân trong ngân hàng, thì giờ đây mọi 

vấn đề đều được giải quyết dựa vào ý tưởng độc đáo nêu trên. Qui trình thao tác vẫn đơn 

giản và nhanh chóng như phương pháp sử dụng mã PIN hiện có nhưng độ an toàn được 

nâng lên đáng kể. Ứng dụng này hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên số hóa với tính năng bảo 

mật cao cho lĩnh vực giao dịch truyền thống trong giai đoạn tiếp theo của lịch sử loài 

người. 

 

II. Sơ lược hệ thống chứng thực vân tay 

2.1 Tổng quan hệ thống 

Một hệ thống sinh trắc học dựa trên dấu vân tay về cơ bản là một hệ thống nhận 

dạng mẫu, trong đó nhận dạng một con người bằng cách xác định tính chất xác thực của 

dấu vân tay của họ. Tùy thuộc vào hoàn cảnh áp dụng, một hệ thống sinh trắc học dựa 

trên cơ sở dấu vân tay có thể được gọi là hệ thống chứng thực (verification system) hoặc 

hệ thống xác định (identification system): 

• Hệ thống chứng thực vân tay sẽ chứng minh chính xác sự đồng nhất của một người bằng 

cách lấy dấu vân tay của người đó so sánh với mẫu dấu vân tay của chính họ đã được lưu 

trữ trong hệ thống. Nó thể hiện phép so sánh một – một để xác định tính đồng nhất của 

một người là đúng hay không đúng. 

• Hệ thống xác định vân tay sẽ nhận ra một con người bằng cách tìm kiếm một mẫu trong 

cơ sở dữ liệu để khớp. Nó thể hiện phép so sánh một – nhiều để xác minh nhân dạng của 

con người. 
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Sơ đồ của của hệ thống chứng thực vân tay và hệ thống nhận dạng vân tay được 

mô tả trên hình 1. Kết nạp thêm người (user enrollment) là công việc thông thường của cả 

hai hệ thống. Quá trình kết nạp có chức năng đăng ký một người dùng vào hệ thống cơ sở 

dữ liệu sinh trắc học. Trong quy trình này, một máy quét sẽ thu thập dấu vân tay dưới 

dạng dữ liệu thô. Một quá trình kiểm tra chất lượng dữ liệu được thực hiện để đảm bảo 

vân tay thu được có thể xử lý được ở các giai đoạn tiếp theo. Nhằm thuận tiện cho việc 

khớp vân tay, dữ liệu thô ban đầu sẽ được xử lý tiếp bằng cách rút trích đặc trưng để vừa 

nhỏ gọn nhưng không mất thông tin liên quan đến tính duy nhất của vân tay, đó gọi là 

mẫu.  

Hệ thống chứng thực bằng vân tay sẽ tiến hành xác nhận một cá nhân tại một điểm 

truy cập bất kỳ nào đó. Trong quá trình thực hiện, tên người hoặc mã PIN (Personal 

Identification Number) được đưa vào. Đồng thời, máy quét sẽ chụp dấu vân tay của 

người được nhận dạng và chuyển nó thành dạng dữ liệu số và sau đó rút trích đặc trưng 

trên vân tay tương tự như trong quá trình kết nạp. Cuối cùng toàn bộ thông tin được 

chuyển đến bộ phận khớp đặc trưng, ở đó vân tay được so sánh với mẫu mà người đó đã 

lưu trong cơ sở dữ liệu với tên hay mã PIN đã nhập. 

 
Hình 1: Các sơ đồ khối của quá trình kết nạp, chứng thực và xác định 
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Ngược lại, trong hệ thống xác định bằng vân tay, mã PIN không được cung cấp, hệ 

thống sẽ phải thực hiện so sánh dấu vân tay đầu vào với tất cả các mẫu trong cơ sở dữ 

liệu. Kết quả đầu ra chính là sự nhận dạng một người dựa trên sự đồng nhất của vân tay 

đầu vào với mẫu của một người đã được lưu trong cơ sở dữ liệu hoặc là không nhận dạng 

được. Do phải tính toán nhiều khi nhận dạng trong một cơ sở dữ liệu lớn, các kĩ thuật 

phân lớp và kĩ thuật đánh chỉ số vân tay được sử dụng để giới hạn số lượng mẫu phải 

thực hiện khớp với vân tay đầu vào. 

Trong đề tài này sẽ tập trung vào hệ thống chứng thực vân tay để xác định khách 

hàng cần giao dịch có đúng là chủ tài khoản cần kết nối hay không trong cơ sở dữ liệu 

của ngân hàng. 

2.2 Giới thiệu vân tay 

Vân tay là một trong những đặc trưng sinh học được xem như duy nhất và không 

đổi của con người theo thời gian. Một dấu vân tay được tạo thành từ vết hằn của các 

đường vân trên một đầu ngón tay. Theo định nghĩa, đường vân là một đoạn cong đơn, và 

đường rãnh là vùng nằm giữa hai đường vân kề nhau. Khi phân tích mẫu vân tay ở nhiều 

tỉ lệ khác nhau sẽ thu được nhiều dạng đặc trưng khác nhau. 

• Về mặt tổng thể, đường vân có thể được phác họa theo các mẫu như hình 2. Trong đó, 

những điểm khác thường (singular points) – thường gọi là core và delta (kí hiệu lần lượt 

bởi hình vuông và tam giác trong hình 2) – là một loại điểm điều khiển được bao phủ 

xung quanh bởi các đường vân. Những điểm khác thường và hình dạng thô của đường 

vân rất quan trọng trong việc phân loại và đánh chỉ số vân tay. Tuy nhiên, tính không duy 

nhất của chúng không mang lại hiệu quả cho quá trình so khớp chính xác. Hình dạng bên 

ngoài của vân tay, hướng và tần số ảnh vân tay cũng thuộc về các đặc trưng có thể nhận 

dạng được ở mức tổng thể này.  
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Hình 2: Mẫu vân tay ở mức thô sơ dựa vào core và delta 

a) vòng trái (left loop) b) vòng phải (right loop) 

c) vòng xoắn (whorl) d) hình cung (arch) 

e) tented arch 

• Ở mức cục bộ, vân tay được xác định với khoảng 150 đặc trưng khác nhau của đường vân 

– hay còn gọi là điểm vụn vặt. Những đặc trưng cục bộ này không được phân bổ đều trên 

vân tay. Hầu hết phụ thuộc nhiều vào điều kiện vết hằn và chất lượng vân tay. Hai đặc 

trưng đường vân nổi bật nhất là điểm kết thúc (ridge ending) và điểm rẽ nhánh (ridge 

bifurcation). Chúng còn được gọi là điểm kì dị (minutiae). Theo định nghĩa, một điểm kết 

thúc là điểm mà tại đó đường vân kết thúc đột ngột. Và một điểm rẽ nhánh là điểm mà tại 

đó đường vân phân nhánh thành các đường vân khác. Thông thường một ảnh vân tay chất 

lượng tốt chứa từ 40 đến 100 điểm kì dị.  
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Hình 3: Điểm kì dị 

a) Điểm kì dị được xác định dựa vào vị trí và hướng 

b) Điểm kì dị đặt trong ảnh vân tay 

Các điểm kì dị của vân tay có thể thu được nhiều hay ít phụ thuộc rất lớn vào chất 

lượng ảnh vân tay. Tuy nhiên rất khó để định nghĩa chính xác cũng như phân biệt chất 

lượng ảnh khi trạng thái các ngón tay khác nhau. Các	đường	vân	nhô	rất	thấp	(ngón	tay	

của	những	người	công	nhân	hoặc	người	già),	ngón	tay	quá	ẩm	và	quá	khô,	hoặc	lấy	mẫu	

vân	tay	không	đúng	cách	thì	hầu	hết	các	máy	quét	đều	đưa	ra	ảnh	có	chất	lượng	thấp	

(hình	4).	

 
Hình 4: Hình ảnh của dấu vân tay thu được từ máy quét quang 

a) Ảnh vân tay chất lượng cao b) Ảnh từ ngón tay khô 

c) Ảnh từ ngón tay ẩm ướt  d) Ảnh vân tay chất lượng kém 
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III. Hướng giải quyết 

Trong phần giới thiệu bài toán, chúng tôi đã nêu rõ mục tiêu của đề tài là xây dựng 

hệ thống chứng thực vân tay nhằm giải quyết những khó khăn nảy sinh trong suốt quá 

trình giao dịch giữa khách hàng và ngân hàng. Hệ thống này sẽ dựa trên việc so sánh vân 

tay thu trực tiếp từ khách hàng với các mẫu vân tay thu từ chủ tài khoản đã được lưu trữ 

trong cơ sở dữ liệu tại ngân hàng chính. Chính vì thế, luận văn sẽ bao gồm hai quá trình 

chính cần giải quyết là chứng thực và mã hóa. 

3.1 Quá trình chứng thực 

Các phương pháp chứng thực vân tay kinh điển hầu hết là dựa trên việc so khớp 

các đặc trưng của vân tay. Hiện nay có hai cách tiếp cận khi so khớp đặc trưng của hai 

vân tay: 

• Cách 1: Dựa trên so khớp những đặc trưng cục bộ trên hai vân tay (điểm kết thúc, điểm rẽ 

nhánh,…) 

• Cách 2:  So khớp toàn bộ đặc trưng của vân tay ( đặc trưng cục bộ, core, delta,…) 

Thực chất đây chỉ là hai mức độ của quá trình chứng thực, trong cách 2 đã bao 

gồm cách 1. Đối với cách 2 việc so sánh toàn bộ đặc trưng của hai vân tay thì tất nhiên độ 

chính xác sẽ cao hơn cách 1, tuy nhiên đây là một công việc phức tạp và đòi hỏi tính toán 

nhiều sẽ gây mất nhiều thời gian cho quá trình chứng thực. Bên cạnh đó, do đặc tính của 

các đặc trưng trên vân tay, nếu như không phải so sánh quá nhiều cơ sở dữ liệu thì các 

điểm đặc trưng cục bộ cũng đủ để chúng ta chứng thực dấu vân tay.  

Do yêu cầu của bài toán, mỗi lượt chứng thực chúng ta chỉ thực hiện so khớp vân 

tay đầu vào với ba vân tay đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nên chúng tôi lựa chọn 

cách so khớp đặc trưng cục bộ để thực hiện đề tài này, nhằm đảm bảo thời gian chứng 

thực nhanh đồng thời cũng vẫn đảm bảo được độ chính xác của quá trình chứng thực. 

3.1.1 Tiền xử lý 

Tính chính xác của quá trình chứng thực phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng ảnh 

đầu vào. Do nhiều điều kiện (điều kiện da, máy cảm biến, cách lấy vân tay, …) mà ảnh 
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vân tay thu được nếu có chất lượng không tốt thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả của 

quá trình chứng thực. Do đó, bước tiền xử lý của quá trình chứng thực cần phải kiểm tra 

và cải thiện chất lượng ảnh để tăng hiệu quả cho quá trình chứng thực. Qua nghiên cứu 

một số bài viết của những người nghiên cứu trước, chúng tôi lựa chọn phương pháp cải 

thiện chất lượng ảnh bằng bộ lọc Gabor. Đây là một bộ lọc tuyến tính có khả năng khử 

nhiễu tốt và phục hồi đáng kể các đường vân kém chất lượng hoặc bị đứt, giúp tăng 

cường chất lượng của ảnh vân tay với hiệu quả khá tốt. Sau đó, ảnh sẽ được làm mãnh để 

hỗ trợ cho giai đoạn rút trích đặc trưng. 

3.1.2 Rút trích đặc trưng 

Việc rút trích đặc trưng được thực hiện qua 2 giai đoạn: rút trích đặc trưng thô và 

loại đặc trưng sai. Đặc trưng thô được rút trích bằng phương pháp sử dụng mặt nạ 3x3 

quét trên từng điểm ảnh để nhận diện và phân loại các đặc trưng. Áp dụng thuật toán 

kiểm tra tính hợp lệ của điểm kì dị của hai tác giả Tico và Kuosmanen để loại các đặc 

trưng sai. 

Trong giao dịch ngân hàng, tại một thời điểm ước tính có khoảng hàng nghìn lượt 

truy cập, do đó việc truyền vectơ đặc trưng thay vì truyền ảnh sẽ giảm tải rất nhiều cho 

đường truyền về máy chủ tại ngân hàng. 

3.1.3 So khớp đặc trưng 

Chúng tôi thực hiện so khớp trực tiếp hai vectơ đặc trưng của hai ảnh vân tay đầu 

vào để tìm ra số đặc trưng khớp nhau giữa hai ảnh. So khớp từng đặc trưng ở mỗi vân tay 

bằng phương pháp KNN (k- nearest neighbor) để tìm ra các cặp đặc trưng gần nhau nhất 

giữa hai ảnh. Sau đó, so sánh khoảng cách của chúng với ngưỡng α (phụ thuộc vào kích 

thước ảnh vân tay) và so sánh loại đặc trưng, nếu khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 

ngưỡng α và đồng thời hai đặc trưng cùng loại thì hai đặc trưng đó khớp nhau, ngược lại 

là không khớp.  

Số lượng đặc trưng khớp nhau giữa  hai ảnh sẽ cho ta phần trăm khớp của hai ảnh. 

Kết quả cuối cùng sẽ là tổng hợp phần trăm khớp của ba cặp ảnh (so khớp ảnh đầu vào 

với lần lượt ba ảnh lưu trong cơ sở dữ liệu). Nếu kết quả đó lớn hơn ngưỡng γ (được rút 
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ra từ kết quả thực nghiệm) thì vân tay đầu vào và vân tay trong cơ sở dữ liệu là của cùng 

một người và ngược lại. 

3.2 Quá trình bảo mật 

Tính an toàn và bảo mật là vấn đề đang được quan tâm rất nhiều trong giao dịch 

ngân hàng hiện nay. Do đó để đảm bảo an toàn, giai đoạn chứng thực sẽ được thực hiện 

trực tiếp tại ngân hàng chủ, vectơ đặc trưng sẽ được mã hóa tại điểm truy cập và truyền 

về máy chủ, sau đó sẽ được giải mã để tiếp tục thực hiện quá trình chứng thực. Thuật 

toán mã hóa và giải mã yêu cầu độ an toàn cao nhưng đồng thời phải đảm bảo thời gian 

nhanh vì đây là giao dịch trực tuyến. 

Mã hóa là phương pháp để biến thông tin từ định dạng bình thường (plain text) 

sang dạng thông tin không thể hiểu được (cipher text) .Giải mã là phương pháp để đưa từ 

dạng thông tin đã được mã hóa về dạng thông tin ban đầu – là quá trình ngược của mã 

hóa.  

Trong lĩnh vực mật mã, có hai kỹ thuật mã hóa được sử dụng đó làm mã hóa bất 

đối xứng và mã hóa đối xứng. 

• Mã hóa bất đối xứng 

Còn được gọi với một cái tên khác là mã hoá khoá công khai (Public Key 

Cryptography), mã hóa bất đối xứng sử dụng một cặp chìa khóa có liên quan với nhau về 

mặt toán học, một chìa công khai dùng để mã hoá (public key) và một chìa bí mật dùng 

để giải mã (private key). Kỹ thuật này được gọi là mã hoá công khai vì khoá dùng cho 

việc mã hoá được công khai cho tất cả mọi người. Một người bất kỳ có thể dùng khoá 

này để mã hoá dữ liệu nhưng chỉ duy nhất người có khoá giải mã tương ứng mới có thể 

đọc được dữ liệu mà thôi. Một số thuật toán bất đối xứng thông dụng là : RSA, Elliptic 

Curve, ElGamal, Diffie Hellman, …. Mã hóa bất đối xứng được đánh giá là rất an toàn 

nhưng tốc độ xử lý khá chậm. 

• Mã hóa đối xứng 

Còn được gọi với một cái tên khác là mã hoá khoá bí mật (Private Key 

Cryptography), là phương pháp sử dụng cùng một khóa để bảo mật dữ liệu, khóa này vừa 



~	14	~	
	

dùng để mã hoá và giải mã dữ liệu. Khóa phải được đảm bảo bí mật vì một khi ai đó biết 

được khóa thì có thể giải mã được dữ liệu. Độ an toàn của mã hóa đối xứng phụ thuộc 

vào độ dài của khóa, khóa càng phức tạp thì bảo mật càng cao. 

Hiện nay, ba thuật toán mã hóa đối xứng được sử dụng nhiều: DES, 3DES, AES. 

• DES (Data Encryption Standard) được phát triển bởi Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Hoa 

Kỳ. DES mã hóa dữ liệu theo từng block 64-bit với một khóa 56-bit với 8-bit chẵn lẽ 

(parity bit). Chính vì độ dài của khóa ngắn nên DES là một thuật toán mã hóa yếu, thuật 

toán mã hóa này đã từng bị bẻ khóa trong vòng 24 giờ. 

• 3DES (Triple Data Encryption Standard) là DES được bổ sung thêm một số tính năng 

cao cấp, nó thực hiện mã hóa dữ liệu thông qua việc xử lý mỗi block 3 lần và mỗi lần với 

một khóa khác nhau.Trước hết nó sẽ dùng một khóa để mã hóa plain-text thì ciphertext, 

sau đó lại tiếp tục dùng một khóa khác nửa để mã hóa ciphertext, và tiếp tiệp mã hóa 

ciphertext này với khóa thứ 3, nghĩa là 3DES sử dụng một khóa 168-bit, nên đó an toàn 

hơn và tất nhiên là việc xử lý sẽ chậm hơn DES. 

•  AES (Avandted Encryption Standard) là một thuật toán mã khối lặp, khá an toàn và rất 

khó tấn công, đã được chính phủ Hoa kỳ áp dụng làm tiêu chuẩn mã hóa, được tạo ra để 

thay thế DES. AES không chỉ nhanh hơn mà còn mã hoá an toàn hơn nên ngày nay được 

sử dụng rất nhiều. AES có khả năng hổ trợ khóa có độ dài 128-bit, 192-bit, 256-bit đảm 

bảo được tính an toàn cho thuật toán. 

Do ứng dụng đòi hỏi độ an toàn cao đồng thời thời gian xử lý nhanh nên chúng tôi 

lựa chọn sử dụng thuật toán mã hóa AES để tiến hành mã hóa và giải mã trong ứng dụng 

này vì những ưu điểm nêu trên của AES. 

CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ TOÁN HỌC 
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I. Thuật toán mã hóa AES (Advanced Encryption Standard) 

Trong mật mã học, mã hóa là phương pháp để biến thông tin từ định dạng bình 

thường sang dạng thông tin không thể hiểu được nếu không có phương tiện giải mã. 

Giải mã là phương pháp để đưa từ dạng thông tin đã được mã hóa về dạng thông tin ban 

đầu, quá trình ngược của mã hóa. 

AES ( viết tắt của Advanced Encryption Standard – Thuật toán mã hóa tiên tiến ) 

là một thuật toán mã hóa khối được thiết kế bởi  Rijndael. Thuật toán AES làm việc với 

khối dữ liệu 128 bit và khóa độ dài là 128 bit, 192 bit và 256 bit. 

Mã hóa dùng AES là mã hóa khối lặp gồm nhiều chu trình, các khóa con sử dụng 

trong các chu trình được tạo ra bởi quá trình tạo khóa con Rijndael. 

Số vòng lặp (kí hiệu là Nr) phụ thuộc vào độ dài khóa : 

• Nr = 10 nếu khóa dài 128 bit 

• Nr = 12 nếu khóa có độ dài 192 bit   

• Nr = 14 nếu độ dài của khóa là 256 bit 

1.1 Thuật toán AES 

• Với văn bản cho trước x, khởi tạo Trạng thái (State) là x và thực hiện phép toán 

ADDROUNDKEY để tiến hành XOR khóa (ROUNDKEY) với trạng thái. 

• Với mỗi vòng lặp trong Nr – 1 vòng đầu tiên, thực hiện lần lượt các phép toán sau 

o phép toán thay thế (còn gọi là SUBBYTES) đối với trạng thái bằng cách sử dụng một S-

box;  

o phép hoán vị SHIFTROWS đối với trạng thái; 

o phép toán MIXCOLUMNS đối với trạng thái; 

o Phép toán ADDROUNDKEY 

• Thực hiện các phép toán SUBBYTES, SHIFTROWS và ADDROUNDKEY. 

• Định nghĩa văn bản mã y là một trạng thái. 
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Hình 5: Mô hình mã hóa và giải mã bằng thuật toán AES 

Sau đây sẽ đi vào chi tiết việc định nghĩa “trạng thái” cũng như nội dung các phép 

toán được sử dụng trong thuật toán AES. 

1.1.1 Trạng thái (State) 

Các phép toán bên trong của Rijndael đều được thực hiện trên một mảng byte 2 

chiều gọi là trạng thái. Mỗi trạng thái bao gồm 4 dòng byte. Mỗi dòng chứa Nb byte với 

Nb là độ dài chuỗi nhập đã chia cho 32. Trong mảng trạng thái (kí hiệu là s), mỗi byte có 

2 chỉ số: chỉ số dòng r (nằm trong khoảng 0 4r < ) và chỉ số cột c (nằm trong khoảng 

0 c Nb< ). Trong hệ mã AES, Nb sẽ được cố định là 4. 

Lúc bắt đầu hay kết thúc thao tác mã hóa và giải mã, các byte của dữ liệu mã đầu 

vào hay đầu ra được sao chép vào mảng trạng thái này theo thứ tự như hình sau 
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        Các byte đầu vào          Mảng trạng thái mã          Các byte đầu ra 

Hình 6: Đầu vào và đầu ra của chuỗi trạng thái mã 

Do đó, lúc bắt đầu mã hóa hay giải mã, mảng đầu vào in được sao chép vào mảng 

trạng thái theo công thức sau 

s[r,c] = in[r + 4c]   với 0 4r <  và 0 c Nb<   (1) 

đồng thời khi hoàn thành mã hóa, trạng thái được sao chép cho mảng đầu ra out như sau 

out[r + 4c] = s[r,c]  với 0 4r <  và 0 c Nb<   (2) 

1.1.2 Phép biến đổi SubBytes 

Đây là một phép thay thế byte không tuyến tính. Phép biến đổi này thao tác trên 

mỗi byte của trạng thái một cách độc lập để tạo ra một giá trị byte mới bằng cách sử dụng 

một bảng thay thế S-box.  

 
Hình 7: SubBytes thao tác trên mỗi byte trong trạng thái một cách độc lập 

 

Bảng 1: Bảng S-Box 
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Phép thay thế này có thể đảo ngược và được xây dựng bằng cách tạo nên hai phép 

biến đổi 

• Đầu tiên lấy nghịch đảo nhân trong trường hữu hạn. Trong đó, phần tử {00} được ánh xạ 

với chính nó. 

• Tiếp theo áp dụng phép biến đổi affine trong GF(2) theo công thức sau 

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

1 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 1 0

b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b

= + (3) 

1.1.3 Phép biến đổi SubRows 

Phép biến đổi này được thực hiện riêng lẻ đối với mỗi 3 dòng cuối của trạng thái 

bằng cách dịch chuyển đều đặn các byte trên 1 dòng sao cho 

, ,( [ , ])modr c r c h r Nb Nbs s +=   với 0 4r <  và 0 c Nb<    (4) 

trong đó tổng dịch chuyển h[r,Nb] phụ thuộc vào số dòng (r) và độ dài khối như sau 
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Hình 8: ShiftRows thao thác độc lập trên các dòng trong trạng thái 

Bảng 2: Khoảng dịch chuyển tương ứng với số dòng và độ dài khối khác nhau 

h[r,Nb] 
dòng (r) 

1 2 3 

Nb 

4 1 2 3 

6 1 2 3 

8 1 3 4 

1.1.4 Phép biến đổi MixColumns 

Phép biến đổi này thao tác một cách độc lập trên mỗi cột của trạng thái và xem 

mỗi cột như một đa thức bậc 4. 

Ở dạng ma trận, phép biến đổi được dùng theo phương trình sau 
'
0, 0,
'
1, 1,

'
2,2,

'
3,3,

02 03 01 01
01 02 03 01
01 01 02 03
03 01 01 02

c c

c c

cc

cc

s s
s s

ss
ss

=   với 0 c Nb<  (5) 

trong đó tất cả giá trị là các phần tử thuộc trường hữu hạn. 

 
Hình 9: MixColumns thao tác độc lập trên mỗi cột trong trạng thái 
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1.1.5 Phép biến đổi XorRoundKey (AddRoundKey) 

Trong phép biến đổi này, Nb từ được thêm vào các cột của trạng thái từ bảng liệt 

kê khóa (sẽ được mô tả phía sau) sao cho 

0 1 2 3 0 1 2 3 *[ , , , ] [ , , , ] [ ]c c c c c c c c round Nb cb b b b b b b b w +=   với 0 c Nb<  (6) 

trong đó [wi] là từ trong bản liệt kê khóa và “round” là số vòng trong khoảng 

1 round Nr . Số vòng bắt đầu từ 1 vì có một điều kiện về khóa khởi tạo trước hàm 

vòng. 

 
Hình 10: Các từ trong bản liệt kê khóa được XOR với các cột trong trạng thái 

1.2 Giải mã AES 

AES là hệ mã đối xứng nên các bước của quá trình giải mã chính là các bước 

ngược lại với các bước của quá trình mã hóa. 

1.2.1 Phép biến đổi Inverse ShiftRow 

Phép biến đổi này được thực hiện riêng lẻ đối với mỗi 3 dòng cuối của trạng thái 

bằng cách dịch chuyển đều đặn các byte trên 1 dòng sao cho 
'
,( [ , ])mod ,r c h r Nb Nb r cs s+ =   với 0 4r <  và 0 c Nb<   (7) 

trong đó h[r,Nb] được xác định theo bảng 2. 

1.2.2 Phép biến đổi Inverse SubBytes 

Sử dụng bảng S-Box inverse để thực hiện phép biến Inverse SubBytes. 
'

( 2)mod8 ( 5)mod8 ( 7)mod8 , {05}i i i i ib b b b d trong do d+ + += =  (8) 
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Bảng 3: Bảng S-Box inverse 

 

1.2.3 Phép biến đổi Inverse XorRoundKey (AddRoundKey) 

Biến đổi AddRoundKey cũng là nghịch đảo của chính nó. 

1.2.4 Phép biến đổi Inverse MixColumns 

Tương tự phép biến đổi mixColumns nhưng các trạng thái được tính theo 

phương trình sau: 
'
0, 0,
'
1, 1,

'
2,2,

'
3,3,

0 0 0 09
09 0 0 0
0 09 0 0
0 0 09 0

c c

c c

cc

cc

s se b d
s se b d

d e b ss
b d e ss

=   với 0 c Nb<  (9) 

trong đó tất cả giá trị là các phần tử thuộc trường hữu hạn. 

1.3 Bảng liệt kê khóa 

Các khóa vòng được phát sinh từ khóa mã bằng bản liệt kê khóa. Thao tác này bao 

gồm 2 bước chính: mở rộng khóa và chọn khóa vòng. Nguyên tắc cơ bản được thể hiện 

như sau 

• Tổng số bit khóa vòng bằng độ dài khối nhân với số vòng cộng thêm 1 (ví dụ: với độ dài 

khối là 128 và có 10 vòng thì cần 1408 bit khóa vòng). 
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• Khóa mã được mở rộng thành một khóa mở rộng. 

• Các khóa vòng được lấy từ khóa mở rộng trên theo cách sau: khóa vòng đầu tiên gồm có 

Nb từ đầu tiên, khóa vòng thứ hai gồm Nb từ tiếp theo và cứ tiếp tục cho đến hết. 

Mở rộng khóa 

Khóa mở rộng là một mảng tuyến tính từ các từ 4 byte và được kí hiệu là 

[ *( 1)]W Nb Nr + . Nk từ đầu tiên chứa khóa mã. Tất cả các từ khác được định nghĩa đệ quy 

theo các từ có chỉ số nhỏ hơn. Hàm mở rộng khóa phụ thuộc vào giá trị Nk. 

Các hằng số vòng độc lập với Nk và được định nghĩa là 
[ ] ( [ ], '00 ', '00 ', '00 ')Rcon i RC i=   (10) 

trong đó RC[i] đại diện cho một phần tử trong GF(28) với giá trị x(i-1) sao cho 

( 1)

[1] 1
[ ] ( [ 1]) i

RC
RC i x RC i x

=

= =
  (11)

 
 

II. Cây k chiều (kd tree) 

Trong khoa học máy tính, một cây k chiều (kd tree hay k-dimentional tree) là một 

cấu trúc dữ liệu chia cắt không gian dùng để tổ chức các điểm trong một không gian k 

chiều. Đây là một cấu trúc dữ liệu hữu ích cho nhiều ứng dụng tìm kiếm bao gồm một 

khóa tìm kiếm đa chiều (ví dụ: tìm kiếm trong khoảng và tìm kiếm láng giềng gần nhất). 

Có thể nói cây k chiều là một trường hợp đặc biệt của cấu trúc dữ liệu cây. 

2.1 Tổng quát 

Cây k chiều là một cây nhị phân mà mỗi node là một điểm có k chiều. Mỗi node 

không phải node lá sẽ sinh ra một siêu phẳng phân cách chia không gian hiện tại thành 

hai không gian con. Các điểm nằm bên trái siêu phẳng đại diện cho cây con bên trái của 

node đó và các điểm nằm bên phải siêu phẳng đại diện cho cây con bên phải. 
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2.2 Xây dựng cây k chiều  

Cây k chiều là một cấu trúc mạnh mẽ dựa vào việc chia nhỏ đệ quy một tập điểm 

với trục thẳng hàng trên siêu phẳng. Vì có nhiều cách chọn mặt phẳng phân tách theo trục 

nên ta có nhiều cách xây dựng cây k chiều khác nhau. 

Một phương pháp phổ biến là xây dựng cây k chiều với một số ràng buộc nhất 

định như sau: 

• Khi ta đi từ node gốc của cây xuống các node lá, chúng ta phải quay vòng theo chu trình 

các trục khi chọn mặt phẳng phân tách. 

• Các điểm được thêm vào cây bằng cách chọn trung vị của chúng đưa vào cây con. Đối 

với tọa độ các điểm trên trục sẽ được sử dụng để tạo các mặt phẳng phân tách. 

Phương pháp này sẽ tạo ra cây k chiều cân bằng, trong đó mỗi node lá có cùng 

khoảng cách so với node gốc. Tuy nhiên các cây cân bằng thường không tối ưu cho tất cả 

các ứng dụng. 

Thông thường các điểm nằm sau trung vị chỉ bao gồm điểm có giá trị bằng hoặc 

lớn hơn. Một phương pháp khác là xác định một hàm siêu khóa cho phép so sánh các 

điểm trong những chiều khác. Thuật toán này tạo nên sự bất biến cho bất kỳ node nào 

trên cây. Tất cả những node trên cây con trái sẽ nằm ở một phía của mặt phẳng phân tách 

và tất cả những node trên cây con phải sẽ nằm ở phía còn lại. Những điểm nằm trên mặt 

phẳng phân tách có thể được xếp vào phía còn lại. 

2.3 Tìm kiếm láng giềng gần nhất 

Mục tiêu của thuật toán láng giềng gần nhất là tìm một điểm trên cây mà gần nhất 

với điểm được cho. Việc tìm kiếm sẽ hiệu quả khi sử dụng các thuộc tính của cây để giới 

hạn nhanh chóng trong không gian tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm láng giềng gần nhất trên 

cây k chiều được thực hiện như sau: 

• Bắt đầu từ node gốc, thuật toán di chuyển đệ qui xuống các node dưới của cây. Việc di 

chuyển về bên trái hay bên phải của cây sẽ phụ thuộc vào giá trị của điểm được cho lớn 

hơn hay nhỏ hơn node hiện tại trong chiều phân tách. 
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• Khi thuật toán đã đi đến node lá thì nó sẽ xem node đó như một kết quả hiện tại (current 

best). 

• Thuật toán thoát khỏi vòng lặp và thực hiện các bước sau trên mỗi node 

o Nếu node hiện tại gần hơn kết quả hiện tại thì node này sẽ trở thành kết quả hiện tại. 

o Thuật toán kiểm tra việc tồn tại của bất kỳ điểm nào nằm ở phía còn lại của mặt phẳng 

phân tách gần với điểm được cho hơn kết quả hiện tại hay không.  

• Khi kết thúc thuật toán với node gốc thì việc tìm kiếm cũng hoàn thành. 

2.4 Ví dụ minh họa 

Ví dụ sau đây sẽ thể hiện cách xây dựng và cách truy vấn láng giềng gần nhất cho 

một điểm q bất kỳ. Trước hết, ta xây dựng cây k chiều ứng với tập dữ liệu như sau: 

  

 
Hình 11: Tập dữ liệu và cây k chiều tương ứng 

Cho điểm q cần truy vấn như hình vẽ trên thì chúng ta sẽ truy vấn trên cây như sau: 
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Hình 12: Quá trình tìm điểm q có láng giềng gần nhất là 5 

Hoặc với điểm truy vấn như hình vẽ bên trái thì ta sẽ có cách truy vấn trên cây 

tương ứng với cây bên phải như sau: 

 
Hình 13: Quá trình tìm điểm q có láng giềng gần nhất là 11 
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CHƯƠNG 3 

XÂY DỰNG THUẬT GIẢI 
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I. Mô tả thuật toán 

 
Hình 14: Mô hình hoạt động của hệ thống chứng thực vân tay trong giao dịch ngân hàng 

II. Xử lý nâng cao chất lượng ảnh vân tay 

Một hệ thống chứng thực vân tay tự động phụ thuộc vào việc so sánh các đặc 

trưng cục bộ của đường vân và mối quan hệ của chúng để đưa ra kết luận về chứng thực 

cá thể. Một bước quan trọng trong hệ thống tự động khớp vân tay là việc tự động và 
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chính xác trong rút trích các điểm kì dị từ ảnh vân tay đầu vào. Đây là một công việc đầy 

thử thách. Hiệu suất của một thuật toán rút trích các điểm kì dị phụ thuộc nhiều vào chất 

lượng ảnh  đầu vào. Một ảnh vân tay lý tưởng là ảnh mà các đường vân và đường rãnh 

luân phiên nhau chạy theo một hướng cục bộ nhất định. Trong tình huống này, các điểm 

kì dị của đường vân như điểm kết thúc và điểm rẽ nhánh sẽ dễ dàng được tìm thấy chính 

xác. Tuy nhiên trên thực tế, do có sự biến đổi về điều kiện vết hằn, cấu trúc đường vân, 

điều kiện da, thiết bị thu nhận dấu vân tay, … mà một lượng ảnh vân tay đáng kể có chất 

lượng kém. Điều này dẫn đến những vấn đề sau: 

• Một số lượng đáng kể các điểm kì dị giả được tạo ra. 

• Tỷ lệ phần trăm lớn các điểm kì dị thật bị bỏ qua. 

• Các lỗi định vị (vị trí và hướng) có thể được đưa vào. 

 
Hình 15: Các ảnh vân tay chất lượng kém 

Để đảm bảo hiệu quả của thuật toán trích rút điểm kì dị, việc sử dụng các thuật 

toán tăng cường ảnh vân tay để làm các cấu trúc đường vân được rõ ràng là một điều thiết 

yếu. Một nhà chuyên môn vân tay thường có thể nhận dạng chính xác các điểm kì dị bằng 

các manh mối trực quan khác nhau như là sự định hướng đường vân, đường vân liên tục, 

chiều hướng đường vân, … cũng như cấu trúc đường vân và đường rãnh không bị sai lạc 

hoàn toàn. Có thể phát triển thuật toán tăng cường ảnh vân tay dựa vào các manh mối 

trực quan này để nâng cao các cấu trúc đường vân được rõ ràng trên các ảnh vân tay xấu. 

Thông thường, đối với ảnh vân tay số thu được, vùng quan tâm có thể được chia thành 3 

loại sau: 
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• Vùng chất lượng tốt (Well – defined region): là vùng mà các đường vân và rãnh được 

phân biệt rõ ràng sao cho thuật toán trích rút điểm kì dị có thể hoạt động được.  

• Vùng chất lượng kém có thể phục hồi được (Recoverable corrupted region): là vùng mà 

đường vân và rãnh bị phá huỷ bởi một số lượng nhỏ các vết nhăn, vết nhòe, … . Nhưng 

chúng vẫn có thể nhìn thấy và các vùng lân cận cung cấp đủ thông tin về các đường vân 

và rãnh đúng.  

• Vùng chất lượng kém không thể phục hồi được (Unrecoverable corrupted region): là 

vùng mà các đường vân và rãnh bị phá huỷ bởi một số lượng lớn nhiễu và sự sai lệch làm 

cho không một đường vân nào được nhìn thấy và các vùng lân cận không cung cấp đủ 

thông tin về các đường vân hay rãnh thật. 

 
Hình 16: Phân loại vùng vân tay 

a) Vùng chất lượng tốt (Well – defined region).  

b) Vùng chất lượng kém có thể khôi phục được (Recoverable – corrupted region).  

c) Vùng chất lượng kém không thể khôi phục được (Unrecoverable – corrupted region). 

Chúng ta sẽ xem hai loại đầu tiên là vùng có thể phục hồi (recoverable) và loại còn 

lại là vùng không thể phục hồi (unrecoverable). Mục đích của thuật toán tăng cường ảnh 

vân tay là cải thiện độ rõ ràng của cấu trúc đường vân trong vùng có thể phục hồi và loại 

bỏ những vùng không thể phục hồi được. Vì mục tiêu của các thuật toán tăng cường ảnh 

vân tay là làm rõ ràng cấu trúc đường vân của ảnh vân tay để thuận tiện rút trích đường 

vân và các điểm kì dị nên một thuật toán tăng cường ảnh vân tay không nên tạo ra bất kì 

một cấu trúc đường vân giả nào. Vấn đề này rất quan trọng khi cấu trúc đường vân giả có 
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thể làm thay đổi tính riêng biệt của vân tay. Các phương pháp tăng cường ảnh vân tay có 

thể phân tách theo hai hướng: nhị phân hóa ảnh vân tay, hoặc nâng cao ảnh mức xám. 

Phương pháp nhị phân hóa sẽ cho kết quả là một ảnh mà các pixel nằm trên đường 

vân được gán giá trị 1 và các pixel không nằm trên đường vân được gán giá trị 0. Tuy 

nhiên, sau khi áp dụng thuật toán rút trích đường vân trên ảnh mức xám, thông tin về 

đường vân thật thường bị mất đi ít nhiều dựa vào hiệu quả của thuật toán. Vì vậy tăng 

cường ảnh bằng phương pháp nhị phân hóa có những giới hạn cố hữu. Ngược lại, trong 

các ảnh vân tay mức xám, đường vân và rãnh trong một lân cận cục bộ là một sóng phẳng  

dạng sin có tần số và hướng được định nghĩa tốt. Ngoài ra, phương pháp tăng cường trực 

tiếp ảnh mức xám cũng có nhiều điểm mạnh hơn như: không bị mất thông tin, tốc độ 

nhanh và hiệu quả với ảnh có chất lượng thấp.  

Thuật toán tăng cường ảnh vân tay thu nhận một ảnh vân tay đầu vào, áp dụng trực 

tiếp một số bước trên ảnh đầu vào đó, và cuối cùng đưa ra một ảnh đã được nâng cấp. Để 

giới thiệu thuật toán tăng cường ảnh bằng bộ lọc Gabor đã lựa chọn, chúng tôi đưa ra một 

số kí hiệu và định nghĩa như sau: 

2.1 Khái niệm cơ bản 

Một ảnh vân tay mức xám I được định nghĩa là một ma trận N x N, trong đó I(i,j) 

là cường độ điểm ảnh tại dòng i và cột j. Giá trị trung bình và độ dao động mức xám của 

ảnh vân tay được định nghĩa lần lượt như sau 
1 1

2
0 0

1 1
2

2
0 0

1( ) ( , )

1R(I) ( ( , ) ( ))
N

N N

i j

N N

i j

M I I i j
N

VA I i j M I

= =

= =

=

=
  (12)  

Một ảnh định hướng O được định nghĩa là một ma trận N x N, trong đó O(i,j) là 

hướng đường vân cục bộ tại điểm ảnh (i,j). Hướng cục bộ đường vân thường được xác 

định theo khối hơn là tại từng điểm ảnh. Một ảnh sẽ được chia thành một tập các khối 

không chồng lên nhau có kích thước w x w và hướng đường vân cục bộ được xác định 

cho mỗi khối. Trong ảnh vân tay sẽ không có sự khác biệt giữa hướng 900 và 2700. 



~	31	~	
	

Một ảnh tần số F là ảnh có kích thước N x N, trong đó F(i,j) là tần số đường vân 

cục bộ, được định nghĩa là tần số của đường vân và rãnh trong một lân cận dọc theo 

hướng pháp tuyến với hướng của đường vân. Cấu trúc đường vân và rãnh sẽ không tạo 

thành một sóng dạng sin tốt trong một lân cận mà ở đó các điểm kì dị hoặc các điểm khác 

thường xuất hiện. Trong trường hợp đó, tần số được định nghĩa là tần số trung bình của 

các lân cận. Cũng giống như ảnh định hướng, ảnh tần số cũng được xác định theo khối. 

Mặt nạ vùng R là một ảnh kích thước N x N mà R(i,j) biểu thị sự phân loại điểm 

ảnh. Điểm ảnh có thể được chia thành hai loại: (i) điểm ảnh không thuộc đường vân và 

rãnh (còn gọi là điểm không thể phục hồi) sẽ mang giá trị 0 hay (ii) điểm ảnh thuộc 

đường vân và rãnh (còn gọi là điểm có thể phục hồi) sẽ mang giá trị 1. Mặt nạ vùng cũng 

được xác định theo khối. 

2.2 Thuật toán 

 

Hình 17: Sơ đồ mô tả thuật toán nâng cao ảnh vân tay 

Dựa vào sơ đồ (hình 17) ta có thể tóm tắt các bước chính của một thuật toán nâng 

cao ảnh vân tay như sau: 

• Tạo mặt nạ vùng: xây dựng mặt nạ vùng để đóng khung chính xác vùng vân tay cần xử lý 

trong ảnh đầu vào. 

• Chuẩn hóa ảnh: ảnh vân tay đầu vào được chuẩn hóa theo giá trị trung bình và độ dao 

động mức xám mong muốn. 

• Ước lượng hướng cục bộ: ảnh định hướng được ước lượng từ ảnh đầu vào đã chuẩn hóa. 
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• Ước lượng tần số cục bộ: ảnh tần số được tính toán từ ảnh đầu vào đã chuẩn hóa và ảnh 

định hướng đã ước lượng. 

• Lọc ảnh: áp dụng một bộ lọc Gabor thích hợp đối với những điểm ảnh nằm trong vùng có 

thể phục hồi trong ảnh đầu vào đã chuẩn hóa để thu được ảnh vân tay cần nâng cao chất 

lượng. 

2.3 Tạo mặt nạ vùng 

Đây là bước tiền xử lý đầu tiên cho ảnh vân tay đầu vào bằng cách loại bỏ các 

điểm ảnh không cần thiết. Thông qua một số phương pháp hình thái học đơn giản như 

phép co, phép lấp lỗ và phép lấy biên, vùng vân tay thực sự dễ dàng được đóng một cách 

chính xác. 

 
Hình 18: Ảnh gốc và ảnh sau khi trích xuất mặt nạ vùng 

Sau khi thu được mặt nạ vùng, những phần không chứa vân tay trong ảnh sẽ được 

cắt bỏ nhằm thu gọn kích thước ảnh giúp tiết kiệm thời gian xử lý ở giai đoạn tiếp theo. 
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Hình 19: Ảnh gốc với kích thước thu gọn chỉ còn vùng chứa vân tay 

2.4 Chuẩn hóa ảnh 

Gọi I(i,j) là giá trị mức xám tại điểm ảnh (i,j). M và VAR lần lượt là giá trị trung 

bình và độ dao động mức xám của ảnh I. Ta kí hiệu G(i,j)  là giá trị mức xám được chuẩn 

hóa tại điểm ảnh (i,j). Ảnh được chuẩn hóa theo công thức sau 
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=

)),((
R

)),((R
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R
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0
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0
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M

MjiI
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jiG   (13) 

trong đó, M0 và VAR0 lần lượt là giá trị trung bình và độ dao động mức xám mong muốn. 

Chuẩn hóa là phép toán thực hiện trên từng điểm ảnh và không làm thay đổi độ rõ ràng 

của cấu trúc đường vân hay rãnh. Mục đích chính của việc chuẩn hóa là giảm bớt sự 

chênh lệch giá trị mức xám dọc theo đường vân và rãnh, tạo thuận lợi cho các bước xử lý 

tiếp theo. 
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         Ảnh gốc      Ảnh được chuẩn hóa 

Hình 20: Kết quả của bước chuẩn hóa ảnh. 

2.5 Ước lượng hướng đường vân 

 
Hình 21: Hướng của một điểm ảnh nằm trên đường vân 

Ảnh định hướng thể hiện thuộc tính bên trong của một ảnh vân tay cũng như định 

nghĩa một hệ tọa độ bất biến cho đường vân và rãnh trong một lân cận cục bộ. Trong đề 

tài này sẽ phát triển thuật toán ước lượng hướng bình phương trung bình tối tiểu. Cho 

trước ảnh đã chuẩn hóa G, các bước chính của thuật toán là 

• Chia G thành nhiều khối có kích thước w x w 

• Tính gradient ( , )x i j và ( , )y i j tại điểm ảnh (i,j).  

Toán tử Sobel ngang được sử dụng để tính ( , )x i j  
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1 0 1
2 0 2
1 0 1

 

Toán tử Sobel ngang được sử dụng để tính ( , )y i j  

1 2 1
0 0 0
1 2 1

 

• Ước lượng hướng cục bộ của mỗi khối có điểm ảnh trung tâm là (i,j) theo phương trình 

sau 

2 2

2 2

2 2
2 2

2 2

1

( , ) 2 ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

( , )1( , ) tan ( )
2 ( , )

w wi j

x x y
w wu i v j

w wi j

y x y
w wu i v j

y

x

i j u v u v

i j u v u v

i j
i j

i j

+ +

= =

+ +

= =

=

=

=

  (14)  

trong đó θ(i,j) là ước lượng bình phương tối tiểu của hướng đường vân cục bộ ở khối có 

điểm ảnh trung tâm là (i,j). 

• Làm mịn trường hướng trong một lân cận cục bộ bằng bộ lọc Gauss. Đầu tiên, ảnh định 

hướng được chuyển sang trường vectơ liên tục như sau 

( , ) cos(2 ( , ))
( , ) sin(2 ( , ))
x

y

i j i j
i j i j

=
=

  (15) 

trong đó, xvà y lần lượt là hai thành phần theo x và y của trường vectơ. Sau đó, thao 

tác làm mịn sử dụng bộ lọc Gauss được áp dụng  
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2 2

2 2

2 2

2 2

( , ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

w w

x x
w wu v

w w

y y
w wu v

i j G u v i uw j vw

i j G u v i uw j vw

= =

= =

=

=

  (16) 

trong đó, G là bộ lọc Gauss thông thấp có kích thước xw w  
 

 

• Hướng đường vân cục bộ tại điểm ảnh (i,j) cuối cùng là 

1 ( , )1( , ) tan
2 ( , )

y

x

i j
O i j

i j
=   (17) 

 
Hình 22: Ảnh định hướng cục bộ 

2.6 Ước lượng tần số đường vân 

Trong một lân cận cục bộ không xuất hiện điểm kì dị hay điểm khác thường, mức 

xám dọc theo đường vân và rãnh có thể được mô hình hóa như sóng phẳng dạng sin theo 

hướng đường vân cục bộ. Vì vậy, tần số cục bộ của đường vân cũng là một thuộc tính 

bên trong của ảnh vân tay. Gọi G là ảnh được chuẩn hóa và O là ảnh định hướng. Khi đó, 

các bước thu ảnh tần số như sau 
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Hình 23: Cửa sổ định hướng và tín hiệu x 

• Chia G thành nhiều khối có kích thước w x w 

• Với mỗi khối có điểm ảnh (i,j) tại trung tâm, tính cửa sổ định hướng với kích thước l x w 

được định nghĩa trong hệ tọa độ đường vân (hình 23). 

• Với mỗi khối có điểm ảnh (i,j) tại trung tâm, tính tín hiệu x, X[0], X[1], … , X[l-1] của 

đường vân và rãnh trong vùng cửa sổ định hướng với 
1

0

1[ ] ( , ) 0,1,..., 1

( ) cos ( , ) ( )sin ( , )
2 2

( )sin ( , ) ( ) cos ( , )
2 2

w

d
X k G u v k l

w
w lu i d O i j k O i j

w lv j d O i j k O i j

=

= =

= + +

= + +

  (18) 

Nếu điểm kì dị hoặc điểm khác thường không xuất hiện trong cửa sổ định hướng 

thì tín hiệu x sẽ có dạng sóng hình sin rời rạc với tần số bằng tần số của đường vân và 

rãnh trong cửa sổ định hướng đó. Vì vậy có thể ước lượng tần số đường vân và rãnh từ tín 

hiệu x. Gọi T(i,j)  là số điểm ảnh trung bình giữa hai đỉnh liên tiếp của tín hiệu x thì tần 

số Ω(i,j) được tính như sau: Ω(i,j) = 1/ T(i,j). Nếu trong tín hiệu x không tồn tại các đỉnh 

liên tiếp nhau thì tần số được gán giá trị -1 để phân biệt với các giá trị tần số hợp lệ khác.  

• Mỗi ảnh vân tay được quét ở một độ phân giải cố định nên giá trị tần số của đường vân 

và rãnh trong một lân cận nào đó là nằm trong một khoảng cố định. Đối với ảnh 500dpi, 

khoảng này là [1/3,1/25] .Vì thế, nếu ước lượng giá trị tần số nằm ngoài khoảng này thì 

giá trị tần số được gán là -1 để chỉ ra rằng không thu được một tần số hợp lệ. 
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• Các khối có các điểm kì dị và (hoặc) các điểm khác thường xuất hiện và (hoặc) các 

đường vân và rãnh bị gián đoạn sẽ không tạo nên sóng hình sin tốt. Giá trị tần số của các 

khối này cần được nội suy từ tần số của các khối lân cận có sóng hình sin tốt. Quá trình 

nội suy được thực hiện như sau: 

i) Với mỗi khối có điểm trung tâm là (i,j)  

/2 /2

/2 /2
/2 /2

/2 /2

( , ) ( , ) 1

( , ) ( ( , ))( , )
( , ) 1

( , ) ( ( , ) 1)

w w
gu w v w

w w
gu w v w

i j khi i j

w u v i uw j vwi j
khi i j

w u v i uw j vw
= =

= =

=
=

+

 (19)  

trong đó 

0 0
( )

0

0 0
( )

1 0

x
x

x x

x
x

x

=
>

=
>

 

wg là nhân Gauss rời rạc có giá trị trung bình bằng 0, độ dao động bằng 9 và wΩ = 7 là 

kích thước của nhân Gauss.  

ii) Nếu tồn tại ít nhất một khối có giá trị -1 thì hoán chuyển vị trí của Ω và Ω’ rồi thực 

hiện bước (i). 

• Khoảng cách giữa các đường vân thay đổi chậm trong một lân cận cục bộ. Vì thê, một bộ 

lọc thông thấp có thể được sử dụng để loại bỏ những phần nằm ngoài trong f’: 
/2 /2

'

/2
( , ) ( , ) ( , )

l lw w

l
u w v w

F i j W u v i uw j vw
= =

=   (20) 

trong đó, Wt là bộ lọc thông thấp 2 chiều với đơn vị nguyên và wl = 7 là kích thước bộ 

lọc. 
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Hình 24: Phép chiếu giá trị cường độ của điểm ảnh dọc theo hướng vuông góc với 

hướng đường vân cục bộ 

a) Khối kích thước 32 x 32 của ảnh vân tay 

b) Dạng sóng của khối ảnh 

2.7 Lọc ảnh bằng bộ lọc Gabor 

Một bộ lọc đối xứng chẵn 2 chiều biểu diễn việc lọc thông thấp theo hướng đường 

vân và việc lọc dải thông vuông góc với hướng đường vân. Hình dạng của các đường vân 

và rãnh song song có tần số và hướng được định nghĩa tốt trong ảnh vân tay cung cấp các 

thông tin rất hữu ích giúp loại bỏ nhiễu. Các sóng hình sin của các đường vân và rãnh 

thay đổi chậm trong một hướng cục bộ cố định. Vì thế, một bộ lọc dải thông phù hợp với 

tần số và hướng tương ứng có thể loại bỏ hiệu quả nhiễu và bảo toàn các cấu trúc thật của 

đường vân và rãnh. Các bộ lọc Gabor có cả hai thuộc tính lựa chọn là tần số và hướng 

đồng thời tối ưu trong cả hai lĩnh vực không gian và tần số. Vì thế, việc sử dụng bộ lọc 

Gabor như bộ lọc dải thông để loại bỏ nhiễu và bảo tồn cấu trúc thật của đường vân và 

rãnh là thích hợp. 
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Hình 25: Bộ lọc Gabor đối xứng chẵn 

a) Bộ lọc Gabor với F = 1/10 và hướng 00 

b) MTF tương ứng 

Bộ lọc Gabor có dạng tổng quát như sau: 

2 2

2 2

1( , ; , ) exp cos(2 )
2

cos sin
sin cos

x y

x yG x y f fx

x x y
y x y

= +

= +
= +

  (21) 

trong đó, σx và σy là các hằng số và được chọn bằng 4.0 theo kinh nghiệm thực tế. 

Từ kết quả thực tế, hiệu quả của việc lọc Gabor bị ảnh hưởng bởi θ và σx trong khi 

tương đối không bị ảnh hưởng bởi σy. Điều này rất dễ hiểu vì hướng θ là một thuộc tính 

bên trong của vân tay và σx ảnh hưởng cả cường độ làm mịn nhiễu lẫn độ tương phản 

giữa đường vân và rãnh trong kết quả lọc trong khi σy chỉ quyết định cường độ của việc 

làm mịn nhiễu dọc theo hướng đường vân cục bộ. Do đó, cho x y= = , dạng bộ lọc 

Gabor trở thành 

2 21( , ; , ) exp cos(2 )
2

G x y f x y fx= +   (22) 

Tiếp theo áp dụng bộ lọc Gabor vào ảnh vân tay bằng cách xoắn với hướng và tần 

số đường vân tương ứng trong không gian. Phép tính này được thể hiện bằng phương 

trình sau 
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2 2

2 2

( , ) ( , ; ( , ), ( , )) ( , )

yx

x y

ww

w wu v

E i j G u v O i j F i j N i u j v
= =

=   (23) 

trong đó, O là ảnh định hướng, F là ảnh tần số đường vân, N là ảnh vân tay đã được xử lý 

trước, Wx và Wy là kích thước hai chiều của bộ lọc Gabor. 

Sau khi chọn giá trị cho σ có thể tính trước 2 2exp( 1/ 2 ( ))x y+ vì phép tính này 

chỉ liên quan đến vị trí cụ thể của điểm ảnh trong cửa sổ xoắn.  

 
Hình 26: Ảnh được chuẩn hóa (trái) và ảnh được lọc bằng bộ lọc Gabor (phải) 

Sau khi trải qua các giai đoạn xử lý trên, ảnh vân tay có thể được nhị phân hóa và 

làm mảnh để phục vụ cho quá trình rút trích điểm kì dị tiếp theo. 

 
                  Ảnh nhị phân hóa            Ảnh sau khi làm mảnh 

Hình 27: Ảnh được nhị phân hóa và làm mảnh để rút trích đặc trưng 

 



~	42	~	
	

III. Trích đặc trưng vân tay 

Hầu hết các hệ thống so khớp vân tay đều được dựa trên phương pháp khớp điểm 

kì dị. Các điểm kì dị là các điểm gián đoạn cục bộ trên mẫu vân tay. Sau khi ảnh vân tay 

được tăng cường chất lượng, quá trình tiếp theo sẽ là rút trích điểm kì dị từ ảnh đã xử lý. 

Vấn đề trích rút điểm kì dị đã được nghiên cứu rất kĩ lưỡng nhưng vẫn chưa được giải 

quyết triệt để. Khó khăn nhất chính là chất lượng ảnh vân tay thường quá thấp; nhiễu và 

độ tương phản kém có thể tạo ra các điểm kì dị giả và làm mất đi các điểm kì dị thật. Vì 

thế, một quá trình hậu xử lý ảnh sẽ được áp dụng để loại bỏ bớt những điểm kì dị giả. 

3.1 Rút trích điểm kì dị 

Kỹ thuật rút trích điểm kì dị trong đề tài dựa trên khái niệm “Crossing Number” 

(gọi tắt là CN) đã được ứng dụng rộng rãi. Phương pháp này rút trích các điểm kết thúc 

và điểm rẽ nhánh từ ảnh được làm mảnh bằng cách kiểm tra vùng lân cận cục bộ của mỗi 

điểm ảnh trong cửa sổ kích thước 3 x 3. Khi đó, giá trị CN của mỗi điểm ảnh được định 

nghĩa là nửa tổng của hiệu các cặp điểm ảnh kề nhau trong lân cận 8. Công thức tính giá 

trị CN của điểm ảnh P như sau 
8

1 9 1
1

0.5 | |,i i
i

CN P P P P+
=

= =   (24) 

trong đó Pi là giá trị của điểm ảnh trong lân cận 8 của điểm ảnh P.  

Với mỗi điểm ảnh P, các điểm ảnh nằm trong lân cận 8 của nó được xét theo 

hướng ngược chiều kim đồng hồ là 

P4 P3 P2 

P5 P P1 

P6 P7 P8 

Sau đó, sử dụng bảng phân loại dựa vào giá trị CN để kết luận điểm ảnh nằm trên 

đường vân là điểm kết thúc, điểm rẽ nhánh hay không là điểm kì dị.  

Giá trị CN Loại 

0 Điểm cô lập 



~	43	~	
	

1 Điểm kết thúc 

2 Điểm liên tục 

3 Điểm rẽ nhánh 

4 Điểm giao nhau 

 

Ví dụ, nếu một điểm ảnh nằm trên đường vân có giá trị CN bằng 1 thì tương ứng 

với điểm kết thúc, hoặc nếu giá trị CN bằng 3 thì tương ứng với điểm rẽ nhánh. Sau đó, 

với mỗi điểm kì dị chúng ta lưu lại các thông tin sau 

• Loại điểm kì dị  

• Toạ độ (x,y) 

• Góc mà tiếp tuyến đi qua điểm kì dị tạo thành với phương ngang (hình 3a). 

 
Hình 28: Ví dụ về giá trị CN của một điểm ảnh 

a) điểm kết thúc 

b) điểm rẽ nhánh 

3.2 Hậu xử lý ảnh vân tay 

Điểm kì dị giả có thể xuất hiện trong ảnh do tác động của nhiễu hay được tạo ra 

trong quá trình làm mảnh ảnh vân tay. Vì vậy, sau khi rút trích điểm kì dị, quá trình hậu 

xử lý để xác định điểm kì dị thật là cần thiết.  
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Hình 29: Các loại điểm kì dị giả 

Từ hình minh họa 29, ta có nhận xét là: cấu trúc nhánh (spur) sẽ tạo ra các điểm 

kết thúc giả trong khi cấu trúc lỗ và tam giác sẽ tạo ra các điểm rẽ nhánh giả. Cấu trúc râu 

(spike) sẽ gây nên một điểm rẽ nhánh giả và một điểm kết thúc giả. 

Để giới hạn số điểm kì dị giả, trong đề tài này sẽ giới thiệu thuật toán công nhận 

điểm kì dị của hai tác giả Tico và Kuosmanen. Thuật toán kiểm tra tính hợp lệ của mỗi 

điểm kì dị bằng cách quét qua ảnh được làm mảnh và kiểm tra lân cận cục bộ xung quanh 

điểm đó. Bước đầu tiên trong thuật toán là tạo một ảnh M có kích thước W x W tương ứng 

với lân cận có kích thước W x W mà điểm cần xét nằm ở vị trí trung tâm. Khi đó trong 

ảnh M, điểm kì dị cần xét được đánh dấu bằng giá trị -1. Các điểm ảnh còn lại trong ảnh 

M sẽ được khởi gán giá trị 0 như minh họa trong hình 30a và hình 31a. Các bước xử lý 

tiếp theo sẽ phụ thuộc vào loại điểm kì dị cần kiểm tra là điểm kết thúc hay điểm rẽ 

nhánh. 

3.2.1 Đối với điểm được xem là điểm kết thúc  

• Đầu tiên, đánh dấu tất cả các điểm ảnh liên thông 8 với điểm cần xét trong M là 1. 

• Đếm theo hướng cùng chiều kim đồng hồ số điểm ảnh được chuyển giá trị từ 0 thành 1 

(T01) nằm dọc theo biên của ảnh M. Nếu T01 = 1 thì điểm cần kiểm tra được công nhận là 

điểm kết thúc thật. 
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Hình 30: Minh họa việc công nhận một điểm kết thúc là thật. T01 = 1 

3.2.2 Đối với điểm được xem là điểm rẽ nhánh 

• Đầu tiên, kiểm tra các điểm ảnh lân cận 8 xung quanh điểm rẽ nhánh theo hướng cùng 

chiều kim đồng hồ. Đối với 3 điểm ảnh liên thông với điểm rẽ nhánh, ta đánh dấu lần lượt 

bằng các giá trị 1, 2 và 3. Bước này được minh họa trong hình 31b. 

• Tiếp theo, đánh dấu các điểm ảnh còn lại nằm trên đường vân liên thông với 3 điểm ảnh 

trên. Công đoạn này tương tự việc đánh dấu cho điểm kết thúc. Thao tác đánh dấu được 

mô tả trong hình 31(c, d, e). 

• Cuối cùng, đếm theo chiều kim đồng hồ số điểm ảnh chuyển từ 0 thành 1 (T01), từ 0 thành 

2 (T02) và từ 0 thành 3 (T03) nằm dọc theo biên của ảnh M. Nếu T01 = 1 và T02 = 1 và T03 = 

1 thì điểm kì dị cần xét được công nhận là điểm rẽ nhánh thật. 

 
Hình 31: Minh họa việc công nhận một điểm rẽ nhánh là thật. T01 = 1 Λ T02 = 1 Λ T03 = 1 

Sau đây là hình minh họa cho việc rút trích đặc trưng trên ảnh đã được làm mảnh 

và kết quả của việc áp dụng thuật toán hậu xử lý trên ảnh được làm mảnh. 
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(a)       (b)   

Hình 32: Ảnh vân tay được đánh dấu các đặc trưng trước và sau khi hậu xử lý. 

a) Ảnh đánh dấu đặc trưng thô 

b) Ảnh đã loại bỏ các đặc trưng (điểm kì dị) giả  

 

IV. Mã hóa và giải mã đặc trưng vân tay bằng thuật toán AES 

 
Hình 33: Mô hình mã hóa và giải mã đặc trưng vân tay bằng AES 
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4.1 Mã hóa và giải mã 

Sau khi rút trích, vectơ đặc trưng phải được mã hóa nhằm đảm bảo an toàn và bí 

mật về thông tin của các đặc trưng cho toàn bộ quá trình truyền tải dữ liệu và lưu trữ 

trong cơ sở dữ liệu. Quá trình này sẽ áp dụng thuật toán AES vì đảm bảo tốc độ xử lý 

nhanh và khá an toàn với khóa 128 bit.  

Ở ứng dụng này, chúng tôi sử dụng code từ luận án tiến sĩ "Nghiên cứu và phát 

triển các phương pháp bảo vệ thông tin dựa trên AES" của Thạc sĩ Trần Minh Triết để 

thực hiện mã hóa và giải mã. Luận án đề xuất thuật toán mã hóa khối được tham số hóa 

XAES dựa trên việc tổng quát hóa và mở rộng thuật toán AES nhằm giải quyết vấn đề 

tính dễ mở rộng và khả năng tạo ra các biến thể; trên cơ sở đó, chứng minh tổng quát tính 

an toàn của thuật toán mã hóa khối được tham số hóa đã xây dựng đối với phương pháp 

phân tích mã sai phân và tuyến tính; đồng thời đề xuất một số giải thuật để tạo ra các bộ 

hệ số sử dụng trong XAES. 

4.2 Lựa chọn khóa 

AES là một dạng mã hóa đối xứng nên điểm giao dịch và ngân hàng phải sử dụng 

cùng một khóa để mã hóa và giải mã. Vấn đề ở đây là chúng ta không thể truyền khóa từ 

điểm giao dịch về ngân hàng. Do đó để hai bên giao dịch có khóa giống nhau, chúng tôi 

lựa chọn việc phát sinh khóa theo thời gian giao dịch (tính đến phút), theo đó thời gian 

truyền đi sẽ được đảm bảo không quá một phút, nếu thời gian truyền đi quá một phút thì 

việc mã hóa sẽ không còn đúng nữa và phải thực hiện lại giao dịch. 

Đối với việc mã hóa và giải mã vectơ lưu trữ tại ngân hàng, khóa cũng được lựa 

chọn phát sinh theo thời gian tạo file. Như vậy chúng ta sẽ không cần thiết phải lưu khóa  

mà khi giải mã vectơ lưu trữ, khóa sẽ được phát sinh từ thời gian tạo file mã hóa đó. 
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V. Chứng thực vân tay 

 

 
Mô hình mô tả giai đoạn chứng thực vân tay 

 

Đây là giai đoạn quan trọng đòi hỏi độ chính xác của hệ thống đạt mức cao nhất. 

Đối với một khách hàng khi đăng ký một tài khoản mới sẽ được lấy mẫu vân tay ba lần 

nên sẽ có 3 vector đặc trưng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Do đó trong 

quá trình chứng thực, hệ thống sẽ sử dụng một phương pháp so khớp đặc trưng để tiến 

hành lấy số lượng đặc trưng khớp giữa vector cần chứng thực với 3 vector đã lưu trữ. 

Quá trình này được thực hiện nhờ vào thuật toán so khớp dựa trên việc biến đổi vị trí của 

đặc trưng. Thuật toán gồm ba bước: canh chỉnh vị trí, so khớp đặc trưng và chứng thực  

giữa hai vector đầu vào. 

5.1 Giai đoạn canh chỉnh vị trí đặc trưng 

Việc canh chỉnh vị trí đặc trưng yêu cầu chọn một đặc trưng làm gốc xoay và tịnh tiến 

để đảm bảo tìm ra số lượng khớp lớn nhất có thể giữa hai vector đặc trưng. Các đặc trưng 

cục bộ đóng vai trò như nhau trong ảnh vân tay, do đó mỗi đặc trưng sẽ được lần lượt 

chọn làm gốc và tiến hành canh chỉnh các vector đặc trưng lưu trữ. Số lượng đặc trưng 

khớp cuối cùng sẽ là số lượng đặc trưng khớp lớn nhất trong mỗi lần canh chỉnh. 
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Trong bước này, thuật toán sẽ lần lượt chọn một đặc trưng từ vector cần chứng 

thực với vector lưu trữ có tọa độ gần với đặc trưng của vector cần kiểm chứng bằng cách 

sử dụng cây k chiều. Khi đó, tập đặc trưng của mỗi vector sẽ được dịch chuyển và xoay 

theo hệ tọa độ mới có gốc là đặc trưng đã chọn và có trục x nằm theo hướng của đặc 

trưng đó dựa vào công thức sau: 

_
_ *
_

i i

i i

i i

x new x x
y new TM y y
new

=   (25) 

trong đó, (x,y,θ) là giá trị của các tham số của đặc trưng được chọn và ma trận TM là 

cos sin 0
sin cos 0
0 0 1

TM =   (26) 

 Sơ đồ sau đây sẽ minh họa rõ ràng hơn tác dụng của việc dịch chuyển và xoay đặc 

trưng theo hệ tọa độ mới 

 
Hình 33: Hệ tọa độ mới (X’,Y’) có gốc là đặc trưng F và trục X mới (trục X’) có hướng 

trùng với hướng của đặc trưng F. 

5.2 Giai đoạn so khớp đặc trưng 

Sau khi có hai tập đặc trưng đã được biến đổi tọa độ và hướng, hệ thống sẽ tiến 

hành chứng thực bằng thuật toán so khớp đàn hồi. Ý nghĩa của từ “đàn hồi” trong thuật 

toán này là việc đếm số cặp đặc trưng trùng khớp thông qua thừa nhận nếu hai đặc trưng 

cùng loại, có vị trí gần nhau trong khoảng δ chấp nhận được  và hướng sai lệch một góc 

nhỏ γ (thông thường 0≤γ≤π/3) thì chúng đồng nhất, việc lựa chọn ngưỡng δ và γ phụ 

thuộc vào từng cơ sở dữ liệu ảnh vân tay khác nhau. Chúng ta không thể yêu cầu cặp đặc 
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trưng cần so khớp phải đồng nhất hoàn toàn do luôn có một biến dạng không đáng kể 

cũng như sự lượng tử hóa thiếu chính xác từ đặc trưng. 

5.3  Giai đoạn chứng thực  

Khi có được số lượng khớp của cặp đặc trưng vân tay, ta sẽ tính tỉ lệ phần trăm 

của số lượng khớp so với số lượng đặc trưng lớn nhất của hai vector đầu vào. 

Cuối cùng, từ ba tỉ lệ phần trăm về số lượng khớp giữa vector đặc trưng cần chứng 

thực và ba vector đặc trưng lưu trữ, hệ thống sẽ tổng hợp thông tin bằng cách tính trung 

bình cộng và so sánh với một ngưỡng T mà chúng ta đặt ra dựa vào thực nghiệm để kết 

luận vân tay cần chứng thực có đúng là của chủ tài khoản không. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 4 

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 
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I. Cài đặt hệ thống chứng thực vân tay 

Từ yêu cầu bài toán kết hợp với những thuật toán đã trình bày ở phần trên, chúng 

tôi đã xây dựng hệ thống chứng thực vân tay được viết bằng ngôn ngữ MATLAB như 

sau: 

1.1 Cấu trúc dữ liệu 

Để giảm chi phí cho việc lưu trữ và truyền tải dữ liệu cũng như cho các thao tác xử 

lý trong chương trình, chúng tôi chỉ sử dụng một vài thông số của đặc trưng vân tay được 

rút trích từ ảnh chứ không sử dụng toàn bộ nội dung ảnh. Từ mục đích đó, chúng tôi đã 

chọn lưu trữ các thông số như sau: 

- Loại đặc trưng (điểm kết thúc hay điểm rẽ nhánh) 

- Tọa độ x 

- Tọa độ y 

- Hướng cục bộ của đặc trưng 

1.2 Một số phương thức chính 

- [msk,bound] = segment_print(img,iters,verbose): Phân đoạn và xác định vùng vân 

tay từ vùng ảnh nền dựa vào các phép toán hình thái học. 

- nimg = normalize_image(img,m0,v0): Chuẩn hóa ảnh với giá trị trung bình và độ dao 

động mức xám mong muốn. 

- oimg = blk_orientation_image(img,N): Xác định hướng bao quát cục bộ theo từng 

block kích thước NxN cho ảnh. 

- fimg = blk_frequency_image(img,oimg,N): Xác định tần số cục bộ của từng block kích 

thước NxN. 

- y = do_gabor_filtering(img,oimg,fimg): Lọc ảnh bằng bộ lọc Gabor 2 chiều. 

- [B] = binarize(im,msk,blksze): Nhị phân hóa ảnh vân tay. 

- [T] = thinning(im): Làm mảnh đường vân trong ảnh bằng các phép toán hình thái học. 

- [M] = minutiae(imthin,orient,N): Rút trích đặc trưng vân tay (điểm kì dị) từ ảnh được 

làm mảnh. 
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- [newlist] = postprocess(imthin,M,w1,w2,bound): Hậu xử lý để loại bỏ các đặc trưng 

sai. 

- [percent] = match_minutiae(lst_test,lst_tmp): Tính số lượng đặc trưng khớp giữa 2 

vector đặc trưng đầu vào. 

1.3 Giao diện 

• Giao diện I tại điểm giao dịch 

 
Hình 34: Giao diện chương trình tại điểm giao dịch 

Trong giao diện I này, người dùng sẽ nhập ID (tương đương với mã tài khoản) vào 

ô (1) từ bàn phím tượng trưng cho hành động quét thẻ tại các điểm ATM hay nhập mã tài 

khoản ở các máy tính tại điểm giao dịch. Sau đó, người dùng sẽ nhấn nút (2) để chọn một 

ảnh vân tay từ cơ sở dữ liệu tượng trưng cho thao tác quét vân tay vào máy thu nhận vân 

tay. 
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Khi đó, chương trình sẽ tiến hành rút trích đặc trưng của ảnh vân tay được chọn, 

mã hóa danh sách đặc trưng và truyền về cho chương trình có giao diện II tại điểm chứng 

thực xử lý. 

• Giao diện II tại điểm chứng thực ở máy chủ của ngân hàng 

 
Hình 35: Giao diện chương trình tại điểm chứng thực ở máy chủ 

Trong giao diện II này, ô (1) sẽ hiển thị ID mà người dùng đã nhập bên giao diện I 

và tiến hành giải mã danh sách đặc trưng cũng như chứng thực vân tay. Kết quả cuối 

cùng sẽ được hiển thị lên cả 2 giao diện. Nếu vân tay trùng khớp với dữ liệu của ID nhập 

vào, chương trình sẽ hiện thông báo “Chào mừng quý khách”. Ngược lại, chương trình sẽ 

ra thông báo “Đăng nhập lỗi”. 

II. Kết quả thực nghiệm 

Chúng tôi tiến hành cài đặt bằng matlab R2008a trên máy tính Core 2 Duo CPU 

T5500, RAM 512M, hệ điều hành Windows XP SP3. 

Cơ sở dữ liệu:  
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• DB_FP: bao gồm vân tay của 46 người, mỗi người 4 mẫu vân tay.  

Tải về tại: http://ai.pku.edu.cn/biometrics2007/fingerprintlib/ 

• UareU: bao gồm vân tay của 64 người, mỗi người 4 mẫu vân tay. 

Tải về tại: http://ai.pku.edu.cn/biometrics2007/fingerprintlib/ 

Cơ sở dữ liệu 
Tỉ lệ chứng thực  

chính xác (%) 
FAR (%) FRR (%) 

Thời gian chứng thực 

trung bình (s) 

T = 0.3 

DB_FP  100 0.00 8.69 2.8546 

UareU 95.31 4.69 26.56 1.6759 

T = 0.35 

DB_FP 93.48 6.52 2.17 2.8565 

UareU 89.06 10.94 7.81 1.6701 

T = 0.4 

DB_FP 86.96 13.04% 0.00% 2.8552 

UareU 73.44 26.56 6.52% 1.6690 

T = 0.45 

DB_FP 86.96 13.04 0.00 2.8533 

UareU 68.75 31.25 1.56 1.6685 

T = 0.5 

DB_FP 86.96 13.04  0.00 2.8533 

UareU 65.63 34.38 0.00 1.6702 

T = 0.55 

DB_FP 69.57 30.43 0.00 2.8114 

UareU 65.63 34.38 0.00 1.6687 

Trong đó, 

T: là ngưỡng tỉ lệ xác định kết quả chứng thực đúng hoặc sai. 

FAR (False Acceptance Rate): là xác suất hệ thống chứng thực vân tay của hai 

người khác nhau nhưng chấp nhận kết quả đúng. 
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FRR (False Rejection Rate): là xác suất hệ thống chứng thực vân tay của cùng một 

người nhưng chấp nhận kết quả sai. 

Theo kết quả trên, chúng tôi nhận thấy với ngưỡng T = 0.35 cho ta kết quả chứng 

thực khá tốt, nên chúng tôi lựa chọn ngưỡng T = 0.35 và cơ sở dữ liệu DB_FP để thực 

hiện demo cho đề tài này. 

 

III. Tổng kết 

3.1 Nhận xét và đánh giá 

3.1.1 Quá trình tăng cường chất lượng ảnh 

• Ưu điểm 

o Có thể đóng khung chính xác vị trí vân tay trong ảnh nhờ các phép toán hình thái học. 

o Loại bỏ hầu hết nhiễu trên đường vân và có khả năng kết nối các đường vân bị đứt gãy 

làm tăng tính liên tục của đường vân nhờ tác dụng lọc thông thấp và lọc dải thông của bộ 

lọc Gabor 2 chiều. 

o Xóa bỏ các vùng ảnh chất lượng kém không thể phục hồi. 

• Khuyết điểm 

o Vì hệ thống xử lý dựa trên ảnh trắng đen nên việc chọn ngưỡng phù hợp để chuyển đổi 

ảnh vân tay sau khi tăng cường chất lượng sang ảnh trắng đen chỉ mang tính tương đối. 

Do đó, quá trình này có thể làm đứt đoạn đường vân khi giá trị điểm ảnh trên đường vân 

thấp hơn so với ngưỡng. 

o Việc áp dụng bộ lọc Gabor cho từng điểm ảnh làm cho việc tính toán trở nên tốn thời 

gian rất nhiều. 

3.1.2 Quá trình trích đặc trưng vân tay 

• Ưu điểm 

o Rút trích khá chính xác và đầy đủ các đặc trưng đúng của vân tay. 

o Loại bỏ phần lớn những đặc trưng sai bao gồm cả điểm đầu và cuối của đường vân. 

• Khuyết điểm 
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o Vẫn chưa loại bỏ triệt để các đặc trưng sai. Điển hình là hai điểm kết thúc nằm gần nhau 

nhưng không cùng một đường vân vẫn được xem là đúng. 

3.1.3 Hệ thống 

• Ưu điểm 

o Kết quả chứng thực khá chính xác đối với bộ dữ liệu hiện tại. 

o Tốc độ xử lý tương đối nhanh. 

• Khuyết điểm 

o Kết quả của hệ thống vẫn phụ thuộc vào việc chọn ngưỡng chưa linh động ở quá trình 

chứng thực. 

o Cơ sở dữ liệu quá ít do không có thiết bị thu quét vân tay. 

3.2 Hướng phát triển 

Chúng tôi hướng đến phương pháp rút trích đặc trưng trực tiếp trên ảnh xám dựa 

trên nguyên tắc theo vết các đường vân[10], không thông qua giai đoạn nhị phân hóa và 

làm mãnh ảnh vân tay. Phương pháp này có thể giúp chúng tôi khắc phục một số nhược 

điểm của phương pháp rút trích đặc trưng trên ảnh nhị phân như: thất thoát thông tin của 

ảnh vân tay trong quá trình nhị phân hóa ảnh và phát sinh các đặc trưng sai trong quá 

trình làm mãnh,... 
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