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

- Đề xuất thuật toán phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh dựa vào việc sử dụng đặc trưng bất biến địa 

phương kết hợp sử dụng kỹ thuật véctơ định vị để xác định các vị trí của mẫu chất liệu xuất hiện trong 

ảnh. Thuật toán đã được cài đặt thử nghiệm đạt kết quả khả quan với độ chính xác trên 90% cho các loại 

mẫu chất liệu có cấu trúc hình học bề mặt cao.  

- Đề xuất ứng dụng kỹ thuật phát hiện mẫu chất liệu trong ảnh cho bài toán phát hiện ảnh số giả mạo kết 

hợp cải tiến từ thuật toán Exact Match và Exact Match*, nhằm phát hiện được các vùng giả mạo bị thay 

đổi bởi phép biến đổi tỉ lệ và phép biến đổi quay mà các thuật toán khác chưa giải quyết được. Kết quả 

thực nghiệm cho thấy hầu hết các ảnh giả mạo dạng cắt dán trên cùng một ảnh mà các vùng giả mạo bị 

thay đổi bởi các phép biến đổi quay và tỉ lệ đều phát hiện được. 

- Đề xuất biểu diễn mẫu chất liệu dựa vào nhiễu và thuật toán phát hiện mẫu chất liệu dựa vào nhiễu. 

Thuật toán toán được cài đặt và tỏ ra hiệu quả với các trường hợp ảnh chứa mẫu chất liệu có sự thay đổi 

về ánh sáng, đây cũng là một trong những thách thức của các nghiên cứu về chất liệu. 

- Đề xuất kỹ thuật phát hiện mẫu chất liệu dựa vào Fractal trên cơ sở nghiên cứu sự liên quan của hình 

học Fractal với thuộc tính chất liệu như tính tự tương tự ở các tỉ lệ khác nhau của các vùng khác nhau 

trên mẫu chất liệu. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  



 

Các kỹ thuật về phát hiện mẫu chất liệu mà luận án đề xuất mới có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như 

việc phát hiện và tìm kiếm đối tượng, phát hiện ảnh giả mạo, nhận dạng mẫu, tra cứu ảnh ở mức cao, 

phát triển các Robot thông minh. Hơn nữa, có thể ứng dụng phát hiện mẫu chất liệu trong các hệ thống 

giám sát tự động, như: Giám sát vào ra, phát hiện và cảnh báo cháy v.v. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

Nghiên cứu, cải tiến và mở rộng các dạng mẫu chất liệu sang dạng mẫu đối tượng dựa trên việc biểu 

diễn đối tượng bởi nhiều mẫu chất liệu. Nghiên cứu các kỹ thuật nâng cao chất lượng phát hiện mẫu 

chất lượng, khắc phục các yếu tố về môi trường, đây là vấn đề khó khăn mà các hệ thống xử lý ảnh 

thường gặp phải. Nghiên cứu phát triển các ứng dụng vào các bài toán cụ thể trong thực tiễn.  
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