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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Nhận dạng ký tự đặc biệt là ký tự viết tay là bài toán có nhiều ứng dụng thực 

tiễn và rất được quan tâm trong những năm gần đây. Tuy nhiên hiện nay chưa có 

phương pháp nào hoàn chỉnh cho bài toán này do tính phức tạp và sự biến dạng 

của dữ liệu đầu vào. 

Phương pháp phân đoạn tách nét chỉ là một bước cơ bản mang tính chất phát 

triển trong bài toán nhận dạng chữ viết tay. 

Mục tiêu của đồ án nhằm giới thiệu một phương pháp tiếp cận bài toán nhận 

dạng chữ viết tay với một số ràng buộc , nhằm từng bước đưa vào ứng dụng thực 

tiễn. 

Mặc dù hết sức cố gắng , song do thời gian có hạn và những hạn chế bản thân 

nên đồ án còn nhiều thiếu sót , mong tiếp tục nhân đươc sự chỉ bảo của Thầy , Cô 

và ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên để đồ án được hoàn thiên hơn . Em xin 

chân thành cảm ơn 
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CHƢƠNG I . GIỚI THIỆU 

 

Nhận dạng ký tự , đặc biệt là kí tự viết tay là bài toán có nhiều ứng dụng 

thực tế .Máy tính sẽ tự xử lý , nhận dạng các biểu mẫu , phiếu điều tra tự động , 

bằng cách này ta có thể tiết kiệm được nhiều chi phí về thời gian , công sức cũng 

như các chi phí khác cho việc nhập dữ liệu. 

Ngày nay có rất nhiều hướng đi cho việc giải quyết bài toán này như : nhận 

dạng kí tự dựa trên cấu trúc hay các cách tiếp cận khác như : dung logic mờ , giải 

thuật di truyền, mô hình xác suất thống kê, mô hình mạng nơ ron. Tuy nhiên, cho 

tới nay, bất kể hệ thống nhận dạng chữ viết nào cũng cần phải qua các giai đoan cơ 

bản trong sơ đồ tổng quát dưới đây : 

 

Hình 1 Sơ đồ tổng quát hệ thống nhận dạng chữ viết 
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CHƢƠNG II .  Cơ sở lý thuyết giai đoạn tiền xử lý ảnh ký tự 

 

I .Lọc mịn ảnh:  

Lọc mịn ảnh là một lọc thông thấp, giá trị của một điểm ảnh là trung bình 

trọng số của các điểm ảnh lân cận, hay giá trị điểm ảnh là kết quả của quá trình 

xoắn (convole) của các điểm ảnh lân cận với một nhân .Nhân có kích thước tuỳ ý 

3x3, 5x5, kích thước nhân càng lớn thì càng nhiều điểm lân cận ảnh hưởng vào 

điểm ảnh kết quả. Ví dụ một số nhân lọc mịn ảnh như sau: 

 

    

  

  

  

        1/9           1/10                               1/12 

Hình I.1 

Lọc mịn ảnh có tác dụng hạn chế ảnh nhiễu . 

 

II .Nhị phân ảnh:  

Nhị phân ảnh mức xám là tìm giá trị ngưỡng sao cho các điểm ảnh có giá 

trị  lớn  hơn  ngưỡng  được  gọi  là  trắng(nền)  và  các  điểm  ảnh  có  giá  trị  nhỏ  

hơn ngưỡng được gọi là đen (đối tượng).   

Tiêu chuẩn xác định ngưỡng thường sử dụng nhất là sử dụng sai số bình 

phương trung bình giữa giá trị mẫu v và mức tái thiết r(v). (ký hiệu MSE)  

Ta có:  

 

  E{e2}=E{[v-r(v)]2}=  
0

[v – r(v)]2 p(v)dv 

 

Trong đó p(v) là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên v, có thể coi xấp 

xỉ bằng histogram của ảnh. Với một số cho trước L các mức xám MSE được biểu 

diễn bởi: 

1 1 1 

1 2 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 4 1 

1 1 1 
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E{e
2
}= 

1j

j

(v – v j )
2
 p(v) dv 

Do r(v) = rj  là hằng số trong đoạn [v j . v j+1]. 

Với p(v) cho trước và số mức tái thiết L cố định , các mức quyết định v j, 

L-1 và các mức tái thiết r j, j=0..L-1 cực tiểu hố MSE tuân theo quan hệ sau :  

 v j =  (r j-1 + r j ) / 2         j = 1 …L – 1 

Tuy nhiên, không có cách giải quyết dưới dạng khép kín nào tồn tại trừ khi 

chấp nhận một số phép xấp xỉ .  

Bây giờ ta xem xét trường hợp ngoại lệ nhưng quan trọng với L=2 .Đó là 

trường hợp nhị phân hóa ảnh. Khi đó MSE trở thành: 

  

 E {e2} =  

1

0

v

v (v – r 0)2 p(v)dv  + 

2

1

v

v (v – r 1) 2 p(v)dv 

 

Giả  sử  rằng  p(v)  có  thể  ước  lượng  từ  histogram  và  v0,  v2  tương  

ứng  với vmin, vmax .Còn lại ba tham số cần được tính toán đó là r0, r1, và v1. 

Tham số v1 gọi là ngưỡng nhị phân hóa .Hơn nữa  r0(v1) và  r1(v1) cực  tiểu 

MSE, với một giá  trị cho trước của vj, đơn giản là những giá trị trung bình trong 

đoạn tương ứng:  

 r0 ( v1 ) = {

1

0

v

v

vp(v)dv }/ 

1

0

v

v

p(v)dv 

  

 r 1 (v 1) ={ 

2

1

v

v

vp(v)dv } / 

2

1

v

v

p(v)dv 

 

Như vậy đủ để biến đổi v1 từ v0 đến v2 . MSE được tính bằng cách thay r0 

và r1 bằng r0(v1) và r1(v1) tương ứng và chọn v1 sao cho MSE là cực tiểu.  

Otsu đề nghị một cách tương tự nhưng tiêu chuẩn đơn giản hơn về mặt tính 

toán dựa  trên phân tích  biệt  số .Trong  công  thức  này,  MSE  tương  đương  với 
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phương sai lớp trong w2(v1) . Nếu w 2(v1) được bổ sung vào phương sai lớp 

giữa B2(v1), ta được toàn bộ biến đổi T2( độc lập v1). Như vậy, thay vì cực 

tiểu MSE, giải thuật của Otsu cực đại phương sai giữa lớp: 

 

   v1*= arg max {p0 (v1)[ 0 (v1) - T ] 2} +  p1(v1)[ 1(v1) - T]2} 

Thật ra, còn  tồn  tại một  số  tiêu  chuẩn  lượng hóa khác, chẳng hạn 

entropy, cũng trên histogram của mức xám. Histogram có thể được tính từ toàn bộ 

ảnh hoặc từ lân cận địa phương giới hạn xung quanh ảnh đang xét .      

 

III. Đánh nhãn thành phần liên thông:  

Khái niệm liên thông trong kí tự có thể xem như tập hợp các điểm ảnh liền 

nhau tạo nên kí tự, mục tiêu của giải thuật này là lọc ra những kí tự có trong ảnh .  

1. Tách liên thông bằng kĩ thuật đệ quy:  

Để tách liên thông ta nghĩ ngay đến kỹ thuật đệ quy cấp 8 (tại mỗi bước 

chúng ta có tối đa 8 lựa chọn tiếp theo) .  

Quy ước: Điểm (x, y): cho biết giá trị điểm tại toạ độ (x, y).  

                =1 màu chữ  

                =0 màu nền  

               Height: Chiều cao ảnh  

               Width: Chiều rộng ảnh  

Ta có giải thuật như sau:  

// Đưa tất cả các điểm liên thông với Điểm(x,y)  vào liên thông t  

Procedure Chonvao((x,y) :điểm, t :liênthông)       

Begin  

     If (Điểm(x, y)=1) AND (NOT đã_xét[x,y]) then  

        Begin  

             Them_vao_lien_thong(t,(x, y)); 

             Đã_xét[x, y] :=True ;  

             For i :=x-1 to x+1 do  

                  For j:= y-1 to y+1 do  
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                  If ( i <>x) or (j<>y)  then Chonvao((i, j),t);  

        End;  

End ;  

// Ta có thủ tục tách liên thông đệ quy như sau :  

Procedure TáchLiênThôngĐQ(VAR LT: Danh_Sách_Liên_Thông)  

Begin  

    T:=<danh sách rỗng>  

    t:=<liên thông rỗng>  

    For j:=1 to Height do  

       For i:=1 to Width do đã_xét[i, j]:=False;  

 

    For j:=1 to Height do  

 

       For i:=1 to Width do  

            If (Điểm(x, y)=1)  AND( NOT Đã_xét[i, j]) then  

            Begin  

                 Chonvao( (i, j ),t);  

                 Thêm _liên_thông_vào_Danh_Sách(T, t)    ;  

                 t :=<liên thông rỗng> ; 

            End ;   

End; 

Nhận xét:  

Thuật  toán  này  chỉ  có  ý  nghĩa minh  hoạ  bản  chất  của  tách  liên  

thông. Ta không chọn thuật toán này cài đặt vì chi phí đệ quy quá cao, chưa kể  tốc 

độ  thực hiện.  

2. Giải thuật cải tiến:  

Để  gán  nhãn  cho  thành  phần  liên  thông  ta  có  thể  duyệt  theo  từng  

đường chạy.Kỹ thuật này gán cho mỗi thành phần liên thông của ảnh nhị phân một 

nhãn riêng biệt. Nhãn thường là các số tự nhiên bắt đầu từ một đến tổng số các 

thành phần liên thông trong ảnh input.   

Giải thuật phát biểu như sau:  
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Quét ảnh từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.Trong dòng thứ nhất chứa 

pixel đen, một nhãn duy nhất được gán cho mỗi đường chạy liên tục của pixel đen. 

Với mỗi pixel đen của dòng tiếp theo, các pixel lân cận dòng trước và pixel bên 

trái được xem xét (hình vẽ a ). Nếu bất kì pixel lân cận nào được gán nhãn, nhãn 

tương tự được gán cho pixel đen hiện thời; ngược lại, nhãn tiếp theo chưa được sử 

dụng được chọn.Thủ tục này được sử dụng cho đến dòng cuối của ảnh. Lúc kết 

thúc tiến trình này, một thành phần liên thông có thể chứa các pixel có các nhãn 

khác nhau vì khi chúng ta xem xét lân cận của pixel đen, chẳng hạn pixel 

“?”(trong hình c), pixel đối với  lân cận  trái và những  lân cận  trong dòng trước  

có  thể  gán nhãn một  cách  riêng  biệt.(Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng nhãn 

của lân cận trái).Một tình huống như vậy phải được xác định và ghi lại.Sau tiến 

trình quét ảnh, việc gán nhãn được hoàn tất bằng cách “thống nhất mâu thuẫn các 

nhãn” và gán lại các nhãn chưa sử dụng.  

Để minh hoạ ta có các hình biểu diễn sau: 

                                             .   .   .   .   . 

                                             .   P  P  P . 

                                             .   L  ?  .   . 

                                             .   .   .   .   . 

Hình a lân cận của “?” P= dòng trước; L=lân cận trái. 

      

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .           .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     

.   *  *   *   *   .   .  *   *   *   .   .   .   .           .   1   1  1   1   .   .   2   2   2   .   .   .   .     

.   .   *   *   *   .   .  *   *  *   *   .   .   .           .    .   1  1   1   .   .   2   2   2  2   .   .   .     

.   *   *  *   *   .  *   *   *   *   *   .   .   .           .   1   1  1   1   .   2  2   2   2  2   .   .   .     

.   .   .   *   *   *   *    *   .   .   .   .   .   .             .   .   .  1   1  ?    *    *   .   .   .   .   .   .     

.   .   .   *     *    *   *   *    *   .  *   .   .   .      .    .   .    *   *   *    *   *   *  .   *   .   .   .    

*  *    .   .   .   .   .   .   .   .  *   *   .   .           *   *   .   .   .   .   .   .   .   .  *   *   .   .     

.  *    *     .   .   .   .   .   .   .  *    *   .   .          .    *   *   .   .   .   .   .   .   .   *   *   .   .     

.  *     *   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .           .   *   *   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     

             Hình b. Ảnh ban đầu                        Hình c. Tiến trình gán nhãn 
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    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .           .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     

.   1   1  1   1   .   .   2   2  2   .   .   .   .           .   1   1  1   1   .   .   1   1  1   .   .   .   .     

.   .    1  1   1   .   .   2   2  2   2   .   .   .           .   .   1  1   1   .   .   1   1  1  1   .   .   .     

.   1   1  1   1   .   2  2   2  2   2   .   .   .          .   1   1   1  1   .   1  1   1  1  1   .   .   .     

.   .   .    1   1  1   1  1    .   .   .   .   .   .           .    .   .    1  1   1  1  1   .   .   .   .   .   .     

.   .   .    1   1  1   1  1    1   .  3   .   .   .      .    .   .    1  1   1  1  1   1   .  2   .   .   .    

4 4   .    .   .   .   .   .   .   .   3  3   .   .              3   3   .   .   .   .   .   .   .   .     2   2   .   .     

.  4   4   .   .   .   .   .   .   .   3  3   .   .              .    3   3   .   .   .   .   .   .   .    2   2   .   .     

.  4   4   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .               .    3   3   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     

        

       Hình d . Sau khi quét đầy đủ                              Hình e .Kết quả sau cùng 

 

 

IV. Chuẩn kích thƣớc:  

Chuẩn kích thước ảnh  kí  tự  về một  kích  thước  cố định và phóng  sát bốn 

biên của ảnh.  

Phóng ảnh là thực hiện phép biến đổi sau:  

   f s (x , y) = f  (x / s x , y / s y) 

  

Với (x, y) là toạ độ điểm ảnh sau khi phóng và sx ,sy là tỷ lệ phóng theo 

trục x và y tương ứng, fx(x,y) là giá trị điểm ảnh kết quả ứng với giá trị toạ độ (x, 

y).  

Chú ý:  

Sau khi phóng ảnh, ảnh có thể bị rời rạc, răng cưa biên. Để khắc phục tình 

trạng này, ta thực hiện một số xử lý bằng phép đóng morphology: 

V. Lấp khoảng trống ảnh bằng phép đóng morphology:  
1. Một số định nghĩa: 

Giả sử A và B là hai tập trong không gian Z2 , a A  thì a = (a1 , a2) 

Phép  dịch  chuyển  của  tập A  đối  với  x = (x1,  x2)  ký  hiệu(A)x  ,  được  

định nghĩa.  
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  (A)x  = {c|c = a + x , với a  A } 

Phép phản chiếu của tập B, ký hiệu B*, được định nghĩa: 

 B* = {x|x = - b , với b  B} 

Phép bù của một tập A, ký hiệu Ac, được định nghĩa: 

 Ac = {x|x A}  

Hiệu của hai tập hợp A và B, ký hiệu A-B, được định nghĩa:  

  A – B = {x|x  A , x  B} 

2. Phép giãn : 

Giả sử A, B là hai tập hợp thuộc Z2 , Ø là tập rỗng , phép giãn của A đối 

với B , ký hiệu A  B , được định nghĩa : 

 A  B = { x|(B*)x ∩ A = Ø} 

Tập B được gọi là thành phần cấu trúc . 

 

3. Phép co : 

Giả sử A, B là hai  tập  thuộc Z2, phép  co  của A đối với B, ký hiệu A B 

được định nghĩa:  

 A  B = {x|(B*)x  A } 

4 . Phép đóng: 

Giả sử A, B là hai tập thuộc Z2, phép đóng của A đối với B, ký hiệu A • B 

được định nghĩa:  

  A • B = (A  B)  B 

Tức phép đóng là phép do thực hiện phép giãn rồi thực hiện phép co lên kết 

quả vừa có.  

Phép  đóng  có  tác  dụng  làm  đầy  những  khoảng  nhỏ  (tuỳ  thuộc  vào  

thành phần cấu trúc B) thường xảy ra trên đường biên.  
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Thành phần cấu trúc thường được sử dụng là thành phần cấu trúc đối xứng 

có gốc (0, 0) là ở tâm như hình: 

 

   

 

 

 

 

Nhưng do ảnh được quét với độ phân giải 300 dpi, và đối với những chữ có 

bụng được viết khá nghiêng thì khi thực hiện phóng với thành phần cấu trúc trên, 

tức thực hiện phép giãn rồi thực hiện phép co, thì phép giãn làm cho phần bụng bị 

dính lại với nhau do với mỗi hướng ngang và đứng đều được giãn 2 điểm ảnh. Để 

hạn chế điều này  ta sử dụng 2  thành phần cấu  trúc không đối xứng và  thực hiện 

phép đóng 2 lần trên 2 thành phần cấu trúc này, vì khi thực hiện phép giãn thì chỉ 

cần giãn về 1 phía:  

 

 

 

 

  

 Các thành phần cấu trúc không đối xứng 

 

 
VI. Lấy đƣờng biên và làm trơn đƣờng biên:  

1. Phát hiện biên:  

Biên của ảnh được thiết lập bằng cách nhân chập ảnh với phần  tử có cấu 

trúc: 

   

 

 

 

0 1 0 

1 1 1 

0 1 0 

0 1 0 

1 1 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 1 1 

0 1 0 

0 1 0 

1 1 1 

0 1 0 
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2. Dò biên và mã hóa đƣờng biên:  

Ta có giải thuật dò tìm biên như sau:  

Bước 1: Quét ảnh đến khi gặp điểm ảnh đen. Gọi nó là pixel 1  

Bước 2: Lặp  

               Nếu “điểm ảnh hiện thời là đen” thì “dò ngược”  

               Ngược lại “sang phải” đến khi “gặp pixel 1”    

             Minh hoạ dò biên 

  

                    
 

3. Xác định hƣớng của điểm biên (Freeman code):  

Các hướng được quy ước như sau: 

 

                               

 

Với hướng quy ước trên, đường biên được mã hóa như sau: 
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4. Làm trơn đƣờng biên:  

Làm trơn đường biên là duyệt theo đường biên, nếu hai điểm liên tiếp trên 

đường biên có hiệu số hướng lớn hơn 1 thì có thể hiệu chỉnh để có đường biên mà 

hai điểm liên tiếp có hiệu số hướng bằng 1.  

Theo mã  hướng  Freeman,  hiệu  số  hướng  của  2  điểm  liên  tiếp  nhau  

trên đường biên được định nghĩa :  

Goi ci là mã hướng tại điểm biên đang xét pi , ci+1 là mã hướng của điểm 

kế tiếp trên đường biên pi+1    

Đặt d=ci+1-ci và Dabs=|d|  

nếu |d|4  

Và dabs=8-|d| nếu |d|>4  

Ta có các trường hợp sau:  

a. dabs1 : Điểm biên trơn.  

b. dabs=2 và ci chẵn, ci+1 chẵn : bỏ pi+1 và thay hướng pi như sau: 
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  Dabs = 2 và ci chẵn , ci+1 chẵn 

c. dabs=2 và ci lẻ , ci+1 lẻ : Bỏ pi+1 và thay hướng pi như hình 

 

 

 

d. dabs=3 , ci chẵn, ci+1 lẻ 

 

 

e. dabs=3, ci lẻ, ci+1 chẵn 
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Minh hoạ ảnh kí tự sau quá trình tiền xử lý . 

 

 

         ảnh ban đầu                                    ảnh sau khi xử lý 

 

 

 

VII .Phƣơng pháp chuyển ảnh RGB thành ảnh đa cấp xám 
 

Đơn vị cơ bản của một bức ảnh là điểm ảnh (pixel), mỗi điểm ảnh có thể 

được biểu diễn bằng n bytes dưới các hệ màu khác nhau .Việc chuyển đổi giữa các 

hệ màu thông thường được thực hiện thông qua các phép biến đổi ma trận. Trong 

bài viết này tôi sẽ giới thiệu phương thức chuyển đổi từ ảnh 24 bits RGB sang ảnh 

8bits đa mức xám. Để thực hiện yêu cầu trên, thông thường ta sử dụng một trong 

những công thức sau đây, áp dụng cho từng điểm ảnh [x,y]  

Lx,y = 0.3086 * Redx,y + 0.6094 * Greenx,y + 0.0820 * Bluex,y  

Lx,y = 0.299 * Redx,y + 0.587 * Greenx,y + 0.114 * Bluex,y 

 

Chú ý rằng giá trị mỗi điểm ảnh Lx,y hay còn gọi là cường độ sáng 

(Luminance Intensity) trong ảnh đa mức xám tính được là tổng trọng số khác nhau 

của mỗi thành phần màu trong hệ màu RGB. Một trong những lý do của việc này 

là nếu chúng ta sử dụng cùng trọng số, ví dụ (R + G + B) / 3 thì màu đỏ, màu xanh 

nước biển hay màu xanh da trời sẽ có cùng mức xám sau khi chuyển đổi .Mặt khác 

theo khoa học đã chứng minh thì mắt người nhạy cảm hơn với thành phần màu 

xanh lá cây và màu đỏ so với xanh da trời. 
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Việc triển khai trong C/C++ của công thức trên khá đơn giản như sau với 

một ảnh có định dạng điểm ảnh liên tục (interleaved color) RGBRGB: 

 

for ( i = 0; i < imgSize; i += 3 ) 

{     

 out[i] = (unsigned char)(0.299*in[i] + 0.587*in[i+1] + 0.114*in[i+2] + 

0.5); 

} 

Vì việc thực hiện phép nhân trong miền số nguyên thì nhanh hơn rất nhiều 

trong miền số thực nên công thức trên được viết lại trong miền số nguyên như sau: 

Lx,y = ( 2 * Redx,y + 5 * Greenx,y + 1 * Bluex,y ) / 8 

 Cộng với việc thay thế các phép chia và nhân bằng toán tử shift tốc độ của 

quá trình tính toán sẽ được đẩy lên một cách hiệu quả. Dưới đây là mã nguồn cho 

quá trình nâng cấp này: 

int iTmp; 

for ( i = 0; i < imgSize; i += 3 ) 

{     

    iTmp = in[i] << 1;                    

    iTmp += in[i+1] << 2 + in[i+1];       

    iTmp += in[i+2];                      

    out[i] = (unsigned char)(iTmp>> 3);  

} 

Lưu ý: trong thực hành, không phải lúc nào thứ tự của 3 bytes trong 1 điểm 

ảnh cũng là  R - G - B, đôi khi thứ tự này có thể là B - G - R. 
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VIII .Phân đoạn ảnh và lấy ngƣỡng ảnh  

1. Phân đoạn (hay phân vùng) 

Phân vùng ảnh là tách một ảnh đầu vào thành các vùng thành phần để biểu 

diễn phân tích, nhận dạng ảnh.Ví dụ: để nhận dạng chữ (hoặc mã vạch) trên phong 

bì thư cho mục đích phân loại bưu phẩm, cần chia các câu, chữ về địa chỉ hoặc tên 

người thành các từ, các chữ, các số (hoặc các vạch) riêng biệt để nhận dạng.Đây là 

phần phức tạp khó khăn nhất trong xử lý ảnh và cũng dễ gây lỗi, làm mất độ chính 

xác của ảnh.Kết quả nhận dạng ảnh phụ thuộc rất nhiều vào công đoạn này.  

2. Các hƣớng tiếp cận phân đoạn ảnh 

Phân đoạn ảnh là chia ảnh thành các vùng không trùng lắp.Mỗi vùng gồm 

một nhóm pixel liên thông và đồng nhất theo một tiêu chí nào đó. Tiêu chí này phụ 

thuộc vào mục tiêu của quá trình phân đoạn.Ví dụ như đồng nhất về màu sắc, mức 

xám, kết cấu, độ sâu của các layer…Sau khi phân đoạn mỗi pixel chỉ thuộc về một 

vùng duy nhất.Để đánh giá chất lượng của quá trình phân đoạn là rất khó.Vì vậy 

trước khi phân đoạn ảnh cần xác định rõ mục tiêu của quá trình phân đoạn là gì. 

Xét một cách tổng quát, ta có thể chia các hướng tiếp cận phân đoạn ảnh thành ba 

nhóm chính như sau: 

 Các kỹ thuật phân đoạn ảnh dựa trên không gian đặc trưng. 

 Các kỹ thuật dựa trên không gian ảnh. 

 Các kỹ thuật dựa trên các mô hình vật lý. 

3. Một số phƣơng pháp phân đoạn cụ thể 

 3.1) Phƣơng pháp phân đoạn của B.G. Prasad 

Đây là phương pháp do B.G. Prasad đề xuất và được áp dụng trong hệ 

thống truy vấn ảnh theo chỉ mục màu sắc hình dạng và vị trí của tác giả .Phương 

pháp này sử dụng sự lượng tử hóa màu trong không gian màu RGB sử dụng 25 

màu phân biệt (bằng giác quan) để phân đoạn ảnh dựa trên những màu trội.Vì 25 

màu là đủ để phân biệt rõ tất cả các vùng màu trong cơ sở dữ liệu hình ảnh mà tác 

giả chọn. 
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 3.2) Phƣơng pháp phân đoạn dựa trên ngƣỡng cục bộ thích nghi 

 

Số ngưỡng cục bộ và giá trị của chúng không được chỉ định trước mà được 

trích lọc thông qua quá trình kiểm tra các thông tin cục bộ Giải thuật gồm các 

bước tuần tự như sau:  

Áp dụng giải thuật Watershed chia ảnh thành rất nhiều vùng con . 

Trộn các vùng và đồng thời phát hiện ngưỡng cục bộ .Ngưỡng được tính từ 

thông tin cục bộ của vùng và các vùng lân cận 

Giải thuật này cho kết quả tương đối tin cậy trên nhiều loại ảnh khác nhau 

 

3.3) Phân đoạn sơ khởi bằng Watershed 

 

Dữ liệu đầu vào của giải thuật Watershed là một ảnh xám.Vì vậy, trước tiên 

ta biến đổi ảnh đầu vào I thành ảnh xám.Sau đó, dùng giải thuật tìm cạnh Canny 

[20] để lấy cường độ gradient, kí hiệu là IG.Với ảnh gradient nhận được, ta hình 

liên tưởng đến một lược đồ địa hình, vùng có độ xám cao hơn là vùng trũng hơn 

và ngược lại.Tại mỗi pixel, việc đánh giá sẽ dựa vào giá trị mức xám của pixel đó. 

 

4 .Lấy ngƣỡng (phân ngƣỡng) 

4.1 Phân ngƣỡng 

Kỹ thuật này đặt ngưỡng để hiển thị các tông màu liên tục.Các điểm trong 

ảnh được so sánh với ngưỡng định trước.Giá trị của ngưỡng sẽ quyết định điểm có 

được hiển thị hay không.  

Do vậy ảnh kết quả sẽ mất đi một số chi tiết. Có nhiều kỹ thuật chọn 

ngưỡng áp dụng cho các đối tượng khác nhau:  
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- Hiển thị 2 màu: chỉ dùng ảnh đen trắng có 256 mức xám.Bản chất của 

phương pháp này là chọn ngưỡng dựa trên lược đồ mức xám của ảnh. Để đơn giản 

có thể lấy ngưỡng với giá trị là 127.  

Như vậy:  

           1 khi h(m,n)<127   

                u(m,n) =   

                     0      khác 

trong đó u(m, n) là mức xám tại tọa độ i9m, n).  

 Nhìn chung kĩ thuật này khó chấp nhận vì ảnh mất khá nhiều chi tiết.  

- Hiện thị 4 màu: hiện 4 màu để khắc phục nhược điểm của kỹ thuật hiển 

thị 2 màu .Một ví dụ của Bảng mã 4 mầu được cho ở Bảng 2.1.  

 

                                      Bảng 4.1 Bảng mã 4 mầu 

 

Mã màu 
Màn hình monochrome 

(đơn sắc) 
Màn hình màu 

0 Đen Đen 

1 Xám đậm Đỏ 

2 Xám nhạt Xanh 

3 Trắng Vàng 

 

 

 

 

4.2) Kỹ thuật chọn theo mẫu 

Kỹ thuật này sử dụng một nhóm các phần tử trên thiết bị ra (máy in chẳng 

hạn) để biểu diễn một pixel trên ảnh nguồn .Các phần tử của nhóm quyết định độ 

sáng tối của cả nhóm.Các phần tử này mô phỏng các chấm đen trong kỹ thuật nửa 

cường độ. Nhóm thường được chọn có dạng ma trận vuông.Nhóm n x n phần tử sẽ 
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tạo nên n2+1 mức sáng. Ma trận mẫu thường được chọn là ma trận Rylander.Ma 

trận Rylander cấp 4 có dạng như  

Bảng 4.2 . 

 

Bảng 4.2. Ma trận Rylander cấp 4   

 

0 8 2 10 

4 12 6 14 

3 11 1 9 

7 15 5 3 

 

 

Việc chọn kích thước của nhóm như vậy sẽ làm giảm độ mịn của ảnh.Vì 

vậy kỹ thuật này chỉ áp dụng trong trường hợp mà độ phân giải của thiết bị ra lớn 

hơn độ phân giải của ảnh nguồn.Thí dụ: thiết bị ra có độ phân giải 640x480 khi sử 

dụng nhóm có kích thước 4x4 sẽ chỉ còn 160x120.  

4.3) Kỹ thuật Dithering  

Dithering là việc biến đổi một ảnh đa cấp xám (nhiều mức sáng tối) sang 

ảnh nhị phân (hai mức sáng tối). Kỹ thuật Dithering đựợc áp dụng để tạo ra ảnh đa 

cấp sáng khi độ phân giải nguồn và đích là như nhau.Kỹ thuật này sử dụng một ma 

trận mẫu gọi là ma trận Dither.Ma trận này gần giống như ma trận Rylander. 

Để tạo ảnh, mỗi phần tử của ảnh gốc sẽ được so sánh với phần tử tương ứng 

của ma trận Dither .Nếu lớn hơn, phần tử ở đầu ra sẽ sáng và ngược lại 

 

5 .Phƣơng pháp làm mảnh ảnh 

5.1) Tổng quan về làm mảnh  

Làm mảnh ảnh là phương pháp dùng để đưa ra xương của đối tượng, là các 

dạng thuật toán xóa các điểm biên của mẫu một các có chọn lọc cho đến khi thu 

được xương .Mà thuật ngữ xương dùng để chỉ kết quả mà không quan tâm đến 
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hình dạng chuẩn của mẫu đối tượng. Xương được coi là hình dạng cơ bản của một 

đối tượng với số ít điểm ảnh cơ bản .Ta có thể lấy được các thông tin về hình dạng 

cơ bản của ảnh thông qua xương 

Khi làm mảnh ảnh ta cần chú ý các vấn đề sau: 

Không phải tất cả các đối tượng đều có thể làm mảnh, làm mảnh chỉ hữu 

dụng với các đối tượng là đường .Nghĩa là chúng chỉ thẳng hoặc cong và nó không 

có tác dụng với các đối tượng có hình dạng đóng trong một vùng . 

Làm mảnh thông thường là bước chuẩn bị cho các bước tiếp theo xử lý một 

đối tượng ảnh .Các bước tiếp theo làm viêc trên các thuộc tính cần thiết của 

xương. 

5.2) Các thuật toán làm mảnh 

 Có 2 dạng thuật toán: 

 -Thuật toán tuần tự: Các điểm ảnh được xóa đi theo một trật tự nhất 

định trong mỗi vòng lặp và giá trị điểm ảnh sau mỗi vòng lặp không chỉ phụ thuộc 

vào các láng giềng mà còn phụ thuộc vào các điểm ảnh đã được xét trước đó trong 

chính vòng lặp đó .Gồm một số thuật toán như:   

 - Làm mảnh theo các điểm biên (bao gồm thuật toán của Chu và 

Suen, thuật toán của Arcelli, thuật toán của Pavlidis, thuật toán của Kwok) 

           - Làm mảnh theo loạt (gồm các thuật toán: thuật toán của Yakei, 

thuật toán SPKA,) 

 - Thuật toán song song: Các điểm ảnh có thể được xử lý cùng một 

lúc , giá trị của điểm ảnh chỉ phụ thuộc vào giá trị của các láng giềng . Chính vì 

thế mà thuật toán này được sử dụng trên các bộ vi xử lý song song để tăng khả 

năng tính toán . Tùy theo số chu trình con được xử dụng trong thuật toán mà làm 

mảnh song song được chia ra thành các kiểu như sau : 

- Làm mảnh song song sử dụng 1 chu trình con (gồm thuật toán Rutovitz, 

thuật toán Holt, thuật toán của Favre và Keller, thuật toán của Huang, Wan và Liu) 

- Làm mảnh song song 2 chu trình con (gồm thuật toán của Zang-Suen, 

thuật toán của Suzuki, thuật toán của Guo) 
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- Làm mảnh song song 4 chu trình con (gồm các thuật toán : thuật toán của 

Bel-lan và Monoto, thuật toán của Rosenfeld và điều kiên Hilditch, thuật toán của 

Stentiford) 

 

 

CHƢƠNG III: RÚT ĐẶC TRƢNG 
  

1. Giới thiệu đặc trƣng hƣớng:  

Hướng các điểm trên đường biên của kí tự mô tả khá đầy đủ về kí tự .Đặc 

trưng của ảnh được xác định là hướng của các điểm ảnh trên biên.Việc chọn đặc 

trưng để nâng cao độ chính xác của bài tốn nhận dạng là hết sức khó khăn, đòi hỏi 

rất nhiều thời gian và quyết định rất nhiều đến độ chính xác. Hơn nữa, do biến 

dạng khá lớn trong chữ viết tay nên để hạn chế người ta thường chia ô trên ảnh và 

đặc trưng được rút trong các ô đó, việc chọn các ô phủ lấp lên nhau cũng không 

ngồi mục đích trên.  

 

2.Chia ô:  

Ảnh kí tự sau khi tiền xử lý kích thước được chuẩn về mn điểm ảnh, ảnh 

được chia nhỏ thành các ô vuông nhỏ kích thước 88 điểm ảnh như hình:  
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Gom 4 ô  kích  thước 8x8  thành ô  kích  thước 16x16,  và  các ô  kích  

thước 16x16 này được phủ lên nhau một nữa theo hai hướng ngang và dọc. Trên 

mỗi ô kích  thước 16x16  sẽ  rút đặc  trưng  theo 4 hướng  (00, 450, 900,1350)  . 

Mỗi ô này được chia làm 4 phần theo điểm tâm của ô, phần trung tâm A có kích 

thước 4x4 điểm ảnh, phần B có kích thước 8x8 điểm ảnh trừ đi phần A, phần C có 

kích thước 12x12 điểm ảnh trừ đi phần B và A, và phần D là phần còn lại của ô có 

kích thước 16x16 trừ đi phần C, B và A. 

 

Ta có hình minh hoạ các phần A, B, C, D trong mỗi ô vuông 16x16   

                           

 

Đặt trọng số vùng A, B, C và D tương ứng là 4, 3, 2, và 1.Gọi xj là một oại 

đặc trưng, xj được tính cho một ô kích thước 16x16 như sau: 

  xj = 4 xj (A) + 3 xj (C) + xj (D) 

 

3. Đặc trƣng hƣớng của đƣờng biên:  

Để rút  đặc  trưng  này  là  ảnh  chỉ  chứa  đường  biên. Với mỗi ô kích 

thước 16x16 điểm ảnh, ta rút ra 4 đặc trưng xj (j=1, 2, 3, 4), xj được tính như công 

thức trên, x1 là số điểm biên có hướng 00 hay(1800), x2 là số điểm biên có hướng 

450(hay -1350), x3 là số điểm có hướng 900 (hay –900) và x4 là số điểm có 

hướng 1350 (hay -450).  

Như vậy ảnh kí tự sẽ được mô tả dưới dạng:  
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  X = (x1, x2 , x3 , x4 ……xn) 

Trong đó n= k*4, với k là tổng số ô vuông 16x16 xếp chồng lên nhau. 

 

 

 

CHƢƠNG IV : ĐIỂM NGÃ 3 VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN 

TÁCH NÉT DỰA TRÊN ĐIỂM NGÃ BA 
 

1.Các khái niêm cơ bản  
 

Xét một điểm anh P(i,j) và các điểm lân cận 

 

 

 

 

 

 

 

Hình điểm ảnh P và các láng giềng 

1.1 ) Láng giềng của một điểm ảnh 

Các điểm ảnh x1,x2,….,x8  đươc gọi là 8_láng giềng của P và được biểu thị 

bởi N(P), chúng còn được gọi là kề 8 của P . Các điểm ảnh x1, x3, x5, x7 được gọi 

là 4_láng giềng hay kề 4 của P. Ta sẽ sử dụng xi để chỉ các điểm ảnh và  xi là điểm 

ảnh trắng hoặc đen tùy thuộc vào giá trị tương ứng 0 hay 1 của nó . Số các điểm 

ảnh trắng hoặc đen trong N(P) được gọi là b(P). 

 

1.2) Đƣờng đi 

Một trật tự các điểm ảnh y1, y2, …, yn được gọi là một 8_đường đi (hoặc 

4_đường đi) nếu yi+1 là một trong 8_láng giềng (hay 4_láng giềng) của yi (i= 

1,2,…,n-1) 

Hai điểm được gọi là liên thông với nhau nếu tồn tại đường đi giữa chúng . 

x4 x3 x2 

x5 P x1 

x6 x7 x8 
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Một bộ con Q của ảnh P được gọi 8_liên thông (hay 4_liên thông) nếu mọi 

cặp điểm x.y trong Q đều tồn tại 8_đường đi (hoặc 4_đường đi) từ x đến y phù 

hợp với các điểm của Q. Trong trường hợp này, Q được gọi là một 8_thành phần 

(hoặc 4_thành phần) của P. 

 

1.3) Điểm biên 

Các điểm ảnh có ít nhất 1 trong các láng giềng là trắng được gọi là điểm 

biên . Có 2 loại biên 4 liên kết và 8 liên kết 

 

 

Hình các điểm biên liên kết 8 

 

1.4) Điểm trong 

Các điểm đen mà không phải điểm biên được gọi là điểm trong của ảnh 

1.5) Điểm cuối 

Một điểm đen thỏa mãn điều kiện b(P)= 1 thì được coi là điểm cuối. Điều 

kiện này được một số tác giả đưa ra với các dạng khác nhau : p có thể được giữ lại 

khi có 2 hoặc 3 các điểm đen phối hợp trên một bên của N(P), điều kiện này có thể 

được áp dụng chỉ sau hai vòng lặp đầu tiên , hoặc rất có thể nó sẽ bị bỏ qua hoàn 

toàn để tránh các nhánh giả. 

Phần lớn sự khác nhau giữa các thuật toán là ở điều kiện đảm bảo tính liên 

thông .Điều kiên này được định nghĩa theo các thuật ngữ số giao, số liên thông, và 

điểm ảnh đơn 
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1.6) Số giao 

Có hai định nghĩa về số giao của một điểm ảnh 

Theo Rutovitz, số giao là số lần biến đổi từ điểm trắng sang điểm đen và 

ngược lại khi các các điểm ảnh này của N(P) được đặt theo thứ tự ngược chiều 

kim đồng hồ 

Hilditch lại định nghĩa số giao là số lần nhảy từ điểm trắng sang điểm đen 

khi các điểm này đang được đặt trong thứ tự cắt góc giữa kề 4 đen và 4_láng 

giềng. 

Có thể thấy rằng , đối với cả 2 định nghĩa , 1 điểm ảnh có cả 8_láng giềng 

đều là đen thì sẽ có số giao bằng 0, như một điểm ảnh bị cô lập. Nếu XH(p) = 1 thì 

việc xóa p đi không làm thay đổi tính 8_liên thông của mẫu. 

1.7) Số liên thông 

Ta có thể tính số 8_liên thông theo định nghĩa : 

Nc
8 = 

4

1i
( x 2i-1- ( x 2i-1. x 2i. x 2i+1)) 

Với x  là phủ định của x, mặt khác với số 4_liên thông : 

 

Nc
4 = 

4

1i
(x2i-1-(x2i-1.x2i.x2i+1)) 

Các điểm ảnh được giữ lại (khi Nc
8 

(p)>1) để không làm mất tính liên 

thông. 

Các điểm ảnh có thể xóa được lại thường được gọi là đơn, một điểm ảnh 

biên không bị cô lập p là đơn nếu N(p) có duy nhất một thành phần đen, điều này 

tương đương với XH(p)=1. 

Các điểm ảnh với số liên thông Nc
8
(p) lớn hơn 1 thuộc vào loại điểm ảnh 

bội. Chúng bao gồm các điểm cuối các nhánh, các nét vẽ có độ dày 2 điểm ảnh, 

các điểm ảnh được qui cho xương dựa trên tiêu chuẩn liên thông. 
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2 ) Xác định các láng giềng của một điểm ảnh 
 

Để xác định điểm ngã ba ta chỉ cần tìm tất cả các điểm có nhiều hơn 3 láng 

giềng . Dưới đây là phần code demo để xác định các láng giềng của 1 điểm ảnh : 

 

void IMAGE::LangGieng(char*pCot,struct LangGieng_8 *pixel,int 

type=DEN){ 

 unsigned char next; 

 pixel->nhomBienDen_8=0; 

 pixel->nhomBien_4=0;  pixel->nhomBienDen_4=0; 

 pixel->langGieng_8=0; pixel->langGiengDen_8=0; 

 pixel->langGieng_4=0; pixel->langGiengDen_4=0; 

 

  for(unsigned char i=0;i<8;i++) 

   { 

    // tinh diem lang gieng 

    if(pCot[bien[i].dpos]==DEN 

    ||type>=0&&pCot[bien[i].dpos]==type 

    ||type<0&&pCot[bien[i].dpos]!=TRANG) 

       { 

          pixel->langGieng_8++; 

     if( (i&01)==1)// i le 

      pixel->langGieng_4++; 

       }//if 

   if(pCot[bien[i].dpos]==DEN) 

{ 

 pixel->langGiengDen_8++; 

if( (i&01)==1) 
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pixel->langGiengDen_4++; 

 }//if 

                 // tinh nhom bien  lien thong_4 

   if(type<0) 

{ 

                      

 if(pCot[bien[i].dpos]!=TRANG&&pCot[bien[i+1].dpos]==TRANG) 

     pixel->nhomBien_4++; 

 } 

Else 

{ 

            

 if((pCot[bien[i].dpos]==DEN||pCot[bien[i].dpos]==type)&&pCot[bien[i+1]

.dpos]==TRANG) 

     pixel->nhomBien_4++; 

 } 

   // tinh nhomBienDen_4 lien thong 4 

  

 if((pCot[bien[i].dpos]==DEN)&&pCot[bien[i+1].dpos]!=DEN) 

 

    pixel->nhomBienDen_4++;  // tinh nhom bien  lien 

thong_8 diem den 

   

   if((i&01)==0&&pCot[bien[i].dpos]!=DEN) continue;// trang 

o goc 

 

   if((i&01)==1&&pCot[bien[i+1].dpos]!=DEN) next=2; 

   else                                   next=1; 

 

  

 if(pCot[bien[i].dpos]==DEN&&pCot[bien[i+next].dpos]!=DEN 

   

 ||pCot[bien[i].dpos]!=DEN&&pCot[bien[i+next].dpos]==DEN 
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    ) 

    pixel->nhomBienDen_8++; 

}//of for 

 // hieu chinh lai nhomBien_4 

 if(pixel->nhomBien_4==0) 

{ 

  if( type<0&&pCot[1]!=TRANG|| 

   type>=0&&(pCot[1]==DEN||pCot[1]==type) 

   ) 

 pixel->nhomBien_4=8;// xung quanh toan diem DEN 

 }// of if 

 // hieu chinh lai nhomBienDen_4 

 if(pixel->nhomBienDen_4==0&&pCot[1]==DEN) // xung quanh toan diem 

DEN 

  pixel->nhomBienDen_4=8; 

 // xac dinh tinh lien thong 

 if(pixel->nhomBienDen_8==0&&pCot[1]!=DEN||pixel-

>nhomBienDen_8>2) 

  pixel->lienThong=0;// khong lien thong 

 else pixel->lienThong=1;//lien thong 

 return; 

} 

 

3.Điểm ngã ba:  
Được định nghĩa như là một điểm giao nhau, một điểm pixel có 3 hoặc 

nhiều hơn các điểm lân cận, và các đường dẫn phân khúc có thể được định nghĩa 

theo các điểm giao nhau. 

Trong giai đoạn phân khúc, kỹ thuật tách ngã ba dựa trên quyết định phân 

đoạn đầy đủ của các chuỗi chữ, số được kết nối.Sử dụng các giá trị mờ đặc trưng ở 

sự kết hợp đầy đủ các phân đoạn cô lập các phân đoạn chính (sáp nhập hoàn thành 

phân đoạn) từ các phân đoạn nhỏ.Các kết nối không mong muốn nằm trong phân 

khúc nhỏ của bộ xương ký tự. 
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Ở giai đoạn tách ký tự, tất cả các phân đoạn chính được kết hợp với nhau 

của các phân đoạn nhỏ để tạo ra các bản phác thảo kết nối khác nhau.Để nhận ra 

các đặc điểm cá nhân của chuỗi ký tự, các bản phác thảo này được xây dựng thành 

một hình ảnh ký tự mới đầu vào, sau đó có thể được sử dụng như một đầu vào cho 

một hệ thống nhận dạng ký tự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1 Điểm ngã 3 và phân khúc trong ký tự 

 

4 .Phân đoạn tách nét dựa vào điểm ngã ba 

Khi xem xét các ký tự được đưa vào phân đoạn, nó gần như là không thể 

phân đoạn thành phần ký tự trong xương của một ảnh .Điều này là do khả năng có 

kết dính giữa hai chữ số nhân vật khác nhau chuỗi. Do đó, giai đoạn phân đoạn 

của đề xuất công việc bao gồm hai giai đoạn cụ thể là, phân khúc giai đoạn ban 

đầu và phân chia tổng số pha .Trong phân khúc ban đầu, hình ảnh ký tự đầu vào 

trải qua xác định điểm ngã ba và phân đoạn dựa vào nó. 

 

Trong nghiên cứu này đã được tìm thấy rằng, ban đầu phân khúc sẽ không 

hoàn chỉnh do kết nối điểm không tiếp giáp giữa phân khúc bộ xương. Như ví dụ 

hình ảnh 3.1 trên, ký tự viết tay trong bộ xương trên sẽ không được tách ra thành 

một "âm tính nghiêng" và hai "Ngang Lines" vì điểm không ngã ba kết nối ở giữa. 

Để bù đắp cho điều này, một thuật toán phân đoạn riêng biệt được sử dụng 

với các phân khúc dựa trên quy tắc phương pháp tiếp cận .Để hiểu rõ thuật toán 

này ta cần tìm hiểu 1 số định nghĩa: 
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Định nghĩa 1 : Một điểm khởi là một điểm pixel trên bộ xương ký tự mà 

qua 

bộ xương có thể được bắt đầu .khởi điểm có hai mặt chính khởi điểm và 

các điểm khởi nhỏ 

Định nghĩa 2: Một điểm khởi đầu chính là một điểm khởi đầu được xác 

định trước khi bắt đầu traversal thông qua bộ xương. 

Định nghĩa 3: Một điểm khởi nhỏ là một điểm khởi đầu được xác định 

trong cây qua bộ xương. 

 Định nghĩa 4: hướng traversal là hướng từ các điểm ảnh hiện tại pixel tiếp 

theo sẽ được truy cập trong traversal. 

Định nghĩa 5: Một điểm cuối cùng là một điểm pixel trong khu vực tương 

quan, trong đó không có điểm ảnh lân cận đến thăm tiếp theo .Sau khi tìm thấy tất 

cả các điểm khởi lớn, và các điểm giao nhau, các thuật toán bắt đầu đi ngang qua 

bộ xương ký tự kết dính, bắt đầu từ khởi điểm chính của danh sách các điểm 

khởi.Trong quá trình tách ban đầu này, các phân đoạn được xác định trong đường 

traversal dựa trên danh sách điểm giao nhau.  

Một khi các traversal đạt đến một điểm đường giao nhau, hoặc một điểm 

kết thúc, mà là một điểm pixel không có điểm ảnh lân cận để thăm tiếp theo, tập 

trung được chuyển sang khởi động nhỏ được xác định điểm trong hàng đợi các 

khởi điểm nhỏ. Sau đó, các thuật toán bắt đầu đi qua những con đường ghé thăm 

thường xuyên của bộ xương bằng cách bắt đầu với mỗi điểm khởi nhỏ trong hàng 

đợi các khởi điểm nhỏ.Trong các tranversal này, các thuật toán cũng phân đoạn 

con đường truy cập đến ngã ba điểm hoặc một điểm kết thúc thành các đoạn ban 

đầu.  

Quá trình nêu trên được tiếp tục với tất cả các khởi điểm chính chưa được 

ghé thăm trong hàng đợi các khởi điểm chính, cho đến khi tất cả các con đường  

có liên quan trong khu vực truy cập được ghé thăm thường xuyên. 

Dưới đây là thuật toán : 
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void IMAGE::CutThin(int MaxX,int MaxY,Pixel* storeXY,Pixel 

*storeWhite) 

        { 

 char *pCot,*pDong,*pPic; 

 long j,i; 

 int count=0; 

 int ccount=0; 

 char k;                // chi so vong for 

 

int index=0; 

  

 if(!hPic) return; 

 pPic=(char*)hPic; 

 if(!pPic) return; 

 

 for(j=1,pDong=pPic+1+MaxX;j<MaxY-1;j++,pDong+=MaxX) 

  { 

    for(pCot=pDong,i=1;i<max-1;i++,pCot++) 

{ 

   count=0; 

 

   if(pCot[0]==DEN) 

{ 

   for(k=1;k<9;k++) 

{ 

    if(pCot[bien[k].dpos]==DEN&&pCot[bien[k-

1].dpos]==TRANG) 

{ 

  count+=1; 

} 

    }// of for_k 

  if(count>=3)  

{ 

     storeXY[index].x=i; 

     storeXY[index].y=j; 

 

     ccount=0; 

     for(k=1;k<9;k++) 

{ 

     if(pCot[bien[k].dpos]==TRANG&&ccount<5) 

{ 

storeWhite[index*5+ccount].x=bien[k].d

x; 
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storeWhite[index*5+ccount].y=bien[k].d

y; 

        ccount+=1; 

      } 

            } 

     index++; 

} 

   } 

   }//of for_j 

 } 

} 

 

 
 

 

 

CHƢƠNG V : CHƢƠNG TRÌNH VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ  

THỬ NGHIỆM 
 

Bước 1 : Load ảnh 
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Bước 2 : Làm mảnh ảnh  

 

 

Bƣớc 3 : Phân đoạn tách nét và đánh dấu những điểm ngã ba 

 

Đây là kết quả phân đoạn tách nét khi chưa làm mảnh : 
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Một số kết quả thử nghiệm khác : 
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Kết luận: Qua các trình bày ở trên đã cho thấy rằng đề xuất thuật toán 

tách các ký tự viết tay khỏi kết dính là cực kỳ đáng tin cậy và phƣơng pháp 

tƣơng đối đơn giản để tạo ra các mô tả mờ của mô hình ký tự bị kết dính. Các 

thuật toán phân khúc phát triển cho công việc này là có khả năng tách các kết 

nối cho các ký tự viết hoa . viết tay thành các đoạn có ý nghĩa chính xác.Tỉ lệ 

nhận dạng cao, khi đƣa ký tự vào hệ thống để xác định các kết dính giữa các 

ký tự, trong đó có kết dính không mong muốn. 

Mặc dù các phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong công việc này không đối 

phó với hai kết nối chồng từ hai kề chữ số chạm vào từ đầu đến cuối, hệ thống 

vẫn có thể đƣợc sử dụng cho việc tách của bất kỳ kết nối ký tự viết tay nào 

với các kết nối đơn hoặc kép. Bài toán đƣợc đề nghị là một phƣơng pháp phát 

triển xác định, đó là có khả năng tách các nét kết dính của các ký tự viết tay 

đã đƣợc đề cập ở trên. 
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