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TÓM TẮT 

Nhận diện khuôn mặt là một lĩnh vực nghiên cứu của ngành thị giác máy tính. Hệ thống 

nhận diện khuôn mặt có thể nhận diện được khuôn mặt có đeo hoặc không đeo khẩu trang. 

Trong bài báo này, chúng tôi áp dụng kĩ thuật MTCNN giúp nhận diện và căn chỉnh khuôn 

mặt. Kỹ thuật ArcFace để nhận diện những đặc điểm trên khuôn mặt và trích xuất đặc trưng 

khuôn mặt. Ngoài ra, chúng tôi đề xuất thêm MobileNet cho phép rút gọn lại vài triệu tham số 

nhưng vẫn giữ được độ chính xác ổn định kết hợp cùng với ResNet giúp tăng độ chính xác khi 

nhận dạng khuôn mặt có/không đeo khẩu trang. Kết quả bài toán đã được thực nghiệm trên cơ 

sở dữ liệu RMFRD cho kết quả với độ chính xác trên 72%. 

Từ khóa: MTCNN, ResNet, MobileNet, ArcFace. 

1. GIỚI THIỆU 

Nhận diện khuôn mặt được áp dụng trong nhiều lĩnh vực thiết yếu [1, 2] như y tế, giáo 

dục, công ty, khu dân cư, sân bay,... Cụ thể, việc điểm danh sinh viên ở các trường đại học 

bằng cách quét qua khuôn mặt sẽ rút ngắn thời gian hơn cách gọi tên truyền thống. Việc quét 

qua khuôn mặt sẽ giúp hệ thống nhận diện được mặt sinh viên đó và truy cập vào kho dữ liệu 

để xem thử sinh viên có trong danh sách ở phòng học đó không và thực hiện điểm danh. Từ 

đó, nhà trường có thể giám sát được sĩ số cũng như thời gian ra vào lớp. Hoặc những biển 

quảng cáo thông minh trong các sân bay hiện có thể xác định giới tính, dân tộc và tuổi xấp xỉ 

của người qua đường, sau đó nhắm mục tiêu quảng cáo đến đối tượng đó. 

Phương pháp Cascade Face tìm kiếm khuôn mặt được đề xuất bởi Viola và Jones sử dụng 

tính năng Haar-Like và AdaBoost để huấn luyện phân loại đạt được hiệu suất tốt với hiệu quả 

thời gian thực [3]. Tuy nhiên, có nhiều công trình chỉ ra phương pháp này có thể suy giảm 

đáng kể trong các ứng dụng thế giới thực với các biến thể hình ảnh khuôn mặt người lớn hơn 

[4-6]. Bên cạnh đó, theo tác giả Mathias giới thiệu mô hình Deformable Part đào tạo phân biệt 

các thông tin tiềm ẩn để nhận diện khuôn mặt và đạt được hiệu suất đáng kể. Tuy nhiên, chúng 

tốn nhiều chi phí trong giai đoạn đào tạo về mặt tính toán [7-9]. Gần đây, mạng CNN đạt được 

những tiến bộ đáng kể trong thị giác máy tính, chẳng hạn như phân loại hình ảnh và nhận dạng 

khuôn mặt [10, 11]. Yang và cộng sự sử dụng mạng CNN chuyên sâu về nhận dạng thuộc tính 

ở các vùng khuôn mặt, điều này giúp mang lại nhiều các ứng cử viên. Tuy nhiên, do cấu trúc 

CNN phức tạp nên cách tiếp cận này tốn kém thời gian trong thực tế [12]. 

Căn chỉnh khuôn mặt thu hút sự quan tâm nghiên cứu rộng rãi. Các công trình nghiên 

cứu trong lĩnh vực này có thể được chia thành hai loại gồm phương pháp dựa trên hồi quy và 

phương pháp tiếp cận phù hợp với khuôn mẫu [13-17]. Gần đây, Zhang và cộng sự đề xuất sử 

dụng nhận dạng thuộc tính khuôn mặt như một nhiệm vụ để nâng cao hiệu suất căn chỉnh 

khuôn mặt bằng cách sử dụng CNN học sâu [18]. 
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Nhận dạng khuôn mặt với sự kết hợp của khuôn mặt được che và không được che [19, 20]. 

Theo tác giả Anwar và cộng sự đề xuất kết hợp tập dữ liệu VGG2 với các khuôn mặt che tăng 

cường và đào tạo mô hình được mô tả trong FaceNet [21, 22]. Bằng cách này, mô hình học cách 

phân biệt khi nào một khuôn mặt đang đeo mặt nạ và các đặc điểm của nửa trên khuôn mặt, 

nhưng vẫn trích xuất thông tin từ toàn bộ khuôn mặt [19]. Mặt khác, Geng và cộng sự xác định 

hai đặc trưng trung tâm cho mỗi danh tính tương ứng với hình ảnh khuôn mặt đầy đủ và hình 

ảnh khuôn mặt được che mặt tương ứng. Tác giả sử dụng giới hạn miền để buộc tính năng của 

khuôn mặt được che đi gần hơn với trung tâm khuôn mặt tương ứng và ngược lại [20]. 

Việc phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt trong môi trường không hoặc ít bị hạn chế là một 

thách thức do các tư thế, độ sáng khác nhau. Bài toán nhận diện khẩu trang là bài toán không 

quá khó khi áp dụng các phương pháp học sâu để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, có nhiều yếu 

tố dẫn đến việc sai lệch trong nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang như nhận diện một cặp 

song sinh hay khi họ đeo khẩu trang sẽ gặp khó khăn hơn trong việc nhận diện. Ngoài ra, các 

yếu tố như độ sáng, góc chụp hay phụ kiện cũng phần nào làm giảm độ chính xác của mô hình. 

Bài báo đề xuất kết hợp kĩ thuật MobileNet, ResNet và ArcFace giúp rút ngắn thời gian 

nhận diện mặt người và mặt người có đeo khẩu trang. Phần còn lại của bài viết gồm phần 2 

trình bày cơ sở lý thuyết thuật toán, phần 3 trình bày phương pháp thực hiện, phần 4 sẽ đưa ra 

kết quả thực nghiệm và phần 5 kết luận. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Kĩ thuật MTCNN 

MTCNN được công bố năm 2016 bởi Zhang và cộng sự [23]. Một mạng nơ-ron có thể 

thực hiện nhận diện khuôn mặt và căn chỉnh khuôn mặt trên hình ảnh bằng mô hình MTCNN 

bao gồm 3 mạng riêng biệt như hình 1. Cụ thể, 

P-Net (Proposal network) tìm tọa độ của các bounding boxes với độ tin cậy, tiếp đó 

xóa các bounding boxes có độ tin cậy thấp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bounding boxes chồng 

lên nhau nên việc sử dụng non-maximum suppression sẽ giúp giải quyết vấn đề này. 

R-Net (Refine network) lấy các bounding boxes được cung cấp từ mạng P-Net, sau đó 

tinh chỉnh tọa độ để loại bỏ các vùng không phải khuôn mặt. 

O-Net (Output network) lấy đầu ra của R-Net làm đầu vào và dùng để xác định tọa độ 

khuôn mặt gồm: hai mắt, mũi và hai khóe miệng. 

 

Hình 1. Kiến trúc các mạng của MTCNN [23] 

Với mỗi bức ảnh đầu vào, chúng sẽ tạo ra nhiều bản sao của hình ảnh đó với các kích 

thước khác nhau gọi là kim tự tháp ảnh [24]. Đầu tiên, các cửa sổ ứng viên được tạo thông qua 

một P-Net. Sau đó, lọc những ứng viên này trong giai đoạn tiếp theo thông qua một R-Net. 

Trong giai đoạn cuối, O-Net tạo ra hộp giới hạn cuối cùng và vị trí các điểm đặc trương của 

khuôn mặt như Hình 2. 
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Hình 2. Ba giai đoạn của MTCNN [23] 

2.2. Phương pháp ArcFace 

ArcFace cho phép nhận dạng những đặc điểm sâu, có khả năng phân biệt cao và cho kết 

quả tối ưu với độ chính xác cao trong thử thách MegaFace Challenge [25]. MegaFace 

Challenge là một cộng đồng lớn với một triệu khuôn mặt được nhận dạng [26]. 

 

Hình 3. Xây dựng DCNN để nhận dạng khuôn mặt được giám sát 

bởi hàm lỗi trong mô hình ArcFace [25]. 

Theo Hình 3 mạng DCNN sử dụng tích chập giữa đặc trưng và trọng lượng bằng khoảng 

cách cosin. Nghĩa là sử dụng hàm arc-cosine để tính góc giữa đặc trưng và trọng lượng mục 

tiêu. Sau đó, thêm một hệ số góc phụ vào góc mục tiêu với hàm cosine. 

2.3. Phương pháp ResNet 

Mạng ResNet được giới thiệu vào năm 2015 đã giành được vị trí thứ 1 trong cuộc thi 

ILSVRC 2015 với tỷ lệ lỗi top 5 chỉ 3.57. ResNet là một mạng CNN hoàn chỉnh để giải quyết hiện 

tượng Vanishing Gradients [27]. Nghĩa là hiện tượng làm thay đổi nhiều weights của các tầng dẫn 

đến chúng không thể hội tụ và mạng sẽ không thu được kết quả tốt. Giải pháp mà ResNet đưa ra 

là sử dụng kết nối "tắt" đồng nhất để xuyên qua một hay nhiều lớp như trong Hình 4. 

 

Hình 4. Cấu trúc kết nối tắt của mạng ResNet [27]. 
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2.4. Phương pháp MobileNet 

MobileNet được giới thiệu năm 2017, MobileNet có thể rút gọn lại vài triệu tham số 

nhưng vẫn giữ được độ chính xác ở mức ổn nhờ sử dụng một cơ chế gọi là Depthwise 

Separable [28]. Nghĩa là để giảm số lượng tính toán, giảm số lượng tham số, đồng thời có thể 

thực hiện trích xuất đặc trưng một cách tách biệt trên các kênh khác nhau. 

3. XÂY DỰNG THỰC NGHIỆM 

3.1. Bài toán nhận diện khuôn mặt không đeo khẩu trang 

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt không đeo khẩu trang kèm nhãn với việc kết hợp thuật 

toán MTCNN và ArcFace theo Hình 5. 

 

Hình 5. Quá trình học mặt người kèm nhãn. 

Giải thuật 1 (nomask): 

Input: Tập hình ảnh người đã được dán nhãn (mỗi ảnh chỉ xuất hiện 1 mặt người). 

Output: Danh sách đặc trưng đã được đóng gói theo nhãn của mỗi người trong tập dữ liệu. 

Bước 1: Phát hiện khuôn mặt (MTCNN), tiền xử lý ảnh 

Bước 1.1: Input tập hình ảnh (image) 

Bước 1.2: 

for image in images: 

bbox, landmark = MTCNN (image) 

aligned = preprocessing (bbox, landmark, image_size = “112,112”) 

list_aligned.append(aligned) 

return list_aligned (tập ảnh khuôn mặt đã căn chỉnh theo tỷ lệ 112x112) 

Bước 1.3: Tạo dataset với tập ảnh vừa tạo ở bước 1.2. 

Bước 1.4: Huấn luyện model ArcFace bằng dataset vừa tạo ở bước 1.3. 

Bước 2: Trích xuất đặc trưng, phân loại và đóng gói với ArcFace 

Bước 2.1: Input tập hình ảnh (image) có dán nhãn 

Bước 2.2:  

for folder(nhãn) in folders: 

images: danh sách hình ảnh trong mỗi folder 

for image in images: 

bbox, landmark = MTCNN (image) 

aligned = preprocessing bbox, landmark, image_size = “112,112”) 

feature = modelArcFace.get_feature(aligned) 

list_feature.append(feature) 

list_label.append(folder) 

return list_feature, list_label 

Bước 2.3: Đóng gói danh sách đặc trưng (list_feature) và danh sách nhãn 

(list_label). 
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3.2. Bài toán nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang 

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt đeo khẩu trang kèm nhãn với kĩ thuật Resnet. 

Giải thuật 2 (mask): 

Input: Tập hình ảnh người đã được dán nhãn (mỗi ảnh chỉ xuất hiện 1 mặt người). 

Output: Danh sách đặc trưng đã được đóng gói theo nhãn của mỗi người trong tập dữ liệu. 

Bước 1: Phát hiện khuôn mặt (SSD) [29], tiền xử lý ảnh 

Bước 1.1: Input tập hình ảnh (images). 

Bước 1.2:  

for image in images: 

image = preprocessing (bbox, landmark, image_size = “224,224”) 

bbox, landmark = SSD (image) 

list_ image.append(image) 

return list_ image (tập ảnh khuôn mặt đã căn chỉnh theo tỉ lệ 224x224) 

Bước 2: Trích xuất đặc trưng, phân loại 

Bước 2.1: Input tập hình ảnh (dataset) có dán nhãn. 

Bước 2.2:  

for folder(nhãn) in dataset: 

images: danh sách hình ảnh trong mỗi folder 

for image in images: 

image = preprocessing (image_size = “224,224”) 

bbox, pred = SSD (image)  

feature = modelResNet.get_feature(bbox) 

list_feature.append(feature) 

list_label.append(folder) 

return list_feature, list_label 

Bước 2.3: Đóng gói danh sách đặc trưng(list_feature) và danh sách nhãn 

(list_label). 

3.3. Bài toán nhận diện khuôn mặt có/không đeo khẩu trang 

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt khi có/không đeo khẩu trang được trình bày trong Hình 

6. Cụ thể, Hình ảnh đi qua mô hình MobileNet để cắt và phát hiện khuôn mặt có/không đeo 

khẩu trang. Nếu ảnh không có khẩu trang thì tiến hành tiền xử lý, trích đặc trưng và phân loại 

qua mô hình ArcFace. Ngược lại nếu là ảnh có đeo khẩu trang thì tiền xử lý, trích đặc trưng 

phân loại bằng mô hình ResNet để nhận dạng khuôn mặt đó là ai. 

 
Hình 6. Quá trình các bước thực hiện bài toán nhận dạng  

khuôn mặt khi có/không đeo khẩu trang. 
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Giải thuật 3: MobileNet nhận diện khuôn mặt có/không đeo khẩu trang. 

Input: Hình ảnh cần nhận diện khuôn mặt có/không đeo khẩu trang. 

Output: Khuôn mặt đeo khẩu trang hoặc không đeo khẩu trang và tỷ lệ phân loại. 

Bước 1: Với hình ảnh đưa vào 

Bước 1.1: Tiền xử lý ảnh 

image = cv2.cvtColor(face, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

image = cv2.resize(image, (224, 224) 

image = img_to_array(image) 

image = preprocess_input(image) 

Bước 1.2: Dùng phương pháp SSD [29] cho phép phát hiện và trả về danh sách 

khung hình phát hiện khuôn mặt được xử lý. 

faces.append(face) 

locs.append((startX, startY, endX, endY)) 

Bước 1.3: Dùng model đã được huấn luyện để tiến hành predict từng khung hình phát 

hiện được, trả về danh sách vị trí khung hình và tỷ lệ (khẩu trang, không khẩu trang). 

faces = np.array(faces, dtype="float32") 

preds = maskNet.predict(faces, batch_size=32) 

return (locs, preds) 

Bước 2: Hiển thị box tương ứng vừa tìm được lên ảnh với khung xác định vị trí khuôn 

mặt và tỷ lệ xác định phân loại của khung hình đó. 

 

Giải thuật 4 (MobileNet + ArcFace + ResNet): Nhận dạng khuôn mặt người khi có/không 

đeo khẩu trang. 

Input: Hình ảnh khuôn mặt đeo có/không đeo khẩu trang. 

Output: Nhận dạng được người hoặc người mà hệ thống chưa biết. 

Bước 1: Dùng kết quả của giải thuật 3 để phân loại khuôn mặt, kết quả trả về danh sách 

gồm tọa độ các khuôn mặt và tỷ lệ phân loại mask/nomask của các khuôn mặt đó. 

Bước 2: Kiểm tra từng khuôn mặt có trong ảnh 

Bước 2.1: Nếu kết quả trả về là khuôn mặt không đeo khẩu trang: Sử dụng 

ArcFace xác định danh tính khuôn mặt bằng giải thuật 1. 

Bước 2.2: Ngược lại, nếu kết quả trả về là khuôn mặt đeo khẩu trang: Sử dụng 

ResNet để tiến hành xác định danh tính khuôn mặt bằng giải thuật 2. 

4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Nhóm tác giả thực nghiệm trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 10 Pro bản 64 

bit, RAM 8 GB, Chip Intel Core (TM) 5i-3210M CPU @ 2.5GHz. Ngôn ngữ lập trình Python 

phiên bản 3.9. 

Bộ dữ liệu được sử dụng trong thực nghiệm là Real World Fasked Face Recognition 

Dataset (RMFRD) [30]. Bộ dữ liệu gốc gồm 5000 khuôn mặt đeo khẩu trang và 90000 khuôn 

mặt không đeo khẩu trang của 525 người. 
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Để chạy thực nghiệm 2 bộ dữ liệu trên, chúng tôi đề xuất chia bộ dữ liệu thành 2 tập train 

và test theo tỷ lệ 8/2: 80% để train và 20% test. 

Bảng 1. Kết quả thực nghiệm độ chính xác 

Kĩ thuật RMFRD 

ArcFace 61,5% 

MobileNet + ArcFace + ResNet 72,2% 

Nhận xét: Dựa vào bảng 1 cho thấy kĩ thuật kết hợp MobileNet + ArcFace + ResNet cho 

kết quả tốt hơn kĩ thuật ArcFace là 10,7% trong việc nhận dạng khuôn mặt có/không đeo khẩu 

trang với tập dữ liệu RMFRD. 

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Việc thêm kĩ thuật mạng MobileNet để phân loại khuôn mặt đeo/không đeo khẩu trang 

kết hợp mạng ResNet để nhận diện người đeo khẩu trang vào mô hình ArcFace giúp nhận diện 

khuôn mặt đeo/không đeo khẩu trang một cách ổn định và chính xác. 

Ngoài việc kết hợp MobileNet, ArcFace và ResNet để nhận diện khuôn mặt đeo/không 

đeo khẩu trang. Trong thời gian tới, Chúng tôi đề xuất việc kết hợp các kỹ thuật khác với 

ArcFace và đánh giá so sánh với kết quả hiện tại. 

Hướng phát triển của bài toán từ những đặc trưng của gương mặt có thể truy xuất được 

giới tính, chủng tộc, độ tuổi,… Ngoài ra, nhận diện khẩu trang có thể cải tiến các thuật toán 

để nhận diện được các cặp song sinh, sinh ba hay người có khuôn mặt giống nhau. 

Với sự phát triển của kỹ thuật hiện nay, việc thu thập được nhiều dữ liệu hơn từ khuôn 

mặt và khuôn mặt đeo khẩu trang là khả thi trong tương lai không xa. Ngoài ra, chúng tôi xây 

dựng dữ liệu khuôn mặt sinh viên của Khoa CNTT trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm 

TP.HCM cho phép xây dựng ứng dụng hỗ trợ điểm danh sinh viên trong phòng học có sức 

chứa trên 200 sinh viên. 
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ABSTRACT 

FACE RECOGNITION WITH/WITHOUT MASK 

Ngo Duong Ha, Nguyen Nhat Truong, Tran Nhu Y* 

Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: ytn@cntp.edu.vn 

Face recognition is a research area of computer vision. The facial recognition system 

can recognize faces, we propose to combine recognition of both mask-wearing and non-

masking people. In this paper, we present the MTCNN technique to help identify and align 

faces. ArcFace technique to recognize facial features and extracts facial features. In addition, 

we propose to MobileNet which can reduce several million parameters but still maintain stable 

accuracy combined with ResNet to increase accuracy when recognizing faces with/without 

wearing a mask. The results of the problem have been tested on the RMFRD database, giving 

results with an accuracy of over 72%. 

Keywords: MTCNN, ResNet, MobileNet, ArcFace.  


