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Tóm tắt

Bài báo đưa ra mô hình hậu xử lý tên người tiếng Việt giúp tăng độ chính xác trong vấn đề
nhận dạng chữ viết tay trong form. Các mô hình hiện nay đều dựa vào tính ngữ pháp, thống kê. . .
để hậu xử lý nên chưa có hiệu quả cao với tên người. Vì tên người dường như không tuân theo
quy tắc ngữ pháp nào cả. Nếu xem một tên người là một đơn vị từ thì số lượng từ lại rất lớn ở
mức hàng triệu so với mức hàng nghìn của đơn vị âm tiết. Ngoài ra, các dấu của các chữ cái viết
hoa trong form rất nhỏ khó nhận dạng. Do đó, mô hình đưa ra để giải quyết các khó khăn đó: tên
người không theo một ngữ pháp nhất định, số tên người là lớn (hàng triệu) và các dấu chữ rất nhỏ.
Bài báo tiến hành thử nghiệm cho kết quả tốt hơn phương pháp truyền thống. Cụ thể, độ chính xác
nhận dạng tên người viết tay sử dụng từ điển tên người là 96.03% so với 77.81% sử dụng từ điển
âm tiết. Thử nghiệm trên được tiến hành với 302 tên người với từ điển 2 triệu tên người. Kết quả
trên được tích hợp vào hệ thống VnHandWritten1.0 sử dụng để nhập tự động thông tin tuyển sinh
như: tên, ngày sinh, nơi sinh...

This paper presents a model of post-processing for Vietnamese name to increase the accuracy for
handwriting in form. The current model is base on the grammar and statics. Thus, they are not good
for name person recognition. Because the person name seem is not accordance with rule of grammar
at all. If a person name is a word then the number is very large in the millions versus thousands
of syllabic units. In addition, the sign of the Vietnamese uppercase handwriting letters is small to
recognizer. Our model solves the problem above. Specifically, the accuracy of Vietnamese person
name handwriting recognition is 96.03% using person name dictionary compare to 77.81% using
syllable dictionary. Our approach is embedded into the automatic data entry system for enrollment
forms, VnHandwritten1.0, the first commercial application in recognizing Vietnamese handwriting in
Vietnam. On this application, our method proves itself an efficient method for commercial purpose.

Từ khóa

Post processing, Vietnamese handwriting recognition, Person name recognition.

1. Giới thiệu

BÀI này chúng tôi đề cập đến vấn đề hậu xử lý cho nhận dạng tên người Việt viết tay
trong form để tăng độ chính xác trong hệ thống nhập liệu tự động bằng máy quét. Bài

toán nhận dạng chữ biết tay tiếng Việt trong form và chữ rời rạc vẫn là bài toán mở đang
cần tiếp tục nghiên cứu. Ở Việt Nam, một số nhóm nghiên cứu vẫn đang thực hiện như [1].
Ở nước ngoài, người ta cũng phải giải quyết các bài toán tương tự như: nghiên cứu cho tiếng

(1) Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
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Trung [2], nghiên cứu cho tiếng Hy Lạp [4]. Với chữ Việt, các dấu là rất nhỏ, đặc biệt là
viết trong form với chữ viết hoa. Nên việc nhận dạng dấu là rất khó khăn.

Hiện tại có rất nhiều mô hình hậu xử lý. Những mô hình này cố gắng xây dựng hoặc mô
phỏng các cấu trúc mang tính ngữ pháp, thống kê. . . để từ đó hậu xử lý kết quả nhận dạng.
Hoặc những mô hình cải tiến của khoảng cách soạn thảo dựa trên sự tương đồng hình học
giữa các ký tự như [3].

Với đối tượng là các tên người, các mô hình trên sẽ gặp các khó khăn hoặc tính hiệu quả
không cao vì tên người được đặt không theo một cấu trúc ngữ pháp nào và khá tùy tiện. Mỗi
tên người gần như là một từ mới. Việc xử lý các tên người như những từ mới (đơn vị từ) cũng
gặp khó khăn vì số lượng tên người lên đến hàng triệu tên và hơn nữa. Để hình dung mức
độ lớn này, đưa ra một sự so sánh như sau: Các đơn vị từ của tiếng Việt chỉ khoảng 7000
âm tiết. Ta thấy vấn đề khó khăn ở đây là: không có tính ngữ pháp, số lượng tên người lớn
và các dấu là rất nhỏ. Ngoài ra, nếu chỉ sử dụng khoảng cách tối thiểu Levenshtein (khoảng
cách soạn thảo, hay những khoảng cách cải tiến cố định khác) ở mức đánh giá sự sai khác
ký tự cố định không tùy theo hoàn cảnh, ngữ cảnh thì không đánh giá chính xác được trong
những trường hợp cụ thể, ngữ cảnh cụ thể. Trong trường hợp là nhận dạng tên người, trong
hầu hết các trường hợp, với chữ viết tên người không dấu, người đọc có thể tự phán đoán tên
người đầy đủ một cách tương đối chính xác mà không cần thêm bất cứ thông tin nào nữa.

Để bắt chước khả năng đó của con người, chúng tôi đề xuất một phương pháp hậu xử lý
cho nhận dạng tên người với việc kết hợp từ điển tên người và thông tin về quá trình nhận
dạng (dấu). Phương pháp chúng tôi đề xuất khắc phục được các vấn đề trên: không có tính
ngữ pháp, số lượng lớn và các dấu rất nhỏ khó nhận dạng.

Phương pháp chúng tôi sử dụng từ điển tên người (2 triệu tên người) để tăng độ chính xác
thay vì sử dụng từ điển âm tiết (7000 âm tiết). Mỗi tên người được phân chia thành 2 phần:
phần họ và phần tên để giảm số lượng từ cần xử lý. Việc sử dụng kỹ thuật quy hoạch động
đã giúp cho mô hình hoạt động nhanh và xử lý với số lượng dữ liệu lớn một cách hiệu quả.
Phương pháp hậu xử lý cũng kết hợp với các thông tin nhận dạng để tăng độ chính xác và
đây cũng là ưu điểm của phương pháp này. Hiện tại, chúng tôi đã sử dụng mô hình này trong
hệ thống VnHandwriten1.0 nhập form đăng ký tuyển sinh thông qua máy scan. Các thông
tin cần nhập: họ tên, ngày sinh, nơi sinh. Hệ thống hoạt động với tốc độ nhanh và độ chính
xác đủ đáp ứng yêu cầu thực tế và hệ thống đang được triển khai thương mại.

Cấu trúc của các phần còn lại như sau: Phần 2 là phương pháp hậu xử lý tên người được
đề xuất. Phần 3 là thử nghiệm cho tên người Việt Nam trong hệ thống VnHandwritten1.0.
Hệ thống nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt trong form tuyển sinh. Phần 4 là kết luận.
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2. Mô hình hậu xử lý tên người với từ điển tên người

Để cải thiện chất lượng nhận dạng, các hệ nhận dạng đều có phần hậu xử lý khi kết quả
nhận dạng không mong muốn. Ví dụ, nhận dạng chữ Việt cho ra một từ không có trong từ
điển tiếng Việt. Trong trường hợp này, ta phải “chỉnh” từ đó thành một từ trong từ điển tiếng
Việt. Vấn đề là chọn từ nào? Thông thường ta chọn từ nào gần “giống” với từ đã cho nhất.
Ở đây, ta phải định nghĩa một khoảng cách giữa các từ. Dựa trên khoảng cách đó, ta sẽ chọn
được từ tốt nhất để thay thế.

Trong trường hợp từ nhận dạng được không phải là từ đơn vị của một từ điển, mà là kết
hợp hai từ của hai từ điển. Ví dụ, trong nhận dạng họ và tên người, nếu xem tên người là
một đơn vị từ trong từ điển thì ta phải xây dựng một từ điển gồm tất cả các tên người. Số
lượng tên này là rất lớn nên không thể liệt kê hết được và nếu được thì từ điển sẽ rất lớn
và do đó tốc độ hiệu chỉnh theo từ điển là rất chậm nên không thể ứng dụng được. Trong
trường hợp này, nếu ta xem tên người được ghép bởi 2 từ “họ” và “tên”. Khi đó, ta phải xây
dựng từ điển “họ” và từ điển “tên”. Ta thấy, số lượng các từ trong hai từ điển sẽ giảm đi rất
nhiều. Khi đó, một tên sẽ được tạo ra khi ta tổ hợp từ điển “họ” và từ điển “tên”. Vấn đề là
làm thế nào để có thể hiệu chỉnh kết quả nhận dạng theo hai từ điển “họ” và “tên” này.

2.1. Một số kí hiệu và định nghĩa

A, B là các từ điển, từ x thuộc từ điển A kí hiệu là:

x ∈ A

Từ x được ghép nối tiếp từ hai từ x1 và x2 kí hiệu là: x = x1|x2

Tổng của hai từ điển được định nghĩa là:

C = A+B = {x|x ∈ A or x ∈ B}

Tích của hai từ điển được định nghĩa là:

C = A ∗B = {x = x1|x2, x1 ∈ A and x2 ∈ B}

Nghịch đảo của từ x, ký hiệu là x−1 hoặc x, được định nghĩa là nếu x = ”abc” thì:

x = "cba"

Từ điển nghịch đảo A của từ điển A được định nghĩa là:

A = {x|x ∈ A}

Số lượng các từ của từ điển A kí hiệu là: card(A). Dễ thấy:
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card(A+B) = card(A) + card(B)

card(A ∗B) = card(A) ∗ card(B)

Định nghĩa mảng so khớp các xâu con: Trong quy hoạch động, ta đã sử dụng 1 bảng so
khớp D[k][h] cho 2 xâu x và y, ký hiệu là Dxy[k][h]. Trong đó Dxy[i][j] là giá trị so khớp
của 2 xâu con của x, y là: “n1n2. . . ni“ và ”m1m2. . .mj”. Với 1 xâu x và một từ điển A, ta
định nghĩa 2 mảng K[] và T [] như sau:

KxA[i] =Min{Dxy[i][len(y)]|y ∈ A} với i = 1..len(x)

TxA[i] = argminy{Dxy[i][len(y)]|y ∈ A} với i = 1..len(x).

2.2. Mô hình và thuật toán

Ta có thể sử dụng một từ điển để giải quyết bài toán hiệu chỉnh trên hai từ điển như sau:
tạo ra một từ điển thứ ba C = A ∗B. Khi đó, việc hiệu chỉnh sẽ được thực hiện trên từ điển
C. Ta chú ý, card(C) = card(A) ∗ card(B). Do đó, thời gian thực hiện cho việc hiệu chỉnh
sẽ lớn. Sau đây ta trình bày một thuật toán sử dụng 2 từ điển với thời gian tính toán tương
đương với việc hiệu chỉnh trên từ điển A+B thay vì A ∗B như trong trường hợp 1 sử dụng
một từ điển.

Bài toán được đặt ra như sau: Cho hai từ điển A và B và một xâu x. Tìm trong từ điển
A ∗ B từ giống nhất so với từ x. Với độ phức tạp tương đương với việc tìm trong từ điển
A+B.

Thuật toán được thực hiện như sau:

- Ta thực hiện phép quy hoạch động để hiệu chỉnh từ x sử dụng từ điển B để tìm KxB []

và TxB []

- Ta thực hiện phép quy hoạch động để hiệu chỉnh từ x sử dụng từ điển A để tìm KxA[]

và TxA[]

- Ta lần lượt thử các nhát cắt từ trái sang phải để tìm vị trí poscut tốt nhất tách từ x thành
hai từ con x1 và x2, x = x1|x2

poscut = argminj{KxA[j] +KxB [len(x)− j]|j = 1...len(x)}

Kết quả của việc hiệu chỉnh từ x là:

TxA[poscut]|TxB [len(x)− poscut]−1

Độ phức tạp thuật toán:

Vì việc hiệu chỉnh trên từ điển A và B chỉ được thực hiện với từ x và từ x còn việc hiệu
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chỉnh các từ con x1 và x2 không được thực hiện trực tiếp trên các từ điển. Do đó, việc hiệu
chỉnh tổng thể chỉ tương đương với việc hiệu chỉnh trên từ điển A+B.

2.3. Định nghĩa khoảng cách d cho quy hoạch động

Để hậu xử lý có chất lượng tốt, cần phải đưa thêm các tham số về độ chính xác của quá
trình nhận dạng vào trong quá trình hậu xử lý. Chúng tôi đề xuất đưa tham số đó vào hàm
khoảng cách d trong quy hoạch động.

Vấn đề là chọn khoảng cách d như thế nào? Khoảng cách thường dùng là khoảng cách tối
thiểu Levenshtein (khoảng cách soạn thảo). d(x, y) là số thao tác ít nhất để biến xâu x thành
xâu y (Các thao tác có thể thực hiện: xóa một ký tự, thay thế một ký tự, chèn một ký tự)
Với khoảng cách này có một số vấn đề như sau:

“ccn” là “con” hay “cen” ?

Nếu dùng khoảng cách soạn thảo ta không thể xác định là “con” hay “cen” ? Vì 2 từ này
đếu chỉ cần 1 thao tác để chuyển đổi. Trong khoảng cách soạn thảo, khoảng cách giữa 2 ký
tự được định nghĩa là:

d(xi, yj) = 0 nếu xi = yj
d(xi, yj) = 1 nếu xi 6= yj

Ta thấy khoảng cách này không tính đến tự tương đồng giữa các ký tự. Các ký tự được đánh
giá như nhau. Chúng tôi đề xuất một cách cải tiến, mà trong đó khoảng cách được đánh giá
có tính đến độ tương đồng của các kí tự thông qua mức độ ưu tiên trong kết quả nhận dạng.
Trong quá trình nhận dạng, thay vì lấy một kết quả nhận dạng, ta sẽ lấy tất cả khả năng có
thể xảy ra và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. (NBest) (n = 89 kí tự với nhận dạng tiếng Việt).
Nếu kết quả nhận dạng của một ký tự là:

x0, x1, ..., xn−1

Khi đó khoảng cách cải tiến là: 0 ≤ d0 ≤ 1

{
d0(x0, yj) = 0 nếu x0 = yj
d0(x0, yj) = α + (1− α) ∗ (j − 1)/(n− 2) nếu x0 6= j

α phụ thuộc vào chất lượng của engine nhận dạng để chọn tham số thích hợp. Với engine
SVM có chất lượng nhận dạng như bảng 2 thì α ở đây được chọn là α = 0.5.

“MIOH->MÍCH”
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Bảng 1. Hậu xử lý bằng quy hoạch động với khoảng cách d0

3. Thực nghiệm cho tên người Việt Nam

Tên người Việt Nam được chia thành 2 phần: phần họ và phần tên. Nên ta sử dụng 2 từ
điển: Một từ điển gồm các họ. Số họ này khá ít, theo thống kê có khoảng 200 họ. Một từ
điển các tên, không thể thống kê hết tên người được, chỉ thống kê những tên hay sử dụng. Ở
đây chúng tôi sử dụng khoảng 10.000 tên. Ta có thể thấy 10.000 (tên không họ) tương đương
với 7000 là đơn vị từ của tiếng Việt (âm tiết). Như vậy, tổ hợp họ và tên ta có khoảng 2 triệu
tên người trong từ điển. Mô hình sẽ xử lý và chọn ra tên phù hợp nhất trong 2 triệu tên đó.
Ví dụ:

IRẦN VĂN HIẾU->TRẦN VĂN HIẾU

Dữ liệu thử nghiệm: sưu tập mẫu chữ của 611 người, ta có khoảng 100.000 mẫu (đen
trắng, độ phân giải 300dpi). Chia thành 10 phần: 7 phần để huấn luyện SVM và 3 phần để
thử nghiệm (khoảng 70.000 mẫu để huấn luyện và 26064 mẫu để thử nghiệm).

3.1. Chất lượng nhận dạng khi chưa hậu xử lý

Bảng 2. Về chất lượng modun nhận dạng

- Nhận dạng kí tự: Thử nghiệm trên 26064 mẫu trên (các kí tự phân bố đều), độ chính xác
là 84.66% (22065/26064).
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- Dựa vào 26064 mẫu thử nghiệm và dựa vào toàn bộ từ điển tiếng Việt (khoảng 6742 từ)
để tạo ngẫu nhiên và cân bằng giữa các từ ra 2248 từ để thử nghiệm. Độ chính xác khi nhận
dạng với từ điển không hạn chế này là 72.91% (1639/2248)

3.2. Thử nghiệm với hậu xử lý

- Dựa vào 26064 mẫu để thử nghiệm và dựa vào từ điển tên người để tạo ngẫu nhiên và
cân bằng giữa các từ ra 302 mẫu viết tay tên người. Độ chính xác khi nhận dạng tên người
là 96.03% (290/302) với từ điển 2 triệu tên người.

Bảng 3. Bảng so sánh hậu xử lý dùng từ điển tên người và dùng từ điển âm tiết

3.3. Một số hình ảnh và kết quả nhận dạng

Cho 8 người viết tên và nơi sinh của mình, thử nghiệm trên 8 mẫu này, chỉ sai một tên
người do viết sai.

Bảng 4. Một số hình ảnh nhận dạng
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3.4. Ứng dụng thực tế

Kết quả này được tích hợp vào hệ thống VnHandWritten1.0 để nhận dạng điểm số, nhận
dạng tên, ngày sinh và nơi sinh trong quá trình tuyển sinh của các trường học.

Hình 1. Giao diện của VnHandWritten 1.0

4. Kết luận

Bài báo đưa ra mô hình hậu xử lý tên người giúp tăng độ chính xác trong các hệ thống
nhận dạng chữ trong form. Mô hình đưa ra giải quyết được các vấn đề mà các mô hình hậu
xử lý hiện nay chưa xử lý tốt cho bài toán tên người. Vì tên người không theo một ngữ pháp
nhất định, số tên người là lớn và dấu chữ rất nhỏ khó nhận dạng. Số lượng tên người thường
lớn hơn rất nhiều so với đơn vị từ. Ví dụ: với tên người tiếng Việt là hàng triệu tên người so
sánh với đơn vị từ của ngôn ngữ tiếng Việt là khoảng 7000 âm tiết. Các mô hình hậu xử lý
hiện tại dùng cho đơn vị câu, đoạn văn bản. Các mô hình này đều dựa vào tính ngữ pháp,
thống kê. . . để hậu xử lý. Do đó không thích hợp với hậu xử lý tên người.

Phương pháp chúng tôi sử dụng từ điển tên người (2 triệu tên người) để tăng độ chính xác
thay vì sử dụng từ điển âm tiết (7000 âm tiết). Mỗi tên người được phân chia thành 2 phần:
phần họ và phần tên để giảm số lượng từ cần xử lý. Việc sử dụng kỹ thuật quy hoạch động
đã giúp cho mô hình hoạt động nhanh và xử lý với số lượng dữ liệu lớn một cách hiệu quả.
Phương pháp hậu xử lý cũng kết hợp với các thông tin nhận dạng để tăng độ chính xác và
đây cũng là ưu điểm của phương pháp này.

Bài báo tiến hành thử nghiệm với hậu xử lý tên người Việt cho bài toán nhận dạng chữ
viết tay với độ chính xác khá cao. Cụ thể, độ chính xác nhận dạng tên người viết tay sử dụng
từ điển tên người là 96.03% so với 77.81% nếu dùng từ điển âm tiết. Thử nghiệm trên được
tiến hành với 302 tên người với từ điển 2 triệu tên người. Kết quả trên được tích hợp vào hệ
thống VnHandWritten1.0 sử dụng để nhập điểm học viết tay và nhập thông tin tuyển sinh
như: tên, ngày sinh, nơi sinh và điểm học sinh...
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