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TÓM TẮT LUẬN ÁN 

 

Bảng hệ thống cỡ số (HTCS) được nghiên cứu trên cơ sở đặc điểm nhân trắc học của từng quốc 

gia, từng vùng miền nhằm mục đích phục vụ ngành may công nghiệp nói chung và hướng cá nhân 

hóa nói riêng. Các cỡ số trong từng loại trang phục may sẵn đảm bảo được độ vừa vặn cơ thể mà 

không phải may mới mất thời gian và có thể kết quả không được như ý, nhất là những đối tượng 

sống tại những thành phố lớn. Trên bao bì mỗi sản phẩm của công ty đều có in bảng cỡ số để khách 

hàng theo đó chọn cỡ số phù hợp. Tuy nhiên, không phải người nào cũng có số đo gần giống hoặc 

giống với các thông số đó nên họ cũng sẽ mặc thử nhiều cỡ số mới chọn được sản phẩm vừa vặn với 

cơ thể mình. Ngoài ra, mỗi kiểu sản phẩm khác nhau sẽ có kiểu dáng khác nhau và việc này cũng 

ảnh hưởng ít nhiều đến việc lựa chọn kích cỡ phù hợp với mình. Do đó, khách hàng muốn chọn được 

một cỡ số của trang phục phù hợp với kích thước cơ thể sẽ mất nhiều thời gian vì phải cung cấp 

nhiều số đo hoặc thử mẫu nhiều lần.  

Bảng HTCS được trình bày và thực hiện trong luận án đại diện cho kích thước cơ thể của người nam 

từ 18 đến 25 tuổi, sinh sống và làm việc, học tập tại khu vực miền Nam, Việt Nam. Chúng ta có 24 

cỡ số cho 5 nhóm chiều cao tương ứng với  4 nhón vóc dáng cơ thể. Bảng này được thiết lập các 

trên cơ sở phân tích nhân tố, thành phần chính, kiểm định ANOVA. Từ các kết quả phân tích, thiết 

lập các hàm mục tiêu để xác định số đo các  kích thước giữa các cỡ số theo phương pháp hồi quy 

tuyến tính để xây dựng bảng HTCS.   

Thuật toán trích xuất cỡ số, vóc dáng cơ thể từ bảng HTCS kích thước cơ thể, HTCS trang phục may 

sẵn được thực hiện thông qua phương pháp lập trình tuyến tính, Logic mờ. Các biến đầu vào là sẽ 

các kích thước chủ đạo dọc (dàn trong) và ngang (vòng cổ), kết quả từ thuật toán sẽ cho biết cỡ số 

phù hợp tại đầu ra của giải thuật một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, kết quả chọn cỡ số phù hợp 

với vóc dáng sẽ có được khi gửi ảnh quét cơ thể 3D hoặc thông số đo 2 kích thước chủ đạo khi mua 

sắm trực tiếp hay từ xa. Việc này có ý nghĩa trong việc hỗ trợ mạnh trong xu thế mua hàng trực 

tuyến hiện nay ở Việt Nam và Thế Giới.  
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Đối với giải thuật tự động hóa trích xuất số đo vòng cổ và dàn trong theo phương pháp tối ưu và nội 

suy từ ảnh quét 3D của cơ thể cho kết quả là cỡ số cần tìm sẽ phù hợp với xu thế sử dụng kỹ thuật 

số hiện nay. Ngoài ra, giải thuật tự động hóa làm cho kết quả chọn cỡ số, vóc dáng sẽ chính xác hơn 

vì đo được những vị trí bị che khuất, nhạy cảm và giúp khách hàng vượt qua được tâm lý ngại ngùng 

trong quá trình đo.  

Kết quả các giải thuật đều được kiểm tra tính ứng dụng về mặt lý thuyết và thực tế. Trong tương lai, 

giải pháp từ các nghiên cứu này có thể được triển khai áp dụng tại các công ty, doanh nghiệp may 

trong sản xuất và kinh doanh mua bán. Điều này giúp doanh nghiệp giảm chi phí trong kinh doanh 

do mẫu bị hư hại khi thử mẫu nhiều lần, giảm thời gian sản xuất do hạn chế số lần may và thử mẫu. 

Khách hàng giảm thời gian thử mẫu và có tâm lý thoải mái khi mua sắm trang phục.  

Những kết quả khả quan trên cho thấy nghiên cứu tự động hóa quá trình đo cơ thể người trong ngành 

may có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.  

ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

− Đưa ra giải thuật tự động hóa quá trình trích xuất cỡ số, vóc dáng cơ thể. Giải thuật này sẽ đáp 

ứng được việc mua sắm trang phục hoặc đặt may mới từ xa. Khách hàng chỉ cần cung cấp ảnh 

quét 3D của cơ thể hoặc cung cấp 02 số đo chính là vòng cổ và dàn trong thì sẽ biết được kích 

cỡ size phù hợp với kích thước cơ thể. 

− Mở ra một phương pháp mới về chọn lựa cỡ số phù hợp với vóc dáng cơ thể. Chỉ cần tính toán  

được kích thước chủ đạo nào cần cho giải thuật là sẽ biết được size phù hợp. 

− Mở ra khả năng ứng dụng trong sản xuất may công nghiệp trong đó cỡ số khách hàng là cơ sở 

để nhà sản xuất tra bảng, xác định thông số và tiến hành thiết kế rập và may hoàn chỉnh sản 

phẩm.  

− Tạo cơ sở cho doanh nghiệp dễ dàng thống kế số lượng cỡ số được khách hàng thường chọn để 

cân đối sản lượng sản xuất và mua bán cho từng cỡ số phù hợp với nhu cầu thị trường.  

− Tạo cơ hội kinh doanh mua bán trang phục trực tuyến. Khách hàng cung cấp file quét 3D cơ thể 

hoặc 2 thông số chủ đạo sẽ có được sản phẩm phù hợp với kích thước cơ thể.  

− Tạo cơ sở dữ liệu để có thể phát triển lĩnh vực số hóa quần áo giúp việc mua sắm quần áo trực 

tuyến trực quan và hiệu quả hơn cho cả khách hàng và đơn vị cung cấp sản phẩm may mặc. 
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