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Tóm tắt 
Nhận dạng mống mắt có tính chính xác và độ tin cậy cao, nó được áp dụng rộng rãi trong giám sát tự động, bảo mật dữ 
liệu, xác thực cá nhân. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp nhận dạng mống mắt để xác thực danh 
tính. Phương pháp bao gồm tiền xử lý hình ảnh mống mắt; phân vùng vị trí mống mắt; phân đoạn mống mắt, chuẩn hóa, 
trích xuất và mã hóa các đặc điểm mống mắt để tạo mẫu sinh trắc học. Hình ảnh mống mắt được định vị bằng biến đổi 
Hough, trong khi ranh giới ngoài của mống mắt được định vị chính xác và chuẩn hóa bằng thuật toán Daugman cải tiến. 
Tiếp theo, các mẫu đã được chuẩn hóa này được xử lý bằng bộ lọc Gabor để trích xuất các đặc trưng quan trọng của 
mống mắt. Cuối cùng, việc xác thực được thực hiện bằng cách tính khoảng cách Hamming của hai mã mống mắt. Kết 
quả thử nghiệm cho thấy độ chính xác của hệ thống là 90%.   
Từ khóa: Nhận dạng mống mắt; xác thực sinh trắc học; nhận dạng mẫu; phân đoạn tự động. 

Abstract 
The iris recognition is highly accurate and reliable, it is widely applied in automatic surveillance, data security, personal 
authentication, etc. In this paper, we propose a method of biometric authentication based on iris image recognition. The 
method includes iris image preprocessing, iris boundaries-location and iris segmentation, normalization, iris texture 
feature extraction and and coding. The iris image is precisely located by the Hough Point transform, while the outer 
boundary of the iris is precisely positioned and standardized by the improved Daugman algorithm. Next, these 
standardized samples are treated by Gabor filter to extract important iris features. Finally, the biometric authentication 
is performed by calculating the Hamming distance of the two iris codes. The experimental results show that the 
accuracy of the system is 90%. 
Keywords: Iris recognition; biometric identification; pattern recognition; automatic segmentation. 
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1. Giới thiệu 
Công nghệ sinh trắc học được ứng dụng 

trong việc nhận dạng những dấu hiệu đặc biệt 
và mang tính duy nhất của con người để phục 
vụ cho việc lưu trữ các thông tin cá nhân, bảo 
mật hệ thống và đây được xem là một trong 
những chủ đề nghiên cứu quan trọng nhất trong 
lĩnh vực thị giác máy tính. Các ứng dụng tiềm 
năng bao gồm các chủ đề như nhận diện khuôn 
mặt, nhận dạng dấu vân tay, nhận diện giọng 
nói và nhận diện mống mắt. Trong đó, xác thực 
dựa trên mống mắt đang thu hút nhiều sự chú ý 
nhờ tính chính xác, độ tin cậy và đơn giản so 
với các đặc điểm sinh trắc học khác.  

Lim đã đề xuất một phương pháp hiệu quả 
để xác thực danh tính cá nhân có mức độ ổn 
định và tính phân biệt cao [1]. Trong bài báo 
này, Haar wavelet được sử dụng để trích xuất 
các đặc điểm từ hình ảnh mống mắt. Mohd. 
Tariq Khan đề xuất thuật toán sử dụng bộ lọc 
Gabor 1D để trích xuất các đặc điểm, chuẩn 
hóa và phân đoạn ranh giới mống mắt và đồng 
tử của mắt từ các hình ảnh cơ sở dữ liệu [2]. 
Trong tài liệu [6], các tác giả đã thực hiện so 
sánh giữa phép biến đổi Randon với phép biến 
đổi Hough và mô hình Daugman với phương 
pháp mô tả Fourier sửa đổi để xác định ảnh 
mống mắt từ khoảng cách xa. FAWAZ được 
biết đến với việc đề xuất phương pháp tiếp cận 
đa thuật toán để tăng cường bảo mật của hệ 
thống nhận dạng mống mắt và có thể đạt được 
bằng cách kết hợp các đặc trưng của dữ liệu áp 
dụng phân loại KNN [11]. 

Qua quá trình nghiên cứu đối chiếu các 
phương pháp, chúng tôi đề xuất phương pháp 
kết hợp tiền xử lý hình ảnh mống mắt; phân 
vùng vị trí mống mắt; phân đoạn mống mắt, 
chuẩn hóa, trích xuất và mã hóa các đặc điểm 
mống mắt để tạo mẫu sinh trắc học. Hình ảnh 
mống mắt được định vị bằng biến đổi Hough, 
ranh giới ngoài của mống mắt được định vị 
chính xác và chuẩn hóa bằng thuật toán 

Daugman cải tiến. Tiếp theo, các mẫu đã được 
chuẩn hóa này được xử lý bằng bộ lọc Gabor để 
trích xuất các đặc trưng quan trọng của mống 
mắt. Cuối cùng, việc xác thực được thực hiện 
bằng cách tính khoảng cách Hamming của hai 
mã mống mắt. Việc phân đoạn ảnh bằng 
ngưỡng tự động kết hợp lấy ngưỡng thủ công 
không chỉ giúp quá trình xác thực tăng độ chính 
xác, mà còn giúp chúng tôi xác thực được trên 
nhiều tệp ảnh cơ sở như Casia_Iris_V1, 
Casia_Iris_Interval và đặc biệt là 
Casia_Iris_Twins - ảnh mống mắt của các cặp 
sinh đôi. 

Phần còn lại của bài báo được được sắp xếp 
như sau: Phần 2 giới thiệu công nghệ sinh trắc 
học bằng nhận diện màng mống mắt. Phần 3 là 
đề xuất phương pháp xác thực dựa trên ảnh 
mống mắt. Phần 4 là kết quả mô phỏng và thảo 
luận. Cuối cùng là phần kết luận. 

2. Công nghệ sinh trắc học bằng nhận diện 
mống mắt 

2.1. Lý do sử dụng đặc tính sinh trắc học 

- Tính duy nhất cao: nghĩa là khả năng hai 
người bất kì có cùng đặc điểm là rất nhỏ. 

- Tính ổn định: tức là đặc trưng không bị 
thay đổi qua thời gian. 

- Tính được giữ lại dễ dàng: tức là đưa ra sự 
thuận tiện cho người sử dụng và hạn chế sự 
miêu tả sai về đặc trưng. 

Chính vì đặc điểm trên mà các đặc tính sinh 
trắc học được xem có tính bảo mật và đặc tính 
cao. Sử dụng đặc tính sinh trắc học tốt hơn sử 
dụng password, mã PIN hoặc thẻ thông minh. 
Bởi người sử dụng không phải nhớ các 
password, khi được nhận dạng thì hệ thống yêu 
cầu sự xuất hiện vật lý của người nhận diện. 
Mặc khác các đặc tính vật lý và hành vi là duy 
nhất khó có thể bị vay mượn, mất cắp hay bỏ 
quên. Chính vì lý do đó tính sinh trắc học được 
sử dụng ngày càng nhiều. 
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2.2. Giới thiệu mống mắt 

 Mống mắt là màng tròn mỏng, nằm giữa 
giác mạc và thủy tinh thể của mắt người. Phần 
đen nằm trong mống mắt gần tâm được gọi là 
đồng tử. 

 
Hình 1. Hình mắt người nhìn trực diện từ phía trước 

Nói cách khác, mống mắt là một cơ trong 
mắt. Phần màu của mắt với màu của mống mắt 
được xác định chủ yếu dựa trên số lượng sắc tố 
melatonin có trong cơ. Chức năng của mống mắt 
là điều chỉnh kích thước đồng tử và số lượng ánh 
sáng vào mắt. Điều này được thực hiện bởi các 
cơ vòng và cơ giãn, chúng điều khiển kích thước 
đồng tử. Đường kính trung bình của mống mắt 
là 12 mm và kích thước đồng tử có thể biến đổi 
từ 10% đến 80% mống mắt. 

 
Hình 2. Cấu trúc mống mắt 

Mặc dù màu sắc và cấu trúc mống mắt gắn 
với vấn đề di truyền học, nhưng những đặc 
trưng chính của mỗi mống mắt là không giống 
nhau. Mắt phát triển trong suốt thời kì trước khi 
trưởng thành thông qua một quá trình định hình 
chặt chẽ và sự tạo nếp của các màng mô. Sự 
hình thành mống mắt bắt đầu vào tháng thứ ba 
của thời kì thai nghén và việc tạo ra cấu trúc 
kiểu của nó khá đầy đủ vào tháng thứ tám. 
Nhưng kiểu dáng duy nhất trên bề mặt mống 

mắt được tạo thành trong suốt một năm đầu tiên 
và sự phát triển của các sắc tố chất nền xảy ra 
vào khoảng vài năm đầu sau khi sinh. Sự hình 
thành các kiểu dáng đơn nhất của mống mắt là 
ngẫu nhiên không liên quan tới bất kì nhân tố 
gen nào. Chỉ những đặc tính phụ thuộc vào gen 
là sắc tố của mống mắt mới xác định màu sắc 
của nó. Vì thế, hai mắt của một cá nhân hoàn 
toàn độc lập về kiểu mống mắt và ngay cả các 
cặp sinh đôi giống hệt nhau cũng có các kiểu 
mống mắt khác nhau. 

Chính vì đặc điểm mỗi mống mắt là duy 
nhất và các cấu trúc khác biệt nêu trên nên ảnh 
mống mắt có thể sử dụng cho mục đích nhận 
dạng và xác thực người dùng. 

2.3. Các ứng dụng của sinh trắc học mống 
mắt 

- Xác minh, bảo mật thông tin 

- Giảm tình trạng gian lận, giúp giám sát các 
hoạt động ra vào những khu vực nhạy cảm như 
nhà máy điện hạt nhân, các phòng thí nghiệm, 
cơ quan chính phủ. 

- Phát hiện bệnh về mắt 

3. Phương pháp xác thực dựa trên sinh trắc 
học mống mắt 

3.1. Kỹ thuật phân đoạn mống mắt 

3.1.1. Biến đổi Hough  

Biến đổi Hough là một thuật toán được trình 
bày bởi Paul Hough vào năm 1962 để phát hiện 
các tính năng của một hình dạng cụ thể như 
đường hoặc vòng tròn trong hình ảnh số 
hóa. Nó có thể được áp dụng cho nhiều vấn đề 
về thị giác máy tính vì hầu hết các hình ảnh đều 
chứa các ranh giới tính năng có thể được mô tả 
bằng các đường cong thông thường. Ưu điểm 
chính của kỹ thuật biến đổi Hough là nó có thể 
chịu được các khoảng trống trong các mô tả 
ranh giới tính năng và tương đối không bị ảnh 
hưởng bởi nhiễu hình ảnh.  
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Biến đổi Hough [11], [3] là một công cụ 
phân tích hình ảnh tiêu chuẩn để tìm các đường 
có thể được xác định ở dạng tham số như 
đường thẳng hay đường tròn. Mục đích của kỹ 
thuật này là tìm các đường tròn trong các hình 
ảnh đầu vào không hoàn hảo. Phương trình đặc 
trưng của đường tròn bán kính r và tâm (a, b) 
được cho bởi: 

(x-a)2 + (y-b)2 = r2 

Đường tròn này có thể được mô tả bởi hai 
phương trình sau: 

x = a + rcos(  
y = b+ rsin(  

Do đó, vai trò của biến đổi Hough là tìm 
kiếm bộ ba tham số (a, b, r) để xác định các 
điểm  . Hai trường hợp có thể được trình 
bày như hình sau: 

Trường hợp bán kính đã biết 

Nếu chúng ta biết bán kính của vòng tròn 
được phát hiện trong ảnh, tham số cần tìm được 
giảm xuống thành một cặp (a, b) và không gian 
H là 2 chiều. Chúng ta xem xét một vòng tròn 
bán kính R và tâm (a0, b0), phép biến đổi cho 
mỗi điểm , trong không gian I mang lại 
một vòng tròn trong không gian H có tâm và 
bán kính R. 

 

Hình 3. Biến đổi một điểm trong đường tròn 

Trường hợp chưa xác định bán kính 

Trong trường hợp này, công việc bao gồm 
tìm các tham số bộ ba (a0, b0, r0) để xác định 
các điểm của vòng tròn cần tìm. Không gian sẽ 
ở dạng 3D.  

Đối với mỗi điểm của không gian, sẽ 
khớp một hình nón trong không gian H, vì bán 
kính r thay đổi từ 0 đến một giá trị nhất định. 

Sau khi biến đổi tất cả các điểm của đường viền 
theo cùng một cách, giao điểm sẽ cho một bề 
mặt hình cầu tương ứng với dữ liệu của bộ tích 
lũy. Khu vực được đặc trưng bởi một trung 
tâm (a0, b0) và bán kính r0 tìm kiếm.  

 
Hình 4. Biến đổi Hough đường tròn chưa xác định 

bán kính 

Có nhiều phương pháp phân đoạn mống mắt 
khác nhau dựa trên biến đổi Hough. Sự khác 
biệt chính bao gồm các thuật toán được sử dụng 
để ước tính cạnh [10]. Trong đó phương pháp 
Canny được sử dụng phổ biến cho việc phát 
hiện biên ảnh. 

 

Hình 5. Sơ đồ khối phương pháp biến đổi Hough  

Kết quả:  

  

Hình 6. Trích xuất thông tin mống mắt bằng biến đổi 
Hough 
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Tuy nhiên, có một số vấn đề với phương 
pháp biến đổi Hough. Trước hết, nó yêu cầu 
các giá trị ngưỡng được chọn để phát hiện cạnh 
và điều này có thể dẫn đến các điểm cạnh quan 
trọng bị xóa, dẫn đến không thể phát hiện các 
vòng tròn, vòng cung một cách chính xác (Hình 
7). Thứ hai, biến đổi Hough tập trung vào tính 
toán do đó có thể không phù hợp cho các ứng 
dụng thời gian thực. 

 

Hình 7. Một trường hợp kém chính xác từ biến đổi 
Hough 

3.1.2. Toán tử vi phân - tích phân Daugman 
Trong khi đó, toán tử vi phân - tích phân 

Daugman [4], [5] sử dụng ngưỡng tự động do 
đó không gặp phải vấn đề về ngưỡng như biến 
đổi Hough. Qua đó, tăng độ chính xác cho quá 
trình phân đoạn ảnh, trích xuất được nhưng 
thông tin quan trọng cho quá trình chuẩn hóa và 
mã hóa để hướng tới xác thực. 

Để tìm tọa độ trung tâm và bán kính của 
mống mắt và đồng tử, Daugman đã sử dụng 
phương trình sau: 

 
Trong đó: 
I (x, y) là cường độ của pixel tại tọa độ (x, y) 

trong ảnh của mống mắt 
r biểu thị bán kính của các vùng hình tròn 

khác nhau với tọa độ tâm tại  
σ là độ lệch chuẩn của phân bố Gaussian 

(r) biểu thị bộ lọc Gaussian của tỷ lệ 
sigma ( ) 

 là tọa độ trung tâm giả định của 
mống mắt 

s là đường viền của đường tròn được cho bởi 
các tham số  

Toán tử tìm kiếm đường tròn có sự thay đổi 
tối đa về giá trị pixel, bằng cách thay đổi bán 
kính r và tâm (x, y) của đường tròn. Toán tử 
được áp dụng lặp đi lặp lại để có được chuẩn 
hóa chính xác. Giả sử rằng các biến x, y và r 
thuộc về phạm vi [0; X], [0; Y] [0; R] tương 
ứng, phương pháp này có độ phức tạp tính toán 
của thứ tự [X × Y × R]. Do đó, ở mỗi pixel, 
tổng số lần quét R là cần thiết để tính toán các 
tham số vòng tròn bằng cách sử dụng phương 
pháp này. 

 

Hình 8. Viền tròn xanh và đen có độ rộng 1 pixel  
với bán kính là r và r + 1 

Việc tìm kiếm trên toàn bộ hình ảnh (của 
một mắt) được thực hiện tại từng điểm 
ảnh(pixel). Tại mỗi pixel, tổng số giá trị pixel 
theo chu vi khi bán kính tăng được tính toán. Ở 
mỗi giá trị bán kính tăng dần, sai biệt giữa các 
tổng giá trị cường độ pixel được chuẩn hóa tại 
vòng tròn bán kính liền kề được ghi nhận. Sau 
toàn bộ quá trình tìm kiếm, tính tổng và sai biệt 
trong quá trình tính toán, pixel đó được xác 
định là pixel trung tâm của mống mắt trong đó 
sự thay đổi tổng các giá trị cường độ pixel theo 
chu vi giữa hai đường viền liền kề là lớn nhất. 

Kết quả: 

 

Hình 9. Phân đoạn ảnh bằng chọn ngưỡng tự động 
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3.2. Mô hình Daugman  

Mục đích của bước chuẩn hóa mống mắt là 
để chuẩn bị đầu vào thích hợp cho việc trích 
xuất tính năng mống mắt. Sự không nhất quán 
kích thước giữa các hình ảnh mắt chủ yếu là do 
sự kéo dài của mống mắt gây ra bởi sự giãn nở 
đồng tử từ các mức độ chiếu sáng khác nhau. 
Những nguyên nhân khác là do thay đổi khoảng 
cách hình ảnh, xoay camera, nghiêng đầu, và 
xoay mắt trong hốc mắt. Quá trình chuẩn hóa sẽ 
tạo ra vùng mống mắt có cùng kích thước 
không đổi, sao cho hai bức ảnh của cùng mống 
mắt trong các điều kiện khác nhau sẽ có các 
tính năng đặc trưng giống nhau. Mống mắt hình 
vòng tròn được tháo ra thành dải hình chữ nhật 
có kích thước cố định [6]. 

 

Hình 10. Quá trình minh họa chuẩn hóa 
trong trường hợp tâm mống mắt và con ngươi trùng nhau 

Mỗi điểm được ánh xạ tới một cặp tọa độ 
cực (r, θ), trong đó r ∈ (0, 1), θ ∈ (0, 2π). Vì 
con ngươi có thể không đồng tâm với mống 
mắt, nên một công thức ánh xạ lại là cần thiết 
để lấy lại các điểm tùy thuộc vào góc xung 
quanh vòng tròn. Điều này được đưa ra bởi: 

 
Trong đó: 

  

  

  là khoảng cách đồng tử và mống mắt 

  là bán kính mống mắt 

 là sự dịch chuyển tâm đồng tử so 
với tâm mống mắt 

 

Hình 11. Quá trình minh họa chuẩn hóa trường hợp  
tâm mống mắt và con ngươi không trùng nhau 

Một số điểm không đổi được chọn dọc theo 
mỗi đường xuyên tâm, sao cho số lượng điểm 
dữ liệu xuyên tâm được lấy không đổi, bất kể 
bán kính hẹp hay rộng ở một góc cụ thể nào. 

Kết quả: 

 

Hình 12. Quá trình chuẩn hóa ảnh mống mắt 

3.3. Mã hóa đặc trưng - bộ lọc Gabor  

Để cung cấp việc xác thực chính xác cho các 
cá nhân, phải trích xuất thông tin phân biệt nhất 
trong mẫu mống mắt. Các tính năng quan trọng 
của mống mắt phải được mã hóa để có thể so 
sánh giữa các mẫu. Để trích xuất được tính 
năng của mống mắt ta cần phải lọc vùng mống 
mắt đã được chuẩn hóa. 

Trong giai đoạn này, mống mắt được chuẩn 
hóa được mã hóa trong dạng bit nhị phân (0 và 
1). Có các kỹ thuật khác nhau cho mã hóa như 
là bộ lọc Gabor, CPA dựa trên Cumsum và 
Ridge. Ở đây, chúng tôi sử dụng phiên bản 1D 
của các bộ lọc Gabor để mã hóa dữ liệu. Bộ lọc 
Gabor là sóng hình sin (hoặc cosine) được điều 
chế bởi Gaussian. Nó được áp dụng trên toàn 
bộ hình ảnh cùng một lúc và các tính năng độc 
đáo được trích xuất từ hình ảnh [7][8]. Trong 
trường hợp này, chuẩn hóa mống mắt được 
thực hiện bằng cách sử dụng tọa độ cực, 
phương trình lọc dạng cực được đưa ra dưới 
đây: 
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Trong đó: 

 chỉ định tần số trung tâm của bộ lọc 

( ) chỉ định chiều rộng và chiều dài hiệu 
dụng 

Kỹ thuật bộ lọc Gabor xác định đầu ra để 
nén dữ liệu thành bốn cấp độ. Mỗi dữ liệu góc 
phần tư có thể trong mặt phẳng phức được định 
lượng bằng thông tin pha. 

 
Trong đó:  

h{Rm, Im} với Rm là phần thực, Im là phần 
ảo, tùy thuộc vào góc phần tư của mống mắt mà 
có giá trị là 1 hoặc 0. 

Sử dụng giá trị thực và ảo, trích xuất pha 
thông tin bằng cách mã hóa mẫu bit: 

 

 
 

 

Hình 13. Pha thông tin trích xuất đặc trưng 

Tổng số bit trong mẫu sẽ là độ phân giải góc 
nhân với độ phân giải xuyên tâm, gấp 2 lần số 
lần bộ lọc được sử dụng. Số lượng bộ lọc, tần 
số trung tâm và tham số của hàm Gaussian điều 
biến phải được phát hiện theo cơ sở dữ liệu 
được sử dụng. 

 

Mẫu Iris: 

 

Hình 14. Minh họa về quá trình mã hóa tính năng 

Kết quả: 

 

Hình 15. Quá trình mã hóa đặc trưng 

3.4. Khoảng cách Haming  

Việc xác định khoảng cách Hamming được 
thực hiện trên từng cặp mống mắt. Giá trị này 
được sử dụng như thước đo mức độ khác nhau 
giữa hai mẫu. Công thức khoảng cách 
Hamming được đưa ra là: 

 

Trong đó: 

  và  là hai mẫu bit để so sánh 

 và  là mặt nạ nhiễu tương ứng cho  
 và  

 N là số bit được biểu thị bởi mỗi mẫu 
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Mặc dù, về mặt lý thuyết, hai mẫu mống mắt 
được tạo ra từ cùng một mống mắt sẽ có khoảng 
cách Hamming là 0, trong thực tế điều này sẽ 
không xảy ra. Chuẩn hóa là không hoàn hảo, có 
một số nhiễu không bị phát hiện, do đó, một số 
biến thể sẽ xuất hiện khi so sánh hai mẫu mống 
mắt trong lớp. Từ các giá trị khoảng cách 
Hamming được tính toán, chỉ lấy giá trị thấp 
nhất, vì giá trị này tương ứng với kết quả khớp 
tốt nhất giữa hai mẫu. Số lượng bit được di 
chuyển được tính bằng hai lần số lượng bộ lọc 
được sử dụng, vì mỗi bộ lọc sẽ tạo ra hai bit 
thông tin từ một pixel của vùng được chuẩn hóa. 
Quá trình dịch chuyển cho một mẫu được minh:  

 

Hình 16. Quá trình dịch chuyển bit sang phải  
và trái để tính khoảng cách Hamming  

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Sơ đồ thuật toán 

 
Hình 17. Sơ đồ thuật toán xác thực mống mắt 

4.2. Tệp dữ liệu cơ sở và công cụ opencv 

Tệp CASIA_IRISV1 

CASIA Iris Image Database Phiên bản 1.0 
(CASIA-IrisV1) bao gồm 756 ánh sáng từ 108 
mắt. Đối với mỗi mắt, 7 hình ảnh được chụp 
trong hai phiên với máy ảnh iris cận cảnh 
CASIA. Tất cả các hình ảnh được lưu trữ định 
dạng JPG với độ phân giải 320 x 280.  

 
Hình 18. Tệp dữ liệu cơ sở CASIA_IRISV1 

Tệp CASIA_IRISV3 

CASIA-IrisV3 bao gồm ba tập hợp con được 
dán nhãn là CASIA-Iris-Interval, CASIA-Iris-
Lamp, CASIA-Iris-Twins. CASIA-IrisV3 chứa 
tổng cộng 22.034 hình ảnh mống mắt từ hơn 
700 đối tượng. Tất cả các hình ảnh mống mắt 
được thu thập dưới ánh sáng hồng ngoại gần. 
Hình ảnh của CASIA-Iris-Interval được chụp 
bằng máy ảnh iris, thiết kế một dãy đèn LED 
NIR tròn, với tia UX phát sáng phù hợp để 
chiếu sáng. Vì vậy CASIA-Iris-Interval rất phù 
hợp để nghiên cứu đặc điểm kết cấu đã được 
định sẵn của hình ảnh mống mắt [9]. Trong bài 
báo này, chúng tôi sử dụng 
CASIA_IRIS_INTERVAL và CASIA_Twins 
để trích xuất đặc trưng mống mắt. 

 

Hình 19. Tệp dữ liệu cơ sở CASIA_IRIS_INTERVAL 
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CASIA-Iris-Twins chứa hình ảnh mống mắt 
của 100 cặp sinh đôi, được thu thập trong lễ hội 
Sinh đôi hàng năm ở Bắc Kinh bằng máy ảnh 
IRISPASS-h của FPV.  

 

Hình 20. Tệp dữ liệu cơ sở CASIA_IRIS_TWINS 

4.3. Kết quả 

4.3.1. Quá trình phân đoạn bằng lấy ngưỡng 
thủ công và tự động 

Ban đầu, với mỗi ảnh thuộc các tệp cơ sở 
khác nhau sẽ có một ngưỡng riêng, khi thực hiện 
quá trình phân đoạn sẽ trích xuất được thông tin 
ảnh đó. Tuy nhiên với những ảnh bị sáng hoặc bị 
nhiễu, thông tin trích xuất bị sai lệch. Chính vì 
vậy chúng tôi áp dụng quá trình lấy ngưỡng tự 
động để đem lại kết quả chính xác: 

 

Hình 21. Trường hợp trích xuất thông tin không  
chính xác từ quá trình phân đoạn ảnh thủ công 

 

Hình 22. Tăng độ chính xác nhờ quá trình phân đoạn  
ảnh tự động 

 

4.3.2. Chuẩn hóa 

Sau khi đã lấy được thông tin mống mắt 
gồm: bán kính con ngươi và mống mắt, tọa độ 
tâm, chúng tôi tiến hành chuẩn hóa mống mắt: 

 

Hình 23. Quá trình chuẩn hóa ảnh mống mắt 

4.3.3. Mã hóa 

Từ mẫu mống mắt được chuẩn hóa, sử dụng 
bộ lọc Gabor để mã hóa: 

 

Hình 24. Mã hóa ảnh mống mắt bằng bộ lọc Gabor 

4.3.4. Tạo tệp cơ sở 

Lưu tất cả các mẫu mống mắt đã mã hóa 
được vào một thư mục để tạo thành tệp cơ sở 
dữ liệu: 

 

Hình 25. Quá trình tạo tệp cơ sở 

4.3.5. Xác thực 

Khi đã có mẫu mã hóa của các ảnh mống 
mắt, chúng tôi thực hiện so khớp với những ảnh 
mống mắt cần xác thực bằng khoảng cách 
Hamming: 
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Hình 26. Quá trình so khớp mống mắt của 1 người 

 

Hình 27. Quá trình so khớp mống mắt giữa 2 người  

 

Hình 28. Quá trình so khớp mống mắt 1 cặp sinh đôi 

4.4. Đánh giá kết quả 

Bảng 1. Kết quả thực nghiệm trên bộ cơ sở 
dữ liệu 

 

5. Kết luận và hướng phát triển 

5.1. Kết luận 

Bài báo này đã trình bày phương pháp để xác 
thực hình ảnh mống mắt. Qua đó đạt được một 
số kết quả khả quan về thời gian cũng như độ 
chính xác. Nâng cao tỉ lệ xác thực thành công 
thông qua phân đoạn ảnh bằng việc lấy ngưỡng 
tự động. Ngoài ra, việc xác thực không bị giới 
hạn trên một tệp ảnh và không chỉ xác thực ảnh 
mống mắt của những người khác nhau mà còn 
cả những cặp song sinh. Đối với các bộ dữ liệu 
được chuẩn bị tốt, điều kiện phù hợp như 
CASIAV1, CASIA_INTERVAL, các phương 
pháp từ bài báo đạt độ chính xác hơn 90%.  

5.2. Hướng phát triển 

Quá trình nhận dạng mống mắt đảm bảo 
được các yêu cầu về nhiễu, chói sáng và mống 
mắt mờ cũng cho được một độ chính xác khá 
cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề chúng 
tôi sẽ nghiên cứu thêm để phát triển: 

- Nâng cao quá trình tiền xử lý ảnh, làm tăng 
tốc độ xác thực và độ chính xác. 

- Để nâng cao độ chính xác tệp Casia_Twins 
cần nâng cao chất lượng ảnh tệp này, loại bỏ 
nhiễu và phản chiếu ánh sáng, chụp ảnh mống 
mắt bằng máy ảnh Iris chuyên dụng. 
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- Trực tiếp nhận diện mống mắt thông qua 
kit Raspberry và module camera. 
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