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Abstract: 
 

Face recognition is an important topic of computer vision and has many applications in 
security, verification, and social networks. Reliability, accuracy, fast processing and low-cost 
are desirable in commercial human face recognition systems. The Raspberry Pi 2 based system 
proposed in this paper tries to meet some requirements such as resources optimization, low 
cost, low complexity and improved quality as well as processing speed. The system utilizes 
Principal Component Analysis (PCA) to represent face images in lower dimension and then 
recognize different persons using Support Vector Machine (SVM). The system shows a high 
recognition rate (on average) as well as fastprocessing time.                     
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Tóm tắt: 
 
 
Nhận dạng khuôn mặt người là một bài toán quan trọng của thị giác máy tính và có nhiều ứng 
dụng trong an ninh, bảo mật, cũng như mạng xã hội. Các hệ thống nhận dạng mặt người yêu 
cầu độ tin cậy, tính chính xác, thời gian xử lý nhanh và giá thành thấp. Trong bài báo này, 
chúng tôi thiết kế một hệ thống nhận dạng khuôn mặt người hướng đến đáp ứng các yêu cầu 
nêu trên. Chúng tôi thực thi và đánh giá hệ thống này trên board mạch nhúng Raspberry Pi 2. 
Phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) được sử dụng để trích chọn thuộc tính từ dữ 
liệu ảnh đầu vào, và sau đó máy vector hỗ trợ (SVM) được sử dụng để nhận dạng các khuôn 
mặt người khác nhau trong tập cơ sở dữ liệu được lựa chọn. Hệ thống cho kết quả nhận dạng 
cao với thời gian nhận dạng nhanh.   
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