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“I see now that the circumstances of one's birth 

are irrelevant. It is what you do with the gift of 

life that determines who you are (Agora eu vejo 

que as circunstâncias do nascimento de alguém 

são irrelevantes. É o que você faz com o dom 

da vida que determina quem você é).” 

(Autor Desconhecido) 



    

 

 

RESUMO 

 

Tempo é um dos recursos mais importantes do mundo. A cada dia mais, 

surgem soluções que procuram otimizar seu emprego, almejando ao melhor proveito 

possível deste. 

Ao mesmo tempo, a maioria dos estabelecimentos comerciais possui câmeras 

de segurança, que coletam inúmeros dados que jamais são utilizados. Em um tempo 

em que a tecnologia cada vez mais proporciona aos negócios um valor imenso aos 

dados e à sua análise, existe uma grande oportunidade de utilização destas câmeras. 

A partir desta conjuntura, foi elaborado um projeto que visa utilizar os dados de 

câmeras de segurança de estabelecimentos para otimizar o tempo de seus 

consumidores. Este projeto consiste em um sistema de monitoramento de lotação de 

estabelecimentos que permite ao usuário obter dados de lotação instantânea e 

histórica dos estabelecimentos em sua região, dando insumos para ele tome as 

melhores decisões de qual local frequentar e em que momento.  

Neste documento será apresentado como o projeto foi concebido e elaborado, 

e os conceitos básicos por trás dele. Também será apresentado o funcionamento de 

cada uma de suas partes: o aplicativo para os usuários, o sistema de monitoramento 

de lotação e a infraestrutura que suporta. Finalmente, será explicitada a prova de 

conceito elaborada para este trabalho.  

 

Palavras-Chave: Monitoramento. Lotação. Aplicativo. Estabelecimento.  

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

ABSTRACT 

 

Time is one of the most important resources of the world. Every year, new 

solutions are created with the objective of optimizing the use of time, striving for its 

best possible utilization.  

At the same time, most of the commercial establishments use security cameras 

which collect huge amounts of data which are never used. In a time in which technology 

aggregates a immense value to data and its analysis, the potential of using the data 

from those cameras is huge.   

With all these situations in mind, this project was created, with the objective of 

using the data from security cameras of commercial establishments to optimize the 

usage of time of their consumers. This project consists of a system which monitors the 

people count of each establishment, allowing its users to check the instantaneous and 

historic people count data of the establishments in their region, giving them information 

to decide which establishments to visit and when to visit them.  

In this document, the conception and development of this project will be presented 

along with the concepts which serve as its support. Also, it contains detailed 

explanations about every part of the system: the user application, the people count 

monitoring system and the infrastructure supporting those parts. Near the end, the 

proof of concept created for this project will be explained. 

 

Keywords: Monitoring. People Count. Application. Establishment.  
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1. Introdução e Motivações 

 

1.1 Objetivo 

 

Este projeto tem como objetivo central a idealização, projeto e implementação 

de um sistema de monitoramento de presença capaz de determinar a quantidade de 

consumidores em um conjunto de estabelecimentos comerciais, processar os dados 

de lotação na nuvem e enviar esses dados para um aplicativo para smartphones. O 

objetivo desse sistema é criar um mapa e um histórico de lotação de vários 

estabelecimentos comerciais a fim de permitir ao usuário a consulta desses dados, 

viabilizando o planejamento de horários e dias de visita aos estabelecimentos e a 

escolha de locais mais ou menos lotados dependendo dos objetivos do usuário. 

 

1.2 Motivação 

 

Nos últimos anos, com a evolução das câmeras de vídeo e dos softwares de 

computadores o controle de lotação tem se tornado, não apenas uma tendência, como 

também cada vez mais acessível para os mais variados tipos de negócio. Por um lado 

pequenos negócios e usuários amadores podem gerar aplicações simples de controle 

de lotação e de presença, por outro lado, há empresas especializadas em vender 

serviços de controle de lotação para outras empresas.  

Como exemplos, empresas como 3RCorp e a Idonic vendem serviços de 

controle de lotação para empresas. A 3RCorp possui serviços como “...Contagem de 

Fluxo de Pessoas, Gerenciamento de Filas, Hotzones, Monitoramento de Vitrine e 

Display Inteligente, e Avaliador de Ponto de Venda...” utilizando softwares para 

Windows, Android e Linux e hardware especializado (3RCORP). A Idonic por outro 

lado, embora forneça serviços similares aos da 3RCorp, ela é focada na análise e no 

processamento desses dados para a tomada de decisões de negócio (IDONIC). O 

principal ponto em comum dessas e outras aplicações é o foco completo do negócio 

na empresa contratante do serviço. 
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Em contrapartida, existem algumas poucas aplicações com foco nos usuários. 

O exemplo mais famoso é uma das funcionalidades do Google, “Popular times, wait 

times, and visit duration” que fornece informações de lotação de um estabelecimento 

comercial de acordo com o dia da semana e o horário do dia (GOOGLE). Embora essa 

aplicação seja um tanto limitada, por medir apenas os dados de GPS de usuários 

logados, a aplicação tem como diferencial o foco completo no usuário, há pouquíssimo 

ganho para o estabelecimento. Também vale notar que essa aplicação não gera custo 

para o estabelecimento.  

 

1.3 Justificativa 

 

Neste contexto, esse projeto surge como uma solução capaz de suprir as 

necessidades do negócio, com a precisão fornecida por hardwares específicos, o 

baixo custo proveniente dos materiais escolhidos (que serão explanados mais 

adiante) e o foco no usuário, proveniente do uso de um aplicativo de celular. Embora 

o sistema elaborado seja focado no usuário em termos de funcionalidade e 

usabilidade, a possibilidade de criar ofertas personalizadas, analisar os dados de 

lotação e o baixo custo de instalação formam um conjunto capaz de agregar muito 

valor para os estabelecimentos. 

 

1.4 Metodologia 

 

Nesta seção encontram-se os métodos e processos de pesquisa, 

desenvolvimento e gerenciamento do projeto utilizados pelo grupo. 

 

1.4.1 Organização do trabalho ao longo do ano 

  

Janeiro a Fevereiro de 2018: Busca de possíveis temas, pesquisas do mercado 

atual de tecnologia computacional, estudo de necessidades das pessoas e de 

mercados.  

Março e Abril de 2018: Definição do tema geral, especificação prévia de 

requisitos, pesquisa da justificativa do projeto e do estado da arte das tecnologias e 
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soluções da área do sistema, estudos de métodos de desenvolvimento de produto e 

de software, arquitetura de software na matéria de Laboratório de Software II.  

Maio e Junho de 2018: Definição do tema do projeto, especificação final de 

requisitos, aprofundamento dos estudos na matéria de laboratório de Software II, 

planejamento de arquitetura e criação do projeto, criação de maquetes e protótipos 

indicando a viabilidade desse projeto. Apresentação do projeto preliminar e de todos 

os materiais gerados neste período.  

Julho e Agosto de 2018: Aquisição dos materiais necessários para a execução 

do projeto, testes de viabilidade dos modelos elaborados no primeiro semestre.  

Setembro e Outubro de 2018: Adaptações da arquitetura do sistema e das 

definições elaboradas no primeiro semestre com base nos testes executados, 

evolução no processo de implementação do projeto.  

Novembro e Dezembro de 2018; Finalização da implementação do projeto, 

consolidação desta monografia e elaboração da demonstração prática do sistema.  

1.4.2 Gerenciamento do projeto 

 

Nesta sub-seção encontram-se os métodos de gerenciamento utilizados neste 

projeto. Os métodos de gerenciamento foram extremamente importantes na divisão 

do trabalho, cumprimento de prazos e organização geral do projeto.  

 

1.4.2.1 Gerenciamento de tarefas 

 

Para o gerenciamento de tarefas, o grupo selecionou utilizar uma metodologia 

ágil, a fim de tornar a divisão, execução e validação das tarefas mais eficiente. O grupo 

utilizou o Scrum uma metodologia ágil de gestão e planejamento de software muito 

comum no mercado hoje. Com o uso do Scrum, as tarefas do trabalho foram divididas 

em entregas quinzenais, chamadas Sprints. Basicamente, um certo conjunto de 

tarefas é definido como necessário para ser entregue durante o período da Sprint. Ao 

seu fim, as entregas são validadas e é planejada a Sprint seguinte (METODOLOGIA 

ÁGIL).  
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Para fazer um bom uso desta metodologia, o grupo utilizou o software Trello, 

que é um software gratuito de apoio à utilização de metodologias ágeis como o Scrum  

e o Kanban (TRELLO). 

 

1.4.2.2 Gerenciamento de código  

 

Para o gerenciamento da produção de código foi escolhida a aplicação web 

GitHub. Essa aplicação fornece a ferramenta de versionamento Git, e hospeda o 

código fonte do projeto na nuvem de forma gratuita, permitindo também o 

compartilhamento de código com a comunidade desenvolvedora, caso isso venha a 

ser interessante para o grupo (GITHUB).   

Além desta ferramenta, houve uma preocupação do grupo em planejar outros 

mecanismos de controle de código para serem utilizados, nos estágios mais finais de 

desenvolvimento da aplicação e também quando a aplicação já estiver em produção. 

Uma das ferramentas pensadas foi a do uso de testes unitários para avaliar os vários 

trechos e funções do código escrito e também a utilização de testes unitários 

diretamente para validar o funcionamento das telas do aplicativo. Também foi 

planejada a utilização de mecanismos de qualidade de código, que varrem o código 

fonte de todos os projetos de um sistema, encontrando bugs e outras possíveis falhas 

e também verificando o índice de cobertura dos testes unitários. O uso dessas 

ferramentas foi discutido e planejado, mas elas não serão utilizadas durante o período 

de desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, por terem sido consideradas 

fora deste escopo. No entanto, no prosseguimento do projeto após a conclusão do 

curso, essas ferramentas tornar-se-ão fundamentais na garantia da qualidade de 

código para os usuários e para a própria manipulação pelos desenvolvedores.  

 

1.5 Organização do Trabalho 

 

No capítulo 2 (Fundamentos Conceituais) é analisada a base teórica deste 

trabalho, é aprofundada a relevância do projeto em seu contexto e é revisada a 

literatura utilizada para a sua elaboração. O capítulo 3 (Sistema de Verificação de 

Lotação de Ambientes) possui a descrição do projeto sob o ponto de vista do modelo 

RM-ODP (que é explicado na seção 2.3). O capítulo 4 (Solução Técnica) apresenta 
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de implementação do sistema proposta nesta monografia, tendo em vista a sua 

demonstração técnica. Finalmente, o capítulo 5 (Conclusão) apresenta, em suma, as 

conclusões e lições tiradas a partir da concepção, planejamento, desenvolvimento e 

entrega deste projeto de engenharia.   
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2. Fundamentos Conceituais 

 

Neste capítulo encontram-se os fundamentos conceituais que suportam a 

concepção e elaboração deste projeto. Nesta ordem encontram-se detalhes a respeito 

de: processamento de imagens e visão computacional, benchmarking de algoritmos, 

descrição arquitetural de sistemas, Internet das coisas, e computação em nuvem.  

 

2.1 Processamento de Imagens e Visão Computacional 

 

Atualmente, o processamento de imagens está entre as tecnologias de mais 

rápida ascensão. Tal tecnologia se configura por ser um método para executar 

algumas operações em uma imagem, a fim de obter uma imagem aprimorada ou 

extrair algumas informações úteis dela. É um tipo de processamento de sinal no qual 

a entrada é uma imagem e a saída pode ser uma imagem ou características (features) 

associadas a essa imagem. Ela também forma uma das áreas centrais de pesquisa 

nas disciplinas de engenharia e ciência da computação. 

 

O processamento de imagens inclui basicamente três etapas: 

 

● Importação da imagem através de ferramentas de aquisição de imagem; 

● Análise e manipulação da imagem; 

● Saída em que o resultado pode ser a imagem alterada ou relatório 

baseado em análise de imagem. 

 

Existem dois tipos de métodos utilizados para o processamento de imagens: o 

processamento de imagens analógicas e digitais. Processamento de imagem 

analógica pode ser usado para as cópias impressas, como impressões e fotografias. 

Os analistas de imagem usam vários fundamentos de interpretação ao usar essas 

técnicas visuais. As técnicas de processamento de imagens digitais ajudam na 

manipulação das imagens digitais por meio de computadores. (ANBARJAFARI) 
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Este trabalho ao se utilizar de algoritmos inteligentes na segunda etapa do 

processamento de imagens (análise e manipulação da imagem) caracterizando o 

aspecto de visão computacional do projeto. Este processamento é do tipo digital.  

Visão computacional é dada como o processo de modelagem e replicação da 

visão humana usando software e hardware (DATA SCIENCE ACADEMY). No caso 

deste trabalho, tal aspecto se caracterizou pelo processo de contar a quantidade de 

pessoas em uma imagem. Para tal etapa, foi necessária a realização de um 

benchmarking do melhor algoritmo para o problema a ser tratado. 

 

2.2 Benchmarking 

 

O benchmarking realizado na etapa de processamento de imagens foi 

necessário para o mapeamento do melhor algoritmo para o problema proposto: 

identificar padrões de pessoas nas imagens e assim realizar a contagem. Para isso 

foi realizado um estudo de alguns algoritmos que poderiam realizar tal processamento, 

chegando por fim a dois candidatos para tal fim. 

 

2.2.1 OpenCV HOGDescriptor::get_Default_People_Detector() 

 

O primeiro algoritmo testado foi o desenvolvido pela biblioteca OpenCV 

(OPENCV), denominado “HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()”, já 

previamente treinado para detecção de pessoas.  

Caracteriza-se por ser um descritor HOG (Histogram of Oriented Machine) e foi 

testado em conjunto com a aplicação do método Linear SVM (Support Vector 

Machine). 

Normalmente, um descritor converte uma imagem em um vetor de features de 

comprimento n. No caso do descritor HOG, emprega-se a distribuição (histogramas) 

de direções de gradientes como feature. Os gradientes de uma imagem são úteis 

porque suas magnitudes são grandes em torno das bordas e contornos. (MALLICK)   

A partir de então dos vetores gerados pelo HOG, aplica-se o algoritmo Linear 

SVM. SVM é um classificador formalmente definido por um hiperplano de separação. 

Em outras palavras, a partir dados de treinamento rotulados (no aprendizado 

supervisionado), o algoritmo gera um hiperplano ideal que categoriza novos exemplos 
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(OPENCV SVM). No caso, a divisão entre o que se considera pessoa ou não-pessoa, 

ou seja, o hiperplano que separa tais pontos no espaço é linear. 

 

2.2.2 YOLOv3 

 

O segundo algoritmo pesquisado foi a terceira versão do chamado YOLO ou 

“você apenas olha uma vez” do inglês You Only Look Once. YOLO é um sistema de 

detecção de objetos em tempo real. 

Sistemas de detecção normalmente se utilizam de classificadores ou 

localizadores para realizar a detecção. Eles aplicam o modelo a uma imagem em 

diversos locais e escalas. Regiões de alta pontuação da imagem são consideradas 

detecções. 

Já o YOLO possui uma abordagem totalmente diferente. É aplicada uma única 

rede neural à imagem completa. Essa rede divide a imagem em regiões e prevê caixas 

delimitadoras e probabilidades para cada região. Essas caixas delimitadoras são 

ponderadas pelas probabilidades previstas. 

Este modelo tem várias vantagens se comparado a sistemas baseados em 

classificadores. Ele olha para a imagem inteira em tempo de teste para que suas 

previsões sejam informadas pelo contexto global na imagem. Ele também faz 

previsões com uma única avaliação de rede, ao contrário de sistemas como R-CNN, 

que exigem milhares para uma única imagem. Isso faz com que seja extremamente 

rápido, mais de 1000x mais rápido que o R-CNN e 100x mais rápido que o Fast R-

CNN. (YOLO) 

 

2.3 Descrição Arquitetural 

 

Este projeto foi especificado utilizando o modelo RM-ODP, que faz parte da 

norma ISO/IEC 10746. Esse modelo permite analisar a solução do problema a ser 

resolvido utilizando 5 diferentes prismas, que possuem a função de abranger o projeto 

desde a visão de negócio e de valor financeiro até às plataformas tecnológicas sob as 

quais o projeto é estruturado. Os 5 prismas do modelo são: Enterprise, Information, 

Computation, Engineering e Technology (SOUZA, 2016). No capítulo 3 a 

especificação e planejamento do projeto são especificados com base neste modelo.   
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Segue abaixo uma ilustração deste modelo de arquitetura:  

 

 

Figura 1: Modelo RM-ODP 

 

 

 

2.4 Sensores IoT 

 

Internet of Things (IoT), ou Internet das Coisas, é um conceito que diz respeito 

a dispositivos computacionais embarcados integrados a objetos típicos do dia a dia 

das pessoas. Estes objetos precisam possuir acesso à Internet ou estarem integrados 

a sistemas que acessam à Internet. Este conceito é parte do estado da arte das 

tecnologias computacionais e, estima-se que será uma indústria de 6.2 trilhões de 

dólares em 2025 (LINUX.COM).  
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Tendo esta definição em vista, há uma imensa variedade de dispositivos IoT 

no mercado, com as mais variadas funções e capacidades, que estão sendo 

exploradas apenas recentemente.  

Um destes exemplos é o sensor de GPS, que consiste em um sensor capaz de 

determinar a sua posição no globo. Uma das aplicações deste sensor é nas bicicletas 

e patinetes elétricos da Yellow, permitindo que os seus clientes encontrem os veículos 

mais próximos de sua localização atual (YELLOW). Outro exemplo é a utilização de 

um dispositivo que conecta-se ao barramento eletrônico de um carro a fim de produzir 

métricas e diagnósticos do carro em tempo real e transmitir estas informações pela 

Internet. Este projeto foi chamado de oT4Car(2) (ARDUINO OT4CAR).  

 

2.5 Sistemas na nuvem 

 

 “A computação em nuvem é a entrega sob demanda de poder computacional, 

armazenamento de banco de dados, aplicações e outros recursos de TI por meio de 

uma plataforma de serviços de nuvem via Internet com uma definição de preço 

conforme o uso” (AMAZON WEB SERVICES)”. Dessa forma, a computação em 

nuvem permite a usuários e empresas usufruírem de inúmeros serviços 

computacionais sem a necessidade de gerenciamento e de custeio direto de hardware 

e também dos softwares utilizados. 

 A computação em nuvem é dividida em três formas principais: infraestrutura, 

plataforma e software, todas oferecidas como serviços. Esta que é a grande mudança 

de paradigma da nuvem, a transformação destes recursos de TI em serviços. A 

infraestrutura oferecida como serviço consiste nas aplicações mais comumente 

associadas com a área de TI: servidores, bancos de dados e de todo tipo de 

infraestrutura que permeia e suporta os sistemas de TI de uma empresa. A plataforma 

como serviço fornece gerenciamento de recursos como máquinas e sistemas 

operacionais para aplicações, retirando do usuário as necessidades de gerenciamento 

relacionadas a estes recursos. Finalmente, o software como serviço oferece 

aplicações diretamente ao usuário, permitindo a este o uso de aplicativos diversos 

para executar funções importantes dentro da empresa ou para serem integrados à 

aplicativos já existentes. Sem a computação em nuvem, esses aplicativos precisam 
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ser ou desenvolvidos ou adquiridos separadamente, e seus recursos de plataforma e 

infraestrutura precisam também de gerenciamento local, ou mesmo na nuvem.  

 No capítulo 3 encontram-se os detalhes dos serviços de computação em 

nuvem utilizados neste projeto.   
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3. Sistema de Verificação de Lotação de Ambientes 

 

3.1 Domínio do Problema 

 

O domínio do problema refere-se a parte de Enterprise do modelo RM-ODP. 

Nesta seção são descritos os detalhes a respeito do negócio, incluindo as 

necessidades do negócio, as motivações por trás do projeto e os diferenciais 

competitivos do sistema.  

 

3.1.1 Domínio 

 

 O modelo de negócios proposto pelo projeto permite trazer ao usuário uma 

melhor forma de planejamento sobre melhores horários para ir ao supermercado, bem 

como uma melhor forma de escolher qual o melhor supermercado em uma região 

definida pelo mesmo. Com isso, o cliente pode descobrir horários que possuem os 

melhores preços e ofertas, ou mesmo horários que possuem um menor fluxo de 

pessoas caso ele não queria ir a um supermercado lotado. 

 Para isso, é necessário que o cliente possa ter uma forma dinâmica e simples 

de acessar as informações dos mercados próximos ao lugar que deseja a partir de um 

aplicativo no celular. As informações devem ser atualizadas numa taxa que permita 

perceber o fluxo de vazão de pessoas, mas sem sobrecarregar o sistema para um 

bom número de acessos simultâneos de clientes e supermercados. 

 Além disso, o cliente deve poder acessar também dados de históricos de forma 

simplificada e dinâmica, mostrando de maneira interativa os valores percentuais de 

lotação para cada hora ou dia, dependendo da escolha do usuário. 

 Deve existir também uma interface administrativa do sistema, onde um 

responsável pelo sistema do supermercado pode ter um controle dos acontecimentos 

em seu próprio estabelecimento, além da possibilidade de adicionar ofertas ou 

atualizações sobre o seu supermercado, além de observar o interesse dos clientes 

pelo mesmo. Essa parte é essencial para a adesão dos supermercados ao sistema.  
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3.1.2 Requisitos Funcionais 

 

● Capacidade de receber, armazenar e processar dados de diversos 

supermercados em tempo real; 

● Informar dados reais em tempo real e manter históricos para utilização 

de clientes e donos de supermercados; 

● Receber dados e informações dos usuários para atualização de dados 

mostrados pelo aplicativo. 

● Informar dinamicamente a lotação a partir de um mapa para o usuário; 

● Permitir que mercados possam fazer ofertas exclusivas e individuais de 

acordo com padrões de acesso, horários e consumo de seus clientes; 

 

3.2 Information 

 

 A parte de Information no modelo RM-ODP consiste na estrutura de 

informações do projeto e em seus modelos estáticos, como os diagramas de classes. 

 

3.2.1 Modelos 

 

Segue a seguir os diagramas relativos aos modelos gerados para o sistema. 
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3.2.1.1 Classes relativas a consulta em tempo real 

 

Figura 2: Diagrama de classes relativas a consulta em tempo real 

 

 

1. Supermercado: 

      É a classe que guarda as informações de cada supermercado. 

● id(PK): Int com o identificador do supermercado. 

● nome: String com o nome do supermercado. 

● descrição: String com detalhes relevantes a respeito do supermercado 

● latitude: Double com latitude do supermercado 

● longitude: Double com longitude do supermercado 

● endereço: String com endereço por extenso do supermercado. 

● lotacaoMaxima: Int com lotação máxima do supermercado. 

● lotacaoAtual:Int com lotação atual do supermercado. 

● rede: String que identifica rede de supermercado.  

● timestamp: long que identifica o instante de tempo em que a lotação 

instantânea do supermercado foi atualizada pela última vez.  
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3.2.1.2 Classes relativas a consulta de histórico 

 

Figura 3: Diagrama de classes relativas a consulta de histórico 

 

 

       1. Histórico: 

      É a classe que mantém o valor de algum tipo de histórico de lotação. 

● Id (PK): Int que identifica o histórico. 

● IdSupermercado (FK): Int que identifica o supermercado a que o 

histórico se refere. 

● ultimasHoras: Array de strings que contém o valor da lotação nas últimas 

24 horas para cada supermercado (24 posições). 

● mediaSemanal: Array de strings que contém o valor da lotação média 

para cada dia da semana (7 posições). 

● mediaMensal: Array de strings que contém o valor da lotação média para 

cada mês do ano (12 posições). 

 

2. Supermercado: 

       Classe replicada do serviço de consulta em tempo real que possui apenas os 

atributos essenciais para o serviço de histórico.  

● Id: Int com o identificador do supermercado. 

● Nome: String com o nome do supermercado. 

● LotaçãoMaxima: Int com o valor máximo de lotação do local. 
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3.2.2 Requisitos Não-Funcionais 

 

A fim de verdadeiramente atender às necessidades dos stakeholders e clientes 

do sistema, é necessário atender a requisitos não funcionais, importantíssimos na 

experiência de usuário e para o efetivo funcionamento do sistema. Segue abaixo os 

requisitos não funcionais levantados pela equipe: 

 

● Não depender do tipo de câmera para utilização (permitindo mais de um 

tipo de câmera para o mesmo programa); 

● Funcionamento nas últimas versões do Android (Ao menos Oreo 8.0, 

Nougat 7.0 e Marshmallow 6.0); 

● Disponibilidade de acesso na nuvem de ao menos 95% do tempo (por 

não ser um sistema crítico, não é necessário um tempo muito grande de 

disponibilidade); 

● Atualização dos dados mostrados no mapa a cada 5 minutos; 

● Precisão de 90% da lotação atual; 

● Manter históricos dos últimos 30 dias; 

● Manter privacidade ao não divulgar imagens coletadas pelas câmeras 

(apenas tratá-las); 

 

3.3 Computation 

 

 A visão de Computation no modelo RM-ODP refere-se aos modelos 

especificamente computacionais desenvolvidos para gerar o produto em questão. 

Estes modelos incluem, entre outros, os diagramas de sequência.  
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3.3.1 Diagramas de Sequências 

 

 

Figura 4: Diagrama de sequência relativo a consulta em tempo real 

 

 

O cliente deve fazer uma requisição de supermercados para a tela ao apertar 

o botão e enviar as coordenadas as quais a busca deve ser feita. A tela envia a 

requisição de procura de supermercados para a nuvem, que irá procurar pelos 

supermercados no banco de dados. Ela então retorna os supermercados encontrados 

para a tela, que deve montar o mapa e retornar ao cliente as informações encontradas 

pela pesquisa. 
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Figura 5: Diagrama de sequência relativo à busca de detalhes de um supermercado 

 

  

 

Ao selecionar um pino da tela de mapa, o cliente pode solicitar os detalhes do 

mercado selecionado. A tela então envia o mercado para a próxima tela, de detalhes. 

Essa por sua vez irá solicitar os detalhes de histórico para a nuvem, enviando apenas 

o id do supermercado. Após pesquisar no banco de dados, a nuvem então retorna 

para a tela de detalhes as informações de histórico obtidas. A tela utiliza então os 

valores de histórico obtido junto aos valores do supermercado enviados pela tela de 

mapa e monta os detalhes, retornando então a informação para o usuário. 
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Figura 6: Diagrama de sequência relativo à busca de histórico de um supermercado 

 

 Ainda na tela de detalhes, o usuário pode clicar para carregar os demais 

históricos. Ao fazê-lo, o aplicativo abre então a tela de histórico e retorna para o 

usuário, esperando que ele escolha qual histórico deve ser mostrado. Para cada vez 

que o usuário selecionar um histórico, a tela deve então montar o histórico com os 

dados pesquisados e desenhar graficamente para o cliente.  
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Figura 7: Diagrama de sequência relativo atualização de histórico 

 

 Para a atualização de históricos, a nuvem deve de tempos em tempos solicitar 

a atualização de cada mercado. Para isso, no caso em que as câmeras estão ligadas 

diretamente na nuvem, ela irá solicitar as imagens para cada câmera do 

estabelecimento e calcular as lotações. Por outro lado, no caso do sistema que utiliza 

o microcontrolador, a nuvem deve solicitar uma atualização para ele, que irá pedir uma 

imagem para cada câmera encontrada no estabelecimento e então calcular a lotação 

e devolver apenas o valor de lotação encontrado para a nuvem. No final do processo, 

a nuvem irá então atualizar o banco com os valores de lotação adquiridos. 

 

 

3.4 Arquitetura do Sistema (Engineering) 

3.4.1 Arquitetura do Sistema como um todo 

 

 A arquitetura do sistema desenvolvido neste trabalho é dividida em quatro 

sistemas menores. O primeiro deles é o sistema de monitoramento de lotação, 

existente em cada supermercado monitorado. O segundo sistema é a aplicação 

elaborada na nuvem, responsável pela persistência, análise e distribuição dos dados 
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para as aplicações no usuário. O terceiro sistema é o aplicativo para telefone celular 

no qual o usuário será capaz de verificar a lotação dos supermercados ao seu redor. 

Esse sistema será replicado para inúmeros aparelhos de usuários.  O último sistema 

não será implementado neste projeto e consiste na aplicação elaborada para o 

supermercado, que permite o monitoramento de estabelecimentos e de redes de 

estabelecimentos e a criação de ofertas personalizadas. Essa aplicação será 

replicada para cada estabelecimento. 

Segue abaixo uma ilustração da arquitetura deste projeto. 

 

 

Figura 8: Arquitetura do Sistema 
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Esta ilustração apresenta alguns detalhes importantes da arquitetura do 

sistema. Um deles é a presença de dois tipos de monitoramento de supermercado, A 

e B. Os supermercados tipo A possuem um microcomputador que controla o 

monitoramento de lotação e que se comunica com a API da nuvem. Os 

supermercados tipo B tem todo o monitoramento controlado pelo serviço de 

reconhecimento de imagem na nuvem. Essa diferenciação será explicada na seção 

3.4.4. Além disso, importante notar na imagem que a comunicação de todos os 

serviços da nuvem com os aplicativos e sistemas de monitoramento são feitas por 

meio de uma API. Este detalhe será explicado na seção seguinte. 

3.4.2 Arquitetura do Sistema Central na Nuvem 

 

 O sistema na nuvem possui uma arquitetura baseada (mas não completamente 

igual) a arquitetura de micro-serviços. Ela foi selecionada por permitir a segregação 

de diferentes soluções, uma para cada funcionalidade da aplicação. Essa segregação 

aumenta a simplicidade do desenvolvimento de cada funcionalidade individual, facilita 

a evolução do projeto e permite que certas funcionalidades funcionem quando outras 

possuem problemas. Contudo, esta arquitetura tem como custo a comunicação entre 

os serviços e a necessidade de esquemas de replicação de dados entre cada micro-

serviço (MICRO SERVICES IO). Devido às vantagens terem muito impacto no 

desenvolvimento a longo prazo e devido aos pontos negativos já apresentarem 

soluções razoáveis, foi esta a arquitetura selecionada para o projeto.  

 Os micro-serviços foram divididos da seguinte forma: um responsável pela 

consulta de dados de lotação em tempo real, um para consulta de históricos de lotação 

e um para a criação de ofertas personalizadas. Essa divisão permite a divisão lógica 

das funcionalidades, como é necessário neste tipo de arquitetura, e também acarreta 

em pouca replicação de dados entre as bases.  

  A comunicação com os outros sistemas é feita principalmente com requisições 

dos outros sistemas para o sistema da nuvem. Pensando nisso, foi escolhido um 

modelo de RESTful API para a aplicação. Esse modelo foi escolhido devido a sua 

escalabilidade e transparência para as aplicações que efetuam as requisições.  

Uma API é uma interface implementada por meio de software que funciona 

como um intermediário entre a comunicação de duas aplicações. Embora a API não 
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seja uma ideia nova, ela é hoje a forma dominante pela qual aplicações clientes 

comunicam-se com aplicações de servidores em sites e aplicativos para celular 

(MULESOFT). As principais vantagens da utilização de uma API são: a segurança, a 

API permite que as aplicações que se comunicam exponham o mínimo possível de 

informação para esta comunicação, padronização, o que facilita o desenvolvimento 

das aplicações que utilizam a API e a possibilidade de aplicação de padrões, a maioria 

das APIs hoje utiliza padrões já testados e utilizados no mercado, como o padrão 

REST, descrito a seguir.  

  O padrão REST (REpresentational State Transfer) é um estilo de arquitetura 

para sistemas distribuídos de hipermídia que possui uma série de características 

chave que o tornaram um dos estilos mais utilizados da Web hoje em dia (FIELDING). 

Essas características são:  

● Cliente-servidor: ou seja, há a separação clara entre as funções do 

servidor e do cliente. 

● Stateless: a comunicação cliente-servidor deve ser sem estado, ou seja, 

todas as requisições ao servidor devem conter todas as informações 

necessárias para a obtenção da resposta, sem a necessidade de 

informações adicionais contexto.  

● Cache: a arquitetura deve privilegiar a existência de um cache o mais 

eficiente possível, a fim de favorecer a performance da comunicação.  

● Interface Uniforme: os serviços oferecidos pelo servidor devem possuir 

interfaces uniformes e independente dos detalhes de implementação, 

favorecendo a visibilidade e manutenibilidade do sistema.  

● Sistema em Camadas: O padrão REST necessita de uma divisão do 

sistema em camadas hierárquicas, essenciais para o uso de cache e 

para a performance e organização do servidor.  

● Code-on-Demand: As funções do servidor devem ser feitas de forma que 

o seu código possa ser estendido por serviços externos (para usos 

externos) simplificando a implementação dos clientes e facilitando a 

implementação de novas funcionalidades.  

 Seguindo a esse padrão, as comunicações dos outros sistemas com este se 

dão por meio de requisições HTTP em URLs específicas definidas anteriormente. 

Essas comunicações podem se basear apenas em uma URL e um verbo HTTP (GET, 
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POST, PUT ou DELETE) ou também podem incluir um contrato JSON em que os 

clientes podem enviar o resto das informações necessárias às funções 

implementadas. Dessa forma, o servidor também responde utilizando o formato 

JSON.  

 Para todas as comunicações entre micro-serviços foi selecionado o modelo de 

filas. O modelo de filas é geralmente utilizado para a comunicação entre serviços por 

resolver os seus problemas de interdependência: diminuindo (e não aumentando) o 

acoplamento, permitindo que a comunicação seja assíncrona, e apresentando boas 

possibilidades de recuperação de erros (como persistência de mensagens na fila até 

o seu consumo) (WIREDCRAFT). Este sistema de comunicação foi pensado para 

várias situações de dependência entre o serviço, tendo como foco que a maioria delas 

ainda não foi percebida. No entanto, um exemplo de dependência clara são as 

informações dos supermercados, que precisam ser cadastradas em um serviço e 

replicadas para as bases dos outros serviços.  

  

3.4.3 Arquitetura do Aplicativo para Celular 

 

O aplicativo para celular consiste na aplicação utilizada pelos usuários comuns 

do sistema. Ela deve possuir um mapa, baseado na localização atual do usuário, que 

contém os supermercados da região e seus dados básicos de lotação. Além disso, o 

usuário deve ser capaz de consultar os dados detalhados de cada estabelecimento, 

incluindo os históricos de lotação, sob demanda. Finalmente, o usuário deve ser capaz 

de receber notificações das ofertas especiais criadas por cada estabelecimento.  

Para obter todos estes dados, o aplicativo comunica-se com os serviços de 

lotação em tempo real, de histórico e de ofertas. A comunicação com todos estes é 

feito por requisições HTTP do aplicativo, que acessam a API REST de cada serviço a 

fim de obter os dados.  

3.4.4 Arquitetura do Sistema de Monitoramento dos Estabelecimentos 

 

O sub-sistema de monitoramento dos estabelecimentos deve ser capaz de 

adquirir os dados de lotação de cada estabelecimento individual e de persistir esses 
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dados para que eles possam ser utilizados pelo Sistema Central na Nuvem. Para este 

sub-sistema, foram elaboradas duas soluções diferentes: utilizar um microcomputador 

em cada estabelecimento para controlar as câmeras, aplicar o algoritmo de 

reconhecimento de imagem e enviar os dados de lotação à nuvem, que persiste os 

dados; ou criar um serviço na nuvem que, que de forma agendada, coleta as imagens 

das câmeras de cada estabelecimento, aplica o algoritmo de reconhecimento de 

imagem e persiste os dados.  

Para a primeira solução, o hardware consiste nas câmeras (comuns às duas 

soluções) e um computador. Este hardware deve ser instalado e configurado em cada 

supermercado. Periodicamente, o computador coleta as imagens de todas as câmeras 

e aplica o algoritmo de reconhecimento de imagem às imagens, obtendo o valor total 

da lotação do estabelecimento. Este valor é enviado para uma API na nuvem, com 

uma função simples responsável por receber e salvar este dado no banco de dados. 

Esta solução apresenta como vantagens: o controle mais simples e descentralizado, 

a utilização de uma aplicação simples e de baixo custo na nuvem e uma grande 

facilidade em termos de segurança, pois as imagens das câmeras circulam apenas 

na rede local do estabelecimento, sendo inacessíveis pela Internet. As suas 

desvantagens são: o maior custo de hardware associado ao computador colocado no 

estabelecimento, e a presença de mais um ponto de adulteração acessível ao 

estabelecimento (o computador, além das câmeras).  

A segunda solução necessita apenas das câmeras como hardware 

(considerando, é claro, a presença um roteador da rede local do supermercado). 

Essas câmeras devem ser acessíveis pela Internet. Além disso, essa solução 

necessita de uma aplicação na nuvem capaz de, periodicamente, obter as imagens 

das câmeras de um estabelecimento, aplicar o algoritmo de reconhecimento de 

imagem e persistir os dados atualizados de lotação. Este processo deve ser executado 

para cada estabelecimento. Esta proposta apresenta as seguintes vantagens: maior 

simplicidade de instalação e menor custo ao supermercado (a maioria dos 

supermercados já possui câmeras, o que viabiliza custo zero de instalação em alguns 

casos) e a garantia de capacidade de processamento do algoritmo, devido a 

escalabilidade da aplicação na nuvem. As desvantagens são: maior complexidade de 

controle (devido a centralização do controle dos estabelecimentos), maior custo da 

aplicação da nuvem, maior gasto de banda de Internet (devido à transmissão de 
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imagens), e a presença de mais um ponto de vulnerabilidade de segurança, no envio 

das imagens para a aplicação na nuvem.  

Importante mencionar que ambas as soluções podem conviver dentro de um 

mesmo sistema, isto é, alguns estabelecimentos podem utilizar microcomputadores 

locais e outros podem utilizar o algoritmo na nuvem, sem detrimento ao conjunto total 

do sistema. Isto é vantajoso por permitir maior flexibilidade aos estabelecimentos e 

por facilitar procedimentos de mudança e manutenção.    

 

3.4.5 Arquitetura do aplicativo para os supermercados 

 

A arquitetura do aplicativo para os supermercados é simples, assim como a do 

aplicativo para o usuário. A grande diferença é que também planeja-se elaborar uma 

aplicação web como opção para que os estabelecimentos possam rodar localmente, 

além do app para celular. A comunicação desse aplicativo com a nuvem segue o 

mesmo padrão da comunicação entre o aplicativo para usuários e a nuvem, a nuvem 

fornece uma API REST que permite ao aplicativo se comunicar com o sistema central.  

Esse aplicativo deve possuir as seguintes funcionalidades: permitir ao usuário 

consultar informações a respeito de sua loja e da sua rede de estabelecimentos, 

fornecer dados de lotação e históricos de sua rede e permitir a criação de ofertas 

especiais e, posteriormente, a consulta dos resultados destas ofertas dentro do 

aplicativo (em termos de visualizações e alcance, a quantidade de produtos vendidos 

não será controlada pelo sistema).  

 

3.5 Tecnologia 

 

 A seção de Technology no RM-ODP diz respeito às tecnologias específicas 

utilizadas para dar vida ao projeto de engenharia definido na visão anterior. Portanto, 

nesta seção são descritas as tecnologias específicas escolhidas para a execução 

deste projeto.  

 

3.5.1 Linguagens de programação 
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 Para o nosso projeto, era necessário utilizar alguma linguagem de 

programação para o desenvolvimento de aplicativos em smartphones, uma vez que o 

cliente irá acessar os dados de lotação a partir de seu aparelho. Além disso, também 

foram necessárias linguagens que permitissem o funcionamento do algoritmo de 

reconhecimento de imagens, permitindo a análise e que os valores possam ser 

registrados num banco de dados. Por fim, também mostrou-se necessária a utilização 

de uma linguagem que permitisse a construção dos componentes utilizados na 

nuvem. 

Para o desenvolvimento completo do projeto, foi necessário então utilizar duas 

linguagens de programação. São elas: Python na versão 3.7, para utilização dos 

algoritmos de reconhecimento de imagem; e Java, utilizado para a programação em 

android, permitindo a criação da interface com o usuário no Android Studio, e também 

para a aplicação na nuvem, por ser uma linguagem dominada pelos integrantes e com 

integração muito boa aos serviços da Amazon. Python é uma linguagem criada em 

1991 e é interpretada e orientada a objetos. Java é uma linguagem também orientada 

a objetos, mas compilada, e surgiu após o Python em 1995. Hoje ela é controlada pela 

empresa Oracle (JAVA e PYTHON).  

3.5.2 Microcomputador 

 

 A escolha do microcomputador foi uma das partes mais importantes do 

monitoramento de cada estabelecimento, mesmo sendo necessária em apenas uma 

das duas soluções planejadas. A princípio a maioria dos computadores modernos 

atendem aos requisitos de conectividades e desempenho para exercerem as funções 

do monitoramento (coletar os dados das câmeras wi-fi, aplicar o algoritmo de 

reconhecimento de imagem e enviar os dados consolidados à nuvem por meio de um 

programa em Python). Ademais, muitas vezes o próprio estabelecimento já tem um 

computador que poderia ser utilizado para este fim. No entanto, a maioria dos 

computadores modernos apresenta um custo razoável, não é compacto e é mais 

facilmente adulterável pelo supermercado. Por isso, buscou-se um computador 

pequeno, de adulteração mais difícil e de menor custo possível. 

Tendo em vista tudo isso, foi selecionado o computador Raspberry Pi 3 modelo 

B, por ser um microcomputador mais recente e capaz de suprir as necessidades de 
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processamento desejadas para a aplicação. Raspberry Pi é uma linha de 

computadores singleboard criada pela instituição de caridade britânica Raspberry Pi 

com o objetivo de fornecer computadores compactos e de baixo custo para fornecer 

às pessoas o poder de aprender, construir e inovar na área digital (RASPBERRY PI). 

A dificuldade de adulteração consiste na maior dificuldade de acessar o Raspberry Pi 

e no maior conhecimento necessário para atingi-lo.   

Para utilizar o Raspberry Pi foi necessária uma pesquisa de softwares e 

métodos a fim de permitir seu uso fácil para controle das câmeras e execução do 

algoritmo de reconhecimento de imagem e do envio das informações consolidadas de 

lotação. A execução de um algoritmo e o envio de informações para a nuvem não 

foram problemáticas para se implementar no Raspberry Pi em termos de pesquisa, 

pois o equipamento é compatível com a linguagem Python, foi apenas necessária a 

sua instalação. 

Esta pesquisa gerou duas opções: a primeira, rodar o programa específico da 

câmera no Raspberry Pi e a segunda, criar uma aplicação em Python, integrada ao 

algoritmo de reconhecimento de imagem, para coletar as imagens das câmeras. A 

primeira opção tem como vantagem principal a menor complexidade e a segunda tem 

como principal vantagem a integração com o resto da aplicação.  

A fim de utilizar o programa específico da câmera, foi feita uma pesquisa da 

possibilidade de rodar um programa feito para Windows no Raspberry Pi, sendo que 

o SO do computador é o Raspbian, com kernel Linux. Essa pesquisa foi feita pois a 

maioria dos softwares feitos para câmeras não são disponíveis em Linux. A solução 

encontrada foi a utilização do software Wine. O Wine é uma camada de tradução 

capaz e lançador de programas que permite com que SOs Linux execute programas 

de Windows sem a necessidade do uso de uma máquina virtual (WINE). Esse software 

foi escolhido justamente por ser menos custoso e complexo do que uma máquina 

virtual e por não apresentar complexidades adicionais na comunicação, que poderiam 

existir com o uso de uma máquina virtual. 

No entanto, feita a pesquisa da segunda opção (criar uma aplicação em Python 

para adquirir os dados das câmeras) notou-se que era uma solução mais simples, 

dado que as câmeras são IP, e menos custosa em termos de processamento do que 

a anterior. Portanto, escolheu-se desenvolver uma aplicação em Python a fim de 

controlar as câmeras sem a necessidade de utilizar-se programas como o Wine e sem 
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a necessidade de utilizar softwares proprietários das empresas das câmeras. Essa 

solução também é menos dependente do modelo de câmera utilizada, outra vantagem 

fundamental para o uso do sistema em grande escala.  

Uma pesquisa feita também foi a da possibilidade de controlar o Raspberry Pi 

remotamente, utilizando outro computador. Essa pesquisa foi feita por duas razões: a 

primeira de facilitar o trabalho de desenvolvimento do grupo e a segunda para a abrir 

uma possibilidade futura de os supermercados poderem ter algum controle sobre o 

Raspberry Pi utilizando máquinas locais. A solução encontrada foi o Software VNC 

Server. O VNC Server é um software que permite que o Raspberry Pi seja controlado 

por uma outra máquina por meio de conexão wi-fi (REAL VNC). Esse software deve 

ser instalado no Raspberry Pi e deve ser primeiramente ativado. Em seguida, a 

máquina que irá controlá-lo deve ter o VNC Viewer instalado e deve estar na mesma 

rede wi-fi do aparelho. Com tudo isso feito, basta utilizar o VNC Viewer para se 

conectar ao Raspberry Pi com um usuário e senha previamente cadastrados.  

 

3.5.3 Sistemas Operacionais 

 

 O aplicativo precisa ser executado em um sistema operacional que possua um 

grande alcance nos smartphones existentes atualmente no mercado, e que permita 

que o desenvolvimento de um software livre seja realizado com mais facilidade. Além 

disso, o microcomputador (Raspberry Pi) que pode ser implementado nos 

estabelecimentos requer um sistema operacional próprio para a execução dos 

algoritmos de tratamento de imagens e envio de dados para a nuvem. 

 Foi utilizado o sistema operacional Android, uma vez que o sistema possui 

ferramentas que facilitam o desenvolvimento de softwares livres para celulares. O 

sistema operacional Android é da empresa Google e é voltado para dispositivos 

móveis com grande abertura a criação de novos aplicativos e a customização 

(ANDROID). 

 Além disso, foi utilizado o Raspbian, sistema operacional baseado em Debian 

criado em 2012 e especializado para plataforma microcontroladora Raspberry Pi. O 

Debian é um sistema operacional livre, baseado em Linux e mantendo a tradição e 

filosofia de software livre do Linux. O Raspbian é uma de suas distribuições 

(RASPBIAN). 
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3.5.4 Banco de Dados 

 

 Para que as informações sobre os estabelecimentos cadastrados e seus 

respectivos históricos de lotações fossem armazenados, foi necessária a criação de 

um banco de dados relacional em nuvem, permitindo assim que os valores possam 

ser vistos dinamicamente pelos usuários do aplicativo e também um sistema que 

permitisse a atualização em tempo real dos valores de lotação encontrados pelo 

sistema dos estabelecimentos. 

 Este trabalho utiliza um banco de dados relacional controlado pelo sistema 

gerenciador de banco de dados (SGBD) MySQL. Este sistema foi escolhido por ser 

gratuito para aplicações universitárias e por ser um SGBD já bem estabelecido no 

mercado. O MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados open-source criado 

em 1995, que hoje é um dos mais relevantes do mercado (MYSQL). O banco de dados 

foi criado dentro do sistema RDS da Amazon. O sistema RDS é um sistema específico 

para a criação e gerenciamento de banco de dados na nuvem e é um dos vários 

serviços da AWS (AWS RDS). 

 Além do banco de dados, o grupo optou por utilizar um sistema de cache para 

servir como uma base de todos os dados não permanentes do sistema. Para isso foi 

escolhido o cache Redis. O Redis é uma estrutura de dados que reside em memória, 

que funciona como banco de dados e também como cache (REDIS). O Redis foi 

escolhido por ser facilmente integrável a Amazon, ser de fácil utilização, e pela não 

necessidade de persistência dos dados salvos nele por mais de um dia. A necessidade 

de persistência efetiva dos dados levaria a uma escolha por uma base de dados não 

relacional. A escolha do Redis também beneficia a performance da inserção, consulta 

e consolidação de dados.  

3.5.5 Câmeras 

 

 Foram utilizadas câmeras IP Onvif com tecnologia Wi-Fi para permitir o seu 

controle seu fio. Elas foram selecionadas com resolução 720p, que é maior do que o 

mínimo necessário para aplicar o algoritmo de contagem de pessoas elaborado.  

Uma das pesquisas importantes do projeto foi a de câmeras que se adequariam 

à arquitetura do projeto. Considerando as opções do mercado, as limitações do 
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Raspberry Pi e da aplicação na nuvem e a melhor arquitetura do projeto, decidiu-se 

que seriam utilizadas câmeras IP de segurança, com conexão Wi-fi. Foram escolhidas 

câmeras de segurança devido a alta disponibilidade no mercado, os custos acessíveis 

e o fácil controle e conexão. O uso de IP pela câmera é necessário para facilitar seu 

acesso pelas aplicações utilizadas. A conexão Wi-fi é importante para facilitar a 

instalação (sem a necessidade de cabos) e de facilitar o acesso pelo Raspberry Pi. 

Por outro lado, mesmo que seja necessário ligar alguma câmera ao roteador, o 

sistema funcionará da mesma forma.  

A escolha específica do modelo utilizado neste projeto encontra-se detalhada 

no capítulo 4. Aqui, cabe apenas explicar que os testes com a câmera selecionada 

para a demonstração puderam validar que câmeras IP com conectividade Wi-fi, 

suporte a IP fixo e resolução de pelo menos 720p atendem às necessidades do 

projeto, independente da marca e modelo.  

 

3.5.6 Nuvem 

 

A fim de criar o Sistema Central na Nuvem, é necessário utilizar certos serviços 

de computação em nuvem, conforme explicado anteriormente. Para este fim, foi 

escolhida a AWS, que é um conjunto de produtos e serviço de tecnologia de 

informação em nuvem oferecido pela Amazon. Foi escolhido este serviço, por ser um 

serviço bem consolidado no mercado, e que possui acesso facilitado para 

universitários (AMAZON WEB SERVICES). 

O sistema em questão requer os seguintes recursos na nuvem: micro-serviços 

com APIs REST e capacidade de processamento de dados, e armazenamento de 

dados. Nesta seção são descritos os vários serviços da nuvem necessários neste 

projeto.   

Em termos dos micro-serviços, a fim de cumprir os requisitos, foram elaboradas 

duas soluções (cada uma para funções diferentes): o uso de “servidores virtuais” EC2 

e a utilização de funções Lambda. 

O EC2 é um serviço da Amazon que permite a criação e gerência de servidores 

virtuais na nuvem. Basicamente estes servidores são máquinas virtuais que residem 

na nuvem e são configuradas pelo usuário, tendo vários recursos configuráveis em 
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tempo real, como a memória de cada “máquina” e a quantidade de máquinas 

funcionando ao mesmo tempo. Para o desenvolvedor, esses processos são vistos 

como servidores virtuais (AWS EC2).  

Estes “servidores virtuais” do EC2 permitem a implementação do modelo mais 

tradicional de micro-serviço, em que cada tipo de servidor equivale a um dos micros-

serviços. É utilizado aqui o termo tipo, pois cada serviço pode utilizar n máquinas 

idênticas em paralelo, permitindo a escalabilidade e performance do serviço como um 

todo. O EC2 foi selecionado para a aplicação que periodicamente coleta as imagens 

das câmeras de um estabelecimento, aplica o algoritmo de reconhecimento e persiste 

os dados. Ele foi selecionado, pois esta função requer uma quantidade considerável 

de recursos de hardware, especialmente CPU e memória RAM, necessita de várias 

bibliotecas terceiras, e beneficia-se de funcionar como um processo que roda 

constantemente. 

O API Gateway da Amazon é um serviço gerenciado pela Amazon que permite 

ao desenvolvedor criar, publicar e controlar APIs de forma gerenciada pela Amazon 

(AWS API GATEWAY). Este serviço foi escolhido para criar as APIs deste projeto por 

abstrair grande parte da solução técnica da criação de uma API, por ser altamente 

customizável, por gerar custos apenas por chamadas à ela e por ser facilmente 

integrável com os outros serviços da Amazon, como os utilizados neste projeto: 

Lambda e o EC2.   

O AWS Lambda é um serviço que executa pequenas aplicações de código sob 

algum tipo de demanda, que pode ser agendada, ou orientada a eventos ou até como 

o backend de uma API. Ele também possui a característica de ser escalável em termos 

de instâncias de forma automática, gerenciada pela Amazon e de ser serverless ou 

seja, funcionar sem servidores (AWS LAMBDA). O Lambda foi escolhido para 

implementar os micro-serviços de lotação em tempo real, histórico, e de ofertas; 

funcionando de forma integrada a um API Gateway. Ele foi selecionado por funcionar 

muito bem para as requisições REST que serão para estes micro-serviços, por ser 

serverless, e por isso, muito mais simples de controlar e manter, pelas funções destes 

micro-serviços não serem contínuas e serem ativadas por eventos, e pela grande 

possibilidade de escalabilidade e disponibilidade a baixo custo fornecidas pela 

Amazon. A única parte destes serviços que precisa ser mantida ligada é o Gateway 

em si, liberando o Lambda dessa necessidade. Além disso, a solução em que o 
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monitoramento de lotação é feito por um computador dentro do estabelecimento, que 

apenas manda para a nuvem o resultado da contagem de pessoas, também é 

implementado utilizando um API Gateway e uma função Lambda.  

Importante notar que a questão do Lambda diferencia a arquitetura deste bloco 

do sistema da arquitetura tradicional de micro-serviços. Na arquitetura tradicional de 

micro-serviços, cada serviço funciona como um processo que roda constantemente 

em uma máquina, executando suas tarefas, sejam elas processos agendados, 

respostas a eventos ou processos contínuos. A aplicação feita no EC2 funciona desta 

forma. No caso da aplicação feita com o API Gateway e o Lambda, como dito 

anteriormente, foi escolhido utilizar um sistema que reage a eventos, alguns síncronos 

e outros assíncronos, de forma a não necessitar de um processo contínuo, as 

aplicações funcionam após ativadas e em seguida são desligadas. 

 Para o processamento de dados, foram utilizados dois serviços, um para 

dados permanentes e outros para dados temporários. O serviço utilizado para os 

dados permanentes é o RDS. O RDS é um serviço de banco de dados relacional 

fornecido pela Amazon, facilmente escalável, gerenciável e disponível. Ele abstrai 

algumas características de gerenciamento de bancos e permite a utilização de vários 

SGBDs do mercado, incluindo o MySQL (AWS RDS). Ele foi escolhido por ser o 

serviço padrão de banco de dados relacional da Amazon e por permitir utilização das 

maiores ferramentas de SGBD do mercado, o que permitiu a escolha do MySQL.  

Por outro lado, o serviço utilizado para os dados temporários foi ElastiCache 

da Amazon, um serviço de cache elástico, útil para persistência temporária de dados 

com acesso rápido, ou para um cache efetivamente, e escalabilidade gerenciada de 

forma automática (AWS ELASTICACHE). Para esse cache foi utilizado o Redis, 

descrito na seção 3.5.4. O uso do cache foi escolhido para salvar os dados de lotação 

instantânea, que mudam rapidamente, perdem o valor rapidamente com o tempo e 

necessitam de processos performáticos de leitura e escrita. Periodicamente, um 

processo coleta os dados de lotação instantânea e os consolida nos dados de 

histórico, salvos na base de dados relacional.  
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3.5.7 Ferramentas de Desenvolvimento 

 

Uma vez definido que o projeto deveria utilizar o sistema Android, foi preciso 

definir uma ferramenta de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades 

mostradas pelas definições e requisitos do projeto, viabilizando o desenvolvimento de 

um aplicativo com acesso principalmente ao GPS e à internet para acesso ao banco 

de dados. 

Foi definido então a utilização da IDE Android Studio. Ele foi escolhido devido 

à simplicidade de criação de programas para plataformas de mapas a partir do Google 

Maps. Além disso, o sistema operacional Android permite facilidades para 

desenvolvimento de aplicativos livres, sem a necessidade de passar por processos 

demasiadamente burocráticos.  
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 4. Solução Técnica 

 

 Neste capítulo é descrita toda a implementação do projeto feita para a sua 

demonstração. Portanto, este capítulo detalha os passos e os resultados obtidos com 

a prova de conceito feita para apresentar as possibilidades práticas do sistema 

descrito nesta monografia. Este capítulo possui a mesma divisão de arquitetura da 

seção 3.4: aplicativo do usuário, sistema central na nuvem, monitoramento dos 

estabelecimentos e aplicativo de ofertas dos supermercados.  

 

4.1 Aplicativo do Usuário 

 

O aplicativo destinado ao usuário deve conter as informações de lotação de 

uma forma simples de entender e interativa, possibilitando uma rápida e eficaz 

pesquisa ao usuário. Ele está dividido em 3 telas: 

● Tela de mapas, mostrando a localização atual do usuário e permitindo a 

busca pelos mercados próximos ao mesmo; 

● Tela de informações do mercado, que mostra as principais informações 

de lotação atual de um mercado; 

● Tela de histórico de lotação, que permite ao usuário verificar as lotações 

do mercado em momentos passados. 

 Todas as telas foram programas utilizando a linguagem Java em sua versão 

JRE 1.8.0_152, a partir da IDE Android Studio 3.1.1. 

 

4.1.1 Tela de Mapas 

  

A tela de mapas corresponde à tela inicial do aplicativo. Nela, é mostrado um 

mapa com a posição atual do usuário e as proximidades dele. Para tanto, o usuário 

deve permitir pelo dispositivo que o aplicativo receba a sua localização atrás do sinal 

de GPS. A solicitação de GPS é enviada assim que o aplicativo for aberto pela primeira 

vez, e sem ela não é possível utilizar o programa de forma correta. 
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Figura 9: Tela de mapas após pesquisa 

 

 

 

 Após o primeiro acesso, o usuário pode mover livremente a tela pelo mapa 

mostrado. Após selecionar o local que deseja procurar por mercados, basta apertar o 

botão de procura. O programa deve então enviar uma requisição para a nuvem, 

enviando o local o qual o usuário solicitou ver os mercados e esperar pela resposta, 

que mostra as coordenadas do mercado, bem como o seu nome e a sua lotação. Para 

verificar a lotação, basta observar as cores dos ícones que são mostrados os 

mercados no mapa, onde a cor verde indica uma lotação menor que 30%, a cor 

amarela indica uma lotação entre 30% e 60% e a cor vermelha indica uma lotação 

acima de 60%. 

 Além disso, ao clicar em um ícone, é aberto um balão o nome do mercado 

selecionado. Caso clique em cima do balão, o aplicativo redireciona para o para a tela 

com as informações do mercado em questão.  
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4.1.2 Tela de Informações do Mercado 

 

 A tela de informações é uma tela bem simples. Nela é mostrado o nome do 

mercado selecionado, junto a lotação atual do mercado e a lotação máxima suportada. 

Logo abaixo, já é possível ver uma tela de histórico das últimas horas, mostrando 

informações importantes de lotação do estabelecimento em um passado mais recente, 

ou seja, o histórico que pode agregar mais valor para o usuário. Por fim, na parte 

inferior da tela existe um botão que redireciona para a tela de histórico do mercado, 

onde é possível ver esse e os demais históricos possíveis. 

 

Figura 10: Tela de Informações do Mercado 

 

 

4.1.3 Tela de Histórico 

 A tela de histórico mostra as informações de lotação do mercado ao longo de 

um certo período, que pode ser escolhido pelo próprio usuário. Na parte superior, 

existem botões que permitem alterar os períodos possíveis, sendo eles: 
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● Histórico das últimas 24 horas 

 

Figura 11: Histórico das últimas 24 horas 

 

 

● Média por dia da semana; 

 

Figura 12: Histórico de média por dia da semana 
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● Média por mês do ano. 

 

Figura 13: Histórico de média por mês do ano 

 

 

 

 

4.1.4 Integração do Aplicativo 

 

 A comunicação com o sistema na nuvem, é feita com requisições nas URLs 

que o sistema disponibiliza. Para o serviço de lotação em tempo real, o aplicativo envia 

à nuvem um JSON com as coordenadas das bordas da tela com o mapa. Utilizando 

essas bordas, o sistema na nuvem busca os supermercados na região delimitada e 

envia às suas informações ao aplicativo em uma lista de supermercados. O aplicativo 

Android transforma essa lista de supermercados na interface gráfica citada 

anteriormente.  
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Figura 14: Exemplo de request em JSON schema 

 

 

Já para o serviço de histórico de lotação, o aplicativo Android manda para a 

nuvem meramente o identificador do supermercado selecionado. O serviço devolve 

as informações detalhadas do supermercado e os dados de lotação históricos. O 

aplicativo então converte esses dados para uma forma gráfica e numérica que 

privilegia a usabilidade do sistema.  

 

4.2 Sistema de monitoramento dos Estabelecimentos 

 

Conforme mencionado na seção 3.4 desta monografia, foram planejadas duas 

soluções para o monitoramento dos estabelecimentos, a que efetua o processamento 

das imagens e aplicação do algoritmo na nuvem e a que executa as funções em um 

Raspberry Pi em cada estabelecimento. Para este trabalho foi selecionada a primeira 

opção, principalmente por ser menos invasiva aos locais escolhidos para a 

demonstração, facilitando a configuração do espaço; e também por ser menos 

custosa, evitando o uso de dispositivos Raspberry Pi, mais custosos (incluem fontes, 

cartões de memória, e cases) do que a utilização de um servidor EC2 na nuvem.  
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4.2.1 Câmeras IP 

 

 Conjunto de câmeras responsável pela captação de imagens do 

estabelecimento. Não estão limitadas quanto a marca ou modelo, desde que atendam 

aos requisitos da arquitetura do sistema. A quantidade de câmeras dependo de 

tamanho e da arquitetura do estabelecimento monitorado. 

A primeira câmera obtida foi uma câmera IP simples da marca Yoosee, 

escolhida devido ao custo baixo. Contudo, feitos os testes notou-se que o uso desta 

câmera seria muito difícil. Primeiro pois a câmera não possui muitas funções que 

facilitam seu uso, como existem em algumas câmeras de outras empresas. Em 

segundo porque é impossível definir o IP da câmera manualmente, ela utiliza apenas 

o protocolo DHCP o que dificulta muito a criação e manutenção dos ambientes 

monitorados. Finalmente, as informações a respeito da câmera eram muito escassas 

e de má qualidade, tornando seu uso inviável. Devido a esses problemas, decidiu-se 

retomar as pesquisas e buscar modelos mais adequados ao sistema.  

A segunda câmera obtida foi uma câmera IP da marca D-LINK, modelo DCS-

936L. Ela foi escolhida por ser uma câmera com análises positivas em vários sites da 

Internet, por permitir o acerto de um IP fixo e por possuir a resolução e conectividade 

Wi-fi necessárias. Os testes com a câmera foram um sucesso, e a sua configuração 

não foi complicada. Por esta razão, a câmera foi escolhida para a execução do projeto. 

Ressalta-se aqui também, que como mencionado no capítulo 3, os testes com esta 

câmera puderam validar as condições que uma câmera precisa atender para funcionar 

no sistema elaborado neste projeto.  

 

4.2.2 Algoritmo de Reconhecimento de Imagem 

 

A aplicação de reconhecimento de imagem é responsável por receber as 

imagens das câmeras e determinar a lotação do estabelecimento. Ela é formada por 

um serviço responsável por coletar as imagens recebidas das câmeras, o algoritmo 

de reconhecimento de imagem e as funções que calculam e fornecem o valor de 

lotação do estabelecimento. 



 
 

54 
 

Para o desenvolvimento desta aplicação foram primeiramente realizados testes 

de precisão dos algoritmos utilizados.  

Para o primeiro algoritmo testado, especificado na seção 2.2.1, utilizou-se 

“Pedestrian Detection OpenCV” (ROSEBROCK, 2015), artigo no qual se apresenta 

código que aplica a função “HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()” em conjunto 

com a função “setSVMDetector()”, ambas da biblioteca OpenCV (OPENCV). Em 

contrapartida da facilidade de uso deste algoritmo, os resultados obtidos a partir de 

sua execução tiveram baixa precisão. O algoritmo apenas obteve uma melhora na 

previsão de quantidade de pessoas de uma imagem no momento em que o plano de 

fundo era apagado e os pedestres estivessem de corpo inteiro. 

Seguem abaixo os exemplos testados. 

 

Figura 15: Pessoas de corpo inteiro e fundo contrastante com 8 detecções pelo algoritmo do 
OpenCV (GESTAOPORPROCESSOS modificado) 

 

 

Nesta última imagem, mesmo em boas condições, com pessoas de corpo 

inteiro e fundo contraste, foram detectadas 8 de 11 (~72%), o que, considerando o 

contexto, ainda é uma detecção muito baixa. 
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Figura 16: Pessoas em um estabelecimento comercial com 2 detecções pelo algoritmo do 
OpenCV (RTVE modificado) 

 

 

 

Pode-se ver como em uma situação mais próxima do real, a detecção de 

pessoas foi muito baixa (2 de 7, ~28%) e errônea (uma das duas pessoas identificadas 

não era uma pessoa, mas uma estante). Tais situações justificaram a procura de um 

novo algoritmo de detecção.  

 O segundo algoritmo testado, especificado na seção 2.2.2, foi o YOLOv3, a 

partir do framework do criador, o Darknet (DARKNET). Tanto a rede neural quanto o 

framework foram desenvolvidos em C e apresentam tutorial de uso em (YOLO). O 

threshold (limiar) utilizado para o teste foi o padrão de 0.25, ou seja, aqueles objetos 

(no caso de interesse, pessoas) que obtiverem menos de 25% de certeza na sua 

identificação, são desconsiderados. 

 Seguem abaixo algumas imagens de detecção realizadas com este algoritmo, 

a começar pela última imagem utilizada para teste do algoritmo do (OPENCV), que 

mais se aproxima com a situação real de detecção no contexto do projeto. 
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Figura 17: Pessoas em um estabelecimento comercial com 6 detecções pelo YOLOv3 
(RTVE modificado) 

 

 

 É possível perceber a melhora do YOLOv3 em relação ao primeiro algoritmo 

testado, tendo ele detectado 6 entre 7 pessoas da imagem acima. A sétima pessoa 

que não foi corretamente detectada (detectada como cadeira) tem apenas o topo de 

sua cabeça apresentado na imagem, o que impossibilitou sua detecção. Uma das 

outras pessoas da imagem aparece parcialmente (de roupa rosa, atrás da pessoa de 

azul) e mesmo assim foi detectado pelo algoritmo.  

 Devido a sua alta precisão, sob as custas de aumento do tempo de execução, 

o segundo algoritmo foi escolhido para execução do projeto. O tempo de execução, 

apesar de alto (aproximadamente 30s na nuvem), atende com facilidade o requisito 

não funcional de atualização a cada 5 minutos da lotação. 

 

4.2.3 Controle das Câmeras e Integração  

 

Esta parte do sistema de monitoramento dos estabelecimentos corresponde a 

lógica e infraestrutura que permitem ao EC2 da nuvem obter as imagens das câmeras 

dos estabelecimentos. Este controle é feito no início de cada etapa de processamento. 

Utilizou-se para isso uma modificação do (YU), escrita em Python, na qual foi possível 

integrar o algoritmo e a câmera IP adquirida. Ele consiste no acesso, por este 

programa que roda no EC2, das imagens da câmera por meio do endereço IP e o 

usuário e senha definidos, sob uso da função VideoCapture() da biblioteca (OPENCV). 

Desta forma, o sistema obtém, sob demanda, um frame do vídeo do estabelecimento. 

Em seguida, essas imagens são utilizadas pelo algoritmo de processamento de 
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imagem para obter os dados de lotação, no qual após a detecção de objetos na 

imagem é realizada a contagem de pessoas presentes a partir da saída do 

processamento.  

 

4.2.4 Persistência dos dados de lotação 

 

 Após o devido cálculo de lotação do estabelecimento, é necessária a 

persistência dos dados de lotação instantânea do local, para fins de consulta e de 

cálculo de histórico. Para isso, o sistema que roda no EC2 possui uma função 

destinada à conexão, persistência dos dados e desconexão do cache Redis que 

também está na nuvem. Esse dado de lotação é salvo junto ao seu timestamp 

utilizando-se o identificador do supermercado, e o dia da medição como chaves. O 

uso do dia da medição na chave é feito para a simplificação e performance do cálculo 

de histórico.  

 

4.3 Aplicação Central da Nuvem  

 

A aplicação central da nuvem está para este sistema como o sistema nervoso 

central está para o corpo humano. Ela possui diversas funções de controle que permite 

que as várias partes do sistema funcionem corretamente. Os aplicativos para celular 

e os sistemas dos estabelecimentos não se comunicam diretamente, toda 

comunicação ocorre com o sistema central da nuvem.  

O sistema da nuvem é dividido em 3 micro-serviços: o de lotação em tempo 

real, o de histórico de lotação e o de ofertas. 

 

4.3.1 Micro-serviço de Lotação em Tempo Real 

 

 O micro-serviço de lotação em tempo real é responsável pelo controle de 

lotação. Para a demonstração, foi implementada a API REST de lotação em tempo 

real, que permite ao aplicativo de celular do usuário receber os dados dos 

supermercados e suas respectivas lotações dentro de sua região.  

Esta funcionalidade foi implementada utilizando-se a API gateway da Amazon 

e uma função Lambda. Por meio do Gateway são definidos as formas da requisição e 
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da resposta HTTP, além das autorizações necessárias para o acesso à API.  A API 

Gateway também garante a disponibilidade e responsividade do sistema. Para esta 

funcionalidade, o aplicativo deve enviar os valores de latitude e longitude limites da 

região em que o usuário se encontra para um método do tipo GET. Com estes dados, 

a resposta ao aplicativo deve conter a lista de supermercados que encontram-se 

nessa região, com seus dados básicos e os dados de lotação máxima e instantânea. 

Este método chama-se SupermercadoService. 

 A função Lambda escrita para implementar essa funcionalidade de consulta de 

lotação funciona da seguinte forma: primeiramente a função recebe os limites de 

longitude e latitude da requisição, e converte em uma  query em SQL. Em seguida, 

ela envia a query ao banco de dados, e coleta os resultados. Logo após isto, ela 

executa uma consulta no cache do Redis com os Ids dos supermercados para coletar 

os dados de lotação instantânea. Feito isso, a função organiza os supermercados e 

seus dados de lotação em uma lista, gerando a resposta que é devolvida ao API 

Gateway. Esta, assim como outras funções Lambda que serão comentadas 

posteriormente, foi escrita em Java.  

 

4.3.2 Micro-serviço de Histórico de Lotação  

 

 O micro-serviço de histórico de lotação é responsável pelo processamento e 

pela persistência dos dados de histórico. O seu processamento ocorre de forma 

agendada, consolidando os dados de lotação em tempo real (recebidos por meio de 

fila) em dados de histórico consolidados. Este serviço também possui um serviço 

exposto que recebe requisições de valores de histórico dos aplicativos de celular. 

 Para fins da demonstração foi implementada uma funcionalidade do histórico: 

a API REST que fornece ao aplicativo de usuário os dados de histórico de lotação de 

um estabelecimento. Essa função, assim como a do micro-serviço de lotação em 

tempo real, foi implementada utilizando um API Gateway e uma função Lambda.  

 A API Gateway funciona de forma análoga ao do micro-serviço de lotação em 

tempo real. Inclusive, por fins de simplicidade, foi utilizado o mesmo gateway, sendo 

que este método chama-se HistoricoService. A diferença reside na requisição e na 

resposta dos métodos: a requisição deve conter simplesmente o Id do supermercado 

e a resposta deve conter os detalhes de histórico do supermercado. Para a 
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demonstração foram escolhidos os históricos do dia até o momento, por dias da 

semana e por mês.  

 Já a função Lambda criada para esta funcionalidade funciona da seguinte 

forma: ela recebe o Id do supermercado, monta a query em SQL para obter os 

históricos, executa essa query, organiza os dados e os coloca na resposta. Para fins 

desta demonstração, os dados de histórico foram colocados manualmente, já que as 

salas monitoradas não terão históricos de lotação. Ademais, o objetivo da 

apresentação reside na prova de conceito e não em exibir históricos de lotação 

detalhados dos ambientes monitorados.  

 

4.3.3 Micro-serviço de Ofertas 

 

 O micro-serviço de ofertas é responsável por permitir a criação de ofertas pelos 

supermercados. Ele possui dados de usuários (obtidos mediante autorização) e 

serviços expostos aos supermercados que permite que eles criem ofertas temporárias 

e personalizadas.  

 Para fins desta demonstração, não foi implementada nenhuma funcionalidade 

deste micro-serviço. A motivação para isto reside no fato de que o sistema pode 

funcionar como um todo sem esta funcionalidade, desde o começo planejou-se 

desenvolver esta funcionalidade posteriormente ao desenvolvimento do sistema.  

 

4.4 Procedimentos Experimentais 

 

Nesta seção encontram-se os detalhes dos experimentos realizados com este 
sistema, detalhados por sub-sistema.  
 

4.4.1 Aplicativo Para Usuários 

 

    Os testes da aplicação para usuários foram executados em duas frentes: teste do 

cliente HTTP, responsável pela comunicação com a nuvem, e o teste das 

funcionalidades do aplicativo que apenas dependem da informação da nuvem, não da 

comunicação. 
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Os testes do cliente foram feitos diretamente com a aplicação da nuvem, cujos 

testes estão descritos na seção 4.2.3.  

Os testes das funcionalidades “locais” foram elaborados criando informações 

falsas de supermercados para verificar a capacidade do aplicativo de processar e 

apresentar as informações de forma correta. Primeiro, foi elaborado o teste do mapa. 

Foi construída uma massa de dados de supermercados com diferentes valores de 

lotação, inserida no aplicativo na criação do mapa. O objetivo era garantir a criação 

dos ícones de supermercado nas coordenadas certas do mapa e com as cores certas 

de acordo com as lotações. 

  

Figura 18: Testes da tela de mapas com valores do banco de dados 

 

 

Também foi feito um teste da tela de histórico. Foi criado um conjunto de dados 

de histórico para um supermercado para verificar a capacidade do aplicativo de 

responder ao evento de clique em um ícone de supermercado abrindo a tela de 

histórico e preenchendo seus dados numéricos e gráficos da forma correta. 
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Figura 19: Teste da tela de Detalhes e da tela de histórico (ambas com o gráfico de últimas 
horas) 

 

 

Figura 20: Teste da tela de histórico com os gráficos de médias (semanal e mensal) 

 

4.4.2 Serviço de Monitoramento de Estabelecimentos 

 

    Para o teste do serviço de monitoramento de estabelecimentos, foram realizadas 

mais algumas seleções de imagens para visualizar o comportamento do YOLOv3 

como detector de pessoas. O algoritmo foi rodado na nuvem para já permitir a 
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estimativa de tempo de execução, sendo esta próxima de 20 segundos (em 

comparação com 1 minuto e meio no processamento nos computadores pessoais dos 

integrantes do grupo). Tal resultado ressalta a importância do poder de 

processamento do serviço na nuvem, tendo em vista que, para fins de implementação, 

foi escolhido um plano barato e simples de instância de EC2 e esta já mostrou bom 

desempenho na execução do algoritmo. 

    Seguem abaixo tais testes e suas análises. 

 

Figura 21: Pessoas em uma fila de supermercado. Do lado esquerdo, imagem sem análise 
(HUFFPOST) e do lado direito, após ser processada pelo algoritmo 

 

 

    Nesta última imagem, foi possível ver uma detecção perfeita das pessoas presentes 

na imagem, 6 pessoas para 6 detecções. É importante ressaltar que a imagem possui 

boa qualidade e grande clareza para detecção das pessoas. 

 

Figura 22: Pessoas passeando em um shopping. Do lado esquerdo, imagem sem análise 
(MALLOFAMERICA) e do lado direito, após ser processada pelo algoritmo 
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     Já nesta imagem, algumas observações são válidas. As 3 pessoas principais da 

imagem foram detectadas. À esquerda, duas pessoas que estão fora de foco e 

distantes foram detectadas, o que é um ponto positivo para o algoritmo. À direita, uma 

pessoa foi detectada e é possível ver um falso positivo: houve a detecção de uma 

pessoa aonde se encontra um cabide com uma camiseta. 

 

Figura 23: Pessoas em uma cafeteria. Do lado esquerdo, imagem sem análise 
(COMMENSPACE) e do lado direito, após ser processada pelo algoritmo 

 

 

    Por fim, foi escolhida uma imagem com maiores dificuldades de detecção, pessoas 

de costas, apenas a cabeça aparecendo, pessoas contra a luz, etc. Apesar disso, a 

detecção das 7 pessoas foi realizada corretamente. 

    Em seguida, foram realizados testes do algoritmo integrado à câmera. Para isso, 

executou-se na instância de EC2 da nuvem o script em python responsável pela 

aquisição das imagens da câmera, utilizando a biblioteca OPENCV, com a chamada 

de um subprocesso que executa o comando bash de acionamento do algoritmo. Além 

dos logs gerados pelo algoritmo (utilizados para a realização da contagem da 

quantidade de pessoas da imagem), a imagem resultante da detecção foi visualizada 

através de um servidor também em Python. 
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Figura 24: Um dos integrantes do grupo, com imagem acessada e processada por meio da 
câmera adquirida com o processo rodando na instância EC2 na nuvem 

 

 

    Finalmente, foi realizada a construção do JSON que possua a lotação atual, 

calculada anteriormente, e o timestamp (adquirido pela biblioteca time do Python). 

Constrói-se então a chave que contém o Id do supermercado e a data no formato 

“ano-mês-dia” (também adquirido com a biblioteca time), separados por ‘:’. A partir 

disso, estabelece-se uma conexão com o cache Redis, através da biblioteca redis do 

Python, e com a chave e o JSON como parâmetros salva-se a informação. Segue 

abaixo um exemplo da informação gerada para visualização de seu formato. 

 

Figura 25: Exemplo do formato do json gerado a partir do controle de lotação 
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4.4.3 Aplicação Central da Nuvem  

 

    Os procedimentos experimentais da aplicação central da nuvem se deram como 

testes da API, efetuando acessos na API e testando os resultados obtidos. Os testes 

foram elaborados com a população do banco de dados e do cache com valores de 

teste escolhidos para determinar o correto funcionamento dos serviços da API.  

    Primeiramente testou-se o SupermercadoService que possui a função de fornecer 

os supermercados da região enviada pelo aplicativo e seus dados de lotação 

instantâneas. Foram elaborados testes incrementais de algumas possibilidades, 

incluindo supermercados dentro e fora das regiões escolhidas, e valores de lotação 

com mais de um timestamp. Os testes foram um sucesso. Como evidência segue um 

exemplo de teste que considera estes problemas.  

 

Figura 26: Requisição com as delimitações da região do usuário 

 

 

 

 

Tabela 1: Dados da tabela Supermercado do banco de dados 

id nome descrição latitude longitude endereço rede lotaçãoMaxima 

1 supermercado1 - -23,65233 -46,63840 endereco1 rede1 500 

2 supermercado2 - -23,30476 -47,65840 endereco2 rede1 300 

3 supermercado3 - -23,86201 -46,23330 endereco3 rede3 800 

4 supermercado4 - -23,90234 -46,19090 endereco4 rede2 200 

5 supermercado5 - -23,17504 -45,90760 endereco5 rede2 50 
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Figura 27: Estado do cache de supermercados 

 

 

    Acima foram apresentados os estados do banco de dados e do cache e também a 

requisição JSON feita pelo aplicativo. Segue abaixo a resposta recebida. 
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Figura 28: Resposta recebida pelo aplicativo 

 

 

    Como pode-se observar, o aplicativo recebeu apenas os supermercados dentro da 

região especificada e recebeu apenas os dados de lotação mais recente.  

    Foi também elaborado um teste do HistoricoService, a fim de verificar a capacidade 

da aplicação da nuvem de recuperar corretamente os dados de histórico de um 

estabelecimento. Neste caso o serviço e seu teste são mais simples, a requisição é 

feita pelo Id do supermercado e a resposta deve conter seus dados e histórico. Segue 

abaixo a requisição e a tabela de banco de dados correspondente.  

 

Figura 29: Requisição de histórico do supermercado com id 1 
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Tabela 2: Tabela Histórico do banco de dados 

id idSupermercado ultimasHoras mediaSemanal mediaMensal 

1 1 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 
120, 135, 140, 200, 230, 
250, 234, 215, 145, 129, 
150, 91, 42, 0, 0 

120, 130, 143, 
157, 230, 340, 
200 

150, 165, 180, 
132, 145, 143, 
156, 178, 189, 
198, 210, 320 

2 2 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 
40, 32, 45, 21, 32, 54, 65, 
54, 32, 12, 0, 0, 0, 0, 0 

50, 43, 32, 21, 
12, 43, 54 

54, 43, 23, 65, 75, 
24, 86, 36, 21, 47, 
72, 32 

3 3 

700, 760, 750, 760, 740, 
720, 689, 657, 631, 666, 
674, 701, 712, 734, 743, 
785, 743 752, 725, 782, 
792, 782, 784, 799 

760, 764, 765, 
763, 789, 765, 
600 

760, 764, 765, 
763, 789, 765, 
754, 721, 712, 
700, 765, 790 

4 4 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 54, 140, 120, 167, 199, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

120, 123, 121, 
140, 144, 0, 0 

195, 174, 163, 
158, 132, 123, 
135, 175, 164, 
132, 123, 50 

5 5 

1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 
21, 32, 22, 40, 43, 32, 21, 
12, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

32, 34, 31, 36, 
34, 33, 39 

33, 34, 31, 36, 35, 
33, 39, 25, 24, 28, 
41, 42 

 

Segue abaixo a resposta obtida. 

 

Figura 30: Resposta recebida pelo aplicativo 

 

 

    Como comentado anteriormente, as médias são enviadas como listas ordenadas 

da lotação em cada hora, mês e dia da semana respectivamente. Como pode-se ver 

acima, a aplicação na nuvem respondeu de forma correta à requisição.  
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 5. Conclusão 

 

 O curso de graduação em Engenharia Elétrica com Ênfase em Computação na 

Escola Politécnica da USP foi um imenso desafio, que misturou sentimentos intensos 

de realização e frustração, exigindo muito de todos os integrantes do grupo. Sendo 

uma das maiores instituições de ensino de engenharia da América Latina e do mundo, 

nada mais justo do que exigir de seus alunos um alto nível de aprendizado e 

apresentar a eles grandes dificuldades, que devem ser vencidas para que eles 

finalizem a graduação. Sendo uma instituição de tal porte e com tamanha necessidade 

de desafiar os alunos, é completamente esperada a geração dos sentimentos de 

frustração e realização nos alunos, comentados anteriormente, típica de jornadas 

árduas e longas.   

 De fato, em muitos momentos, os alunos se depararam com obstáculos que 

exigiam determinação, estudo e engenhosidade para serem sobrepujados, incluindo 

também trabalhos pertinentes e que muitas vezes exigiam aplicações práticas 

importantes de conceitos teóricos absorvidos. Infelizmente, em muitos momentos 

surgiram: exigências que falhavam em efetivamente avaliar o conhecimento dos 

alunos, obstáculos que apenas dificultavam a aprovação dos alunos e atividades que 

davam a impressão de possuir apenas a função de preencher tempo, não trazendo 

grandes benefícios ao desenvolvimento dos alunos. Tais momentos apresentaram um 

desequilíbrio, trazendo muita frustração e pouca realização em seu término. 

Felizmente, embora tais momentos tenham prejudicado o andamento da jornada, eles 

não se sobrassaem diante da qualidade do curso como um todo, sendo apenas pontos 

importantes que devem ser revisados por uma instituição em constante evolução. 

O fim de um curso de graduação como o de engenharia na Poli requer um 

desfecho à altura de todo o seu processo que, de certa forma, resuma e seja um teste 

final para seus alunos. Este desafio final, é claro, é o trabalho de conclusão de curso.  

A elaboração deste TCC foi um grande desafio a ser transposto no fim da 

graduação do grupo. Um desafio que testou todas as habilidades gerais de engenharia 

obtidas na Escola Politécnica, como o planejamento, a gestão, a capacidade de 

aprender coisas novas e a capacidade de trabalhar sob pressão de prazos e colegas. 

Também foram testadas habilidades específicas da computação, como a 

programação, arquitetura de sistemas, trabalho com sistemas embarcados, 
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metodologias de teste, interação humano computador, entre outras. Finalmente, foram 

testadas habilidades interdisciplinares como o trabalho em equipe, a responsabilidade 

e a gestão de pessoas. Desta forma, o TCC se apresentou como um desafio e 

requisito perfeitamente definidos para a finalização do curso de engenharia. 

Infelizmente neste ano, foi muito difícil manter o equilíbrio entre as obrigações do TCC, 

do estágio e do quinto ano da Escola. Na análise do grupo, as obrigações do quinto 

ano foram um pouco excessivas, tornando a logística entre as obrigações muito 

complicada, prejudicando em alguns momentos o andamento das atividades. Todavia, 

que fique claro, os problemas encontrados não fazem parte da proposta do TCC, 

fazem parte de problemas da Escola, que na opinião do grupo, prejudicaram a 

dedicação a este presente trabalho.  

Felizmente, o curso da Poli também apresentou oportunidades muito favoráveis 

para a produção deste trabalho. Embora seja impossível para alunos graduandos uma 

discussão plenamente embasada a respeito da relevância do currículo é importante 

citar que as matérias específicas da computação dos 4º e 5º foram de suma 

importância para a elaboração deste trabalho e a entrada no mercado de trabalho dos 

integrantes do grupo. Entre essas matérias, destaca-se a matéria de Laboratório de 

Software II (PCS3553), que utilizou deste trabalho para desenvolver nos alunos 

habilidades de: desenvolvimento e análise de arquitetura de sistemas, DevOps, 

gestão de projetos e de tecnologias de ponta, formando uma relação sinérgica com o 

TCC. 

Retomando os objetivos deste trabalho (enunciados na seção 1.1), pode-se 

observar que boa parte dos objetivos foram cumpridos com sucesso.  Em termos dos 

usuários finais, foi elaborado com sucesso um aplicativo que constrói um mapa da 

lotação dos estabelecimentos de sua região à partir dos dados de uma API na nuvem 

e que também obtém os detalhes de cada estabelecimento e de seus históricos de 

lotação à partir da mesma comunicação. Também foi elaborado um sistema de 

monitoramento de lotação simples para um local pequeno baseado nas imagens de 

uma câmera de segurança e reconhecimento de imagem, como proposto. Finalmente, 

foi também produzido um sistema, que funciona na nuvem, responsável pela 

integração com o sistema de monitoramento de lotação e o aplicativo de usuário, 

exercendo as funções de comunicação com o aplicativo e o monitoramento de lotação 

e a persistência de dados de supermercados, lotação e históricos.  
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 Em contrapartida, é importante notar que o cumprimento destes objetivos leva 

em conta a função da implementação deste projeto como prova de conceito de todo o 

sistema elaborado nesta monografia. A implementação deste sistema possui uma 

série de limitações que impediriam a sua utilização, no estado atual, em grande 

escala, para o mercado. Abaixo são explicadas em maiores detalhes as melhorias e 

desenvolvimentos necessários para uma utilização deste projeto como um sistema 

completo, para o mercado.  

 Em termos do aplicativo para usuário, no quesito de funcionalidade, todos os 

requisitos foram construídos. Houve sucesso em construir o mapa das lotações e em 

receber todas as informações de supermercados por meio da Internet. Um dos 

possíveis pontos de melhoria está na UX e no design da aplicação, no sentido de 

melhorar a vida dos usuários e de aumentar o interesse deles no sistema. Além disso, 

para o funcionamento do sistema de ofertas (parte do escopo futuro do sistema) é 

importante criar uma forma cadastro e obtenção de informações dos usuários.  

 O sistema na nuvem, por outro lado, apresenta mais aspectos de POC do que 

de um sistema completo. Falta ao sistema da nuvem maior robustez para um sistema 

completo e faltam algumas funcionalidades, como os processos de consolidação de 

lotações em históricos. Para a liberação do sistema no mercado também seria 

essencial orçar os custos de uso da AWS para verificar a viabilidade do projeto da 

forma como ele foi arquitetado. No entanto, para a finalidade de provar as 

possibilidades do sistema, a implementação obteve sucesso. 

 O monitoramento de lotação nos estabelecimentos possui duas partes: o 

reconhecimento de imagem e a aplicação em si, considerando as câmeras e aplicação 

responsável por obter as imagens, utilizar o algoritmo e persistir os seus dados. 

 A aplicação em si provou com sucesso a capacidade de funcionamento do 

sistema para estabelecimentos pequenos. No entanto, não foram testados 

estabelecimentos maiores, que requerem a presença de mais câmeras, o 

posicionamento prévio delas para maximizar a precisão da contagem e a adaptação 

da aplicação para o controle de várias câmeras. Ademais disso, não foram feitos 

testes a respeito da confiabilidade e disponibilidade do sistema considerando falhas 

como problemas de conexão à Internet, falhas nas câmeras, entre outros. Finalmente, 

para um sistema para o mercado, seria necessário se aprofundar no estudo da 

segurança da aplicação, em termos de garantir integridade das imagens recebidas, 
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se proteger de adulterações feitas pelos próprios estabelecimentos e garantir a 

confidencialidade das imagens das câmeras (nesta POC, elas são transmitidas às 

claras pela Internet). 

A respeito do reconhecimento de imagem, devido a priorização do escopo do 

problema, não foi realizada uma maior exploração do algoritmo YOLOv3. O algoritmo 

foi utilizado já treinado com o dataset (COCO), sendo capaz de detectar inúmeras 

outras classes além da classe “pessoa”. Para um aprimoramento do projeto, poderiam 

ser realizados treinamentos da rede neural em cima de datasets mais específicos para 

a detecção de pessoas, ou até mesmo amostras específicas do mesmo dataset. 

Dentro deste âmbito, o algoritmo escolhido foi testado e condiz com o cenário 

estipulado para a realização do projeto, mas não foram realizados análises estatísticas 

em cima dos algoritmos pesquisados, o que possibilitaria maior precisão e controle de 

melhoria do reconhecimento de imagem. 

Este projeto foi feito com o intuito de possibilitar um desenvolvimento futuro, 

tanto pelos integrantes do grupo, como para outros estudantes de engenharia, ou até 

empresas. Em termos de potencial de mercado, o sistema elaborado possui perfil de 

start-up, sendo uma ideia inovadora, com potencial de sucesso e apresentando já uma 

POC, mas também ainda sendo incipiente, e não necessariamente gerando retorno 

financeiro, necessitando de desenvolvimento e de investimento, apresentando riscos. 

Portanto, o sucesso deste sistema depende da continuidade do projeto e, 

possivelmente, também de alterações. Pensando nisso, os pontos abordados 

anteriormente foram pensados justamente como os próximos passos necessários 

para dar continuidade ao projeto.  



 
 

73 
 

REFERÊNCIAS  

 

3RCORP. (http://3rcorp.com.br/) - Acesso em 22 de maio de 2018. 

 

AMAZON WEB SERVICES. (https://aws.amazon.com/pt/) - Acesso em 20 de maio 

de 2018. 

 

ANBARJAFARI, Gholamreza, Digital Image Processing. Disponível em: 

<https://sisu.ut.ee/imageprocessing/book/1>. Acesso em 16 de novembro de 2018. 

 

ANDROID. (https://developer.android.com/) - Acesso em 21 de junho de 2018. 

 

ARDUINO OT4CAR .(https://create.arduino.cc/projecthub/frankzhao/iot4car-2-

38fb38?ref=platform&ref_id=424_trending___&offset=5). Acesso em 16 de 

novembro de 2018.  

 

AWS API GATEWAY (https://aws.amazon.com/pt/api-gateway/). Acesso em 30 de 

setembro de 2018. 

 

AWS EC2. (https://aws.amazon.com/pt/ec2) . Acesso em 5 de setembro de 2018. 

 

AWS ELASTICACHE. (https://aws.amazon.com/pt/elasticache/). Acesso em 30 de 

julho de 2018. 

 

AWS LAMBDA. (https://aws.amazon.com/pt/lambda/) . Acesso em 28 de julho de 

2018.  

 

AWS RDS. (https://aws.amazon.com/pt/rds/) . Acesso em 20 de julho de 2018. 

 

COCO dataset. (http://cocodataset.org/#home). Acesso em 20 de novembro de 

2018. 

 

http://3rcorp.com.br/
https://aws.amazon.com/pt/
https://sisu.ut.ee/imageprocessing/book/1
https://developer.android.com/
https://create.arduino.cc/projecthub/frankzhao/iot4car-2-38fb38?ref=platform&ref_id=424_trending___&offset=5
https://create.arduino.cc/projecthub/frankzhao/iot4car-2-38fb38?ref=platform&ref_id=424_trending___&offset=5
https://aws.amazon.com/pt/api-gateway/
https://aws.amazon.com/pt/elasticache/
http://cocodataset.org/#home


 
 

74 
 

COMMENSPACE (http://www.commenspace.org/wp-

content/uploads/2015/03/coffeeshopworking.jpg). Acesso em 20 de novembro de 

2018. 

 

DATA SCIENCE ACADEMY.  (http://datascienceacademy.com.br/blog/o-que-e-

visao-computacional/). Acesso em 26 de novembro de 2018. 

 

DEBIAN. (https://www.debian.org/) - Acesso em 21 de junho de 2018.  

 

FIELDING, ROY THOMAS. Architectural Styles and the Design of Network-based 

Software Architectures. 2000. 

 

GESTAO POR PROCESSOS. (http://www.gestaoporprocessos.com.br/wp-

content/uploads/2014/10/imagem0214.jpg) - Acesso em 20 de novembro de 2018. 

 

GITHUB. (https://github.com/) - Acesso em 21 de junho de 2018.  

 

GOOGLE (https://support.google.com/business/answer/6263531?hl=en) - Acesso 

em 22 de maio de 2018.  

 

HUFFPOST 

(http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/339363/slide_339363_3475458_free.jpg) -  

Acesso em 20 de novembro de 2018. 

 

IDONIC. (https://www.idonic.com/contagem-de-clientes-com-cctv/) - Acesso em 22 

de maio de 2018.  

 

JAVA. (https://www.oracle.com/br/java/index.html) - Acesso em 23 de maio de 2018. 

 

LINUX.COM. (https://www.linux.com/news/who-needs-internet-things) - Acesso em 

30 de julho de 2018.  

 

http://www.commenspace.org/wp-content/uploads/2015/03/coffeeshopworking.jpg
http://www.commenspace.org/wp-content/uploads/2015/03/coffeeshopworking.jpg
http://datascienceacademy.com.br/blog/o-que-e-visao-computacional/
http://datascienceacademy.com.br/blog/o-que-e-visao-computacional/
http://datascienceacademy.com.br/blog/o-que-e-visao-computacional/
https://www.debian.org/
http://www.gestaoporprocessos.com.br/wp-content/uploads/2014/10/imagem0214.jpg
http://www.gestaoporprocessos.com.br/wp-content/uploads/2014/10/imagem0214.jpg
https://github.com/
https://support.google.com/business/answer/6263531?hl=en
http://i.huffpost.com/gadgets/slideshows/339363/slide_339363_3475458_free.jpg
https://www.idonic.com/contagem-de-clientes-com-cctv/
https://www.oracle.com/br/java/index.html
https://www.linux.com/news/who-needs-internet-things


 
 

75 
 

MALLICK, S., Histogram of Oriented Gradients, 2016. 

(https://www.learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/). Acesso em 19 de 

novembro de 2018. 

 

MALL OF AMERICA. (https://www.mallofamerica.com/sites/default/files/2017-

10/deals-hero-first_card.jpg) - Acesso em 20 de novembro de 2018. 

 

METODOLOGIA ÁGIL. (http://www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/) - Acesso em 

01 de junho de 2018. 

 

MICRO SERVICES IO. (http://microservices.io/patterns/microservices.html) - Acesso 

em 23 de junho de 2018.  

 

MULESOFT. (https://www.mulesoft.com/resources/api/what-is-an-api) - Acesso em 

20 de novembro de 2018.  

 

MYSQL. https://www.mysql.com/ - Acesso em 01 de agosto de 2018. 

 

OPENCV. https://opencv.org/ - Acesso em 20 de novembro de 2018. 

 

OPENCV SVM 

https://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/ml/introduction_to_svm/introduction_to_svm.

html - Acesso em 01 de dezembro de 2018 

 

PCS3553 - Laboratório de Engenharia de Software II. 

 

PYTHON. (https://www.python.org/) - Acesso em 20 de maio de 2018. 

 

RASPBIAN. (https://www.raspbian.org/) - Acesso em 20 de maio de 2018. 

 

REAL VNC. (https://www.realvnc.com/pt/) - Acesso em 02 de junho de 2018. 

 

R-CNN (https://arxiv.org/pdf/1311.2524.pdf) - Acesso em 20 de novembro de 2018. 

https://www.learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/
https://www.mallofamerica.com/sites/default/files/2017-10/deals-hero-first_card.jpg
https://www.mallofamerica.com/sites/default/files/2017-10/deals-hero-first_card.jpg
http://www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/
http://microservices.io/patterns/microservices.html
https://www.mulesoft.com/resources/api/what-is-an-api
https://www.mysql.com/
https://opencv.org/
https://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/ml/introduction_to_svm/introduction_to_svm.html
https://docs.opencv.org/2.4/doc/tutorials/ml/introduction_to_svm/introduction_to_svm.html
https://www.python.org/
https://www.raspbian.org/
https://www.realvnc.com/pt/
https://arxiv.org/pdf/1311.2524.pdf


 
 

76 
 

 

REDMON, J., FARHADI, A., YOLOv3: An Incremental Improvement, revista arXiv, 

2018. (https://pjreddie.com/media/files/papers/YOLOv3.pdf) - Acesso em 20 de 

novembro de 2018 

 

REDIS. (https://redis.io/) - Acesso em 02 de setembro de 2018.  

 

ROSEBROCK, A., Pedestrian Detection OpenCV, 2015. 

(https://www.pyimagesearch.com/2015/11/09/pedestrian-detection-opencv/) - Acesso 

em 20 de novembro de 2018. 

 

RTVE. (http://img2.rtve.es/imagenes/diario-2-tedh-recuerda-trabajadores-pueden-

ser-grabados-siempre-sepan/1515501621125.jpg) - Acesso em 20 de novembro de 

2018. 

 

SOUZA, R. A. e L. Arquitetura de Sistemas: conceitos, tecnologias e negócios. 2016. 

 

TRELLO. (https://trello.com/) - Acesso em 04 de junho de 2018. 

 

WINE. (https://www.winehq.org/) - Acesso em 15 de junho de 2018. 

 

WIREDCRAFT (https://wiredcraft.com/blog/building-microservices-nsq-rabbitmq) - 

Acesso em 05 de setembro de 2018.  

 

YELLOW (https://www.yellow.app/como-alugar-uma-yellow/) - Acesso em 17 de 

novembro de 2018.  

 

YOLO (https://pjreddie.com/darknet/yolo/) - Acesso em 20 de novembro de 2018. 

 

YU, B., Counting People with Machine Learning 

(https://www.byu.io/2017/12/07/counting-people-with-ml) - Acesso em 20 de 

novembro de 2018 

https://pjreddie.com/media/files/papers/YOLOv3.pdf
https://redis.io/
https://www.pyimagesearch.com/2015/11/09/pedestrian-detection-opencv/
http://img2.rtve.es/imagenes/diario-2-tedh-recuerda-trabajadores-pueden-ser-grabados-siempre-sepan/1515501621125.jpg
http://img2.rtve.es/imagenes/diario-2-tedh-recuerda-trabajadores-pueden-ser-grabados-siempre-sepan/1515501621125.jpg
https://trello.com/
https://www.winehq.org/
https://wiredcraft.com/blog/building-microservices-nsq-rabbitmq
https://www.yellow.app/como-alugar-uma-yellow/
https://pjreddie.com/darknet/yolo/
https://www.byu.io/2017/12/07/counting-people-with-ml

