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Resumo da Dissertação: 
 

A Computação em Nuvem é adotada por organizações dos mais variados tipos, trazendo mais segurança e praticidade ao 
cotidiano de uma parcela considerável da população. Correio eletrônico, sistemas financeiros, entre outros são exemplos 
comuns de uso desta tendência. Com os avanços da tecnologia, a “Nuvem” – como tal conceito também é conhecido – 
torna-se mais acessível. A mobilidade proporcionada pelo consumo remoto de ambientes computacionais expande 
possibilidades e ideias. 

Aplicações de detecção/reconhecimento de faces – bem como, por exemplo, automação residencial e empresarial - vêm 
sendo exploradas na literatura, assim como formas de otimizar seu desempenho. Modelos que utilizam Computação em 
Nuvem foram propostos para a realização deste tipo de reconhecimento de padrões, devido ao seu nível de 
gerenciamento e alto grau de confiabilidade. Entretanto, poucos desses modelos consideram o uso da Computação em 
Nuvem em larga escala. Soluções deste tipo precisam analisar o reconhecimento de faces por meio de grandes bases de 
dados em um tempo o mais próximo possível ao real, além de lidar com variáveis presentes no reconhecimento de 
múltiplas faces de forma simultânea. 

Neste estudo, a Computação em Nuvem é analisada, em seus aspectos gerais, e em especial quanto aos seus aspectos de 
confiabilidade, disponibilidade e desempenho, abordando especificamente a plataforma Windows Azure. É proposta uma 
arquitetura de solução para efetuar o reconhecimento de múltiplas faces em tempo real, utilizando a nuvem e 
comparando seu desempenho com execuções em ambiente local e híbrido. Além disto, uma abordagem para 
reconhecimento facial que implementa conceitos de Tolerância a Falhas através de diferentes tipos de classificadores, em 
nuvem, é proposta. Com isto, busca-se apresentar uma forma não convencional para a realização do reconhecimento 
facial, maximizando o desempenho e reduzindo os riscos e custos. 

 

Palavras-chave: Computação em Nuvem, Reconhecimento de Múltiplas Faces, Análise de Desempenho e Confiabilidade 


