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1.Introdução

Este documento apresenta considerações acerca da arquitetura do projeto Home Monitor, 
desenvolvido  pela  empresa  Minux  Corporation.  Fora  utilizado  uma  série  de  visões 
arquiteturais diferentes para ilustrar os diversos aspectos do sistema, de forma a capturar e 
transmitir um entendimento claro sobre os componentes e subsistemas da aplicação.

1.1 Visão Geral do Documento

 Seção 2: Será apresentada uma divisão lógica da arquitetura do sistema através de 
um híbrido dos conceitos de “Repositório de Dados” e “Cliente/Servidor”.

 Seção  3: Será  apresentada uma  divisão  lógica  de  toda  a  aplicação  em  seus 
subsistemas e módulos e como estes se comunicam com suas respectivas entidades 
externas.

 Seção 4:  Serão descritas as configurações mínimas da rede física (hardware) na 
qual o software deverá ser implantado.

 Seção  5: Será  apresentada a  perspectiva  de  armazenamento  dos  dados 
persistentes do sistema.

 Seção  6: Será  apresentado através  do  dicionário  de  dados  como  será  o 
armazenamento dos dados persistentes do sistema.

2.Estilo arquitetural: Divisão em camadas

A organização do sistema reflete a estrategia básica usada para estruturá-lo. Esta seção 
apresenta uma divisão lógica da arquitetura de repositórios de dados. Diante do fato que  o 
sistema lida com status de dispositivos eletrônicos utilizando conjunto de bits a necessidade 
de persistência para lidar com esses dados é algo vital. A métrica do modelo de arquitetura 
utilizando repositório de dados é um fator decisivo para manipular o sistema como um todo. 
Esta estrutura está representada pela figura abaixo:



 Interface: prove a comunicação usuário-máquina para efetivar as consultas,  fazer o 
monitoramento da casa e a geração de relatórios.

 Core: gerencia o processamento do sistema.
 Banco  de  dados:  armazena  os  dados  referentes  a  casa  e  as  solicitações  de 

usuário.
 Servidor: armazena o conjunto de bits a serem processados e enviados.
 Microcontroladora:  fornece as informações sobre o status dos dispositivos da casa 

como um conjunto de bits. 

3.Subsistemas, Módulos e Entidades Externas

A figura abaixo ilustra como estão organizados os subsistemas e módulos da aplicação e a 
comunicação com suas entidades externas:

• Subsistema Interface: Proverá a comunicação entre cliente-aplicação para indicar 
as ações na casa (monitoramento),  a visualização dos estados atuais da casa e 
requisitar a geração de relatórios.

• Subsistema Servidor: Proverá a comunicação entre aplicação-casa para efetivar as 
ações  indicadas  pelo  cliente,  e  receberá  os  estados  atuais  da  casa.  Há  nesse 
subsistema também um o seguinte módulo:

• Módulo Core: Proverá a comunicação entre a aplicação-repositório para efetivar 
a persistência dos dados transitados no sistema guardando assim um histórico, 
podendo também fazer uma leitura desses dados quando necessário.

4.Visão de Implantação

Esta seção descreve uma ou mais configurações da rede física (hardware) na qual o 
software é implantado e executado. Ela é uma visão do Modelo de Implantação. Para cada 
configuração, ela indica no número de nós físicos (computadores, CPUs) que executam o 
software e as respectivas interconexões (barramento, LAN, ponto a ponto e assim por 
diante). Descrevendo, também, o mapeamento dos processos nos nós físicos.



PC do usuário / administrador : 

• Monitor: LCD ou CRT acima de 9';

• Processador: Pentium I ou superior;

• Memória: acima de 128 MB; 

• Disco Rígido – HD: 10 GB  disponíve;

• Velocidade do Processador - Clock:  acima 800 Mhz;

• Barramento - FSB: acima 128 Mhz;

• Sistema Operacional: Linux; 

• Tipo da Placa de Vídeo: Compartilhada 32mb (configurável até 64mb pela bios;

• Capacidade da Placa de Vídeo: acima 64 MB.

.



5.Visão de Dados

Nesta seção está demonstrado como as tabelas do banco de dados do sistema estão 
relacionadas entre si.

Nas tabelas referentes à caixa d'água, bomba d'água e dependência (TB_BOMBA DAGUA, 
TB_CAIXA DAGUA e TB_DEPENDENCIA respectivamente), aparece um campo de valor 
inteiro, ID_CASA, o qual se trata de uma chave estrangeira que faz referência a tabela casa 
(TB_CASA). Na tabela referente ao terminal elétrico (TB_TERMINAL), existe um campo 
com valor inteiro, ID_DEPENDENCIA, o qual equivale a uma chave estrangeira que 
referencia o campo IDENTIFICADOR na tabela dependência (TB_DEPENDENCIA). 

TB_BOMBA DAGUA
NOME TIPO DO DADO NULL
ESTADO DA BOMBA INTEIRO NOT
DATA_HORA DATE NOT
ID_CASA INTEIRO NOT

TB_CAIXA DAGUA
NOME TIPO DO DADO NULL
NÍVEL_AGUA INTEIRO NOT
ID_CASA INTEIRO NOT

TB_CASA
NOME TIPO DO DADO NULL
ID_CASA INTEIRO NOT
STATUS_CASA INTEIRO YES

TB_DEPENDENCIA
NOME TIPO DE DADO NULL
NOME_DEPENDENCIA VARCHAR - 
IDENTIFICADOR INTEIRO NOT
ID_CASA INTEIRO NOT

TB_TERMINAL
NOME TIPO DO DADO NULL
ESTADO_TERMINAL INTEIRO NOT
DATA_HORA DATE NOT
ID_TERMINAL INTEIRO NOT
ID_DEPENDENCIA INTEIRO NOT



6.Dicionário de Dados

TABELAS

Nome Descrições

TB_CASA Contém as informações relativas a casa.

TB_CAIXA  DAGUA Contém  as  informações  relativas  a  caixa  d'água  para 
identificarmos  seu  estado:  Cheia,   vazia  ou  outro  e  os 
horários das alterações de estados.

TB_BOMBA DAGUA Contém  as  informações  relativas  a  bomba  d'água  estado: 
Ligada ou desligada e os horários de alterações.

TB_COMODO Contém as informações relativas ao Cômodo.

TB_TERMINAL Contém as informações relativas a algum terminal eletrico na 
casa.

TB_CASA

NOME TIPO DO DADO NULL OBSERVAÇÕES

ID_CASA INTEIRO NOT Armazena  o  identificador  da 
casa. 

STATUS_CASA INTEIRO YES *informa se casa se encontra 
conctada  ou não ao sistema.

TB_CAIXA DAGUA

NOME TIPO DO DADO NULL OBSERVAÇÕES

NÍVEL_AGUA INTEIRO NOT Indica  o  nível  do 
reservatório de água.

ID_CASA INTEIRO NOT Referencia a casa a qual a 
caixa esta ligada



TB_BOMBA DAGUA

NOME TIPO DO DADO NULL OBSERVAÇÕES

ESTADO DA BOMBA INTEIRO NOT Armazena  a  indicação  se  a  bomba 
está ligada ou desligada.

DATA_HORA DATE NOT Armazena a data da modificação.

ID_CASA INTEIRO NOT Referencia a casa a qual a bomba de 
agua esta ligada.

TB_DEPENDENCIA

NOME TIPO DE DADO NULL OBSERVAÇÕES

NOME_DEPENDENCI
A

VARCHAR - O nome do cômodo.

IDENTIFICADOR INTEIRO NOT Identifica o comodo na casa.

ID_CASA INTEIRO NOT Identifica  a  casa  a  qual  a 
dependência pertence

TB_TERMINAL

NOME TIPO DO DADO NULL OBSERVAÇÕES

ESTADO_TERMINAL INTEIRO NOT Armazena se o terminal  está 
ou não ligada.

DATA_HORA DATE NOT Armazena a data e a hora da 
alteração do estado.

ID_TERMINAL INTEIRO NOT Armazena  a  identificação  do 
terminal

ID_DEPENDENCIA INTEIRO NOT Identifica  a  dependência   a 
qual o terminal .
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