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RESUMO 
 
 

Este trabalho apresenta a arquitetura de um sistema de monitoramento de dispositivos físicos 
que há no computador, dentre eles memória RAM, processador, Hard disk (HD), e através 
deste sistema é possível verificar a temperatura e a utilização dos componentes e evitar 
possíveis danos em seu equipamentos e até melhor utilização do componente, com o nosso 
sistema pode verificar se o seu computador está com alguma conexão à internet ou rede, se 
está desligado ou ligado, e em casos de desligamento é possível verificar um histórico no 
banco de dados para ver desde que hora o computador estava desligado. O sistema é uma 
manutenção chamada de preventiva, onde ela tenta evitar que as coisas venham causar algum 
tipo de problema, um exemplo de problema é digamos que seu computador se auto desligou e 
um ambiente de produção, e este computador é totalmente critico ou seja cada minuto do seu 
computador parado é perda de produção, perdendo produção é perda de dinheiro, por tanto 
vale investir em manutenções preventivas para evitar possíveis perdas. Geralmente em 
fabricas ou empresas que possuem ambientes totalmente críticos deixam uma mão de obra 
alocada para fazer o serviço de tempo em tempo, com o sistema é possível “dispensar” esta 
mão de obra, pois caso tenha alguma variação muito grande em qualquer dispositivo do 
computador que esteja atrelado com o sistema, então vai ser verificado esta oscilação, a partir 
do momento que foi validado uma situação diferente da normal, é gerado um texto de alerta 
informando o ID do computador e o possível dispositivo com problema, enviando esta 
mensagem de alerta ao dispositivo cadastrado em nosso sistema como responsável por esta 
máquina. O nosso cliente pode ter vários ambientes cadastrado dentro do sistema, como por 
exemplo, casa, escritório, loja1, loja2, e cada uma dessas partes poderá ter um número 
ilimitado de computadores registrado. Para que o sistema funcione, no computador que sera 
monitorado é preciso ser instalado o nosso software de monitoramento que vai ficar sendo 
executado rotineiramente de uma maneira automática, que vai enviar a partir de cada 
monitoração os dados coletados ao nosso banco de dados. Também vai ser preciso a 
instalação do aplicativo no celular, de quem quiser fazer uma consulta aleatório dos 
computadores de como vão estar naquele exato momento, e também no celular da pessoa que 
irá ser informada sobre possíveis alterações. O nosso objetivo com este trabalho é, evitar 
perdas de produções e uma ferramenta para auxiliar as manutenções preventivas, sem contar 
o gasto com a mão de obra como informado acima, onde seria cobrado algum tipo de serviço 
de tivesse a necessidade do funcionário se locomover até o cliente, ao contrário do que é hoje, 
gastos com funcionários que só fazem a monitoração destes equipamentos, e o tempo que a 
mão de obra demoraria para monitorar 50 computadores o sistemas faria tudo pelo menos 50x 
mais rápido que ele, ou seja enquanto ele verifica 1 o nosso software já verificou todos. 


