
ponto de saída e outro de chegada, calcule a

menor rota entre os dois pontos.

Para a inserção de pontos de pedágios foi

utilizada um tipo de dado espacial chamado

geography point, que armazena um ponto no

espaço. E para a verificação da existência de

pontos na rota pesquisada foi utilizado outro

tipo de dado espacial chamado line string, que

cria uma linha baseado nos pontos de latitude

e longitude que define a rota. Depois de criado

os dois tipos é feito a verificação se a line

string intersecta algum geography point.

Na segunda versão que está em

desenvolvimento está sendo utilizada a

linguagem de programação Java no ambiente

de desenvolvimento NetBeans IDE 8.2. Para a

aplicação da API (Application Programing

Interface) do Google Maps será utilizada a

plataforma JavaFX. Para o armazenamento de

dados e verificação dos pontos será mantido a

utilização das mesmas ferramentas.(1)(2)(4)

Resultados preliminares

Com a primeira versão do software

desenvolvida apresentamos ao usuário a

possibilidade de fazer um calculo do valor dos

pedágios em uma determinada rota.(4)

Objetivo

O B-way vem para ser um facilitador no

planejamento de viagens de carro, indicando o

melhor caminho, levando em conta os

pedágios na rota e incluindo postos de

gasolina e hotéis próximos a rota escolhida.

Introdução

Com a crescente utilização e aplicação da

tecnologia no dia a dia da população,

enxergamos a possibilidade da criação de

uma ferramenta para auxiliar os motoristas em

suas viagens.

O software tem como intuito um calculo médio

do gasto que o usuário poderá ter em uma

determinada rota que ele venha a fazer, na

primeira versão desenvolvida, foi apresentado

ao usuário o valor dos pedágios em uma

determinada rota.

A atual versão que está em desenvovimento

serão adicionadas novas funcionalidades

como a opção do usuário escolher diferentes

rotas para o seu trajeto, a exibição de postos

de combustiveis ou até mesmo de hoteis

próximos a rota que vai fazer.

Materiais e Métodos

Na primeira versão do software foi

desenvolvido no ambiente de desenvolvimento

Microsoft Visual Studio 2013 utilizando a

linguagem de programação C#. Contamos

também com a utilização da biblioteca do

Gmap.NET para a acesso aos mapas. Para o

armazenamento de dados foi utilizada SGBD

(Sistema Gerenciador de Banco de Dados)

SQL Server 2014 utilizando a linguagem SQL

para o armazenamentos de dados e para a

verificação dos pontos de pedágios na rota,

utilizando o tipo especial de dados.

Para a utilização dos mapas e a construção

das rotas foi utilizada a biblioteca Gmaps.NET

para Visual Studio. A biblioteca faz a

comunicação do servidor dos mapas com a

aplicação e disponibiliza na tela do usuário. A

biblioteca também disponibiliza uma

ferramenta para que quando inserido um
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Conclusão

Na primeira versão desenvolvida foi

apresentado ao usuário uma prévia de como

será a versão final. Por ser apenas a primera

versão, a mesma possui falhas e também

atributos que devem ser incorporados a

segunda versão do software.

Mesmo com a primeira versão do software,

se mostrou uma ferrramenta que pode ser

utilizada tornar mais comôdo o dia a dia do

usuário.
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Figura 1:   Tela de pesquisa de rotas

Fonte: Produzido pelos autores

Figura 2:   Tabela com os valores dos pedágios de 

uma rota

Fonte: Produzido pelos autores


