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1 INTRODUC;;AO

Com a forte concorremcia as empresas, devem a cad a dia inovar em soluc;oes de

logistica, infra-estrutura e atendimento, para ganhar a fidelidade do cliente evitando

que ele procure as serviyos da concorremcia. 0 tempo de entrega das mercadorias

pedidas pelo cliente deve estar de acordo com 0 tempo que 0 cliente pode esperar

par ela. No ramo de autopec;as, os clientes mais representativDs e fieis sao as

mecanicos, donas de oficinas, auto-centers, lava-carras, que normalmente nao

disp6em de estoques em suas oficinas pela grande quantidade de itens que urn

carro pade possuir e tambem, par naG possuirem capital de giro, e nem

infraestrutura para manter urn estoque. Portanto, a cada cliente atendido, 0

mecanico verifica as pec;as necessarias para 0 reparo do autom6vel e efetua atraves

de telefone 0 pedido.

o tempo de entrega do veiculo, depende agora da agilidade, capacidade e estrutura

da autopel'a de entregar os pedido no menor tempo possivel.

Vale lembrar que nao e normalmente somente um mecanico que esta angustiado

pela demora da chegada de sua mercadoria e sim dezenas ou centenas deles

depositaram confianrya no bom atendimento e capacidade de entrega rapida de sua

autoperyas.

o acelerado e desorganizado crescimento das cidades e 0 conturbado transito,

trabalham contra 0 bom atendimento que as autopec;::as precisam ter, portanto, cada

vez cresce mais a necessidade de uma otimizac;::ao dos processos de entregas de

mercadorias solicitados pelos seus c1ientes.

Para conseguir um tempo de atendimento satisfat6rio, atendendo 0 maior numero

de c1ientes no menor esparyo de tempo, e necessario desenvolver formas mais

eficientes de entrega de mercadorias.



Apes algum tempo 0 cliente acaba estabelecendo um vinculo com 0 vendedor de

determinada loja, por este sempre atender bem, sempre enviar a pe~a correta e sem

avarias. Se por algum motivo este vendedor for transferido de uma filial da loja para

outra, para 0 mecanico nao representa problema algum, pois 0 que mudara e 0

numero de telefone que ele estaria acostumado a discar, porem para a loja de

autope,as se as pe,as forem entregues a partir da loja solicitada 0 custo de entrega

aumentara e 0 tempo de entrega pode nao estar mais compativel com 0 desejado.

Porem nao adianta todos estes process os serem otimizados se as condic;oes da

frota de veiculo nao forem sempre verificadas, pois a quebra de um veiculo pode

comprometer todas as entregas ocasionando transtornos nesta rotina e estas

verifica~oes nao pod em ficar sob responsabilidade de uma pessoa.

Para deli near essa monografia sao definidos os seguintes objetivos a serem

alcan,ados na execu,8o deste trabalho:

Desenvolver um protetipo de software que gerencie qual 0 melhor ponto

de saida para a entrega da mercadoria, atraves da divisao da cidade por

agrupamentos de bairros aonde cada filial ficara responsavel por atender

determinado grupo de bairros.

Automatizar 0 controle de rnanuten~ao da frota de veiculos controlando

as trocas de pe9as atraves de urn controle de quilometragem do veiculo.

Para que 0 desenvolvimento do prot6tipo seja alcan9ado sera necessaria 0 estudo

dos seguintes t6picos:

Estudar 0 funcionamento do controle de manuten9ao de veiculos;

Estudar problemas de roteiriza9clo de veiculos de entrega;

Entender a estrutura do CEP - C6digo de Endere,amento Postal;

Estudar metodologias de desenvolvimento de software;



Adequar uma das metodologias estudadas e uma linguagem de

programayao as necessidades de desenvolvimento do prot6tipo;

Desenvolver 0 prot6tipo do software.
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2 FUNDAMENTA9AO TEORICA

Nesse capitulo sera elaborada a reviseo de literatura que servira como

fundamentac;ao do trabalho elaborado.

2.1 MANUTEN<;:AO DE VEicULOS

Para garantir a born funcionamento do veiculo e necessaria uma peri6dica

manutenc;ao do veiculo que aborda a troca de f1uidos do motor, troca de pec;as que

desgastam com funcionamento, limpeza e revisao (PUGLIESI, 2000).

2.1.1 Lubrifica<;:ao

o sistema de lubrificac;:ao e urn dos mais importantes do autom6vel, a lubrificaryao

inadequada ou insuficiente causara serios danos no motor, como por exemplo:

cilindros riscados, inutilizados; velas sujas, aneis presos, depositos e barra ou ainda

elevado consume de combustivel.

Urn lubrificante exerce quatro funtyoes principais:

Evitar 0 cantato direto entre as partes metalicas moveis;

Reciclar e eliminar na medida do passive1 0 calor no interior do motor;

Carregar consigo as impurezas resultantes do aquecimento e do atrito

entre as partes m6veis e daquelas que tenham conseguido superar 0

sistema de filtragem do ar e do proprio oleo

Vedar a passagem de gases para 0 Carter e preencher espayos entre os

pist6es, aneis e cilindros;

Portanto e aconselhavel manter um controle do 61eo do Carter, 0 nivel deve estar

entre a marca superior e a inferior indicada no medidor de 6leo. A viscosidade e urn

item importante e se a lampada indicativa do 61eo comeyar a acender, mesmo com 0
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61eo acima do minima, deve-s8 trocar 0 fJuido de lubrificaC;8o com a maxima

brevidade ou pelo menDS deixar 0 motor esfriar antes de prosseguir a jornada ate urn

ponto de verifica,ao e troca (PUGLIESI, 2000).

2.1.1.1 Classifica<;:iio dos Lubrificantes

Os 61eos sao classificados de acordo com sua viscosidade, que entende-se como a

resistencia ao derrame, atraves de uma serie numerica ou escala a SAE (Society of

Automotive Engineers) que e a mais empregada au API (American Petroleum

Institute).

Os motores em boas condic;oes servem-s8 de 61eos cuja viscosidade e
compreendida entre SAE 10 e SAE 30, segundo as especifica,oes do fabricante. Os

motores muito gastos utilizam-se de 61eos de maior viscosidade entre SAE 40 e SAE

50 para reduzir 0 consumo do lubrificante. Uma caracteristica dos 61eos que nao

pade ser esquecida e a de que a viscosidade e inversamente proporcional a
temperatura, em outras palavras, quando a temperatura cresce a viscosidade

decresce. E aconselhavel em invernos rigorosos OOC0 emprego de 61eos de menor

viscosidade (PUGLIESI, 2000).

2.1.3 Filtro de Oleo

Atraves dos filtros de 61eo passa todo 0 61eo em circula9ao no motor este processo

tern 0 seguinte processamento: a bomba succiona 0 61eo deposita do no carter

atraves do flutuador e 0 impele ate a valvula de descarga e ao filtro, donde e

distribuido aos dutos de lubrificac;ao. A maioria dos fabricantes sugere a troca do

filtro de 61eo a cada 10.000 km percorridos (PUGLIESI, 2000).
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2.1.3 Filtro de Ar

Cada litro de gasolina (630g de carbona e 110g de hidrogenio) se combina com

cerca de 10000 litras de ar. Esta mistura passara par urn processo termodinamico de

queima de onde sera obtida a energia necessaria para movimentac;:ao do motor,

porem 0 ar aspirado pelo motor antes de ser rnisturado com a gasolina devera

passar par urn sistema de filtragem, afim de que todas as partfculas em suspensao

sejam retidas, evitando desgastes das paredes des cilindros, assentos das valvulas

e possiveis avarias no sistema. 0 responsavel pela filtragem do ar e 0 filtra de ar,

elemento de papel, um tipo especial de celulose porosa, disposto em ziguezague

para aumentar a area de filtragem. Periodicamente deve ser limpo, segundo

indicayoes dos fabricantes a cada 3000km percorridos 0 filtro deve ser relirado e

aspirado ou deixar cair de uma altura de sete a aito centimetros para fins de limpeza,

sua substitui9ao deve se dar depois de 12000km ou menos, dependendo da

candiC;8o de funcionamento do veicula au em casas que a filtro se rompa antes disso

(PUGLIESI, 2000).

2.1.4 Amortecedores

Os amortecedores servem para reduzir 0 numero e a amplitude das vibrac;6es do

maleja proporcionando maior durabilidade das molas e proporciana maior seguranc;a

a marcha. Normalmente quando se fala em seguranya se atribui a maior

responsabilidade aos amortecedores, seu funcionamento depende do born estado

dos pneus e do molejo, exigindo, porem. relativamente a estes, cuidados muito

maiores devido a sua maior sensibilidade. Os fabricantes de amortecedores indicam

a troca destes a cada 40000 km percorridos (PUGLIESI, 2000).
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2.1.5 Pneus

Nao S8 pode estabelecer precisamente uma vida media de urn pneu, posta que esta

depende de sua rodagem nos locais cnde esta S8 realiza, al8m do controle de

pressao e da forma em que sao utilizados, dependendo tambem do alinhamento de

rodas, regulagem do sistema de direyao, suspensao e freias. As acelerayoes

bruscas, treadas violentas, curvas feitas no breque ou no limite de aderencia causam

grande reduyao da vida uti I do pneu. A calibragem dos pneus deve seguir as

especific8yoes de fabrica, vez que muito cheios, verifica-se desgaste excessivo na

parte central de rodagem 8, abaixo da especificac;ao, desgaste nas extremidades da

banda de rodagem, cambagem desregulada provocara desgaste mais acentuado de

uma das extremidades do pneu que na outra, inutilizando-o rapidamente (PUGLIESI,

2000).

2.2 ROTEIRIZA<;:AO

Hoje urn dos grandes problemas e acertar 0 usa de urn algoritmo pelieito para

roteirizac;ao, pois 0 problema e que inumeras variaveis devem ser consideradas

neste tipo de problema, lembrando tambem que uma SOlU,80 que sirva para uma

empresa X pode naD servir para empresa Y, pois estas soluyoes sao muito

especificas para cada tipo de entrega, localizac;ao, tipo de veiculos utilizados, S8

existira au naD prioridade de entrega, etc.

Neste trabalho nao iremos tratar exclusivamente de roteiriz8y8o de entregas e sim

desenvolveremos uma solUl;(ao que aponte de qual loja a cliente esta mais perto,

indicando 0 ponto de saida da entrega que levara menos tempo e urn men or custo.

Para alcan<;:armos a soluyao deste problema teremos que estudar alguns problemas

de roteiriza4Yao de veiculos.

. ... ,)
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2.2.1 Conceito de Roteirizac;:ao

Roteirizac;ao e 0 terma usado para designar 0 processo de determinary80 de urn ou

mais roteiros au seqOencias de parada a serem cumpridos per veiculos de uma

frota, objetivando visitar urn conjunto de pontes geograficamente disperses, em

locais pre-determinados, que necessitam de atendimento. 0 termo roteamento de

veiculos tambem e utilizado alternativamente por alguns autores (Cunha, 1997).

2.2.2 Problemas de Roteirizac;:ao

o problema de distribuic;ao como sendo aquele ern que os veiculos, localizados em

urn deposito central sao requisitados para visitar - durante urn dado periodo de

tempo - clientes geograficamente dispersos, para cumprir suas exigencias. Este

problema aparece em urn grande numero de situac;6es praticas, relativa a

distribuh;;ao de mercadorias e e conhecido pelo nome gene rico de Problema de

RoleirizaqiJo de Veiculos (PRV).

o primeiro problema de roteiriza~ao a ser estudado foi a do folcl6rico caixeiro

viajante, que consiste em encontrar 0 roteiro ou seq[u§ncias de cidades a serem

visitadas por um caixeiro viajante que minimize a distancia total percorrida e

assegure que cada cidade seja visitada exatamente uma vez.

Problemas de roteiriza~ao de veiculos sao muitas vezes definidos como problemas

de multiplos caixeiros viajantes com restri~oes adicionais de capacidade, alem de

outras que depend em de cad a aplica~ao.

Problema do tipo caixeiro viajante sao encontrados em outras areas que nao a

logistica ou opera9c3o de frotas, tais como em linhas de montagem de componentes

eletronicos, onde se busca encontrar 0 roteiro de minima distancia para um

equipamento cuja tarefa e soldar todos os componentes de uma placa eletronica.
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o problema de roteiriz8c;:ao de veiculos incluindo 0 casa particular do caixeiro

viajante possuem ordem de complexidade exponencial, ou seja, 0 esforc;o

computacional para sua resoluc;ao cresce exponencialmente de acordo com 0

tamanho do problema que e dado pelo numero de pontcs a serem atendidos. A titulo

de ilustrac;ao, ate hoje nae sao conhecidas as respectivas soluc;6es 6timas para

algumas instancias de problemas de roteirizac;ao com restrit;oes de janela de tempo

com apenas 100 n6s, propostos por Solomon (1986).

Outro problema a ser considerado e 0 dimensionamento da frota e 0 tamanho dos

veiculos a serem utilizados para se chegar na configurac;ao ideal da frota afim de

minimizar 0 custo total.

Atraves do estudo efetuado no problema do caixeiro viajante e problemas de

roteirizavao de veiculos, chegou-se a conclusao que a soluvao para estes casos nao

seriam aplicaveis a soluc;;ao do prot6tipo para descobrir 0 ponto ideal de saida de

entregas.
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2.3 ESTRUTURA DO CODIGO DE ENDERE<;AMENTO POSTAL - CEP

2.3.1 Hist6rico

o C6digo de Endere9amento Postal (CEP), com estrutura de 5 (cinco) digitos, foi

criado pela empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, em maiol71. Sua

divulgayao aD publico em geral ocorreu com a public8gao do Guia Postal Brasileiro,

Edi9ao 1971. Em maio/92, sua estrutura foi alterada para 8 (oito) digitos e

oficializada junto ao publico em geral, com a public8gao do Guia Postal Brasileiro,

Edi9ao 1992.

2.3.2 Defini<;:ao

o C6digo de Endere9amento Postal e um conjunto numerico constituido de oito

algarismos, cujo objetivo principal e orientar e acelerar 0 encaminhamento, 0

tratamento e a distribuigao de objetos de correspondencia, par meio da sua

atribuigao a localidades, logradouros, unidades dos Correios, servi90s, orgaos

publicos, empresas e edificios.

2.3.3 Finalidade

A finalidade do CEP e racionalizar os metodos de separagc30 da correspondemcia par

meio da simplificayao das fases dos processos de triagem, encaminhamento e

distribuigao. permitindo 0 tratamento mecanizado com a utilizac;ao de equipamentos

eletr6nicos de triagem.
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2.3.4 Estrutura

o CEP esta estruturado segundo 0 sistema decimal, sendo composto de Regiao,

Sub-regiao, Setar, Subsetor, Divisor de Subsetor e Identificadores de Distribuic;ao,

conforme demon strada a seguir:

OJ) OJ'r-~~@]I I I I.""."!"".O"tm""l",,(S.duo)

D",~d.u.-.l:>

[h"""r~.S".L,.1a

Sdo"a-

s•••
'--- S,iI •••oM>

I-- -------~~

Figura 1; Estrutura do CEP.
Fonte: www correjos com be. Acesso em 12 de maio 2004.

o Brasil foi dividido em dez regioes posta is para fins de codificac;ao postal, utilizando

como parametro 0 desenvolvimento s6cio-economico e fatores de crescimento

demogrilfico de cada Unidade da Federa9ao ou conjunto deJas. A distribui9aO do

CEP loi leita no sentido anti-horario a partir do estado de Sao Paulo, pelo primeiro

algarismo.

Figura 2: Divisao da estrutura do CEP.
Fonte: www correjos com he. Acesso em 12 de maio 2004.
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Com base no exemplo acima e nas ilustragoes a seguir, apresentamos 0 significado

de cad a digito do C6digo de Endere9amento Postal e sua localiza9ao geognlfica no

cenario da codificagao nacional.

o primeiro algarismo representa a Regiao Postal 1 (Interior do Estado de SP).

65-000

Figura 3: Dillisao da estrutura do CEP, regitlO de Sao Paulo.
Fonte: www correjos com hr, Acesso em 12 de maio 2004.

Cada Regiao Postal foi dividida em 10 sub-regioes que sao indicadas pelo segundo

algarismo do CEP. Neste exemplo, as dais primeiros algarismos estao

representando a Sub-Regiao 13, cuja sede neste caso e a cidade de Campinas.

65-000

Figura 4: Divisao da estrutura do CEP, sub·fegi~o de Campinas
Fonte: www correjos com br, Acesso em 12 de maio 2004.
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Cada Sub-Regiao fei dividida ern 10 Setores que sao representados pelo terceiro

algarismo.

Neste exemplo, as tres primeiros algarismos estao representando 0 Setar 131, cuja

sede tambem e a cidade de Campinas.

Figura 5: Divisao da estrutura do CEP, setor de Campinas.

Cada Setar fal dividido em 10 sub-setores que sao representados pelo 4
0

algarismo.

No case do nosso exemplo, as quatro primeiros algarismos esta.o representando 0

Sub-Setor 1316, cuja sede e a cidade de Artur Nogueira.

Figura 6: Divisao da estrutura do CEP, sub·selar de Artu[ Nogueira,
Fonte: www correjos com br. Acesso em 12 de maio 2004
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Cada Sub-Setor fo; dividido em 10 divisores que sao representados pelo quinto

aJgarismo. Neste exemplo, as cinco primeiros algarismos estao representando 0

Divisor 13165, cuja sede e a cidade de Engenheiro Coelho.

Figura 7: Divisao da estrutura do CEP, divis;!lo dos $ub-setores.
Fonte: www correjQ5 com br, Acesso em 12 de maio 2004.

Os tres algarismos apos 0 hffen sao denominados de SUFIXO e destinam-se a
identifical'ao individual de Localidades, Logradouros, C6digos Especiais e Unidades

do Correio, conforme 0 seguinte:

Localidades nao codificadas por logradouros (possuem urn (Jnico CEP):

Faixa de Sufixos utilizada: 000 a 999

Caixas Postais Comunitarias: 990 a 998

Localidades codificadas per logradouros:

Logradouros: Faixa de Sufixos utilizada: 000 a 899

C6digos Especiais: Faixa de Sufixos utilizada: 900 a 959

CEPs Promocionais: Faixa de Sufixos utilizada: 960 a 969

Unidades dos Correios: Faixa de Sufixos utilizada: 970 a 989 e 999.

Caixas Postais Comunitarias: Faixa de Sufixos utilizada: 990 a 998
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2.4 METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Serao apresentadas algumas diferentes metodologias de desenvolvimento de

software. A escolha da metodo[ogia a ser adotada no projeto e fatar importante e

deve ser bern pensada com a metodologia que melher S8 adeque ao tipo de sistema

proposto, ao tamanho do sistema e a quantidade de pessoas envolvidas com 0

sistema.

PDr definic;:c3o de metodologia de desenvolvimento de sistemas temas que

metodologia e urn roteire, au, urn processo dinamico e iterativQ para

desenvolvimento estruturado de projetos, sistemas au software, visando qualidade e

produtividade de projetos (REZENDE, 1997).

2.4.1 Metodologia de Analise Estruturada

Esta metodologia e uma das metodologias classicas e e dividida em nove atividades:

Levantamento;

Analise do Sistema;

Projeto;

Implemental'~O;

Geral'ao do teste de Aceital'ao;

Controle de QuaJidade;

Oescric;ao dos Procedimentos;

Conversao do Banco de Dados;

Instalal'iio.
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2.4.1.1 Levantamento

Esta atividade tambem e conhecida como estudo de viabilidade, comec;a com a

necessidade da automatizayao requerida pelo usuario de uma ou rnais parte de urn

processo, e subdividida em algumas etapas:

Identificar os usuarios responsaveis e desenvolver urn "escopo" inicial do

sistema (Yourdon,1989), esta atividade envolve entrevistas com os

usuario com a intuito de definir quais usuarios estao envolvido com 0

projeto e quais nao esto3o.

Identificar as atuais deficiencias no ambiente do usuario (Yourdon,1989),

consiste de uma lista narrativa, feita pelo usuario do sistema, de todas as

func;oesque estao faltando ou atuando de modo insatisfat6rio no sistema

atual.

Estabelecer metas e objetivos para urn novo sistema (Yourdon,1989),

composta de uma lista narrativa de todas funyoes que devem ser

reimplementadas e outras que devem ser acrescentadas e criterios de

desempenho para 0 sistema.

Determinar se e possivel automatizar 0 sistema e, se assim for, sugerir

alguns esquemas aceitaveis (Yourdon,1989), consistira de algumas

estimativas aproximadas e grosseiras do cronograma e dos custos feita

pelo analista do sistema para 0 desenvolvimento do novo sistema.

Preparar uma previsao do projeto que sera usada para conduzir 0

restante do projeto (Yourdon,1989), esta previsao do projeto contera

todas as informac;oes citadas a cima e a identificayao do gerente

responsavelpelo projeto.
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2.4.1.2 Analise do sistema

A atividade de analise do sistema envolve a modelagem do ambiente do usuario

com diagramas de fluXQ de dadas, diagramas de entidade-relacionamento e

diagramas de transic;oes de estado. Envolve 0 desenvolvimento de urn modele

ambiental e de urn modele comportamental e estes dais modelos S8 combinam para

formar 0 modelo essencial que descreve a que 0 novo sistema deve fazer,

independente da natureza da tecnologia que sera usada para implementac,;:ao do

sistema (Yourdon,1989).

2.4.1.3 Projeto

Esta atividade S8 ocupa da alocayao das partes da especificac;ao, ou seja, dividir as

tarefas entre as unidades de processamento, as vezes todo 0 modela essencial

pode ser alocado a urn 56 processador, costuma-S8 chamar de soluc;ao de

mainframe, ou pode ser alocado cada processo para diferentes unidades de

processamento, soluc;ao distribuida, deve ser feita uma analise para verificar a

melhor forma que se adeque ao projeto, verificando custo, eficiencia, seguranc;a,

confiabilidade e restric;oes politicas e operacionais. A atividade de projeto inclui 0

desenvolvimento de diversos modelos. Os modelos mais importantes para 0

projetista sao 0 modele de implementa<;:ao de sistema e 0 modelo de

implementa<;:ao de programa, 0 modelo de implementa<;:ao de sistema subdivide-se

em um modele de processador e um modele de tarefa. 0 modele de Processador

sera definir como serao alocadas as partes do modelo essencial as principais pe<;:as

de hardware e a tecnologia de software do sistemas. 0 modele de tarefa sera

designar processos e depositos de dados a tarefas individuais para cad a
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processador. 0 modelo de lmplementac;ao de Programa sera como ira funcionar

cada tarefa em individual.(Yourdon,1989).

2.4.1.4 Implementa<;:ao

Esta tareta e composta pela implementac;:ao do sistema, ou seja, transformar a que

o analista de sistemas especificou e 0 que 0 projetista organizou em modulos, em

forma de instruc;;oes de computador, de acordo corn a linguagem de programac;:ao

escolhida para 0 desenvolvimento do sistema (Yourdon,1989).

2.4.1.5 A Gera<;:ao do Teste de Aceita<;:ao

Envolve a experimentac;ao do sistema para ver S8 ele produz as saidas corretas e

apresenta 0 comportamento correto para urn grande numero de entradas, faz a

verifica98.o para definir urn sistema aceitavel do ponto de vista do usuario, esta tarefa

pade comeC;ar na atividade de gerar urn grupo de casas de testes de aceitac;ao a

partir da especifica980 estruturada, esta tarefa de desenvolvimento de teste de

aceitac;:ao pade acorrer em paralelo com as atividades de projeto e implementa(fao

do sistema (Yourdon,1989).

2.4.1.6 Controle de Qualidade

A atividade de contraIe de qualidade deve ser realizada atraves das atividades de

analise, projeto e programa(fao para assegurar que a analista esta desenvolvendo

especifica(foes de alta qualidade e 0 programador esta escrevendo c6digo de alta

qualidade, esta etapa exige como entrada os dados do teste de aceita980 gerados

na atividade anterior e urn sistema integrado produzido pela atividade de

implementa,80 (Yourdon,1989).
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2.4.1.7 Descric;:ao dos Procedimentos

E a gera~ao de uma descric;ao formal das partes do novo sistema que serao

manuais e de uma descri~ao de como as usuarios vao interagir com a parte

automatizada do sistema (Yourdon, 1989).

2.4.1.8 Implementac;:ao do Banco de Dados

Nesta etapa sera gerada a conversao do banco de dados e como a sistema ira se

relacionar com ele, assim como a descric;ao de todos seus dados, esta atividade

geralmente exige, como entrada, 0 banco de dados do usuario, bem como a

especifica9ao do projeto produzida pela atividade de projeto (Yourdon,1989).

2.4.1.9 Instalac;:ao

Oepois de compridas todas as tarefas anteriores 0 sistema pode ser instalado para 0

usuario, esta etapa significa colocar a sistema em usa e tambem pode abranger 0

treinamento dos usuarios com 0 novo sistema (Yourdon,1989).
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2.5 CICLO DE VIDA

Normalmente urn softv.Jare te urn cicio de vida curto, de no maximo 5 anos quando

naO safre implementa~6es. Ternos que partir do conceito de que nao existe software

'pronto e acabado', pais ao longo de sua vida exigira: manutenyEio legal, corre90es e

melhorias e/ou implementa,oes(REZENDE, 2002).

A seguir apresentaremos alguns formas de abordagem de cicio de vida de software:

2.5.2 Prototipa<;:ao

"Uma abordagem alternaliva para a defini9ao de requisites e abler um
conjunto inicial de necessidades e implementa-Ias rapidamente com a
intencao declarada de expandHas e refina-Ias iterativamente a proporyao
do aumento do conhecimento mutua do sistema por parte do usuario e
desenvolvedor. A definiCao do sistema ocorre atraves da descoberta gradual
e evolutiva em oposi<;a.o a previsao onisciente ... Esse tipo de abordagem e
chamada de prototipa<;a.o. Ela tambem e conhecida como modelagem de
sistemas ou desenvolvimento heuristico. Ela oferece uma alternativa
atraente e funcional para metodos de pre-especifica<;ao para que se possa
lidar melhor com a incerteza, a ambiguidade e a inconstancia dos projetos
do mundo real.D, (Boar, 1984).

A prototipa<;ao e urn processo que capacita 0 desenvolvedor a criar urn modele do

software que sera implementado. 0 modelo pode assumir uma das tres formas:

Um prot6tipo em papel ou modele baseado em PC que retrata a

intera<;ao homem-maquina de uma forma que capacita 0 usuario a

entender quanta interac;:ao ocorrera;

Um prot6tipo de trabalho que implementa algum subconjunto da fun,ao

exigida do software desejado;

Um programa existente que executa parte ou toda a func;:ao desejada,

mas que tern outras caracteristicas que serao melhoradas em um novo

esfor,o de desenvolvimento (PRESSMAN, 1995).

A prototipa,ao geralmente e desenvolvida seguindo as seguintes etapas:

Coleta e refinamento dos requisitos;
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Projeto rapido;

Constru98o do prot6tipo;

Avalia9ao do prot6tipo pelo cliente;

Refinamento do prot6tipo;

Engenharia do prod uta;

Como todas as abordagens ao desenvolvimento de software, a prototipay<3oinicia-se

com a coleta dos requisitos. 0 desenvolvedor e cliente reunem-se e definem as

abjetivos globais para 0 software, identificam as exigencias conhecldas e esboc;:am

as areas em que uma definic;:ao adicional obrigatoria. Ocorre entaD a elaborayao de

urn "projeto rapido" 0 projeto ri3pido concentra-se na representayao daqueles

aspectos do software que serao visiveis ao u5uario. 0 projeto rapido leva a

construyao de urn prot6tipo que e avaliado pelo cliente/usuario e e usado para

refinar as requisitos para 0 software a ser desenvolvido. Urn processo de interac;:c3o

ocorre quando e feita uma sintonia fina do prot6tipo para satisfazer as necessidades

do cliente, capacitando, ao mesmo tempo, 0 desenvolvedor a compreender melhor

aquilo que precisa ser feito (PRESSMAN, 1995).

~;<'-~~"~,
:fn t~.\•...•.~."- ,

ari\\o/
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2.5.3 Metodologia Waterfall (Cascata)

Tambem conhecido como "metoda tradicional" au ainda como Cicio de Vida

Classica, esta metodologia de desenvolvimento de software segue urn fluxo

cronol6gico praticamente unidirecional, onde as produtos de uma fase sao utilizados

pela fase seguinte e, geralmente, 0 processo inverso nao ocorre. A figura 8 ilustra

essa caracteristica, de onde deriva 0 nome "cascata" (waterfa/~.

Figura 8: Metodologia Waterfall.
Fonte: www IItpe be/jor com/prof/met waterfall htm. Acesso em 14 de agosto 2004.

2.5.3.1 Requisitos

Esta fase possibilita ao engenheiro de sistemas especificar a funryao e 0

desempenho do software, indicando a interface do software com Qutros elementos

do sistema e estabelecer quais sao as restrityoes de projeto que 0 software devera

enfrentar. A analise de requisitos proporciona ao projetista de software um

representayc3.o da informayc3.o e da funyc3.o que pode ser traduzida em projeto

procedimental, Arquitetonico e de dados, a especificayao de requisitos proporciona

ao desenvolvedor e ao cliente os criterios para avaliar a qualidade logo que a

software for construido. E 0 estabelecimento dos requisitos para todos os elementos

do sistema, coleta dos requisitos em nivel do sistema, com uma pequena quantidade

de projeto e analise de alto nivel (PRESSMAN, 1995).
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2.5.3.2 Analise

E a especificac;ao das funryoes e desempenho do software e as restric;oes do

software a ser desenvolvido. A analise proporciona ao projetista de software uma

representac;ao da informac;ao e da func;ao que pode ser traduzida em projeto

procedimental, arquitetOnico e de dado, esta fase ira proporcionar ao desenvolvedor

e ao cliente as criterios para avaliar a qualidade logo que 0 software for construido

(PRESSMAN, 1995).

2.5.3.3 Projeto

Essa fase encontra-se no nucleo tecnico do processo de engenharia de software, ela

produz um projeto de dados, um projeto arquitetural e um projeto procedimental. 0

projeto de dados transforma 0 modele do dominic de informac;ao criado durante a

analise nas estruturas de dados que serao exigidas para S8 implementar a software.

o projeto arquitetural define a relacionamento entre os grandes componentes

estruturais do programa. 0 projeto procedimental transforma os componentes

estruturais numa descri9ao procedimental do software (PRESSMAN, 1995).

2.5.3.4 Codifica9ao

Nesta fase as representa90es do software sao traduzidas para uma forma que possa

ser en tend ida pelo computador. atraves de uma linguagem ace ita pela maquina

(PRESSMAN, 1995).

2.5.3.5 Testes

o processo de realiza9ao de testes concentra-se nos aspectos 169icos internos do

software, garantindo que todas as instru90es tenham side testadas, e cancenlra-se
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tambem nos aspectos tuncionais externas, ou seja, realizando testes para descobrir

erras e garantir que a entrada definida produza resultados reais que concord em com

os resultados exigidos (PRESSMAN, 1995).

2.5.3.6 impianta<;:8o

Nesta ultima fase e feita a implantat;ao do sistema no ambiente que foi analisado e

estudado.

2.6 LlNGUAGEM DE PROGRAMAt;:Ao

Antes de definir a escolha da linguagem mais adequada para a codificagao de um

determinado tipo de aplicar;c30, deve-s8 analisar alguns fatores importantes:

Complexidades do sistema a ser desenvolvido;

Caracteristicas peculiares da aplicar;ao;

Facilidade que a linguagem oferece ao suporte de metodologia de

desenvolvimento;

Suporte para abstragao de dados;

Ambiente de programagao;

Eficiencia;

2.6.1 4GL Progress

A linguagem Progress foi desenvolvida pela empresa Progress Software Corporation

em 1984, tem sua sede em Bedford Massachsetts USA, com filiais em diversos

paises. No Brasil sua representante e a Progress do Brasil/SP. Foi inicialmente

desenvolvida para sistema operacional UNIX com uso em mainframes para

processamento de grande volume de dados, como alternativa para outras



31

linguagens da "poca como Cobol, Adabas, Natural, Clipper, etc, que exigiam do

programador escrever urn c6digo muito extenso para qualquer aplicat;:ao. Tambem

uma alternativa como Banco de Oados Relacional de alta performance e segurancya,

embutido como urn unico prod uta. Uma das maiores atrativos do Progress e sua

portabilidade e independemcia de plataforma. Ele funciona em praticamente todos os

sistemas operacionais existentes como DOS, Windows 3x, 95,98,XP,NT,2000, UNIX,

OSI2, Novell, VMS, Motif, Xenix, CTOS entre diversos outros, isso utilizando 0

mesma c6digo fonte. A perfeita integra9c3o entre linguagem e banco de dados fazem

do Progress uma excelente ferramenta para constru,ao de qualquer aplica,ao

comercial. 1550 porque as camadas de desenvolvimento, regras de neg6cios, dados

e interface estao totalmente interligadas, a que evita redundancia OU retrabalho em

qualquer camada da aplica9c3o. A licenr.;:a para 0 ambiente de desenvolvimento

atualmente esta em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.6.2 Linguagem C

A linguagem C foi inventada e implementada primeiramente par Dennis Ritchie

utilizando 0 sistema operational UNIX, resultado de urn processo de

desenvolvimento que come~ou com uma linguagem rnais antiga chamada BCPL

desenvolvida per Martin Richards. Com a popularidade dos computadores urn

grande numero de implementac;6es em C foi escrita.

C e freqOentemente definida como uma linguagem de media nivel, isto nao significa

que C seja menes poderosa, diffeil de usar au menes desenvolvida que uma

linguagem de alto nivel como BASIC e Pascal, tampouco implica que C seja similar a

linguagem Assembly e seus problemas correlatos aos usuarios. Apresenta uma
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grande portabilidade independente da plataforma usada, C pode atingir a eficiencia

de um c6digo Assembly combinada com a estrutura de ALGOL ou Modula-2.

A linguagem C e uma ferramenta de programa9ao com suporte para qualquer tipo de

sistema (Sistemas operacionais, planilhas eletronicas, processadores de texto, etc)

ela foi desenhada para que 0 usuario possa planejar programas estruturados e

modulares. 0 resultado e urn programa mais legivel e documentado, etes tendem a

ser bastante cornpactos e de execu9c3o rapida. Pode ser considerada como uma

tinguagem de medio nivel, pois possui instru96es que a tornam uma tinguagem de

alto nivel e estruturada como 0 Pascal e uma linguagem de baixo nivel, pois possui

instru90es tao pr6ximas da maquina, que s6 0 Assembler possui.

Devemos lembrar que a linguagem C foi desenvolvida a partir da necessidade de se

escrever programas que utilizassem recursos pr6prios da linguagem de maquina de

uma forma mais simples e portavel que 0 Assembler.

Caracteristicas da Linguagem C:

Portabilidade entre maquinas e sistemas operacionais, que nao envolvam

parte grafica e acesso a hardware;

Dados compostos de forma estruturada;

Programas Estruturados;

Total intera9ao com 0 Sistema Operacional;

C6digo compacto e rapido, quando comparado ao c6digo de outra

linguagem de complexidade analoga.
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2.6.3 Visual Basic

Visual Basic e uma linguagem de programay8o com ferramentas que permitem

manipular bases de dados, arquivos, graficos, controles tridimencionais e animay80

de imagens, alem disso, com Visual Basic, 0 programador pode criar suas pr6prias

ferramentas de controle, estes recursos aumentam a produtividade e fornecem todas

as ferrarnentas necessarias ao desenvolvimento de aplicativos.

o Visual Basic tem side extremamente bern sucedido, um programador necessita de

meses para adquirir 0 conhecimento necessario na programay80 para Windows

utilizando a linguagem C, com 0 Visual Basic e possivel 0 desenvolvimento de

aplicativos Windows com apenas algumas horas de aprendizagem (Massun, 1993),

e uma linguagem altamente interativa, 0 que torna 0 aprendizado mais facil e ao

rnesmo tempo mais produtivo. Fornece mecanismos faceis para 0 Intercarnbio

Dimlmico de Dados (DOE) e a Incorpora9ao e Vincula9ao de Objetos (OLE) entre os

aplicativos que suportam esses recursos (MASSUN, 1993).

2.7 BANCO DE DADOS

2.7.1 Oracle

Oracle foi 0 primeiro banco de dados relacional comercial que incorporou a

linguagem de acesso a dados SOL, padrao ANSI/ISO, apresentado em 1979 pela

empresa Silicon Valley, sua verS80 5 lanyada em 1985 que foi 0 primeiro sistema de

banco de dados cliente/servidor, que e um modelo de processamento de distribui9ao

das necessidades de processamento de uma aplica9ao de banco de dados

multiusuario par intermedio de alguns computadores ligados em rede, como PCs e

esta90es de trabalho. Oracle pode se tornar uma parte ativa das aplica90es,
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impondo regras de integridade de dados e de neg6cios pDr intermedio de ~metodos

declarativos", bern como par meio do mais abrangente e completo conjunto de

recursos de programa~aoda industria, como os procedimentos armazenados e as

gatilhos, inelui tambem recursos de banco de dados distribuido de padrao industrial,

facilitando 0 acesso a dados independente da plataforma utilizada. 0 Oracle faz todo

o tratamento do desempenho e seguranC;:8 no aces so concorrente de dadas, para as

aplicac;:oesde processamento de trans8c;:oes, 0 servidor paralelo do Oracle permite

que varias CPUs acessem um unico banco de dados(Steven, 1995).

2.7.2 Progress

Progress e urn banco de dados relacional de alto desempenho que pode gerenciar

desde de urn sistema monousuario em ambiente Windows ate sistemas pes ados de

multiprocessamento simetrico, suportando milhares de usuarios simultaneamente.

Caracteristicas:

Alta disponibilidade e absoluta confiabilidade;

Suporte a processamento de missoes criticas;

Excelente portabilidade de plataforma;

Interfaces abertas de elientes: ODBC, JDBC, ESOL;

Gerenciamento total de dados em ambientes WEB, eliente/servidor, hos/-

based ou misto.

Oferece flexibilidade essencial no desenvolvimento de solU90es de software,

proporcionando tanto uma interface de alta performance para 0 4GL Progress, bem

como aberta e baseada nos padroes SOL-92, provendo um ambiente aberto que

possibilita tanto uma integra<;:ao eficiente com a maioria das linguagens de

desenvolvimento incluindo as baseadas em conjunto de caracteres double-byte e



35

Unicode. 0 custo da licen9a atual do banco variando conforme configura9ao esta em

torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e em media R$ 2.000,00 (dois mil reais) a

licen9a por usuario.

Progress apresenta suporte para mais de 10.000 usuarios concorrentes e inumeros

"terabytes" de dad os possibilita um desenvolvimento de alta periormance com

capacidade produtiva de alta escala (Progress Corporation, 1995).

2.7.3 SYBASE SQL Server

SYBASE System de propriedade de Sybase Inc. teve lanvado sua primeira versao

no rr,'arcado em meados de 1987, foi 0 primeiro RDBMS projetado especialmente

para 0 processamento de transa90es em linha, e um banco de dados baseado no

Unix, porem existe versoes disponiveis para NetWare da Novell e para os sistemas

operacionais VAXNMS da Digital e Microsoft, e compativel com 0 padrao de SOL

ANSI-86, possui uma arquitetura multilinear no Sal Server, em que 0 servidor

executa como um 56 processo na plataforma hospedeira por consequencia possui

um 6timo desempenho, pode ter 2 bilhoes de tabelas com ate 250 colunas por

tabela, e ate 100 bancos de dad os pod em ser abertos ao mesmo tempo, cada

servidor esta limitado a 1024 conexoes simultaneas de usuarios (Salemi,1994).
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3 DESENVOLVIMENTO DO PROTOTIPO

o prot6tipo sera desenvolvido usanda a metodologia de desenvolvimento Waterfall,

pais esta metodologia foi a que melher S8 adaptou a forma de desenvolvimento do

prot6tipo e considerando que 0 trabalho sera desenvolvido par apenas uma pessoa

e trata-se de urn trabalho de conclusao de curso, algumas adapta<;6es fcram

necessaria na metodologia, tais como 0 aglutinamento das fases de codificac;ao e

teste os teste loram realizados juntamente com a trabalho de codilica98o do

software.

Fases do Desenvolvimento:

Requisitos;

Analise;

Projeto;

Codilicag8o;

Implantag8o;

Para a codificac;ao do software sera utilizada a linguagem de desenvolvimento

Progress 4GL, par ser uma ferramenta bastante amigavel e possuir urn born

ambiente de desenvolvimento e pelo fato desta linguagem ser de dominio do

desenvolvedor do sistema e apresentar total integrac;:ao com 0 Banco de Dados

Progress, escolhido para 0 armazenamento dos dados do prot6tipo proposto par ser

urn banco de dados bastante robusto e confiavel.
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3.1 REQUISITOS

./ Cadastrar cliente: no atendimento do cliente pelo telefone a vended or verificara

se a cliente jil possui cadastro no sistema, case negativo efetuara 0 cadastra,

preenchendo nome, endere,o, Bairro, CEP, telefone;

./ Fazer pedido do cliente: vendedor consulta itens solicitados pelo c1iente e efetua

a pedido. Confirmado 0 pedido do cliente 0 sistema ira verificar qual a [cja mais

pr6xima do destino da entrega. Inicialmente seria efetuado esta verifica<;:<3o

atraves do CEP do cliente, porem atraves do estudo da estrutura deste foi

constatado que urn unico c6digo de endere<;:amento postal passui areas de

grande abrang,mcia, impossibilitando uma boa defini,80 da area de entrega,

ocasionando uma rna escolha do ponto de saida da entrega, a solu<;:ao a ser

desenvolvida para delimitar a abrangemcia de cada loja sera atraves de bairros,

ou seja, cada loja ficara responsavel por bairros pna-definidos.

./ Cadastro de veiculos da empresa;

./ Cadastro de motoristas da empresa;

./ Verificar entregas pendentes no sistema: ap6s a definilyao da loja de saida da

entrega pelo sistema, levando em conta disponibilidade de estoque de cada loja,

o software indicara naquela loja que existe pedido pendente para entrega;

./ Preencher requisic;:ao de entregas: de posse do pedido as rnercadorias serao

separadas par urn funcionario encarregado e sera preenchido urn relat6rio de

entrega de mercadaria infarmando 0 c6digo do rnotorista, placa do autom6vel

utilizado para entrega, hora da saida, data da saida, c6digos dos pedidos a

serern entregues e quilornetragem de saida do veiculo. Atraves do controle da

quilometragem do veiculo sera efetuado pelo sistema uma verificac;:ao S8 algum

dos componentes do veiculo esta com quilometragem se aproximando da
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proxima traca. Se casa afrrmativo sera emitido uma tela de aviso que a

deterrninado componente tera que ser trocado .

.,/ Traca de componentes do veiculo: a cada traca de algum componente do veiculo

como 61eo lubrificante, pneu, filtra de ar, flltra de 6leo, sera efetuada 0 registro

desta traca informando qual a quilometragem atual do veiculo, perra trocada e

valor pago pelas pe9as.

3.2 ANALISE

o software de contrale de frota de veiculos e de entregas para autope9as, possuira

um modulo para registrar 0 pedido efetuado pelo cliente que ligou para 10iae no

momenta da finaliza9ao do pedido do cliente, efetuado pelo vendedor, 0 sistema

analisara 0 bairro do cliente e verificara qual a filial mais pr6xima para efetuar a

entrega naquele bairro e a disponibilidade dos produtos solicitados em estoque,

casa naD haja disponibilidade de petyas, identificara a filial rna is proxima e que

possua as mercadorias em estoque, a seguir urn exemplo:

Urn cliente que mora no bairre do Juveve liga para seu amigo e vendedor, que

trabalha na loia do Pinheirinho. Este vendedor registra 0 pedido e finaliza-o. Neste

momenta 0 software analisara qual loja mais pr6xima do cliente, verificando qual 0

bairro de residencia do cliente, contido no cadastre do cliente, identificando qual loja

e responsavel pelo grupo de bairros que encontra-se a da residencia do cliente, que

sera responsavel par efetuar a entrega, neste caso foi descoberto que e a loja do

Ahu que e a responsavel por atender 0 bairre do Juveve, entao envia urn aviso ao

vendedor que a loja mais pr6xima e a do Ahu e sera verificada a disponibilidade de

pel'as no estoque desta loia, porem esta 10ianao possui todas as pe9as pedidas

pelo cliente, portanto e emitido aviso que esta loia nao possui todas as pe9as e 0
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software ira verificar qual loja proxima possui, descobrindo que a loja do Bacacheri

possui todas as pec;::as, neste casa a entrega sera direcionada para esta Icja.

Mantera tambem urn contrale per quilometragem de cada traca de 6leo, filtro de

61eo, filtro de ar e amortecedor dos veiculos, utilizado para verificar a necessidade

da proxima traca, quando 0 funcionario de expedic;::ao for efetuar 0 lanc;::amento de

uma entrega, sera obrigatorio 0 preenchimento da quilometragem atual do veiculo

utilizado, neste momento 0 software fara uma analise, confrontando quilometragem

atual do veiculo, quilometragem da ultima troca da pe9a, quantidade de quil6metras

rodados para a pr6xima traca e quilometragem para aviso da traca, cadastrado no

modulo de parametrizac;::ao do software, exemplificando:

;.. Quilometragem atual do veiculo inform ado na hora do lanc;amento da

entrega: 123.900;

;.. Quilometragem do veiculo na ultima troca de 6leo, adquirido pelo software

no cadastro de traeas de pe9as: 120.000;

:..- Quantidade de quil6metros rodados para proxima troca de oleo, cadastrado

no modulo de parametrizac;ao do software: 4.000;

.,. Quantidade de quil6metros para avisar antes de alcan<;:ar a proxima troca,

cadastrado no m6dulo de parametriza9ao do software: 200;

:..- Neste exemple e software enviara um aviso em tela para a funcionarie

efetuar traea de 61eo pais 123.900 e maior que 123.800 alcan9ado com 0

seguinte calculo 120.000 + 4.000 - 200 = 123.800.

3.3 PROJETO

A seguir sera apresentado os diagramas do projeto:
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3.3.1 Diagrama de Fluxo de Dado
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Figura 9: Diagrama FluXQde dados sistema de entrega e manuten~ao
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Figura 10: Diagrama Fluxo de dados sistema de entrega e mamJten<;30



3.3.2 Diagrama de Entidade Relacionamento
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Figura 11: Diagrama de entidade relacionamento
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3.3.3 Diciomirio de Dados

Tabela tb-pessoa

Nome Atributo Tipo Tamanho Descricao
Codigo Numerico (6) C6digo da pessoa cadastrado
Nome Caracter 40 Nome da pessoa cadastrado
Rua Caracter 30 Rua da residencia da Dessoa
Bairro Caracter (25) Bairro da resid€!ncia da pessoa
Cidade Caracter 25 Cidade da residemcia da pessoa

UF Caracter 2 Unidade de Federacao da Dessoa
CEP Numerico 8 C6digo de enderecamento postal da pessoa
Fone Caracter 13 Telefone da pessoa
eli-mot L6gico Yeslno Indica se a cadastro e de urn cliente au

motorista
Tabela 1: Dicionario de Dados - tabela pessoa

Tabela tb-veiculo

Nome Atributo Tipo Tamanho Descricao
Placa Caracter at Placa do veiculo cadastrado

Descricao Caracter 30 Oescricao do veiculo cactastrado
Marca Caracter 20 Marca do veiculo
Ano Numerico (4) Ano de fabricacao do veiculo

Tabela 2. Dlclonano de Oados tabela velculo

Tabela tb-peca

Nome Atributo Tipo Tamanho Descricao
Codiao Numerico 8 C6diao da Deca cadastrada

Descricao Caracter 40 Descricao da peca cadastrada
Unidade Caracter (2) Unidade de venda da pe,a pode ser jogo =

ia. peca = PC, Dar = Dr
Preco Numerico (9) Preco de venda da peca

Tabela 3: DICIonano de Dades - tabela per;a

Tabela tb-estoaue

Nome Atributo Tipo Tamanho Descricao
Codigo Numerico (8) C6digo da pe,a cadastrada
Filial Numerico 3 Numero da filial do estoQue da peca

Quantidade Numerico (8) Quantidade em estoque da peca

Tabela 4: Dicionario de Oados - tabela estoque
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Tabela tb-cab-pedido
Nome Atributo Tipo Tamanho Oescricao

Cod-ped Numerico 6 C6diQo do pedido reQistrado
Cod-cli Numerico 6 C6dioo do cliente aue efetuou 0 Dedido
Filial Numerico (3) Numero da filial que registrou 0 pedido

Filial-entreQ Numerico 3 Ntimero da filial que realizara a entreqa
Data Data 8 Data do reaistro do Dedido
Valor Numerico (9 Valor total do pedido reQistrado

Entreoar L6cico Yes/no Indica se 0 pedido e para ser entreoue
Entregue L6gico Yes/no Indica se 0 pedido jil foi entregue ou nao

Tabela 5. DIClonano de Dados - tabela cabeca1ho pedldo

Tabela tb-item-ped
Nome Atributo Tipo Tamanho Oescricao

Cod-ped Numerico 6 C6diQo do pedido reQistrado
Codico Numerico 9 C6dieo do Droduto

Quantidade Numerico (8) Quantidade do item a ser entreQue
Valor Numerico 9 Valor total do item a ser entreeue
Data Numerico (8) Data do registro do pedido

Tabela 6. Dlelonano de Oados - tabela lIens do pedldo

Tabela tb-entreQa
Nome Atributo Tipo Tamanho Oescricao

Num-rel Numerico 6 Numero do rela16rio de entreQa
Filial Numerico (3) Numero da filial que efetuaril a entrega

Dt-saida Numercio 8 Data da saida da entree a
Dt-retorno Numerico (8) Data do retorno do veiculo da entreQa
Km-saida Numerico (6) Quilometragem de saida para entrega do

veiculo
Km-retorno Numerico (6) Quilometragem de retorno do veicul0 da

entrega
Hr-saida Numerico 6 Hera da saida da entreoa
Hr-retorno Numercio 6 Hera do retorno do veiculo da entrega

Placa Caracter 7 Placa do veiculo eue efetuou a entree a
Cod-mot Numerico 6 C6dieo do motorista Que efetuou a entrega
Entregue L6gico Yes/no Indica S8 a ja foi efetuada a entrega e dado

baixa no relat6rio
-Tabela 7. Dlclonano de Dados tabela entrega
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Tabela tb-item-ent
Nome Atributo Tipo Tamanho Descricao

Num-rel Numerico 6 Numero do relatorio de entreqa
Dt-saida Numerico (8) Data da saida da entrega
Cod-oed Numerico 6 C6dieo do oed ida que se refere a entreea
Filial-vda Numerico 3 Filial aue efetuou a venda

Tabela 8. Dlclonano de Dados tabela Itens da entrega

Tabela tb-troca-peca
Nome Atributo Tipo Tamanho Descricao

Cod-oeca Numerico 3 C6diao da oeca trocada
Placa Caracter (7) Placa do veiculo que S8 refere a troca de

peca
Km-troca Numerico 6 Quilometraeem do veiculo na troca da oeca
Descricao Caracter (30) Descri,ao da troca da peca

Valor Numerico 9 Valor total da peca trocada
Dt-troca Numerico (8) Data da troca da p~a

Sea Numerico 8 Sequenciador de troca de peca
Tabela 9. DIClonc!mo de Oados - tabela troca de p~as

Tabela tb-parame-peca
Nome Atributo Tipo Tamanho Descri<;ao

Cod-oeca Numerico 3 C6dieo do cadastro da oeca
Desc-pe,a Caracter (20) Descri,ao da pe~,a cadastrada
Km-troca Numerico (6) Quantidade de quill6metros para eetuar a

troca
Km-aviso Numerico (6) Quantidade de quil6metros antes de veneer

o prazo de troca que 0 sistema comeyara a
emitir 0 aviso

Tabela 10: Dicionario de Oados - tabela parametriza<;ao de pecas
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3.3.4 Telas do Sistema

A seguir sera apresentada e descrita as telas do software Sistema de Contrale de

Freta de Veiculos e Contrale de Entrega para Autopevas.

3.3.4.1 Tela de entrada do sistema

A figura 9 mostra a tela de entrada do Sistema de Contra Ie de Frota de Veiculos e

Contrale de Entrega para Autopec;:as, esta tela dara acesso a todos os Qutros

m6dulos do sistema, com a seguinte divisao:

Vendas:

o Cadastro de Cliente;

Pedido de Cliente;

Expedigao;

o Cadastro de Motorista;

o Cadastre de Veiculo;

Entregas;

o Manutengao de Pegas;

Relat6rios:

o Entregas;

o Manutenc;:ao;

Parametrizac;:ao:

o Traca de Pegas;

Para que 0 funcionario consiga entrar em qualquer m6dulo devera ser escolhida em

qual filial ele esta trabalhando.
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Figura 12 Tela de entrada do Prototfpo, Indlcar qual a filial a trabalhar

3.3.4.2 Tela de cadastre de c1iente

A figura 10 mostra a tela principal do m6dulo de cadastre de cliente para efetuar urn

cadastr~ 0 vendedor devera informar alguns dados basicos do cliente como: 0 nome

do ciiente, enderel'o, bairro, CEP, telefone. Este modulo permite tambem a consulta

do cadastro do cliente, alterac;:ao e exclusao.



TeIeIOfIII B";",,

'1-25&9B90IRebou<vat
258'(l996 eOQUei~
~J!U:"",..,.:..ru
2'5--56'57 Vltlzabel
41-2301·5656 A""~V,,,de
257-8897 BooVISIII

ArMIdDFlllilatCiomet

J.vbasP""","'"
FabioM~~e.G",cia
G•.•••••.••••.M.ochod<i

Wagrle,Jo.e
AittonMMiu

Getu50V",g~ •. 1209
J..oo.icabeir~ •. 25
Odelefaluch.l0

j~:;:~:.~I' 28

JooeCitll1.20

48

A figura 11 mostra 0 m6dulo aonde sera efetuado 0 pedido do cliente, para isto 0

Figura 13: Tela de cadaslro de clienle.

3.3.4.3 Tela de Pedido

vendedor devera informar 0 c6digo do cliente, que ja devera estar cadastrado no

sistema e incluir as mercadorias solicitadas selecionando na lista de mercadorias

que sao comercializadas na autope9as, apos incluidas todas as mercadorias 0

vendedor ira finalizar a pedido. Apos a clique no batao de finaliza9ao do pedido 0

sistema fara uma analise para descobrir em qual grupo de bairro esta contido 0

bairro referido no cadastro do cliente, chegando-se assim a loja responsavel par

atender este bairro que sera 0 ponto de saida de entrega mais proxima do endere90

do cliente. Apos descoberto 0 ponto de saida a sistema fara uma analise S8 as

mercadorias pedidas estao disponiveis em estoque desta loja, caso negativ~, 0

sistema ira verificar de urn grupo pre definido de lojas mais proximas, qual delas
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possuem todos as itens do pedido em estoque, informando qual das lojas podera

efetuar a entrega aD vendedor.

COOIGOQJENTE:IOOOOll HOIolE:""IFabio"'·"'"L_='G"'.cccio---- -AJ ~

PEDIDD NOt.4EAO: 15

Este modulo e composto por duas telas principais, a primeira representada pela

figura 12, passui um sinal que estara verde quando a filial possuir alguma entrega

pendente ha ser lanvada, caso 0 sinal esteja vermelho indicando que a filial naD

passui nenhuma entrega a ser efetuada. Esta tela serve de entrada para 0

lanyamento e baixa de entregas, escolhidas pelos respectivos bot6es localizados no

inferior da tela.

Figura 14: Tela de pedido de mercadorias.

3.3.4.4 Tela de Lanc;:amento de Entrega
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A figura 13 representa a tela onde sera lanc;:ada as entregas pendentes, para isso a

Figura 15: Tela de lanQamento de entrega.

3.3.4.5 Tela de Inclusao dos pedidos no relatorio de entregas

funcioniuio de expedic;:ao devera informar 0 veicuJo a ser utiJizado na entrega, a

motorista que efetuara a entrega, data de saida, hora de saida e quilometragem de

saida para entrega do veiculo, clicando no batao uBuscar Entrega" aparecera a lista

de todas as entregas pendentes para aquela filial, ao terminar os lanc;:amentos a

funcionario devera clicar no batao "Finalizar Entrega" ap6s isso a batao para imprimir

o relatorio de entrega ficara habilitado. Quando 0 motorista voltar da entrega

devolvera 0 relatorio de entrega com 0 horario de chegada, data de chegada e

quilometragem de chegada que serao informadas para efetuar a baixa da entrega

que foi lan,ada no sistema.
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Figura 16. Tela de mclusao dos pedldos para entrega e balxa do rela!6no de entrega

3.3.4.6 Tela de Relat6rio de Entrega

A figura 14 demonstra urn relat6rio de entrega geradc pelo procedimento de

lan~amento de entrega dissertado no t6pico anterior, este relat6rio devera

acompanhar 0 motorista no momento da entrega, para este ser impressa e

necessaria apenas urn clique no batao "Imprimir".
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Figura 17. Relat6no de Entregas Lanr;:adas.

3.3.4.7 Tela de Cadastro de Veiculos
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.r;

A figura 15 mostra a tela que sera usada para 0 cadastro da frota de veiculos da

empresa, este m6dulo disponibiliza as opyoes de inclusao, alterayao de um cadastro

ja existente, consulta e exclusao. Para incluir um veiculo na frota da empresa e

ana e marca.

necessario clicar no botao incluir e fornecer a placa do veiculo, descriyao do veiculo,
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A figura 16 mostra a tela de cadastre de motoristas da empresa, com as oPvoes de

Figura 18: Tela de cadastre de veiculo.

3.3.4.8 Tela de Cadastre de Motorista

incluS8o, alterav8o, exclusao e exclusao. Para efetuar 0 cadastre de um funcionario

e necessaria a inclus80 dos seguintes dados: nome do motorista, enderevo

residencial, bairro, cep, cidade, estado, telefone.
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A figura 17 mostra a tela onde e feita a inclusao de pec;:as que serao trocadas na

frota de veiculo da empresa, para incluir uma nova pec;:a devera ser informada a sua

Figura 19: Tela de cadastr~ de motorista.

3.3.4.9 Tela de Cadastro e Parametriza9ao de Pe9as

descric;:ao, quantidade de quil6metros que devera ser feita a troca desta pe9a e

quantidade de quil6metros que se deseje que 0 sistema emita urn aviso para

funcionario de expedic;:ao providenciar a troca antes de alcanc;:ar a quilometragem da

troca.
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A figura 18 mostra 0 m6dulo de troca de peryas de veiculo, nela 0 funcionario fara 0

~I

registro das peryas trocadas no veiculo, informando a placa do veiculo que foi feita a

troca de perya, escolher na lista das peryas pre-cadastradas no sistema, qual peya foi

Figura 20. Tela de Cadastre e Parametnzaryae de Peryas.

3.3.4.10 Tela de Manuten9ao de Veiculos

trocada, aD ser feita a escolha 0 sistema mostrara a data e quilometragem do veiculo

na ultima troca desta perya, e sera necessaria a inclusao da data e quilometragem do

veiculo da troca, descriry<3o da troca efetuada e 0 valor da perya trocada.
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Figura 21: Tela de Manutentyao de veiculo.

3.3.4.11 Tela de Relat6rio de Entregas
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A figura 22 mostra a tela principal para emissao de relat6rio de entregas. Este

relatorio pode ser emitido de duas formas:

pela matorista selecianado no period a de datas escalhido;

., Relat6rio de entregas par matarista: mostrara todas as entregas efetuada

r Relat6rio de entregas par veiculo: mostrara todas as entregas efetuadas

utilizando 0 veiculo selecionado no period a de datas escolhido.
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Figura 22: Tela de relat6rio de entregas,

3.3.4.12 Tela de Relat6rio de Manuten<;:ao de veiculos
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A figura 23 mostra a tela para pedido de emissao de relat6rio do hist6rico de

manutenyc30 de veiculo, a funcionario devera selecionar a vefculo que deseja

peyas efetuadas para aquele veiculo, totalizando 0 valor das peyas trocadas.

verificar a consulta e 0 sistema emitira um relat6rio com os hist6ricos de troca de
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Figura 23: Tela de relat6rio de hist6rico de manuten~o de pecas.

3.4 IMPLANTAc;:Ao
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Para 0 software de controle de frota de veiculos e controle de entregas para

autope~as funcionar em rede e necessaria a instala9ao de um servidor, aonde

devera ser instalado a banco de dados Progress e as demais esta90es de trabalho

que devem estar instaladas e configuradas em reds. Nas esta90es de trabalho

executara a c6digo.

fiearaa as e6digo fonte pre-eompilado do sistema e a Run Time Progress Client que

encontra-se a banco de dados Progress.

Toda requisi980 efetuada pelo sistema de dados sera buseado no servidor aonde
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4CONCLusAo

Com 0 desenvolvimento deste projeto foi pretend ida alcam;ar a soluyao para uma

empresa de autopec;as reduzir custos de manutenc;ao da frota de veiculos, criando

urn controle de manutenc;:ao peri6dica dos veiculos e reduzir custos e tempo de

entrega de mercadorias solicitadas per clientes, aumentando a satisfa'tao e

fidelidade de seus clientes.

Para 0 desenvolvimento deste trabalho fcram estudados as componentes que

devem serem trocados no veiculo, e qual a periodicidade de troca aconselhada

pelos fabricantes, evitando desgastes prematuro do veiculo e posteriores gastos

elevados e transtornos com a falta de manutenc;ao do veiculo. Foi estudado a

estrutura do c6digo de enderec;amento postal para tentar resolver a problema do

melhor ponto de entrega, porem chegou-se a conclusao que nao seria possivel a

divisao da cidade com este c6digo, pelo fato que apenas um c6digo pode englobar

uma grande area irregular da cidade. Portanto para a SOlUy80 deste problema foi

utilizado a divisao da cidade por grupos de bairros fazendo com que um determinado

ponto de venda seja a responsavel por atender um grupo de bairros pre-definidos.

Atraves do estudo das metodologias, foi elaborada a adaptagao da metodologia

Waterfall para utilizagao no desenvolvimento do prot6tipo, alcangando uma melhor

pradutividade na analise e desenvolvimento do prot6tipo.

Todas as linguagens de desenvolvimento e banco de dados estudados neste

trabalho viabilizariam a codificagao do prot6tipo, porem foi escolhida a linguagem

4GL Progress e banco de dados Progress pela familiaridade do desenvolvedor com

estas ferramentas, a utilizac;ao deste conjunto de ferramentas trouxe a grande

vantagem de portabilidade do sistema, pois este podera ser utilizado em qualquer

sistema operacional homologado para esta ferramenta, ja que para radar 0 sistema e
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necessaria somente 0 codigo fonte pre-compilado e a instala9ao do Run Time

Progress Client, que fara a interpretac;ao dos comandos para arquitetura da maquina

instalada.

A SOIUC;20 encontrada para 0 problema do ponto de entrega mais proximo

apresentou a desvantagem que algumas vezes 0 bairro mais proximo naD seja

necessaria mente 0 mais viavel para a entrega por ter a necessidade de atravessar

areas de trafego muito intenso, ruas de dificil acesso e Quiros fatores que naD foram

considerados neste prot6tipo.

A contribuic;ao cientifica trazida por esle projeto de desenvolvimento pode S8 dizer

que foi encontro uma solUl;:ao simples e de pouco custo de processamento de

maquina para urn problema que e normalmente reso[vido com a utiliza9ao de

algoritmos complexos de processamento.



61

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BOBROWSKI, Steven M. Dominado 0 Oracle7 & Cliente/Servidor, MKRON Books do
Brasil Editora Ltda. Sao Paulo, 1995.

CUNHA, C.B. (1991) Algorilmos para roteamento e programagBo para veiculos no
contexto para distribuigBo fisica. Sao Paulo: EPUSP, Departamento de Engenharia
de Transportes. 178p. (Disserta9ao de Mestrado).

Estrutura do C6digo Postal de Endere9amento, Pogina dos Correios,
www correjos com br.

HOLZNER, Steven, Visual 6 ProgramagBo Basica, Editora Ciemcia Moderna Ltda,
Rio de Janeiro, 1999.

MASSUN, Ignacio C.M., Visual Basic 3.0 simples e objelivo, 4' ed.Editora Erica Ltda,
Sao Paulo, 1993.

Metodologia Waterfall, Pagina http://www.heptagon.com.br/metodolwaterfall.htm.

PRESSMAN, Roger S., Engenharia de Software, 3' ed. Makran Books do Brasil
Editora Ltda. 1995, pag. 32, 33, 34, 35, 232, 233, 416, 417, 418, 675, 676, 677.

Progress Language Reference Vol. 1, Progress Corporation, September, Printed in
U.S.A. 1994.

Progress System Administration Guide, Progress Corporation, October, Printed in
U.SA 1995.

Progress System Administration Reference, Progress Corporation, October, Printed
in U.SA 1995.

PUGLIESI, Marcio e Equipe Tecnica Hemus, Manual Completo do Autom6vel,
Hemus Editora Limitada, 2000.

REZENDE, Denis Alcides, Engenharia de Softwares e Sistemas de InfonnagBo, 2'
ed. Brasport, 2002.

SALEMI, Joe, Cliente/Servidor com SYBASE SQL Server, Livraria e Editora Infobook
SA Sao Paulo,1994.

SOLOMON, M.M. (1986) On the Worst-case performance of some heuristics for the
vehicle routing and scheduling with time windows constraints. Networks, v.16, p.161
-174.

SCHILDT, Herbert, C Compteto e Total, 3' ed. Pearson Education do Brasil SA Sao
Paulo, 1997.

http://www.heptagon.com.br/metodolwaterfall.htm.


62

YOURDON, Edward Analise Estruturada Modema, 11' ed. Editora Campus Ltda, Rio
de Janeiro, 1990.


