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Resumo:  
O objetivo deste trabalho é disponibilizar através da Internet um serviço de otimização de rotas entre 
pontos de origem e destino, no campus da UNISINOS. Para tanto, são utilizados dados provenientes 
de um mapeamento topográfico do campus, a fim de identificar os caminhos existentes e suas 
respectivas distâncias. Os caminhos foram modelados através de nodos (pontos de interesse) e arestas 
(caminhos dentro do campus entre os pontos), formando estruturas de rede. Para otimizar as rotas 
entre os diversos pontos dentro do campus foi feita implementação do Algortimo de Caminho Crítico 
de Dijkstra em linguagem PERL. Essa implementação contempla dois objetivos: minimizar a distância 
de caminhada entre dois pontos ou maximizar caminho com áreas cobertas. A interface HTML 
consiste de um mapa do campus onde estão representados os pontos de interesse. A execução do 
Algoritmo faz com que o caminho a ser percorrido possa ser visualmente identificado. Para a 
implementação deste mapa foram utilizados recursos de filme Flash com Action Script.  
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Abstract: 
The objective of this work is to make available an Internet Service for initial-final nodes path 
optimization, located at UNISINOS campus. Therefore, it’s used campus topographical mapping data, 
which identifies the existing paths and its distances. The paths were modeling using nodes (interesting 
points) and edges (paths linking the interesting points) notation, which represents a net structure. 
Using PERL language it was implemented the Dijkstra’s Critical Path Algorithm, which optimizes a 
specific route among the interesting points. The implementation optimizes two different goals: 
distance path minimization or covered area maximization. A campus map, which belongs to the 
HTML interface, has the interest point’s draws. The Algorithm execution makes visible the path 
between two interesting points. In the implementation of the map was used Flash film with Action 
Script. 
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