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Resumo 

 

O objetivo deste Projeto consiste na criação de uma Windows Form Aplication 

conciliada com tecnologias de Virtualização, esta será acedida por uma máquina Cliente, 

e a sua base de dados estará alojada num servidor SQL. 

É utilizado um laboratório que consiste em um Controlador de Domínio – para a 

gestão de todos os recursos e utilizadores do Domínio, um Servidor SQL – para 

armazenamento da base de dados, assim como a plataforma para a criação da mesma 

(Microsoft SQL Management Studio), uma Máquina Cliente – onde é executada a 

aplicação. 

Através da configuração de todo o laboratório e estando todas as máquinas no 

mesmo domínio, conclui-se que, através de uma Windows Form Application, é possível 

aceder e manipular a informação da base de dados alojada num servidor SQL.  

Palavras-Chave: Virtualização; Windows Server 2012; SQL; C#  
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Abstract  

The purpose of this Project is to create a Windows Form Application reconciled 

with Virtualization technologies, this will be accessed by a Client machine, and its 

database will be stored on a SQL server. 

A laboratory is used consisting of a Domain Controller - for the management of 

all the resources and users of the Domain, a SQL Server - for storage of the database, as 

well as the platform for its creation (Microsoft SQL Management Studio) , a Client 

Machine - where the application runs. 

Through the configuration of the entire laboratory and all machines in the same 

domain, it is concluded that through a Windows Form Application, it is possible to access 

and manipulate the information of the database hosted in a SQL server. 

Keywords: Virtualização; Windows Server 2012; SQL; C#  
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Introdução  

 

 Em meados dos anos 60, a IBM desenvolveu soluções de Time-sharing, isto é, a 

partilha de recursos de computação entre utilizadores, onde teoricamente, se verifica a 

utilização de Virtualização há mais de 50 anos. A temática da Virtualização e Cloud 

Computing, é utilizada hoje em dia em várias soluções informáticas, como por exemplo 

em aplicações, gestão de servidores, armazenamento. 

O objetivo deste Projeto consiste em desenvolver uma aplicação em redes 

informáticas estruturadas que irá permitir ter contacto com vários recursos informáticos, 

desde toda a configuração de uma rede local, a criação de máquinas virtuais, a criação de 

uma base de dados ao desenvolvimento aplicacional, tornando possível pôr em prática 

soluções de partilha de informação com o objetivo de manipular e armazenar dados 

através de uma Windows Form Application.  

Toda a contextualização dos conceitos abordados no Projeto, desde a produção do 

ambiente servidor, a promoção de um controlo de domínio, a criação e alojamento da 

base de dados e o código de programação utilizado, será especificado no 

Desenvolvimento do mesmo, de forma lógica e cronológica de todos os passos 

necessários para a implementação e para o progresso do Projeto.  
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Estado da Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Planeamento não é uma tentativa de dizer o que vai acontecer, é um 

instrumento para raciocinar agora sobre que trabalhos e ações serão necessários hoje, para 

merecerem um futuro, onde o produto final do Planeamento não é a informação: é sempre 

o trabalho (Drucker,1992) 
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Servidores  

 

Um servidor, como o próprio nome indica, é um sistema de computação 

centralizada que fornece diferentes serviços a uma rede de computadores, o tipo de 

servidor difere do tipo de serviço que fornece. Os computadores que têm acesso aos 

serviços de um servidor são chamados de clientes. A necessidade de dedicar máquinas 

para prestar serviços de suporte às redes, surgiu com o crescimento das redes de 

computadores e nomeadamente da Internet. (Tatica Solutions, 2018) 

Alguns tipos de servidores são por exemplo, o Servidor Fax - utilizado para 

transmissão e receção automatizada de fax por uma rede de Internet, o Servidor Web - é 

responsável pelo armazenamento de páginas web, o Servidor de Base de Dados - possui 

e manipula informações contidas numa determinada base de dados, o Servidor DNS - 

responsável pela conversão de nomes em endereços IP, e vice-versa, o Servidor Proxy - 

atua como cachet, ao armazenar páginas da internet recém visitadas e o Servidor de 

Virtualização - permite a criação de máquinas virtuais, compartilhando o mesmo 

hardware. (Tec Spirited, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Windows Server 2012 R2 

 

O Windows Server 2012 R2 é um sistema operativo destinado para servidores, que 

entre outros propósitos, é responsável por gerenciar redes de computadores, acesso a 

domínios, compartilhamento de informação ou hospedagem de sites.  

As edições do Windows Server Server 2012 R2 são,  Datacenter este destinado a 

ambientes de cloud privada ou híbrida, é a versão mais completa da edição de 2012 a 

Standart que possui todas as funcionalidades como o Datacenter, mas é idealizado para 

ambientes não-virtualizados, o Essentials destinado a redes mais pequenas, limitada a 25 

contas de usuários e a versão Foundation, destinado também para redes mais pequenas, 

limitada a 15 contas de usuários; (Rosa, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Capacidades do Windows Server 2012 R2 (Microsoft, 2011) 
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Active Directory 

 

Ao mencionar o Windows Server 2012 R2 é necessário referir o Active Directory, 

provavelmente o ex-libris deste Sistema Operativo de servidores. Surge como uma 

solução de autenticação e de serviço de diretório, oferecendo ao administrador de redes, 

um ponto central de gestão de recursos, tais como utilizadores, computadores, 

impressoras etc. Na ótica do utilizador, a utilidade está no acesso a essa informação 

organizada desses mesmos recursos, desde que tenha acesso para tal. O Active Directory, 

é baseado num serviço de diretório em LDAP, mas com uma terminologia muito própria, 

mas tal como nesse mesmo protocolo existe o conceito de schema, que explicita os objetos 

que estão disponíveis no diretório, sendo possível adicionar classes e atributos específicos 

aos diversos objetos armazenados no AD.  (Devmedia, 2018) 

 

Domain Controller e Global Catalog  

 

Implementar domínios é uma característica em ambientes servidores do Windows. 

Não é por acaso que, para promover um Domain Controller, seja exigida a instalação do 

AD. Este pode ser definido como um servidor que está capacitado para exercer, entre 

outras funções, a função de validação de credenciais de utilizadores de um domínio. 

Habitualmente, este é o primeiro servidor a ser configurado numa forest, sendo também 

um Global Catalog Server, por conter o Global Catalog do domínio, onde faz todo o 

sentido, pois o GC contém informação de todos os objetos existentes no diretório, e é 

neste contexto que o AD é responsável pela gestão e manutenção de todos estes processos. 

(Jump Cloud, 2017) 
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Trees e Forest 

 

Uma floresta é um conjunto de árvores, trees, é a nomenclatura utilizada em 

ambiente servidor. O topo da estrutura do Active Directory é uma forest, que contém 

todos os objectos, OU’s, domínios, atributos, isto tudo de uma forma hierárquica e 

organizada por trees. Este é um modelo bastante utilizado em empresas/instituições que 

partilham recursos, mas pretendem manter alguma autonomia de identidade em relação à 

outra. (Quora, 2018)  

Replication 

 

Nas redes de grande dimensão, é habitual haver vários Domain Controllers, e 

como teoricamente todos os utilizadores se podem conectar a qualquer DC, seja para 

autenticação seja para obter informações, é necessário que cada um dos servidores do 

domínio estejam atualizados e sincronizados, esta atualização é chamada por replication. 

Um DC solicita novas informações de outro DC diferente frequentemente, para que as 

alterações feitas na rede sejam “acompanhadas” por todos os DC e assim manter a rede 

funcional e sincronizada. (Safari Books, 2017) 

Vantagens do Active Directory  

 

As vantagens deste diretório integrado no Windows Server são inúmeras, este 

suporta protocolos de autenticação como Kerberos, SSL e certificados X.509, a 

escalabilidade é um dos poderosos recursos do Active Directory, permitindo adicionar 

novos Domain Controllers, a replicação de informação entre Domain Controllers permite 

um aumento de eficácia, a integração do DNS é fundamental, é menos uma preocupação 

para o administrador de redes que não necessita de tabelas de conversão, para a 

interpretação de IP’s, a administração de recursos é baseada em políticas e a organização 

de unidades é estruturada hierarquicamente. (Pplware, 2018) 
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Virtualização 

 

Apesar de se associar a Virtualização a uma ferramenta recente na área TIC, não 

é todo o caso. A virtualização surgiu na década de 1960, e é extramente importante no 

mundo digital dos dias de hoje. O conceito é definido como uma solução computacional 

que permite a execução de vários sistemas operativos a partir de uma única máquina 

física. (VMware, 2017) 

Os benefícios de usar a Virtualização são, um melhor aproveitamento da 

infraestrutura física existente, são necessárias menos recursos físicos, o gerenciamento 

centralizado a rápida implementação, toda a diversidade de plataformas, a existência de 

ambiente de testes, a segurança e confiabilidade, a migração e ampliação de 

infraestruturas. Para haver virtualização, é necessário haver um host e um guest, onde o 

primeiro é o sistema operativo executado na máquina física, e o segundo é o sistema 

virtualizado. A plataforma onde ocorre o ambiente de virtualização é chamado de 

hypervisor. (Neto, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Esquema de Virtualização (Infotech,2013) 
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Hyper-V  

 

Num ambiente virtualizado, é necessária uma plataforma que faça a ponte entre o 

hardware e o software, nomeadamente as máquinas virtuais, com os recursos físicos do 

host em que estão hospedadas. (Rosa, 2013) 

O Hyper-V, da Microsoft, pode executar vários sistemas operativos num único 

computador, de maneira a isolar as diferentes máquinas virtuais, umas das outras assim 

como, Live Migration que permite a transferência de uma máquina virtual de um host 

para outro usando o Failover Cluster, mas mantendo o disco no mesmo lugar, ou seja, na 

Storage, permite  utilizar o Hyper-V Replica a replicação instantânea de um host para 

outro, e caso o primeiro caia, o segundo estará disponível, utilizar Storage Pools que é 

um conceito que permite criar grupos de discos com diferentes finalidades numa interface 

simples Cluster Shared Volume, que suporta replicação built-in, e oferece a opção de 

snapshot de hardware, permite utilizar o Hyper-V Network Virtualization usado para 

migrar toda a rede para a cloud, sem existir nenhum conflito. Assim, o Hyper-V, está 

totalmente preparado para um ambiente de cloud, seja ela pública, híbrida ou privada 

(Microsoft,2018)  
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SQL  

 

O SQL, da sigla inglesa Structured Query Language, que significa, Linguagem de 

Consulta Estruturada, que é a linguagem padrão no que toca a gerenciamento de base de 

dados baseados no modelo relacional. Surgiu em 1974 nos laboratórios da IBM, 

inicialmente denominado de SYSTEM R. e foi criado com base em um artigo de 1970 

escrito por Edgar F. Codd. É utlizado para executar várias tarefas, das quais como, inserir 

e alterar registos, criar objetos numa base de dados, consultar informações, controlar 

transações, etc. (Escola Linux, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura da linguagem SQL (Devmedia,2017) 
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Microsoft SQL Server  

 

Atualmente no mercado das IT’s, existem inúmeras soluções no que toca a 

Sistemas de Gestão de Base da Dados, onde maior parte utilizam a linguagem padrão 

acima referida, a linguagem SQL. (Riministreet,2017) 

O Microsoft SQL Server é um Sistema de Gestão de Base de Dados criado em 

parceria com a SYBASE em 1988, onde a sua principal função é armazenar e recuperar 

dados solicitados por outro objeto, hoj em dia existem várias versões do Microsoft SQL 

Server, assim como a Enterprise: destinado a grandes organizações, que necessitem de 

utilizar todos os recursos disponíveis do SQL Server; a versão Standart: deestinado para 

pequenas e médias organizações que não necessitem de utilizar todos os recursos do SQL 

Server; Workgroup: utilizado em pequenos projetos com features limitadas; a versão 

Express: trata-se de uma versão gratuita do SQL Server, destinado a operações básicas; 

Compact: Destinado a aplicações com bases de dados embutidas, por exemplo as 

aplicações para dispositivos móveis; e por fim a versão Developer: destinado ao uso de 

desenvolvedores de aplicações, não pode ser utilizada em ambientes de produção. ( SQL 

Core, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Arquitetura da Instância do SQL Server (Microsoft,2017) 
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ADO.NET  

 

É um conjunto de classes do .NET Framework, desenvolvido com o intuito de 

facilitar o acesso de aplicações às bases de dados, como por exemplo, o Acess, SQL 

Server, MySQL. Este acesso em ambiente desconectado, é utilizado para manipular os 

dados, não sendo necessário manter uma conexão ativa com a principal fonte da base de 

dados, o ADO.NET faz uma unificação nativa em XML, facilitando a interoperabilidade. 

É também possível manter os dados em cache, de maneira a melhorar a performance das 

aplicações ASP.NET, assim como que permite escalabilidade através de recursos como o 

pooling de conexões e de dados desconectados. (Linha de Código, 2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Arquitetura ADO.NET ( LinhadeCódigo,2018) 
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Discussão  

 

É essencial ter uma linha condutora e perceber todos os componentes necessários 

para o desenvolvimento de uma aplicação informática inserida numa rede virtual 

estruturada, a teoria, antes da prática. O mínimo pormenor é importante numa 

configuração de uma rede e no desenvolvimento aplicacional, por vezes pequenas coisas 

fazem com que os recursos não funcionem, ou não funcionem bem, e a capacidade de 

investigação, procura de soluções, o perceber como tudo acontece é importante para não 

cometer erros. Entender como funciona o Windows Server, englobado com todas as 

configurações de Active Directory, a tecnologia de virtualização com o Hyper-V, o SQL 

num servidor SQL, a plataforma ADO.NET, faz com que todas as peças encaixem, com 

o intuito de obter um resultado final que é, neste caso, uma Windows Form Application 

conectada a uma base de dados, inserida num laboratório virtual,   
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Contextualização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

No mundo empresarial são utilizadas soluções de ambiente virtualizado, 

principalmente híbridos, complementando os recursos on-premise com recursos on-cloud 

oferecendo várias vantagens, mas principalmente elasticidade e escalabilidade de 

recursos, na ótica do administrador de redes, as ferramentas disponibilizadas, como por 

exemplo o Hyper-V, o Azure, que utilizam tecnologias de Virtualização e Cloud 

Computing, optimizou a gestão de recursos de um domínio.   

A utilização de Aplicações com serviços da cloud estão presentes no dia-a-dia do 

utilizador, mesmo por vezes sem o mesmo dar conta. Plataformas como o Spotify, Google 

Drive, aplicações utilizadas por milhões de utilizadores em todo o mundo, utilizam 

arquiteturas de cloud numa perspetiva de back-end. Com isto, a facilidade de se obter 

recursos deixou de ser limitado aos recursos físicos das máquinas.  
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Desenvolvimento 
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Especificação da Máquina Física  

 

Na execução deste Projeto, foi necessário criar três máquinas virtuais, duas de 

servidor, e uma de cliente. Neste caso, as especificações dos recursos físicos utilizados 

na sua implementação são, um Sistema Operativo Windows 10 Pro, com 8 GB de 

memória RAM, um disco SSD de 500 GB, um processador Intel Core i7-3630QM 2,40 

GHz – x64, já o  software utilizado foi, uma imagem ISO do Windows Server 2012 R2 

Datacenter, uma imagem ISO do Windows 10 Pro, para criar a base de dados o SQL 

Server Management Studio 2014, para todo o desenvolvimento aplicacional o Visual 

Studio 2017. 

 

Especificações Detalhadas do Laboratório  

 

Contas:  

DC1 - airtec.local\Administrator – P@ssw0rd 

SQL Server – airtec.local\sql_admin – P@ssw0rd  

Cliente – airtec.local\Cliente – P@ssw0rd 

 

Máquinas do Domínio: 

DC1- 192.168.0.1 – 30 GB – WS2012R2 – PJDWJ-ND8GT-BTTD8-RVJ2X-3RQWY 

SQL Server- 192.168.0.4 – 30 GB – WS2012R2 – PJDWJ-ND8GT-BTTD8-RVJ2X-

3RQWY 

Cliente – 192.168.0.10 – 60 GB – W10 – NVWYD-9PM88-K94PF-QHHJQ-G83GT 

 

Pasta Partilhada: 

SQL\Base de Dados\Check-in         // Pasta partilhada com a máquina cliente  
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VHD do Hypervisor Bootable 

 

Todos os passos necessários para ca criação de um hypervisor bootable, na 

máquina física utilizada no desenvolvimento do projeto, são os seguintes: 

1 – Para efetuar o boot do hypervisor ativo no Windows, ir primeiramente a Gestão de 

Discos, clicar com o botão do lado direito do rato no menu iniciar; 

2 – No menu, selecionar a opção Ação, e de seguida Expor VHD, colocando o caminho 

físico do disco virtual da máquina do hypervisor;  

3 – Depois atribuir uma letra ao disco, neste caso é G:; 

4 – Abrir a Linha de Comandos e digitar o comando bcdboot G:\windows; 

5 – Iniciar o msconfig;  

6 – Na opção Arranque, definir o Sistema Operativo atual do host como pré-definido, 

aumentando o tempo de escolha para os 45 segundos;  

7 – Ao reiniciar o host, existem agora as duas opções de Sistemas Operativos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Passos para fazer o boot (do Autor) 
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Configuração do Hypervisor  

 

É necessário configurar o hypervisor, de modo a este estar preparado para toda a 

criação do laboratório das máquinas virtuais, primeiramente, mudar o nome do 

computador, ao abrir o Server Manager, de seguida em Local Server clicar no nome 

atribuído automaticamente (DESKTOP-06GGRF3), mudar para HOST e reiniciar o 

sistema como pedido. Depois de reiniciar o sistema, é necessário instalar todos os drives 

da máquina física, para ter acesso a todos os componentes físicos da máquina (em 

produção não é recomendado ter a placa de wi-fi disponível). Efetuar todos os Updates 

existentes no Windows Update, de seguida, adicionar a role Hyper-V no Server Manager, 

e aceitar todas as funcionalidades sugeridas para permitir a virtualização. Um dos passos 

mais importantes para existir conectividade e comunicação entre as máquinas virtuais, é 

adicionar um virtual switch no Hyper-V, que vai permitir a comunicação entre as 

máquinas, por fim, adicionar as máquinas virtuais pretendidas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Adicionar a role Hyper-V (do Autor) 
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Criação das Máquinas Virtuais 

 

Depois de ter a role hyper-v instalada, procede-se à criação das máquinas virtuais. 

No gestor do Hyper-v, clicar em Ações -> Novo -> Máquina Virtual, adicionar um nome 

à máquina virtual em questão (exemplo: SQL Server), escolher Geração 1 -> clicar em 

Seguinte -> 1024MB de RAM incluindo a escolha de Memória Dinâmica e fazer 

Seguinte, selecionar o adaptador de rede Privado já criado (nome: privateSwitch), no 

passo a seguir é necessário definir o tamanho do disco da máquina virtual e selecionar o 

ISO do sistema operativo que se irá instalar, por fim, é necessário ligar a máquina virtual 

e proceder às indicações da instalação.  

 

Especificações das máquinas virtuais DC1, SQL Server e Cliente: 

 

Discos:  

- Servidores: 40GB de Disco;  

- Máquina Cliente: 70GB de Disco;  

 

Placas de Rede:  

- Placa de rede private switch. 

 

Sistema Operativo:  

- Servidores: Windows Server 2012 R2;  

- Máquina Cliente: Windows 10 Professional;  
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Configuração do DC1  

 

Ao Ligar a máquina virtual e concluir a instalação, definir “P@ssw0rd” como 

password de administrador e iniciar sessão, atribuir o nome da máquina para “DC1”. 

Neste servidor, que vai ser controlador de domínio, procede-se à configuração do IPv4 

com as seguintes especificações: IP - 192.168.0.1; Máscara de Rede - 255.255.255.0; 

DNS - 192.168.0.1.  

No Server Manager clicar em Manage -> Add Roles and Features, selecionar os 

Serviços de Domínio do Active Directory (ADDS), clicar em Seguinte até aparecer o 

botão Instalar, terminada a instalação, em tools aparece o warning “promote this server a 

Domain Controller”, onde se tem de clicar, para promover este server como controlador 

de domínio. No assistente de configuração que aparecerá, escolher “Add new forest” e 

introduzir o nome do domínio “airtec.local”. No passo seguinte, colocar na caixa que irá 

funcionar a nível do Windows Server 2012 R2 e definir uma Palavra-passe DSRM, neste 

caso utilizar a mesma password (P@ssw0rd).  

 

Depois de concluir a instalação, adicionar dois novos utilizadores ao domínio 

airtec.local, estes o sql_admin e cliente, necessários para a autenticação no domínio 

“airtec.local” nas máquinas SQL Server e Cliente, respectivamente, todas as 

configurações serão finalizadas ao reiniciar o sistema.   
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Configuração do SQL Server  

 

O servidor SQL Server será configurado de maneira a ser instalado o Microsoft 

SQL Server Management Studio, para proceder à criação e armazenamento da base de 

dados, esta que será acedida através da Windows Form Application na máquinca Cliente. 

É necessário ligar a máquina virtual e concluir a instalação. Definir “P@ssw0rd” 

como password de administrador, iniciar sessão e alterar o nome da máquina para 

“SQLServer” procede-se à configuração do IPv4 com as seguintes especificações:  IP - 

192.168.0.4; Máscara de Rede - 255.255.255.0; DNS - 192.168.0.1. É necessário 

adicionar o SQLServer ao domínio airtec.local, para isto, ir a Local Server -> clicar em 

WORKGROUP –> Change -> Add a Domain e proceder ao reinicio do sistema, este  

obrigatório. De seguida, já é possível iniciar sessão como sql_admin já no domínio 

airtec.local. Proceder à instalação do Microsoft SQL Server Management 2014, aceitar 

todas as features e roller sugeridos na instalação, depois de reiniciar a máquina, esta 

estará pronto para a criação da base de dados do Projeto.   
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Criação da Base de Dados da Aplicação no SQL Server 

 

Depois de configurar toda a máquina do servidor SQL Server, e esta estar no 

domínio “airtec.local”, esta está habilitada a criar a base de dados do Projeto.  

Enumerando por ordem, os seguintes passos, e o seguinte código:    

1 – Abrir o Microsoft SQL Server Management 2014;  

2 – Indicar o server type como “Database Engine” e o server name como 

“SQLSERVER\SQLEXPRESS”;  

3 – Adicionar uma nova query;  

4 – Adicionar os seguintes comandos SQL para proceder à criação da base de dados; 

“checkin” no servidor SQLSERVER com a instância SQLEXPRESS 

(SQLSERVER\SQLEXPRESS) , indicando o tamanho e a localização do ficheiro 

checkin.mdf assim como o ficheiro checkin.ldf.  

 

create database checkin 

on primary ( 

 NAME='checkin_mdf', 

 FILENAME ='C:\Users\sql_admin\Desktop\Base de Dados\checkin.mdf', 

 SIZE=5MB, 

 MAXSIZE=UNLIMITED, 

 FILEGROWTH=1MB 

) 

LOG ON( 

 NAME='checkin_ldf', 

 FILENAME ='C:\Users\sql_admin\Desktop\Base de Dados\checkin.ldf', 

 SIZE=5MB, 

 MAXSIZE=UNLIMITED, 

 FILEGROWTH=1MB)  

 

5 – Criar as tabelas, tbviagem, esta que vai ter os parâmetros para armazenar  todas as 

informações dos voos da companhia aérea fictícia “AIRTEC”, a tabela tbpassageiro, que 

vai armazenar os dados dos passageiros que voem através da companhia, e a tabetbcrewm, 

que vai armazenar os dados dos funcionários que gerem a plataforma da companhia:  
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create table tbviagem ( 

idviagem int primary key identity, 

nomepart varchar(50), 

nomedest varchar(50),  

dia date,  

horas varchar(10),  

preço float 

); 

 

create table tbpassageiro( 

idpassageiro int primary key identity, 

nome varchar(50), 

cc varchar(50),  

fotocc varbinary(max), 

bilhetepdf varbinary(max),  

idviagem int foreign key references tbviagem 

 on delete cascade on update cascade 

); 

 

create table tbcrew( 

idcrew int primary key identity, 

nomecrew varchar(50), 

pass varchar(50),  

); 

6 – Como teste, inserir valores na base dados e verificar se está tudo funcional nas nossas 

tabelas,  

insert into tbviagem (nomepart,nomedest,dia,horas,preço) values 

('Lisboa','Paris','2018-08-03','19H',29); 

 

select * from tbviagem; 

7 – Está pronta a ser conectada à nossa aplicação.  

 

 

 

 

 Figura 8 - Tabelas criadas na BD checkin (do Autor) 
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Configuração da Máquina Cliente  

 

Por fim é necessária a configuração da máquina Cliente, esta que vai ter instalada 

o software Visual Studio, para o desenvolvimento da aplicação, e por fim onde vai ser 

executada a Windows Form Application da companhia aérea AIRTEC. 

Após a instalação do Sistema Operativo, iniciar sessão como utilizador local e 

concluir a instalação do sistema operativo. Definir “P@ssw0rd” como password de 

administrador e alterar o nome da máquina para “Cliente” procede-se à configuração do 

IPv4 com as seguintes especificações:  IP - 192.168.0.5; Máscara de Rede - 

255.255.255.0; DNS - 192.168.0.1. É necessário adicionar a máquina Cliente ao domínio 

airtec.local, para isto, ir a This PC -> System Properties -> clicar em WORKGROUP –> 

Change -> Add a Domain e proceder ao reinicio do sistema, este  obrigatório. De seguida, 

já é possível iniciar sessão como Cliente no domínio airtec.local. 

Ao estarem criadas as três máquinas criadas no domínio airtec.local (DC1, 

SQLServer, Cliente), ir a Linha de Comandos, executar o comando ping <nome da 

máquina> e verificar se existe comunicação entre elas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

A Aplicação – “AIRTEC” 

 

A aplicação desenvolvida no âmbito da Projeto Global, tem o intuito de ser uma 

Windows Form Application, complementada com uma base dados, criada e implementada 

num servidor SQL. Trata-se de uma aplicação de Gestão de Viagens de uma empresa 

fictícia de nome “AIRTEC”, onde o utilizador pode reservar os seus voos, assim como 

obter de imediato o seu bilhete em formato PDF.  

Na ótica do gestor desta aplicação, este pode verificar todos os passageiros 

presentes em cada voo, garantindo assim que este efetuou a reserva, assim como, gerir 

todos os voos, adicionando novas rotas, novos horários, novos custos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - MainWindow da aplicação "Airtec" (do Autor) 
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Aplicação –  Conectar Base de Dados  

 

Para proceder ao desenvolvimento da aplicação, é necessário conectar a base de 

dados criada no servidor SQL, ao Visual Studio, para assim se se ter acesso às tabelas 

criadas e prosseguir para a manipulação dos dados da base de dados checkin.mdf. 

1 - Adicionar a base de dados como “ADO.NET Entity Data Model”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Escolher o “Model Content” como “EF Designer from Database”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10- Adicionar Base Dados ao projeto (Autor) 

Figura 11 - Escolher Model Content (do Autor) 
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3- Depois de localizar o servidor SQLSERVER\SQLEXPRESS e selecionar a base de 

dados checkin, o Visual Studio adiciona uma Connection String ao projeto, esta é p que 

garante a conexão entre a aplicação e a base dados:  

 

 

 

 

 

 

4 - Por fim, está adicionada a base de dados ao projeto, com podemos ver ao abrir o 

documento checkin.edmx no Solution Explorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Connection String da Base de Dados (do Autor) 

Figura 13 - Esquema da Base de Dados no Visual Studio (do Autor) 
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Aplicação – Código  

 

Ao proceder o desenvolvimento da aplicação, utilizando a linguagem C# com 

ADO.NET, esta uma linguagem de programação orientada a objetos, é permitido criar 

todos os recursos necessários para a Windows Form Application e assim utilizar a base 

de dados criada no servidor SQL. Todo o código foi comentado de maneira sintetizada.   

1 - Utilizando a MainWindow, do projeto, ver Figura 10, como página inicial do mesmo, 

introduzir o seguinte código:  

 

public partial class MainWindow : Window 
    { 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        // Abrir nova wpf ao clicar em Paris 
        private void paris_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
 
            paris winparis = new paris(); 
            winparis.Show(); 
            this.Close(); 
  } 
 
        // Abrir nova wpf ao clicar em Londres 
        private void londres_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
 
            londres winlondres = new londres(); 
            winlondres.Show(); 
            this.Close(); 
 
        } 
 
        // Abrir nova wpf ao clicar em Berlim 
        private void berlim_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            berlim winberlim = new berlim(); 
            winberlim.Show(); 
            this.Close(); 
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        // Botão Airtec - Voltar à Main Window 
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

              { 
            MainWindow voltar = new MainWindow(); 
            voltar.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
 
        //Botão AirtecCrew - Abrir Gestão de Voos e Passageiros  
        private void crew_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            crew wincrew = new crew(); 
            wincrew.Show(); 
            this.Close(); 
 
        } 

 

 

Design da MainWindow (Código XML em Anexos I):  

- Ver figura 10 

- 5 buttons  

- 1 label  

- Backgroung em anexos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Elementos Design efetuados em Photoshop (do Autor) 
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2 – Ao clicar no botão “AirtecCrew” obtém-se a Window Crew , esta apenas acessível 

aos funcionários da companhia aérea fictícia AIRTEC, onde temos dois botões, o 

primeiro onde se pode fazer a gestão dos voos da companhia, o outro para gerir os 

passageiros: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
public crew() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        //Voltar à Gestão de Voos e Passageiros 
        private void crew_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            crew wincrew = new crew(); 
            wincrew.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
        // Voltar à Mainwindow  
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)  
        { 
            MainWindow voltar = new MainWindow(); 
            voltar.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 - Gestão de Voos e Passageiros(Autor) 
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 // Botão Clicar Gerir Voo 
        private void gerirvoo(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            gestvoo wingestvoo = new gestvoo(); 
            wingestvoo.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
 
        // Botão Clicar Gerir Passageiro 
        private void gerirpassageiros(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            gestpass wingestpass = new gestpass(); 
            wingestpass.Show(); 
            this.Close(); 
    } 
  } 
} 

 

Design da Window Crew (Código XML em Anexos II):  

- 4 buttons  

- 1 label  

- Backgroung em anexos 

 

3 – Ao clicar no Botão “Gerir Voos” obtém-se o seguinte layout, aqui permite aos gestores 

da aplicação da companhia AIRTEC inserir, atualizar e apagar todos os voos existentes 

na base dados, todas as informações são apresentadas numa DataGrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Manipulação de dados da tabela tbviagem (do Autor) 
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public gestvoo() 
        { 
            InitializeComponent(); 
       // Fazer o load da bd 
            loadcheckin(); 
        } 
        // fazer o load da bd e meter na grid (tbviagem) 
        protected void loadcheckin() 
        { 
 
            using (checkinEntities1 db = new checkinEntities1()) 
            { 
 
                var qcheckin = (from c in db.tbviagem 
 
                                select c).ToList(); 
 
                gridviagem.ItemsSource = qcheckin; 
 
            } 

} 
         

//Botão voltar à MainWindow 
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            MainWindow voltar = new MainWindow(); 
            voltar.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
        //Botão voltar à CrewWindows 
        private void crew_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            crew wincrew = new crew(); 
            wincrew.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
 
        // Inserir Voo na Base de Dados  
         private void inserirvoobt(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            using (checkinEntities1 db = new checkinEntities1()) { 
 
                tbviagem myviagem = new tbviagem { 
                    nomepart = partidatxt.Text, 
                    nomedest = destinotxt.Text, 
                    dia = DateTime.Parse(diatxt.Text), 
                    horas = horatxt.Text, 
                    preço = double.Parse(precotxt.Text) 
 
            }; 
                     
                db.tbviagem.Add(myviagem); 
                db.SaveChanges(); 
                gridviagem.ItemsSource = db.tbviagem.ToList(); 
 
 
                } 
 
        } 
         
 
 



40 

 

// Atualizar voo na base de dados  
        private void atualizarvoobt(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            using (checkinEntities1 db = new checkinEntities1()) 
            { 
                int idviagem; 
 
                if (int.TryParse(idviagemtxt.Text, out idviagem)) { 
 

tbviagem myviagem = db.tbviagem.Where(x => x.idviagem == 
idviagem).FirstOrDefault(); 

                    myviagem.nomepart = partidatxt.Text; 
                    myviagem.nomedest = destinotxt.Text; 
                    myviagem.dia = DateTime.Parse(diatxt.Text); 
                    myviagem.horas = horatxt.Text; 
                    myviagem.preço = double.Parse(precotxt.Text); 
                    db.SaveChanges(); 
                    gridviagem.ItemsSource = db.tbviagem.ToList(); 
 
                } 
            } 
        } 
         
 
// Apagar Voo 
        private void apagarvoobt(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            using (checkinEntities1 db = new checkinEntities1()) 
            { 
                int idviagem; 
 
                if (int.TryParse(idviagemtxt.Text, out idviagem)) 
                { 
 
tbviagem myviagem = db.tbviagem.Where(x => x.idviagem == 
idviagem).FirstOrDefault(); 
                     

if (myviagem != null) db.tbviagem.Remove(myviagem); 
                    else MessageBox.Show("Esse Voo Não Existe"); 
                    db.SaveChanges(); 
                    gridviagem.ItemsSource = db.tbviagem.ToList(); 
 
 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 

Design da Window Gestvoo(Código XML em Anexos C):  

- 5 buttons  

- 1 label  

- 6 text box 

- 1 data grid  
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4 – Na crew Windows ao clicar  no botão de “Gestão de Passageiros”, obtém-se o seguinte 

layout, que permite pesquisar os passageiros que têm voo comprado através do número 

do cartão de cidadão, e assim verificar todos as informações associadas ao passageiro 

(Foto Cartão Cidadão, Bilhete em formato PDF, Dia da Viagem, Hora da Viagem, a 

Partido, o Destino, e o Preço que pagou pela viagem:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

public gestpass() 
        { 
            InitializeComponent(); 
         
 
 
 
 
     // Carregar Base de Dados na Grid 
            loadcheckin(); 
        } 
 
        // Ligar base de dados à Grid  
        protected void loadcheckin() 
        { 
 
            using (checkinEntities1 db = new checkinEntities1()) 
            { 
 
                var qcheckin = (from c in db.tbpassageiro 
 
                                select c).ToList(); 
 
                gridpass.ItemsSource = qcheckin; 
    
 
 
            } 
         

Figura 17 - Permite pesquisar os passageiros que têm voos marcados (do Autor) 
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        // Voltar À Crew Window 
            private void crew_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            crew wincrew = new crew(); 
            wincrew.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
 
        
 // Voltar à MainWindows  
        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            MainWindow voltar = new MainWindow(); 
            voltar.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
// Fazer select à tabela tbpassageiro e meter na Grid 
        
 private void pesquisarpassbt(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
 

var qcheckin = (from c in db.tbpassageiro 
join g in db.tbviagem on c.idviagem equals g.idviagem 
where c.idviagem == g.idviagem 
select c).ToList(); 

 
                var qcheckin = (from c in db.tbpassageiro 
                                where c.cc == inserircctxt.Text 
                                select c).ToList(); 
 
 
                gridpass.ItemsSource = qcheckin; 
        } 
    } 
} 

 

Design da Window GestPass(Código XML em Anexos IV):  

- 3 buttons  

- 1 label  

- 1 text box 

- 1 data grid  
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5 – Voltando à MainWindow, e ao menu principal, ao clicar em qualquer destino de 

viagem (Paris, Londres, Berlim), obtém-se o seguinte layout que ao indicar a partida e o 

destino e através destas informações, ao clicar nos botões “Ver Datas”, ocorre o acesso à 

base de dados e mostra as datas disponíveis associados a essas viagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

public partial class paris : Window 

    { 
SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=checkin;Integrated Security=True"); 
public paris() 
{ 
 
            InitializeComponent(); 
 
 
        } 
 
 
        // AirTec-Voltar MainWindow 
        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            MainWindow voltar = new MainWindow(); 
            voltar.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
        // Abrir Window Comprar Voo 
        private void viajar_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            var texto = detxt.Text; 
            var texto1 = paratxt.Text; 
 
            var data = comobox1.Text; 
            var data1 = comobox2.Text; 
 
            

Figura 18 - Onde o passageiro poderá escolher o destino e a data do seu voo (do Autor) 



44 

 

// Não avançar se não forem inseridos destinos válidos  
 
if (texto == "Lisboa" || texto == "Paris" && texto1 == "Lisboa" || texto1 
== "Paris") 
 
            { 
 
 

dados windados = new dados(detxt.Text, paratxt.Text, 
comobox1.Text, comobox2.Text); 
                windados.Show(); 
                this.Close(); 
 
 
            } 
            else 
            { 
  MessageBox.Show("Insira Destinos Válidos(Lisboa ou Paris) ou uma data 

válida"); 
            } 
 
 
        } 
 
   private void detxt_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
    private void paratxt_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
 
 
   // Ver datas dos voos das partidas que estão inseridas na Base de Dados 
      private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
       { 
            comobox1.Items.Clear(); 
            con.Open(); 
            SqlCommand cmd = con.CreateCommand(); 
            cmd.CommandType = CommandType.Text; 
            cmd.CommandText = "Select dia from tbviagem where nomepart ='" 

+ detxt.Text + "' and nomedest = '" + paratxt.Text + "'"; 
            cmd.ExecuteNonQuery(); 
            DataTable dt = new DataTable(); 
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 
            da.Fill(dt); 
            foreach (DataRow dr in dt.Rows) 
            { 
                comobox1.Items.Add(dr["dia"].ToString()); 
 
            } 
 
            con.Close(); 
        } 
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// Ver datas dos voos dos destinos que estão inseridas na Base de Dados 
 
private void verdatas2_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
         
{ 
            comobox2.Items.Clear(); 
            con.Open(); 
            SqlCommand cmd = con.CreateCommand(); 
            cmd.CommandType = CommandType.Text; 
            cmd.CommandText = "Select dia from tbviagem where nomepart ='" 

+ paratxt.Text + "' and nomedest = '" + detxt.Text + "'"; 
            cmd.ExecuteNonQuery(); 
            DataTable dt = new DataTable(); 
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd); 
            da.Fill(dt); 
            foreach (DataRow dr in dt.Rows) 
            { 
                comobox2.Items.Add(dr["dia"].ToString()); 
 
            } 
 
            con.Close(); 
        } 
 
    private void comobox1_SelectionChanged(object sender, 

SelectionChangedEventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
    private void comobox2_SelectionChanged(object sender, 

SelectionChangedEventArgs e) 
        { 
 
        } 
    } 
} 

 

Design das Windows Paris, Londres e Berlim (Código XML em Anexos V):  

- 2 buttons  

- 3 label  

- 2 date picker  
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6 – Ao clicar em “Viajar”, o utilizador pode completar os seus dados, e verificar quanto 

lhe vai custar a viagem, neste caso, o utilizador só irá inserir o Nome, o Cartão de 

Cidadão, e uma Fotografia do Cartão de Cidadão, pois os outros dados são preenchidos 

automaticamente, quando o passageiro indica a partida, o destino e as datas das viagens, 

assim como o preço total das viagens é calculado e demonstrado na caixa de texto “Preço 

Total”. 

 

 

public partial class dados : Window 
    { 
 //SqlCommand cmd; 
         

SqlConnection con = new SqlConnection(@"Data 
Source=SQLEXPRESS\SQLEXPRESS;Initial Catalog=checkin;Integrated 
Security=True"); 

         
 
        //Recebe os dados dos voos 
        public dados(string texto, string texto1, string data, string data1) 
        { 
 
            InitializeComponent(); 
 
            recebetxt.Text = texto; 
            recebetxt1.Text = texto1; 
            recebetxt.IsReadOnly = true; 
            recebetxt1.IsReadOnly = true; 
 
 
            idatxt.Text = data; 
            voltatxt.Text = data1; 
 
            idatxt.IsReadOnly = true; 
            voltatxt.IsReadOnly = true; 
 

Figura 19 - Onde o Passageiro insere os dados (do Autor) 



47 

 

            
// Acesso ao preço das viagens e calcular  

            
     DateTime mydatatime = Convert.ToDateTime(idatxt.Text); 

            DateTime mydatatime2 = Convert.ToDateTime(voltatxt.Text); 
 
            using (checkinEntities1 db = new checkinEntities1()) 
            { 
 
                var preco1 = (from tbviagem in db.tbviagem 
                              where tbviagem.dia == mydatatime 
                              select tbviagem.preço).FirstOrDefault(); 
 
                var preco2 = (from tbviagem in db.tbviagem 
                              where tbviagem.dia == mydatatime2 
                              select tbviagem.preço).FirstOrDefault(); 
 
                Decimal mypreco1 = Convert.ToDecimal(preco1); 
                Decimal mypreco2 = Convert.ToDecimal(preco2); 
 
                var total = mypreco1 + mypreco2; 
 
                precotxt.Text = "" + total.ToString() + "€"; 
                precotxt.IsReadOnly = true; 
 
 
            } 
 
        } 
 
 
        // AirTec-Voltar à MainWindows 
        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            MainWindow voltar = new MainWindow(); 
            voltar.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
 

// Botão Comprar - Valida tudo - Insere na BD todos os dados - Cria 
PDF - Pede Foto -  
 
 
        private void comprar_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            // Abre Explorador do Windows 
 
            OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); 
            ofd.Filter = "Imagens|*.jpg;*.png"; 
            ofd.Title = "Abrir Imagem"; 
 
            if (ofd.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 
            { 
 
                string urlArquivo = ofd.FileName; 
                string nome = ofd.SafeFileName; 
 
                fototxt.Text = urlArquivo; 
 
                string[] f = urlArquivo.Split('\\'); 
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    // Obter apenas o FileName 
 
                string fn = f[(f.Length) - 1]; 
                string dest = @"C:\Users\sql_admin\Desktop\Check-

In\Checkin1\Checkin\Image\" + fn; 
 
           //Mover para o destino em cima referido 
 
                File.Copy(urlArquivo, dest, true); 
            } 
            // Transforma a imagem em VARBINARY 
 
            FileStream fs = new FileStream(ofd.FileName, FileMode.Open, 
            FileAccess.Read); 
 
            byte[] data = new byte[fs.Length]; 
            fs.Read(data, 0, System.Convert.ToInt32(fs.Length)); 
 
            fs.Close(); 
 
 
 
            // Cria PDF e Guarda na Base de Dados 
 
            Document doco = new Document(iTextSharp.text.PageSize.LETTER, 

10, 10, 42, 35); 
 
            PdfWriter wri = PdfWriter.GetInstance(doco, new 

FileStream("@"C:\Users\sql_admin\Desktop\Check-
In\Checkin1\Checkin/pdfs_bd/bilhete.pdf", FileMode.Create)); 

 
            doco.Open(); 
 
            iTextSharp.text.Paragraph paragraph = new 

iTextSharp.text.Paragraph("Bilhete AIRTEC\n"); 
            iTextSharp.text.Paragraph paragraph2 = new 

iTextSharp.text.Paragraph("Nome:" + nometxt.Text + "\n"); 
            iTextSharp.text.Paragraph paragraph3 = new 

iTextSharp.text.Paragraph("Número CC/Passaporte:" + cctxt.Text + "\n"); 
            iTextSharp.text.Paragraph paragraph4 = new 

iTextSharp.text.Paragraph("Data de Ida:" + idatxt.Text + "\n"); 
            iTextSharp.text.Paragraph paragraph5 = new 

iTextSharp.text.Paragraph("Data de Volta:" + voltatxt.Text + "\n"); 
            iTextSharp.text.Paragraph paragraph6 = new 

iTextSharp.text.Paragraph("Preço da Viagem(s):" + precotxt.Text + "\n"); 
            var foto = new iTextSharp.text.Jpeg(data); 
            foto.Alignment = Jpeg.ALIGN_CENTER; 
            foto.ScaleAbsoluteHeight(200); 
            foto.ScaleAbsoluteWidth(170); 
 
 
            doco.Add(foto); 
            doco.Add(paragraph); 
            doco.Add(paragraph2); 
            doco.Add(paragraph3); 
            doco.Add(paragraph4); 
            doco.Add(paragraph5); 
            doco.Add(paragraph6); 
            doco.Close(); 
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// Transforma PDF em Varbinary e Guarda na BD 
 

FileStream ds = new FileStream("@"C:\Users\sql_admin\Desktop\Check-
In\Checkin1\Checkin\Bilhete.pdf", FileMode.Open, FileAccess.Read); 
 
byte[] pdf = new byte[ds.Length]; 
ds.Read(pdf, 0, System.Convert.ToInt32(ds.Length)); 
 
 ds.Close(); 
 
 // Introduz a imagem na BD e todos os outros elementos 
 
 
  DateTime mydatatime = Convert.ToDateTime(idatxt.Text); 
 
 
            using (checkinEntities1 db = new checkinEntities1()) 
            { 
 
                var sel = from tbviagem in db.tbviagem 
                          where tbviagem.dia == mydatatime 
                          select tbviagem.idviagem; 
 
 
                tbpassageiro myviagem = new tbpassageiro 
                 

{ 
                    nome = nometxt.Text, 
                    cc = cctxt.Text, 
                    fotocc = data, 
                    idviagem = sel.First(), 
                    bilhetepdf = pdf 
 
                }; 
      db.tbpassageiro.Add(myviagem); 
                db.SaveChanges(); 
 
               } 
 
 DateTime mydatatime2 = Convert.ToDateTime(voltatxt.Text); 
 
 
            using (checkinEntities1 db = new checkinEntities1()) 
            { 
 
                var sel = from tbviagem in db.tbviagem 
                          where tbviagem.dia == mydatatime2 
                          select tbviagem.idviagem; 
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tbpassageiro myviagem = new tbpassageiro 
                { 
 
 
                    nome = nometxt.Text, 
                    cc = cctxt.Text, 
                    fotocc = data, 
                    idviagem = sel.First(), 
                    bilhetepdf = pdf                
 
 
                db.tbpassageiro.Add(myviagem); 
                db.SaveChanges(); 
 
            } 
 
 
            bilhete winbilhete = new bilhete(); 
            winbilhete.Show(); 
            this.Close(); 
 
        } 
    } 
} 

 

Design da Window Dados(Código XML em Anexos VI):  

- 2 buttons  

-1 label  

- 6 text box  
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7 – Depois de o passageiro preencher todos os seus dados, estes irão ser inseridos na 

tabela tbpassageiro na base dados, ao clicar em “Comprar”, poderá imprimir o seu bilhete 

em formato PDF, este gerado automaticamente, abrindo o seguinte layout com o seguinte 

código.  

 

public partial class bilhete : Window 
    { 
        public bilhete() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        // Voltar à MainWindow 
        private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
 
            MainWindow voltar = new MainWindow(); 
            voltar.Show(); 
            this.Close(); 
        } 
 
        // Imprimir Bilhete 
 
        private void bilhete_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 

 string filename = @"C:/Users/sql_admin/Desktop/Check-
In/Checkin1/Checkin/pdfs_bd/bilhete.pdf"; 

 
            System.Diagnostics.Process.Start(filename); }}} 
 
     

Design (Código XML em Anexos VI):  

- 2 buttons  

- 1 label  

Figura 20 - Imprimir bilhete em formato PDF (do Autor) 
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Aplicação – Implementação na Máquina Cliente  

 

Depois do término do desenvolvimento da aplicação, procede-se à publicação da 

aplicação, com o intuito de esta ser executável no sistema operativo da máquina cliente, é 

criado um ícon no ambiente de trabalho como Setup.exe, que ao clicar, procede-se à 

instalação, e por fim poderá ser acedida pelo utilizador Cliente na máquina virtual, todos os 

passos necessários para a publicação da aplicação, são os seguintes: 

 

1 – Fazer o build como Publish Checkin;  

2 - Abrirá um wizard, indicar o caminho da publicação; 

 

3 -  Selecionar a opção No, this application is only available online;  

4 -  Esta estará disponível no caminho indicado; 

5 -  É necessário dar permissões ao utilizador Cliente para que este possa aceder à pasta 

criada pelo Visual Studio; 

6 -  Na máquina cliente, iniciar sessão com Cliente, no domínio, e aceder à pasta 

partilhada que contém a aplicação;  

7 - Iniciar o executável gerado, e proceder à instalação da mesma;  

8 - Por fim, a aplicação está operacional na máquina cliente.  
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Conclusão  

 

Segundo o objetivo do projeto em desenvolver uma aplicação inserida num 

laboratório de máquinas virtuais estruturadas e configuradas num domínio, chegou-se à 

conclusão que as tecnologias utilizadas são as mais acertadas para implementar um 

projeto desta envergadura. A alta capacidade e disponibilidade de um ambiente virtual de 

servidores é notória, com recursos poderosos e capazes de corresponder a inúmeras 

soluções on-premise ou on-cloud. Este projeto foca-se em 3 áreas distintas da Informática 

que, no geral, são os 3 ramos mais abrangentes tanto em Redes, na configuração de todo 

o laboratório, como no Desenvolvimento de Aplicações ou em Sistemas de Informação e 

bases de dados. Juntando estes 3 componentes capacita no desenvolvedor do projeto uma 

alta competência em resolver problemas, assim como aplicar conhecimentos nas mais 

diversas áreas. Mais especificamente, o desenvolvimento do projeto global, prova que 

todo um sistema de gestão empresarial, pode correr com recursos físicos mínimos, através 

da Virtualização, assim como utilizar uma aplicação e a sua base de dados em tempo real. 

Através da concretização do objetivo do Projeto, é possível verificar diversas das 

vantagens da Virtualização, permitindo conciliar todas as funcionalidades de um sistema 

de três máquinas virtuais em apenas uma máquina física. 

No entanto, como recomendação deste Projeto, e para efeitos de produção em 

tempo real, será necessário adicionar métodos de pagamento credíveis e fidedignos à 

aplicação desenvolvida, de modo a garantir a segurança dos utilizadores da aplicação 

AIRTEC.    
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Anexo I 

Design da MainWindow(Código XML):  

<Window x:Class="Checkin.MainWindow" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
        xmlns:local="clr-namespace:Checkin" 
        mc:Ignorable="d" 
        Title="MainWindow" Height="450" Width="800"> 
    <Grid> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
            <ColumnDefinition/> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <Rectangle Grid.ColumnSpan="3" Fill="#FF00484F" 
HorizontalAlignment="Left" Height="66" Stroke="White" VerticalAlignment="Top" 
Width="794" Margin="0,0,-0.4,0"/> 
 
 
        <Button Grid.ColumnSpan="2" Content="" HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Top" Width="221" Height="45" BorderBrush="#00707070" Margin="-
43,10,0,0" RenderTransformOrigin="0.357,0.449" Click="Button_Click"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush Stretch="Uniform"> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/airtec.png"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button> 
        <Rectangle Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" Height="354" 
Margin="0,66,-0.4,0" Stroke="White" VerticalAlignment="Top" Width="794" 
Opacity="0.8"> 
 
            <Rectangle.Fill> 
                <ImageBrush> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="C:\Users\Gui 
Monteiro\Desktop\Aplicação - Projecto Global\Check-
In\Checkin1\Checkin\bin\imagens\main.jpg"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Rectangle.Fill> 
 
        </Rectangle> 
        <Button x:Name="paris" Grid.ColumnSpan="2" Content="" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="18,134,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="239" Height="203" BorderBrush="#FFF7F7F7" Foreground="{x:Null}" 
FontWeight="Bold" FontSize="36" Click="paris_Click"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/paris.jpg"/> 
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                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button> 
        <Button x:Name="londres" Grid.ColumnSpan="2" Content="" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="274,134,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="239" Height="203" Foreground="Black" BorderBrush="#FFFAFAFA" 
Click="londres_Click"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/londres.jpg"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button> 
        <Button x:Name="berlim" Grid.ColumnSpan="2" Content="" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="529,134,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="239" Height="203" BorderBrush="White" Click="berlim_Click"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/berlim.jpg"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="Viage connosco a partir de Lisboa" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="236,15,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="359" FontFamily="Microsoft YaHei UI" FontSize="20" Height="40" 
Foreground="#FFFCFCFC" FontWeight="Bold"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="200,32,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="209" Width="395" 
Foreground="{x:Null}" RenderTransformOrigin="0.5,0.5"> 
            <Label.RenderTransform> 
                <TransformGroup> 
                    <ScaleTransform/> 
                    <SkewTransform/> 
                    <RotateTransform Angle="16.043"/> 
                    <TranslateTransform/> 
                </TransformGroup> 
            </Label.RenderTransform> 
            <Label.Background> 
                <ImageBrush> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/aviaoairtec.png"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Label.Background> 
        </Label> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="" HorizontalAlignment="Left" 
Height="156" Margin="356,74,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="334" 
RenderTransformOrigin="2.49,-0.26"> 

            <Label.RenderTransform> 
                <TransformGroup> 
                    <ScaleTransform/> 
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                    <SkewTransform AngleY="-1.012"/> 
                    <RotateTransform Angle="0.708"/> 
                    <TranslateTransform Y="-13.856"/> 
                </TransformGroup> 
            </Label.RenderTransform> 
            <Label.Background> 
                <ImageBrush> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/fumo.png"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Label.Background> 
        </Label> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content=" Paris" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="95,342,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="37" Width="73" 
FontWeight="Bold" FontSize="20" Cursor="None" BorderThickness="0,0,10,0" 
Foreground="White" Background="#00000000"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="Londres" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="359,342,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="37" Width="99" 
FontWeight="Bold" FontSize="20" Cursor="None" BorderThickness="0,0,10,0" 
Foreground="White" RenderTransformOrigin="0.534,0.07"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="Berlim" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="614,342,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="37" Width="86" 
FontWeight="Bold" FontSize="20" Cursor="None" BorderThickness="0,0,10,0" 
Foreground="White"/> 
        <Button Grid.ColumnSpan="2" Content="" HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Top" Width="170" Height="45" BorderBrush="#00707070" 
Margin="614,10,0,0" RenderTransformOrigin="0.357,0.449" Click="crew_Click"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush Stretch="Uniform"> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/airtec_crew.png"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button 

</Grid> 
</Window> 
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Anexo II 

 

Design da Window Gestvoo (Código XML) 

<Window x:Class="Checkin.gestvoo" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
        xmlns:local="clr-namespace:Checkin" 
        mc:Ignorable="d" 
        Title="gestvoo" Height="450" Width="800"> 
    <Grid Background="Black"> 
 
 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
            <ColumnDefinition/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
 
        <Rectangle Grid.ColumnSpan="3" Fill="#FF00484F" 
HorizontalAlignment="Left" Height="66" Stroke="White" VerticalAlignment="Top" 
Width="794" Margin="0,0,-0.4,0"/> 
 
 
        <Button Content="" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" 
Width="191" Height="45" BorderBrush="#00707070" Margin="593,10,0,0" 
RenderTransformOrigin="0.357,0.449" Click="Button_Click" Grid.Column="2"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush Stretch="Uniform"> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/airtec.png"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button> 
        <Label Content="Gestão de Voos" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="311,15,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="177" FontFamily="Microsoft 
YaHei UI" FontSize="20" Height="40" Foreground="#FFFCFCFC" FontWeight="Bold" 
Grid.Column="2"/> 
        <Button Grid.ColumnSpan="3" Content="" HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Top" Width="170" Height="45" BorderBrush="#00707070" Margin="-
24,10,0,0" RenderTransformOrigin="0.357,0.449" Click="crew_Click"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush Stretch="Uniform"> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/airtec_crew.png"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button> 
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        <DataGrid Name="gridviagem" AutoGenerateColumns="False" 
Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" Height="354" Margin="418,66,-
0.4,0" VerticalAlignment="Top" Width="376"  SelectionUnit="Cell" 
HorizontalGridLinesBrush="#FF00484F" VerticalGridLinesBrush="#FF00484F" 
Background="#FF00484F" Foreground="#FFF30303"> 
            <DataGrid.Columns> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding idviagem}"  
Header="Idviagem"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding nomepart}"  
Header="Partida"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding nomedest}"  
Header="Destino"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding dia}"  Header="Dia"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding horas}"  Header="Horas"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding preço}"  Header="Preço"/> 
            </DataGrid.Columns> 
        </DataGrid> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="AirTec Cmd Prompt - vs BETA" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="10,71,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="29" 
Width="174" Foreground="White" FontWeight="Bold"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="Guilherme Monteiro\2066\Todos os 
Direitos Reservados" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,91,0,0" 
VerticalAlignment="Top" Height="29" Width="327" Foreground="White" 
FontWeight="Bold"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="Partida:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="20,139,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="29" Width="60" 
Foreground="White" FontWeight="Bold"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="Destino:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="16,159,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="29" Width="60" 
Foreground="White" FontWeight="Bold"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="Dia:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="39,177,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="29" Width="60" 
Foreground="White" FontWeight="Bold"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="Hora:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="32,198,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="29" Width="60" 
Foreground="White" FontWeight="Bold"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="Preço:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="28,219,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="29" Width="60" 
Foreground="White" FontWeight="Bold" RenderTransformOrigin="0.584,0.182"/> 
        <TextBox Name="partidatxt" Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" 
Height="16" Margin="73,143,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="Inserir Partida" 
VerticalAlignment="Top" Width="131" BorderBrush="{x:Null}" Foreground="Black" 
Background="White"/> 
        <TextBox Name="destinotxt" Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" 
Height="16" Margin="73,164,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="Inserir Destino" 
VerticalAlignment="Top" Width="131" BorderBrush="{x:Null}" Foreground="Black" 
Background="White"/> 
        <TextBox Name="diatxt" Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" 
Height="16" Margin="73,185,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="Inserir Dia(mm-dd-yy)" 
VerticalAlignment="Top" Width="131" BorderBrush="{x:Null}" Foreground="Black" 
Background="White"/> 
        <TextBox Name="horatxt" Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" 
Height="16" Margin="73,206,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="Inserir Hora" 
VerticalAlignment="Top" Width="131" BorderBrush="{x:Null}" Foreground="Black" 
Background="White"/> 
        <TextBox Name="precotxt" Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" 
Height="16" Margin="73,227,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="Inserir Preço" 
VerticalAlignment="Top" Width="131" BorderBrush="{x:Null}" Foreground="Black" 
Background="White"/> 
        <Button Grid.ColumnSpan="3" Content="Inserir Voo" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="180,285,0,0" VerticalAlignment="Top" 
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Width="98" Height="31" Background="White" BorderBrush="White" FontWeight="Bold" 
Click="inserirvoobt"/> 
        <Button Grid.ColumnSpan="3" Content="Atualizar Voo" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="180,321,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="98" Height="31" Background="White" BorderBrush="White" FontWeight="Bold" 
Click="atualizarvoobt"/> 
        <Button Grid.ColumnSpan="3" Content="Apagar Voo" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="180,357,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="98" Height="31" Background="White" BorderBrush="White" FontWeight="Bold" 
Click="apagarvoobt"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="ID Viagem:" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="3,119,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="29" 
Width="96" Foreground="White" FontWeight="Bold"/> 
        <TextBox Name="idviagemtxt" Grid.ColumnSpan="3" 
HorizontalAlignment="Left" Height="16" Margin="73,123,0,0" TextWrapping="Wrap" 
Text="Inserir ID" VerticalAlignment="Top" Width="131" BorderBrush="{x:Null}" 
Foreground="Black" Background="White" RenderTransformOrigin="0.505,0.319"/> 
 
    </Grid> 
</Window> 
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Anexo III 

Design da Window Gestpass(Código XML): 

<Window x:Class="Checkin.gestpass" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
        xmlns:local="clr-namespace:Checkin" 
        mc:Ignorable="d" 
        Title="gestpass" Height="450" Width="800"> 
    <Grid Background="Black"> 
 
 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
            <ColumnDefinition/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
 
        <Rectangle Grid.ColumnSpan="3" Fill="#FF00484F" 
HorizontalAlignment="Left" Height="66" Stroke="White" VerticalAlignment="Top" 
Width="794" Margin="0,0,-0.4,0"/> 
 
 
        <Button Content="" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" 
Width="191" Height="45" BorderBrush="#00707070" Margin="593,10,0,0" 
RenderTransformOrigin="0.357,0.449" Click="Button_Click" Grid.Column="2"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush Stretch="Uniform"> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/airtec.png"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button> 
        <Label Content="Gestão de Passageiros" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="277,15,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="244" FontFamily="Microsoft 
YaHei UI" FontSize="20" Height="40" Foreground="#FFFCFCFC" FontWeight="Bold" 
Grid.Column="2"/> 
        <Button Grid.ColumnSpan="3" Content="" HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Top" Width="170" Height="45" BorderBrush="#00707070" Margin="-
24,10,0,0" RenderTransformOrigin="0.357,0.449" Click="crew_Click"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush Stretch="Uniform"> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/airtec_crew.png"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button> 
        <DataGrid Name="gridpass" Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" 
Height="174" Margin="0,246,-0.4,0" VerticalAlignment="Top" Width="794" 
AutoGenerateColumns="False" Background="#FF00484F" Foreground="#FFE80E0E"> 
            <DataGrid.Columns> 
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                <DataGridTextColumn Binding="{Binding idpassageiro}" 
Header="IdPassageiro"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding nome}" Header="Nome" 
Foreground="Black"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding cc}" Header="C.C"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding fotocc}" Header="Foto 
C.C"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding bilhetepdf}" 
Header="Bilhete"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding dia}" Header="Dia da 
Viagem"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding horas}" Header="Hora"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding nomepart}" 
Header="Partida"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding nomedest}" 
Header="Destino"/> 
                <DataGridTextColumn Binding="{Binding preço}" Header="Preço "/> 
            </DataGrid.Columns> 
 
        </DataGrid> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="AirTec Cmd Prompt - vs BETA" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="10,71,0,0" VerticalAlignment="Top" Height="29" 
Width="174" Foreground="White" FontWeight="Bold"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="Guilherme Monteiro\2066\Todos os 
Direitos Reservados" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,91,0,0" 
VerticalAlignment="Top" Height="29" Width="327" Foreground="White" 
FontWeight="Bold"/> 
        <Button Grid.ColumnSpan="3" Content="Pesquisar Passageiro" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="333,196,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="128" Height="31" Background="White" BorderBrush="White" FontWeight="Bold" 
Click="pesquisarpassbt"/> 
        <TextBox Name="inserircctxt" Grid.ColumnSpan="3" 
HorizontalAlignment="Left" Height="23" Margin="294,158,0,0" TextWrapping="Wrap" 
Text="Inserir CC do Passageiro" VerticalAlignment="Top" Width="204" 
Background="White" BorderBrush="{x:Null}" TextChanged="inserircctxt_TextChanged" 
/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="Pesquisar por C.C." 
HorizontalAlignment="Left" Margin="342,127,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Foreground="White" FontWeight="Bold"/> 
 
 
 
    </Grid> 
</Window> 
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Anexo IV 

Design da Window Paris, Londres e Berlim (Código XML) 

<Window x:Class="Checkin.paris" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
        xmlns:local="clr-namespace:Checkin" 
        mc:Ignorable="d" 
        Title="paris" Height="450" Width="800"> 
    <Grid> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
            <ColumnDefinition/> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <Rectangle Grid.ColumnSpan="4" Fill="#FF00484F" 
HorizontalAlignment="Left" Height="66" Stroke="White" VerticalAlignment="Top" 
Width="794" Margin="0,0,-0.4,0"/> 
 
 
        <Button Grid.ColumnSpan="3" Content="" HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Top" Width="221" Height="45" BorderBrush="#00707070" Margin="-
43,10,0,0" RenderTransformOrigin="0.357,0.449" Click="Button_Click_1"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush Stretch="Uniform"> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/airtec.png"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button> 
        <Rectangle Grid.ColumnSpan="4" HorizontalAlignment="Left" Height="354" 
Margin="0,66,-0.4,0" Stroke="White" VerticalAlignment="Top" Width="794"> 
 
            <Rectangle.Fill> 
                <ImageBrush> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/fundo.jpg"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Rectangle.Fill> 
 
        </Rectangle> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" Margin="236,15,0,0" 
VerticalAlignment="Top" Width="389" FontFamily="Microsoft YaHei UI" FontSize="20" 
Height="40" Foreground="#FFFCFCFC" FontWeight="Bold" Content="Compre aqui a sua 
viagem de sonho!"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="De:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="35,109,0,0" VerticalAlignment="Top" FontWeight="Bold" FontSize="20" 
Foreground="White" RenderTransformOrigin="0.505,0.826"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="Para:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="21,146,0,0" VerticalAlignment="Top" FontWeight="Bold" FontSize="20" 
Foreground="White"/> 
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        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="Ida:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="32,202,0,0" VerticalAlignment="Top" FontWeight="Bold" FontSize="20" 
Foreground="White"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="3" Content="Volta:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="13,239,0,0" VerticalAlignment="Top" FontWeight="Bold" FontSize="20" 
Foreground="White"/> 
 
        <Button Grid.ColumnSpan="3" Content="Viajar" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="82,320,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="108" Background="White" 
Height="30" FontWeight="Bold" FontSize="18" Click="viajar_Click"/> 
        <TextBox Name="detxt" Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" 
Height="23" Margin="82,121,0,0" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Top" 
Width="120" BorderBrush="{x:Null}" TextChanged="detxt_TextChanged" /> 
        <TextBox Name="paratxt" Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" 
Height="23" Margin="82,158,0,0" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Top" 
Width="120" BorderBrush="{x:Null}" TextChanged="paratxt_TextChanged"/> 
        <ComboBox x:Name="comobox1" Grid.ColumnSpan="3" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="82,216,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="120" SelectionChanged="comobox1_SelectionChanged" 
IsSynchronizedWithCurrentItem="False" Height="23"> 
            <ComboBox.DataContext> 
                <local:tbviagem/> 
            </ComboBox.DataContext> 
        </ComboBox> 
        <Button Name="verdatas1" Grid.ColumnSpan="3" Content="Ver Datas" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="207,216,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="71" Click="Button_Click" Height="23" BorderBrush="{x:Null}" 
Background="#FF00484F" Foreground="#FFF31E1E"/> 
        <ComboBox Name="comobox2" Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="82,253,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="120" 
IsSynchronizedWithCurrentItem="False" Height="23" 
SelectionChanged="comobox2_SelectionChanged"> 
            <ComboBox.DataContext> 
                <local:tbviagem/> 
            </ComboBox.DataContext> 
        </ComboBox> 
        <Button Name="verdatas2" Grid.ColumnSpan="3" Content="Ver Datas" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="207,253,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="71"  Height="23" BorderBrush="{x:Null}" Background="#FF00484F" 
Foreground="#FFF31E1E" Click="verdatas2_Click"/> 
 
 
    </Grid> 
</Window> 
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Anexo V 

Design da Window Dados(Código XML):  

<Window x:Class="Checkin.dados" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
        xmlns:local="clr-namespace:Checkin" 
        mc:Ignorable="d" 
        Title="dados" Height="450" Width="800"> 
    <Grid> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
            <ColumnDefinition/> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <Rectangle Grid.ColumnSpan="3" Fill="#FF00484F" 
HorizontalAlignment="Left" Height="66" Stroke="White" VerticalAlignment="Top" 
Width="794" Margin="0,0,-0.4,0"/> 
 
 
        <Button Grid.ColumnSpan="2" Content="" HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Top" Width="221" Height="45" BorderBrush="#00707070" Margin="-
43,10,0,0" RenderTransformOrigin="0.357,0.449" Click="Button_Click_1"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush Stretch="Uniform"> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/airtec.png"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button> 
        <Rectangle Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" Height="354" 
Margin="-4,66,0,0" Stroke="White" VerticalAlignment="Top" Width="794" 
RenderTransformOrigin="0.514,0.506"> 
 
            <Rectangle.Fill> 
                <ImageBrush Stretch="UniformToFill"> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/fundo_dados.jpg"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Rectangle.Fill> 
 
        </Rectangle> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" Margin="236,15,0,0" 
VerticalAlignment="Top" Width="389" FontFamily="Microsoft YaHei UI" FontSize="20" 
Height="40" Foreground="#FFFCFCFC" FontWeight="Bold" Content="Está a um passo sua 
viagem de sonho!"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="Nome:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="95,103,0,0" VerticalAlignment="Top" FontWeight="Bold" FontSize="20" 
Foreground="White" RenderTransformOrigin="0.505,0.826" Background="{x:Null}"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="C.C/Passaporte:" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="10,140,0,0" VerticalAlignment="Top" 
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FontWeight="Bold" FontSize="20" Foreground="White" 
RenderTransformOrigin="0.198,0.571"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="Ida:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="120,215,0,0" VerticalAlignment="Top" FontWeight="Bold" FontSize="20" 
Foreground="White" RenderTransformOrigin="0.5,0.5"> 
            <Label.RenderTransform> 
                <TransformGroup> 
                    <ScaleTransform/> 
                    <SkewTransform/> 
                    <RotateTransform Angle="1.322"/> 
                    <TranslateTransform/> 
                </TransformGroup> 
            </Label.RenderTransform> 
        </Label> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="Volta:" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="102,251,0,0" VerticalAlignment="Top" FontWeight="Bold" FontSize="20" 
Foreground="White" RenderTransformOrigin="0.5,0.5"> 
            <Label.RenderTransform> 
                <TransformGroup> 
                    <ScaleTransform/> 
                    <SkewTransform/> 
                    <RotateTransform Angle="-0.125"/> 
                    <TranslateTransform/> 
                </TransformGroup> 
            </Label.RenderTransform> 
        </Label> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="Hora do Voo:" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="33,176,0,0" VerticalAlignment="Top" 
FontWeight="Bold" FontSize="20" Foreground="White" RenderTransformOrigin="-
0.597,0.804"/> 
        <TextBox Name="nometxt"  Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" 
Height="23" Margin="167,115,0,0" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Top" 
Width="186" BorderBrush="{x:Null}" TextChanged="nometxt_TextChanged"/> 
        <TextBox Name="cctxt" Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" 
Height="23" Margin="167,153,0,0" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Top" 
Width="186" BorderBrush="{x:Null}" TextChanged="cctxt_TextChanged"/> 
        <TextBox Name="horaidatxt" Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" 
Height="23" Margin="167,187,0,0" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Top" 
Width="186" BorderBrush="{x:Null}" TextChanged="horaidatxt_TextChanged" /> 
        <TextBox Name="idatxt" Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" 
Height="23" Margin="167,224,0,0" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Top" 
Width="186" BorderBrush="{x:Null}" TextChanged="idatxt_TextChanged"/> 
        <TextBox Name="voltatxt" Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" 
Height="23" Margin="167,262,0,0" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Top" 
Width="186" BorderBrush="{x:Null}" TextChanged="voltatxt_TextChanged"/> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" Margin="48,288,0,0" 
VerticalAlignment="Top" FontWeight="Bold" FontSize="20" Foreground="White" 
RenderTransformOrigin="0.5,0.5"> 
            <Label.RenderTransform> 
                <TransformGroup> 
                    <ScaleTransform/> 
                    <SkewTransform/> 
                    <RotateTransform Angle="-0.125"/> 
                    <TranslateTransform/> 
                </TransformGroup> 
            </Label.RenderTransform> 
        </Label> 
        <TextBox Name="precotxt" Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" 
Height="23" Margin="167,299,0,0" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Top" 
Width="186" BorderBrush="{x:Null}" TextChanged="precotxt_TextChanged"/> 



69 

 

        <Button Grid.ColumnSpan="2" Content="Comprar" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="213,348,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="94" Background="White" 
FontWeight="Bold" Height="29" BorderBrush="Black" Click="comprar_Click"/> 
        <TextBox Name="recebetxt" Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" 
Height="59" Margin="427,115,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="TextBox" 
VerticalAlignment="Top" Width="324" TextChanged="recebetxt_TextChanged" 
Background="#FF00484F" Foreground="#FFFF0808" BorderBrush="{x:Null}" 
FontSize="40" TextAlignment="Center" /> 
        <TextBox Name="recebetxt1" Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" 
Height="59" Margin="427,262,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="TextBox" 
VerticalAlignment="Top" Width="324" TextChanged="recebetxt_TextChanged" 
Background="#FF00484F" Foreground="#FFFF0808" BorderBrush="{x:Null}" 
FontSize="40" TextAlignment="Center"/> 
        <Image Grid.ColumnSpan="2" Margin="503,182,145.6,136" 
Source="aviaoairtec.png" Stretch="Fill" RenderTransformOrigin="1.379,0.045"> 
            <Image.RenderTransform> 
                <TransformGroup> 
                    <ScaleTransform/> 
                    <SkewTransform/> 
                    <RotateTransform Angle="2.049"/> 
                    <TranslateTransform X="1.159" Y="3.479"/> 
                </TransformGroup> 
            </Image.RenderTransform> 
        </Image> 
        <Image Grid.ColumnSpan="2" Margin="519,55,6.6,141" Source="fumo.png" 
Stretch="Fill" RenderTransformOrigin="0.355,0.823"> 
            <Image.RenderTransform> 
                <TransformGroup> 
                    <ScaleTransform/> 
                    <SkewTransform/> 
                    <RotateTransform Angle="28.417"/> 
                    <TranslateTransform X="-29.748" Y="-27.21"/> 
                </TransformGroup> 
            </Image.RenderTransform> 
        </Image> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" Content="Preço Total:" 
HorizontalAlignment="Left" Margin="46,287,0,0" VerticalAlignment="Top" 
FontWeight="Bold" FontSize="20" Foreground="White" 
RenderTransformOrigin="0.5,0.5"> 
            <Label.RenderTransform> 
                <TransformGroup> 
                    <ScaleTransform/> 
                    <SkewTransform/> 
                    <RotateTransform Angle="-0.125"/> 
                    <TranslateTransform/> 
                </TransformGroup> 
            </Label.RenderTransform> 
        </Label> 
 
 
    </Grid> 
</Window> 
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Anexo VI 

Design da Window Bilhete (Código XML):  

<Window x:Class="Checkin.bilhete" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" 
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" 
        xmlns:local="clr-namespace:Checkin" 
        mc:Ignorable="d" 
        Title="bilhete" Height="450" Width="800"> 
    <Grid> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
            <ColumnDefinition/> 
            <ColumnDefinition Width="0*"/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <Rectangle Grid.ColumnSpan="3" Fill="#FF00484F" 
HorizontalAlignment="Left" Height="66" Stroke="White" VerticalAlignment="Top" 
Width="794" Margin="0,0,-0.4,0"/> 
 
 
        <Button Grid.ColumnSpan="2" Content="" HorizontalAlignment="Left" 
VerticalAlignment="Top" Width="221" Height="45" BorderBrush="#00707070" Margin="-
43,10,0,0" RenderTransformOrigin="0.357,0.449" Click="Button_Click_1"> 
            <Button.Background> 
                <ImageBrush Stretch="Uniform"> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/airtec.png"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Button.Background> 
        </Button> 
        <Rectangle Grid.ColumnSpan="3" HorizontalAlignment="Left" Height="354" 
Margin="0,66,-0.4,0" Stroke="White" VerticalAlignment="Top" Width="794"> 
 
            <Rectangle.Fill> 
                <ImageBrush> 
                    <ImageBrush.ImageSource> 
                        <BitmapImage UriSource="file:///C:/Users/Gui 
Monteiro/Desktop/Aplicação - Projecto Global/Check-
In/Checkin1/Checkin/bin/imagens/fundo_bilhete.jpg"/> 
                    </ImageBrush.ImageSource> 
                </ImageBrush> 
            </Rectangle.Fill> 
 
        </Rectangle> 
        <Label Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Left" Margin="236,15,0,0" 
VerticalAlignment="Top" Width="389" FontFamily="Microsoft YaHei UI" FontSize="20" 
Height="40" Foreground="#FFFCFCFC" FontWeight="Bold" Content="O seu bilhete a um 
click de distância"/> 
        <Button Grid.ColumnSpan="2" Content="O Seu Bilhete " 
HorizontalAlignment="Left" Margin="293,294,0,0" VerticalAlignment="Top" 
Width="198" Height="28" Background="White" FontWeight="Bold" 
Click="bilhete_Click"/> 
 
 
    </Grid> </Window> 
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Anexo VII 

Logotipos da Aplicação (Alteração da cor devido ao fundo Branco):  

 

 

 


