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RESUMO 

  

Este presente trabalho de conclusão de curso, apresenta uma proposta de ferramenta 

capaz de agilizar o desenvolvimento de sistemas de informação via web.  

As empresas fabricantes de softwares buscam otimizar o tempo gasto no processo 

produtivo, proporcionando viabilidade ao projeto. A ferramenta proposta tem como 

objetivo principal reduzir o número de repetições de códigos em projetos de sistemas de 

informação web, através da automatização da criação de formulários, menus, campos e 

outras tarefas repetitivas. Durante o desenvolvimento da ferramenta foram realizadas 

análises comparativas com algumas ferramentas que estão à disposição no mercado, 

visando assim a criação de um software capaz de simplificar as tarefas mais trabalhosas e 

repetitivas do cotidiano dos programadores. Desta forma, o Framework Wing proporciona 

aos programadores e empresas de desenvolvimento de software uma solução bastante 

adequada à maioria dos problemas encontrados no mercado.  

Através das análises feitas nos testes de validação, foi totalmente consolidada a 

viabilidade da proposta aqui apresentada. Como o principal fator de avaliação do 

Framework Wing é a velocidade de desenvolvimento nos sistemas, constatamos que os 

sistemas produzidos com a ferramenta economizam 86,4% do tempo de construção, o que 

torna o custo de produção muito menor que o habitual. 

Palavras chave: software, framework, programação php, gerador de códigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

ABSTRACT 

 

This  present work of completion, shows a proposal of tool capable to expedite the 

web systems development. 

The software manufacturers seeking to optimize time expended in productive process, 

providing viability to the project. The proposed tool has how main objective to reduce 

the number of repetitive codes in web information systems, through  the  automating 

of the creation of forms, menus, fields and other repetitive tasks. During the tool’s 

development were carried out comparative analyses with some tools that are available 

on the market, thereby aiming at the creation of software capable to simplify the most 

repetitive and hard-working tasks of programmers daily. This way, the Framework 

Wing provide to programmers and enterprises of development of software a very 

adequate solution for most found problems on the market.  

Through the analysis made in the validation tests has been fully consolidated the 

viability of the proposal presented here. As the main factor for evaluating the 

Framework Wing is the speed of production, we find that the systems produced with 

the tool saves 86.4% of the time of manufacture, which makes the production cost 

much lower than usual. 

Keywords: software, framework, php programming, code generator.  
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1. INTRODUÇÃO 

Devido aos grandes avanços e constantes mudanças decorrentes de um mercado 

extremamente competitivo, ferramentas cada vez mais robustas e potentes estão sendo 

desenvolvidas visando agilidade e qualidade para o processo de construção de softwares. É por 

isso que este trabalho apresenta o desenvolvimento da ferramenta Framework Wing, capaz de 

produzir sistemas altamente flexíveis em menor tempo. 

 

1.1 Apresentação do tema 

O tema deste trabalho é uma proposta de ferramenta de produção de sistemas web, 

utilizando como técnica de engenharia de desenvolvimento a metodologia estruturada com banco 

de dados relacional. A linhagem de programação principal utilizada é o PHP (Hypertext 

Preprocessor), usando outros recursos como o CSS (Cascading Style Sheet) e o Java Script. 

 

1.2 Estruturas do trabalho 

O presente documento está organizado da seguinte forma: 

No primeiro capítulo são definidos os objetivos gerais e específicos, a justificativa, 

motivação e relevância do projeto. 

O segundo capítulo descreve a revisão bibliográfica do tema o qual procura abranger os 

conceitos necessários para o entendimento dos aspectos que envolvem o processo de 

desenvolvimento de novos sistemas, o estudo comparativo de ferramentas existentes no mercado 

e os conceitos que envolvem o ambiente Web (site, home pages e sistemas web). 

No terceiro capítulo é apresentada a documentação essencial para melhor compreensão do 

sistema de informação analisado, usando ferramentas como: diagramas UML (Unified Modeling 

Language), modelo relacional, diagrama de entidade e relacionamento  e dicionários de dados. 

 

O quarto capítulo descreve os resultados obtidos durante as realizações das etapas 

mencionadas anteriormente e analisa estes resultados finais. 

Finalmente, no quinto capítulo são apresentadas as considerações finais abrangendo as 

conclusões obtidas com a efetivação deste estudo, sugestões para trabalhos futuros e as 

referências bibliográficas utilizadas na presente pesquisa. 
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1.3 Objetivos 

Este presente trabalho tem um objetivo genérico que limita o escopo da pesquisa e cinco 

específicos para a definição das funcionalidades. 

 

1.3.1 Genérico:  

 

• Desenvolver uma ferramenta computacional para otimizar o desenvolvimento de 

sistemas para web, ou seja, para produzir sistemas no ambiente da rede mundial de 

computadores de forma ágil e padronizada. Desta forma, evita-se a produção de falhas 

de programação que resulta em um custo alto no desenvolvimento de sistema. 

 

1.3.2 Específico:  

 

• Criar procedimentos computacionais para facilitar o desenvolvimento de cadastros e 

menus de sistemas web. 

• Disponibilizar “layout” padronizado com flexibilidade para alterar estilos e definição 

de padrões dos componentes gráficos do sistema.  

• Fornecer gerenciamento facilitado de perfis de usuários. 

• Padronizar o sistema proposto de acordo com o W3C (World Wide Web Consortium). 

• Fornecer mecanismos de automatização de listas e paginação. 
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1.4 - Problematização  

 

As problematizações deste trabalho estão definidas com as seguintes ações: 

 

• Diminuir o tempo de criação de formulários para sistemas web. 

• Minimizar a falta de padronização de campos de preenchimento. 

• Minimizar a falta de padronização de menus. 

• Minimizar o grau de repetição de código. 

• Listar os dados automaticamente e com paginação. 

 

 

 

1.5 Justificativa 

Como qualquer negócio visa sempre o aumento do lucro e a diminuição dos gastos, a 

ferramenta proposta desta pesquisa se encaixa perfeitamente na visão do mercado em diminuir o 

tempo de produção e aumentar a produtividade, gerando assim maiores e mais rápidos retornos 

financeiros. 

 

 

1.6 Motivação 

A motivação deste trabalho é desenvolver uma ferramenta capaz de extinguir trabalhos 

repetitivos e aumentar a lucratividade dos usuários da ferramenta, e ainda genérica o suficiente 

para atender as diversas aplicações do mundo real. 
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1.7 Relevâncias do projeto 

O projeto Framework Wing, ferramenta de construção de sistemas web, tem considerável 

relevância em nível de tempo de desenvolvimento de sistemas de informação, levando-se em 

conta que empresas privadas e órgãos públicos têm fundamental papel no desenvolvimento e 

geração de empregos em nosso país. Portanto, empresas com  melhor gerenciamento de 

informações possuem mais chances de continuarem vivas, gerando assim, renda e emprego aos 

nossos trabalhadores. Desta forma, a ferramenta proposta disponibiliza um desenvolvimento 

rápido de sistemas, com recursos de banco de dados, formulários e gerenciamento de usuários. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem a intenção de descrever os conceitos de Web Standards e W3C (World 

Wide Web Consortium) na construção de sistemas no ambiente da rede mundial de computadores 

e seu histórico. Além disso, esta pesquisa faz uma avaliação comparativa de ferramentas de 

colaboração usada na Internet a fim de mostrar as características de construção de sistemas ou 

grupos de usuários com mecanismos automáticos de desenvolvimento. 

 

2.1 - W3C (World Wide Web Consortium) 

World Wide Consortium (W3C)  é um consórcio fundado pelo físico Tim Berners-Lee, pai 

da Web, esse consórcio é formado por empresas de tecnologia, que visam criar meios 

tecnológicos necessários para manter a interoperabilidade e a evolução da Web, são 

reposponsáveis por definir padrões,  protocolos, tecnologias e  demais funcionalidades  

relacionados à  World Wide Web (ZANETTI, 2009). 

 

           A principal preocupação da W3C é com a interpretação de conteúdo e o acesso pela Web. 

Comitês definem padrões de desenvolvimento e tecnologias, para formar uma rede de informação 

onde qualquer dispositivo terá o acesso seguindo seus padrões, independente de sua plataforma, 

sendo hardware ou software (ZANETTI, 2009).    

 

2.2 - Web Standards 

Web Standards ou Padrões  Web não é um termo muito novo, mas atualmente é muito 

discutido e falado no desenvolvimento Web. Trata-se de regras internacionais para o 

desenvolvimento de sites, visando uma organização otimizada de conteúdo e informação, 

provendo acessibilidade e facilidades no acesso do mesmo, independente das necessidades ou 

tecnologias. (ZANETTI, 2009) 
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2.3 - Home Page 

O termo também é usado para se referir à primeira página, o índice de diretório web ou 

página web principal de um site de um grupo, empresa, organização ou indivíduo. Em alguns 

países, como Alemanha, Japão e Coréia do Sul, e anteriormente nos EUA, o termo "Home Page" 

geralmente se refere a um site completo (de uma empresa ou outra organização) ao invés de uma 

única página da web, o termo foi usado até o final dos anos 1990 nos EUA, substituído pelo 

termo mais abrangente: "site" (WIKIPEDIA, 2009). 

  Na mesma categoria de Home Page estão sites que tem somente uma página inicial (mais 

precisamente um portal pessoal). A página inicial é um site ou página destinada a organizar os 

links e informações para o usuário quando um navegador da Web é iniciado. Iniciar páginas 

geralmente consiste de informações como notícias, tempo, jogos. Iniciar páginas de informação, 

como também agregar feeds RSS ou coletar e gerenciar links de páginas da web (ZANETTI, 

2009). 
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2.4 - Website 

Um site normalmente é o trabalho de um único indivíduo, empresa ou organização, ou é 

dedicado a um tópico ou propósito em particular. É difícil dizer com clareza até onde vai um site 

dada a natureza de hipertexto da Web. Por exemplo, toda a Wikipédia forma um site, mas se as 

páginas Meta-Wikipédia são parte do mesmo site ou um site irmão, é uma questão aberta para 

debate. 

Sites são escritos em, ou dinamicamente convertidos para HTML e acessados usando um 

software cliente chamado web browser ou navegador. Sites consistem de páginas HTML estáticas 

ou páginas criadas dinamicamente usando tecnologias como JSP, PHP ou ASP. Um site também 

requer um software conhecido como servidor web, como o Apache, o mais usado, ou o IIS. 

Frequentemente sites possuem também conteúdo armazenado em banco de dados (base de 

dados). 

Website ou websítio (também conhecido simplesmente como site ou sítio) é um conjunto 

de páginas web, isto é, de hipertextos acessíveis geralmente pelo protocolo HTTP na Internet. O 

conjunto de todos os sites públicos existentes compõe a World Wide Web. As páginas num site 

são organizadas a partir de um URL básico, ou sítio onde fica a página principal, e geralmente 

residem no mesmo diretório de um servidor. As páginas são organizadas dentro do site numa 

hierarquia observável no URL, embora as hiperligações entre elas controlem o modo como o 

usuário visualiza a estrutura global, modo esse que pode ter pouco a ver com a estrutura 

hierárquica dos arquivos do site. 

Alguns sites, ou partes de sites, exigem uma subscrição, com o pagamento de uma taxa, 

por exemplo, mensal, ou então apenas um registo gratuito. Os exemplos incluem muitos sites de 

comércio eletrônico, partes dos sites de notícias, sites que fornecem dados do mercado financeiro 

em tempo real. (ZANETTI, 2009) 
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2.4.1 – Origem do nome 

 

Quando a World Wide Web foi criada, ela recebeu esse nome de seu criador Tim Berners-

Lee. Ele comparou a sua criação com uma teia, "web" em inglês. Cada nó dessa teia é um local 

(virtual) onde há hipertextos. Como a palavra inglesa para local é site (também derivada do latim 

situs: "lugar, local"), quando as pessoas queriam se referir a um local da teia, elas falavam, web 

site. Assim um novo nome surgiu para designar esse novo conceito de nó onde há um conjunto de 

hipertextos: Web site. (ZANETTI, 2009) 

 

Batizada desta forma, a Web e seus Web sites tornaram-se mundialmente famosos e seus 

nomes empregados em diversas línguas. Em inglês foi necessário usar o qualificativo Web antes 

de site, para diferenciar de outros usos que a palavra site tem nesta língua, onde significa local. 

Mas quando o contexto deixava claro que se estava falando da Web, dizia-se apenas "site". Já na 

língua portuguesa, esse qualificativo não é necessário em momento algum, pois a palavra site é 

um anglicismo novo em nosso vocabulário e tem o único e mesmo significado de Web site. 

 

2.4.2 – Nome em português 

 

A palavra site em inglês tem exatamente o mesmo significado de sítio em português, pois 

ambas derivam do latim situs ("lugar demarcado, local, posição") e, primariamente, designa 

qualquer lugar ou local delimitado (sítio arquitetônico, sítio paisagístico, sítio histórico, entre 

outros). No português do Brasil, a palavra sítio designa, com maior frequência, uma propriedade 

rural de área modesta, frequentemente usada para lazer ou lavoura. 

Porém, em inglês, surgiu o termo website (às vezes web site) para designar um sítio 

virtual, um conjunto de páginas virtualmente localizado em algum ponto da Web. Acontece que, 

com poucos anos de uso, o termo website ganhou a forma abreviada site, que passou a ser uma 

segunda acepção do termo original. Site, portanto, em inglês, passou a designar alternativamente 

um lugar real (no campo) ou virtual (na Web). 
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Em português, surgiram duas vertentes para a tradução do conceito. A mais difundida em 

Portugal respeita a dualidade do termo original, e traduz site por sítio - ou, se o contexto não for 

suficiente para o entendimento, por sítio na Internet ou sítio na Web ou ainda websítio 

(exatamente como no inglês). A segunda vertente, mais comum no Brasil, adotou simplesmente o 

estrangeirismo site, sem alterações, para se referir aos sítios virtuais, mantendo sítio para os reais. 

Uma terceira opção que começa a ser sugerida, utilizada pelo escritor brasileiro Millôr Fernandes, 

é saite. (ZANETTI, 2009) 

2.5 - Análise das ferramentas 

Esta seção apresenta uma análise de ferramentas de criação de formulários web, home 

pages e sistemas web complexos. 

 

2.5.1 Ferramentas estudadas 

 

• pForm  

o Consiste em um site que disponibiliza ferramentas para a construção de 

formulários web. Na tela inicial o usuário pode escolher as cores do 

formulário a ser criado. Após isso pode-se definir o formulário, 

escolhendo os campos que irão compor o mesmo. Ao final do processo o 

código fonte pode ser baixado e utilizado como bem entender.  

• Google Sites 

o O Google Sites por sua vez, oferece páginas web pré-montadas, as quais 

podem ser customizadas á gosto do usuário, porém o mesmo deve se 

encarregar do trabalho, ou pagar alguém para fazê-lo. Entre as muitas 

funcionalidades da ferramenta, não se encontra nenhuma capaz de gerar 

formulários profissionais com persistência de dados em bases de dados.   
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• CakePHP 

o CakePHP é um framework de desenvolvimento rápido para PHP que 

fornece uma arquitetura extensível para desenvolvimento, manutenção, e 

distribuição de aplicações. Usando design patterns conhecidos como 

MVC (Model View Controller) e ORM (Object Relational Mapping) com 

convenção sobre o paradigma da configuração, reduz o custo do 

desenvolvimento e ajuda os desenvolvedores a escreverem menos código.  
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2.5.2 - Critérios de análise 

 

 A análise das ferramentas é feita em seis critérios como mostra a tabela 2.1. Estes 

critérios foram definidos, usando o escopo desta pesquisa cujos objetivos limitam em criação de 

menus, listas, paginação, formulários e layout automáticos, além dos padrões do W3C (os 

sistemas criados pelas ferramentas foram analisados pelo validador do W3C). O perfil do usuário 

é analisado com relação ao seu nível de acesso às funções do sistema, tais como: definição de 

acessos a todos os formulários do sistema ou delimitado a áreas específicas. 

 

Tabela 2.1 - Comparação das ferramentas de criação de sistemas. 

 

 pForm CakePHP Google Sites 
Criação de menu 

automático 
Não Não Sim 

Criação de  
formulário 
automático 

Sim Sim Não 

Criação de layout 
automático 

Sim Não Sim 

Definição de nível de 
acesso ao usuário 

Não Não Não 

Uso dos padrões 
W3C 

Não Sim Não 

Criação de lista e 
paginação 
automática 

Não Não Não 

Uso do PHP Não Sim Não 
 

 

Portanto, esta análise é feita através do procedimento observacional dos critérios definidos 

na tabela 2.1, resultando nos pontos positivos para melhor compreensão deste estudo. Com isto, a 

presente investigação ilustra sugestões para desenvolver a ferramenta proposta desta pesquisa. 
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2.6 - PONTOS POSITIVOS DA ANÁLISE 

• Total compatibilidade com o w3c:  

o De acordo com a tabela um, somente a ferramenta CakePHP usa os 
padrões do W3C. O grande diferencial é que esta fermenta mostrou ser 
mais compatível com os critérios do W3C.  

• Utiliza tecnologia PHP, que é atual e robusta:  

o Como mostra a tabela um, somente a ferramenta CakePHP usa a 
linguagem PHP. Outras usam HTML com Java Script.   

• Criação automática de formulários:  

o A ferramenta pForm disponibiliza ao programador os arquivos de código 
fonte do formulário criado pelo usuário. 

• Criação automática de menus:  

o Apenas a ferramenta Google Sites apresentou uma forma de criar menus 
rapidamente. 

• Criação automática de layout.  

o O layout do pForm pode ser definido na primeira página de criação, sendo 
que existem alguns modelos para escolha.  

 

2.6.1 – Pontos negativos ou inexistentes 

 

• Total compatibilidade com o W3C: 

o As ferramentas pForm e Google Sites apresentaram resultados 
insatisfatórios quando analisada a compatibilidade com as normas 
propostas pelo W3C, ambas tem uma preocupação maior com a facilidade 
de utilização e a criação de layouts. 

• Utiliza tecnologia PHP, que é atual e robusta: 

o As ferramentas pForm e Google Sites não utlizam linguaguem PHP, a 
primeira utiliza somente HTML e Javascrip o que consquentemente fará o 
programador perder horas programado em outras linguagem de 
programação para obter assim o resultado final, já o Google Sites usa 
linguagem própria. 
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• Criação automática de formulários:  

o O Google Sites é a única das ferramentas analisadas que não cria 
formulário automaticamente, possivelmente por ter como objetivo 
principal a criação de sites e não de sistemas web.  

• Criação automática de menus:  

o O pform e o CakePHP não disponibilição dessa funcionalidade.  

• Criação automática de layout.  

o O CakePHP é uma ferramenta para programadores, não apresenta uma 
Interface amigável, porém usa usabilidade supre isso. 

• Definição de nível ao usuário: 

o Nenhuma das ferramentas pesquisadas acima se mostrou capaz de 
controlar os níveis de acesso dos usuários ao sistema. 

• Criação de lista e paginação automática:  

o Nenhuma das ferramentas pesquisadas acima se mostrou capaz de gerar 
listagem e paginação automática. 
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2.7 - CONCLUSÃO 

Foram analisadas três ferramentas de construção de sites. A ferramenta pForm mostrou-se 

de fácil uso, podendo ser utilizada por usuários de vários níveis, entretanto sua implementação 

requer conhecimentos específicos em desenvolvimento de sistemas web. Por outro lado, a 

ferramenta Google Sites apresenta uma solução completa de criação de sites, mas não conta com 

recursos de armazenamento relacional de dados, que permite a criação de relatórios e buscas 

rápidas. A última ferramenta analisada foi o framework CakePHP. Esta, não é apenas uma 

interface de “arraste e solte” e sim uma concepção completa de como um software deve ser 

desenvolvido, contando com uma vasta carga de configurações e necessidade de aprendizagem 

das regras de funcionamento, para que todas as funções que permitem a criação rápida e de 

qualidade de sistemas funcionem.   

 Esta análise é relevante nesta pesquisa, pois todos os pontos positivos identificados nas 

ferramentas pForm, CakePHP e Google Sites serão usados na concepção da ferramenta proposta. 
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3. METODOLOGIA UTILIZADA 

A metodologia adotada neste trabalho é apresentada em quatro etapas e utiliza os 

conhecimentos teóricos descritos nos capítulos anteriores, o sistema será modelado utilizando-se 

da análise estruturada, porém serão utilizadas duas ferramentas da UML, para auxiliar na 

compressão total da ferramenta proposta. 

Etapa 1: Definição da modelagem do sistema.  

Etapa 2: Construção da modelagem do banco de dados. 

Etapa 3: Implementação da modelagem proposta. 

Etapa 4: Introdução à análise de desempenho da ferramenta proposta. 

 

3.1 - PRIMEIRA ETAPA: DEFINIÇÃO DA MODELAGEM DO SISTEMA  

 A primeira etapa se caracteriza em definir a modelagem do sistema, usando a 

ferramenta UML e os Diagramas de Fluxo de Dados. 

 As funcionalidades da ferramenta proposta são representadas através do Diagrama 

de Casos de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Contexto, Diagrama de Fluxo de Dados 

e Diagrama de Telas. Estes diagramas estão descritos nas seções a seguir. Apesar dos dois 

primeiros diagramas utilizados pertencerem à UML, que é utilizada para realizar análise e 

projetos de sistemas orientados a objetos e a ferramenta proposta utilizar metodologia 

estruturada, coube utilizar os diagramas citados anteriormente para explicitar as funcionalidades 

do sistema e as seqüências de eventos que o programador executará.  
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3.1.1 - Caso de Uso  

O Diagrama de Casos de Uso tem a finalidade de auxiliar a comunicação entre os 

analistas e o cliente. Um diagrama de Caso de Uso descreve um cenário que mostra as 

funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário. O cliente deve ver no diagrama de 

Casos de Uso as principais funcionalidades de seu sistema. 

O caso de uso é composto por um só ator, chamado programador que tem como tarefas: 

configurar o arquivo controle_config.php (Controle de configurações do sistema), configurar o 

arquivo ger_usuario.php (Gerador de cadastro de usuário), configurar o arquivo ger_areas.php 

(Gerador de áreas), criar e configurar arquivos geradores das entidades do sistema criado, 

modelar o banco de dados de acordo com as regras de negócio do cliente como mostra a figura 

3.1. 

 
Figura 3.1 – Casos de Uso que mostram o programador interagindo com o sistema. 
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A tabela 3.1 tem por objetivo especificar passo a passo as ações do programador para se 

configurar a ferramenta proposta. 

 

Tabela 3.1 – Descrição do caso de uso Configurar arquivo controle_config.php. 

Data Versão  Descrição Analista 

14/11/2009 1.1 Preenchimento da 

especificação de 

caso de uso 

Configurar arquivo 

controle_config.php 

Cassiano R.Trevisan 

Diego M. Silva 

Rafael S. Crema 

Pré-condições  Programador estar editando o arquivo controle_config.php 

Pós-condições Salvar as modificações efetuadas 

Use Case Configurar Arquivo controle_config.php 

Sumário Este caso de uso inicia-se quando o programador deseja iniciar a 

construção de um novo sistema. 

Ator envolvido Programador 

Descrição 1. O programador abre o arquivo controle_config.php. 

2. O programador informa o endereço do host, o usuário, a 

senha e o nome da base de dados onde serão gravados os 

dados. 

3. O programador informa o título do sistema. 

4. O programador informa a quantidade de menus do sistema 

5. O programador informa o título do menu 

6. O programador informa o título dos sub-menus. 

7. O programador salva o arquivo. 
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Nesta tabela o programador configura os dados que dizem respeito ás entidades que serão 

manipuladas no software a ser criado. É aqui que ele diz quais serão os campos que terão nos 

devidos cadastros, os tipos destes campos que são pré-definidos e também quantos registros serão 

mostrados por página. 

 

Tabela 3.2 – Descrição do caso de uso Criar e configurar arquivos geradores. 

Data Versão  Descrição Analista 

14/11/2009 1.1 Preenchimento da 

especificação de 

caso de uso Criar e 

cofigurar arquivos 

geradores. 

Cassiano R.Trevisan 

Diego M. Silva 

Rafael S Crema 

Pré-condições  Programador estar criando e configurando os arquivos do sistema. 

Pós-condições Salvar as modificações efetuadas. 

Use Case Criar  e configurar arquivos geradores. 

Sumário Este caso de uso inicia-se quando o programador deseja criar e 

configurar os arquivos geradores de entidades do sistema. 

Ator envolvido Programador 
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Descrição 1. O programador faz uma copia do arquivo gerador base. 

2. O programador cria e configura os campos necessários para 

o cadastro da entidade. 

3. O programador informa em qual tabela os dados serão 

persistidos. 

4. O programador informa o campo chave na tabela utilizada. 

5. O programador informa a ordem que terão os dados 

retornados do banco de dados. 

6. O programador informa a quantidade de registros que serão 

expostos por página. 

7. O programador informa a quantidade de colunas que serão 

expostas na listagem. 

8. O programador informa o nome das colunas. 

9. O programador informa os nomes dos campos da tabela do 

banco de dados. 

 

 

 

 

Esta tabela exprime o caso de uso Configurar arquivo ger_usuarios.php. 

 

Tabela 3.3 – Descrição do caso de uso Configurar arquivo ger_usuarios.php. 

Data Versão  Descrição Analista 

14/11/2009 1.1 Preenchimento da 

especificação de 

caso de uso 

Configurar arquivo 

ger_usuarios.php.  

Cassiano R.Trevisan 

Diego M. Silva 

Rafael S. Crema 

Pré-condições  Programador estar editando o arquivo ger_usuarios.php. 

Pós-condições Salvar as modificações efetuadas. 

Use Case Configurar Usuários  
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Sumario Este caso de uso inicia-se quando o programador deseja iniciar a 

construção de um novo sistema. 

Ator envolvido Programador 

Descrição 1. O programador abre o arquivo ger_usuários.php. 

2. O programador informa o título da página. 

3. O programador informa o nome do arquivo que será 

referenciado. 

4. O programador informa o nome da tabela utilizada do 

banco de dados. 

5. O programador informa o campo chave na tabela utilizada. 

6. O programador informa a ordem que terão os dados 

retornados do banco de dados. 

7. O programador informa a quantidade de registros serão 

expostos por página. 

8. O programador informa a quantidade de colunas que serão 

expostas na listagem. 

9. O programador informa o nome das colunas que serão 

expostas. 

10. O programador informa o nome do campo no banco de 

dados. 

11. O programador informa o tipo de dado do campo.  

12. O programador informa o os campos que serão 

referenciados. 

13. O programador informa a quantidade máxima de caracteres 

de cada campo.  

14. O programador salva o arquivo. 

   

Alternativas 1. No item treze o programador tem a opção de editar as 

mensagens padrão. 
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Tabela que mostra as ações do caso de uso Configurar arquivo ger_areas.php. 

Tabela 3.4 – Descrição do caso de uso Configurar arquivo ger_areas.php. 

 

Data Versão  Descrição Analista 

14/11/2009 1.1 Preenchimento da 

especificação de 

caso de uso 

Configurar arquivo 

ger_areas.php. 

Cassiano R.Trevisan 

Diego M. Silva 

Rafael S. Crema 

Pré-condições  Programador estar editando o arquivo configurar  arquivo 

ger_areas.php. 

Pós-condições Salvar as modificações efetuadas 

Use Case Configurar Gerador Áreas 

Sumario Este caso de uso inicia-se quando o programador deseja iniciar a 

construção de um novo sistema. 

Ator envolvido Programador 
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Descrição 1. O programador abre o arquivo ger_areas.php 

2. O programador informa o título da página. 

3. O programador informa o nome do arquivo que será 

referenciado. 

4. O programador informa o nome da tabela utilizada do 

banco de dados. 

5. O programador informa o campo chave na tabela utilizada. 

6. O programador informa a ordem que terão os dados 

retornados do banco de dados. 

7. O programador informa a quantidade de registros serão 

expostos por página. 

8. O programador informa a quantidade de colunas que serão 

expostas na listagem. 

9. O programador informa o nome das colunas que serão 

expostas. 

10. O programador informa o nome do campo no banco de 

dados. 

11. O programador informa o tipo de dado do campo.  

12. O programador informa  os campos que serão 

referenciados. 

13. O programador informa a quantidade máxima de caracteres 

de cada campo.  

14. O programador salva o arquivo. 

Alternativas 1. No item treze o programador tem a opção de editar as 

mensagens padrão. 
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Essa tabela possui a descrição do caso e uso Modelar banco de dados do sistema a ser 

criado. 

Tabela 3.5 – Descrição do caso de uso Modelar banco de dados do sistema a ser criado. 
 

Data Versão  Descrição Analista 

30/10/2009 1.0 Preenchimento da 

especificação de 

caso de uso Modelar 

banco de dados do 

sistema a ser criado. 

Cassiano R.Trevisan 

Diego M. Silva 

Rafael S. Crema 

Pré-condições  Programador estar conectado ao banco de dados e ter permissão à 

criação de tabelas. 

Pós-condições A modelagem estar de acordo. 

Use Case Modelar banco de dados do sistema a ser criado. 

Sumario Este caso de uso inicia-se quando o programador deseja modelar o 

banco de dados. 

Ator envolvido Programador 

Descrição 1. O programador deverá rodar o script de criação do banco de 

dados base, para gerar as tabelas nativas do framework. 

2. O programador define as tabelas adicionais a serem criadas. 

3. O programador define os campos que as tabelas terão. 

4. O programador faz o relacionamento entre as tabelas 

criadas. 

5. O programador faz o relacionamento entre as tabelas 

criadas e as tabelas nativas.   
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3.1.2 - Diagrama de Atividades 

O objetivo do diagrama de atividades é mostrar o fluxo de atividades em um único 

processo demostrnado como uma atividade depende uma da outra. O Diagrama de Atividade 

“Configurar arquivo controle_config.php” descreve de forma simples e concisa as etapas a serem 

seguidas pelo programador, obtendo assim, sucesso na configuração do arquivo responsável pela 

comunicação com o banco de dados. Este diagrama é descrito na seção a seguir.  

 

 
 Figura 3.2 – Diagrama de atividades Configurar controle_config.php. 
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O Diagrama de Atividades “Configurar arquivo ger_areas.php” descreve os passos 

necessários para a inclusão de novas áreas no sistema à ser criado, áreas essas como setores de 

uma universidade, num sistema gerenciador de dados acadêmicos ou as repartições de um 

sistema para uma prefeitura, estes são exemplos práticos de áreas.    

 

 

 
Figura 3.3 – Diagrama de Atividades Configurar arquivo ger_areas.php (1/3) 
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Figura 3.3 – Diagrama de Atividades Configurar arquivo ger_areas.php (2/3) 
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Figura 3.3 – Diagrama de Atividades Configurar arquivo ger_areas.php(3/3) 

 

 

3.1.2 – Diagrama de Contexto 

O diagrama de contexto é uma forma de representar uma visão macro do objeto do estudo 

(projeto), com relação ao ambiente em que se insere. Pode ser definido como um diagrama que 

mostra as entradas e saídas externas de uma organização / área funcional e os relacionamentos 

internos. 

Esse diagrama ilustra uma macro visão do fluxo de dados do sistema. 

 

 
Figura 3.4 – Diagrama de contexto, entrada e saída dos dados. 
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3.1.3 – Diagrama de Fluxo de Dados 

O DFD (diagrama de fluxo de dados) mostra o tráfego detalhado dos dados da ferramenta 

proposta, mostrando o que a ferramenta proposta realizará, porém sem se preocupar com a forma 

que será feita. 

 
Figura 3.5 – Diagrama de Fluxo de Dados com detalhes do funcionamento da ferramenta. 

 

3.1.4 – DIAGRAMA DE TELAS 

O Diagrama de Tela tem como finalinalide mostrar de forma sucinta a hierarquia de tela 

dentro dos sistemas. O Diagrama de Tela da ferramenta proposta é muito simples, pois conta com 

apenas duas telas, a tela de Login e a Tela Principal. A Tela Principal carrega os Formulários e as 

Listas que mudam de acordo com a opção selecionada pelo usuário, os Menus são carregados por 

padrão do lado esquerdo da página, um em baixo do outro, seguindo rigorosamente a seqüência 
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em que foram declarados e por último o Cabeçalho que traz informações referentes ao usuário 

logado e a opção de sair do sistema. 

 

 
Figura 3.6 – Diagrama de Telas. 

 

 

3.2 - SEGUNDA ETAPA: CONSTRUÇÃO DA MODELAGEM DO BANCO DE 

DADOS 

A segunda etapa se caracteriza em definir a modelagem do banco de dados, usando como 

ferramenta o banco de dados MySQL, também será apresentado o Dicionário de Dados. 

As tabelas básicas do banco de dados são representadas através do Modelo Relacional, 

este diagrama torna-se mais robusto com o início do desenvolvimento de sistemas utilizando a 

ferramenta proposta nessa pesquisa. O Modelo Relacional está descrito na seção a seguir. 
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3.2.1 - Modelo Relacional 

 

Este diagrama é composto das entidades nativas ao Framework Wing e já possuem um 

script de criação padrão.  O diagrama é apresentado na figura 3.2. 

 
Figura 3.7 – Modelo Relacional do esquema de dados nativo da ferramenta proposta. 

 

3.2.2 - Dicionário de Dados 

 

O dicionário de dados é mostrado nas tabelas 3.6 , 3.7, 3.8 e 3.9 as quais explicam os 

campos das tabelas nativas do banco de dados. 

 

Tabela 3.6 – Dicionário de dados da tabela tb_areas. 

Tabela tb_areas 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

area_cod Numerico 8 Código da área. 

area_parametro Texto 150 Tipo de permissão para os 
usuários. 

area_descricao Texto 250 Breve texto com a 
descrião da permissão 
para usuário. 
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Tabela 3.7 - Dicionário de dados da tabela rel_usuario_area. 

 

Tabela rel_usuario_area 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

u_cod Numerico  8 Código do usuário 

usuado para fazer 

seu relacionamento 

com a tabela area. 

area_cod Numerico 8 Código da area, 

relacionado com a 

permissão que o 

usuário terá no 

sistema. 

 

 

Tabela 3.8 - Dicionário de dados da tabela tb_usuarios. 

 

Tabela tb_usuarios 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

u_cod Numerico 20 Chave primaria da 
tabela e código unico 

do usuário.  
u_nome Texto 200 Nome do usuário do 

sistema. 
u_cargo Texto 50 Cargo do usuário do 

sistema, status do 
usuário(ativo/inativo) 

u_departamento Texto 100 Nome do 
departamento do 

usuário do sistema. 
u_grupo Texto 20 Grupo ao qual o 

usuário do sistema 
pertence. 

u_endereco Texto 150 Endereço do usuário 
do sistema. 

u_bairro Texto 100 Bairro do usuário do 
sistema. 
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u_cidade Texto 30 Cidade do usuário do 
sistema. 

u_estado Texto 5 Estado do usuário do 
sistema. 

u_cep Texto 10 CEP do usuário do 
sistema. 

u_fone_res Texto 15 Telefone residencial 
do usuário do 

sistema. 
u_fone_com Texto 15 Telefone comercial 

do usuário do 
sistema. 

u_fone_cel Texto 15 Telefone cel do 
usuário do sistema. 

u_data_niver Data - Data de nascimento 
do usuário do 

sistema. 
u_email Texto 50 Email informado do 

usuário do sistema. 
u_filiacao Texto 20 Nome do pai do 

usuário do sistema. 
u_login Texto 20 Nome utilizado pelo 

usuário para ter 
acesso ao sistema. 

u_senha Texto 32 Senha criptografada 
do usuário do 

sistema. 
u_ativo Boolean - Status do perfil do 

usuário do sistema. 
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Tabela 3.9 - Dicionário de dados da tabela tb_log. 

 

Tabela tb_log 

Atributo Domínio Tamanho Descrição 

alog_cod Numerico 8 Código do log. 

tb_usuarios_u_cod Texto 8 Chave estrangeira da 
tabela usuários. 

log_data Data - Data do log. 

log_sql Texto - Sql da operação realizada.  

 

3.2.3 – Diagrama de organização de arquivos  

O diagrama abaixo mostra a hirarquia existente entre os arquivos que compõem a 

ferramenta.  

   Figura 3.8 – Diagrama de hierarquia de arquivos 
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3.3 - TERCEIRA ETAPA: IMPLEMENTAÇÃO DA MODELAGEM PROPOSTA 

   

3.3.1 - Configuração de software e hardware 

 

Nesta fase, o ambiente de hardware e de software estão configurados de acordo com a 

necessidade do sistema como mostra as seções 3.3.1.1 e 3.3.1.2. 

 

3.3.1.1 – Configuração de hardware: 

 

 O sistema será desenvolvido em um Notebook Acer Aspire 4520 com 1 GB de 

memória RAM e processador AMD Turion 64 bits a uma freqüência de 2.2 Ghz, com 512 

KB de memória cache L2. 



41 

 

  

 

3.3.1.2 – Configuração de software: 

 

Sistema Operacional:  

 

• É usado o Sistema Windows XP Professional Edition SP3, da Microsoft©. 

 

Ferramentas de Desenvolvimento: 

 

• Foi escolhida a ferramenta freeware Wamp que é composta de Servidor 

Apache, Banco de dados MySql 5.0 e linguagem de programação 

para web PHP, para facilitar questões como configurações de 

servidor, banco de dados e do php.  

• Foi utilizado o NetBeans 6.5 para PHP como IDE de desenvolvimento. 

• O navegador escolhido foi o Firefox 3.0 por ser freeware e possuir maior 

compatibilidade com as normas do W3C. 

 

3.3.2 - Ambiente de utilização 

 

O Framework Wing pode ser utilizado em qualquer IDE (Integrated Development 

Environment) voltada para PHP. O produto do mesmo rodará em qualquer navegador 

compatível com as normas do W3C, como por exemplo, o Internet Explorer 8.0 e o Firefox 3.0. 
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Algumas telas de um sistema desenvolvido com o Framework Wing, aqui a tela de login. 

 
Figura 3.9 – Esta é a tela de login padrão do Framework Wing. Acima o nome do sistema criado e logo 

abaixo os campos para se efetuar o login. 
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Tela inicial do sistema, abaixo os dados do usuário e o nome do sistema, à esquerda os 

menus e links e no centro à direita onde os formulários são e relatórios são montados. 

 

 
Figura 3.10 – Esta é a tela de boas vindas ao usuário logado. 
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Figura 3.11 – Esta imagem é um exemplo de cadastro de usuários que foi feito automaticamente pelo 

framework. 
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3.4 - QUARTA ETAPA: ANÁLISE DE DESEMPENHO 

Para avaliar os quesitos de desempenho da ferramenta proposta, foram escolhidos alguns 

testes que foram executados usando e não usando a ferramenta proposta que são eles: 

 

• Criação de um menu com três links: 

o Trata-se da criação de um menu do sistema com três links de 

direcionamento que abrirão três formulários cada. 

• Criação de um formulário com oito campos: 

o Criamos um formulários com oito campos variando os tipos, como: texto, 

data e combo box. 

• Criação de um grid com paginação e pesquisa: 

o A grid foi criada em cima do formulário anterior, onde especificamos as 

colunas da grid entre outras coisas. 

• Criação do sistema de login com permissões por área: 

o Este é uma das maiores virtudes do Framework Wing e a que mais se 

ganha tempo em comparação ao modo de desenvolvimento convencional. 

• Criar sistema de Log’s: 

o Todas as operações realizadas pelos usuários no sistema devem ficar 

registradas, porém a ferramenta proposta já conta com um sistema 

automático de log de usuários. 

 

O resultado e análise desta avaliação segue no capítulo 4. 
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4.  VALIDAÇÃO DO SISTEMA 

Este capítulo ilustra resultados obtidos que confirmam a performance e viabilidade da 

proposta em questão e também alguns pontos novos em relação às outras ferramentas de 

comparação do estudo. 

4.1 PONTOS NOVOS  

• Log de operações realizadas no sistema. 

o Todas as operações de inserção, atualização (edição) e exclusão são registradas 
automaticamente na base de dados, sem interferência do programador. 

• Possui tecnologia Ajax (páginas dinâmicas). 

o Algumas operações do sistema são realizadas através da tecnologia AJAX 
(Asynchronous Javascript And XML), ou seja, o sistema submete apenas o que é 
essencial ao servidor e não a página toda, dando muito mais conforto e segurança 
ao usuário. 

• Listagem com paginação automática, sendo possível filtrar os resultados. 

o Com uma configurada rápida o programador obtém uma listagem eficiente e 
dinâmica dos seus dados no banco. 

• Possui editor de texto, semelhante aos usados em e-mails. 

o O usuário poderá editar o texto salvo conforme seu gosto, usando ferramentas de 
edição parecidas com as do Word™ 2007 ou dos editores de e-mails. 

• Layout dinâmico com relação à quantidade de conteúdo. 

o O programador não se preocupará com o tamanho das telas, a tela crescerá para 
baixo conforme a necessidade. 
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4.2 - COMPARATIVOS DE DESEMPENHO 

Esta tabela mostra a viabilidade do projeto proposto devido ao desempenho da ferramenta 
proposta alcançada nos estudos. Os quesitos analisados foram descritos na seção 3.4 desta 
pesquisa e os valores são obtidos em minutos para cada quesito. Estes valores estão arredondados 
e foram obtidos usando procedimento observacional. 

 
Tabela 4.0- Comparação do desempenho. 

 

TAREFA/TEMPO Framework Wing Manual Desempenho 

CRIAÇÃO DE UM MENU 

COM TRÊS LINKS 
3 minutos 8 minutos 62,5% 

CRIAÇÃO DE UM 

FORMULÁRIO COM OITO 

CAMPOS 

16 minutos 150 minutos 89,5% 

CRIAÇÃO DE UM GRID 

COM PAGINAÇÃO E 

PESQUISA 

4 minutos 20 minutos 
80,0% 

 

CRIAÇÃO DO SISTEMA DE 

LOGIN COM PERMISSÕES 

POR AREA 

0 minutos 2 horas 100% 

CRIAR SISTEMA DE 

LOG’S 
0 minutos 1 hora 100% 

TOTAL 27 MINUTOS 236 MINUTOS  

MÉDIA   86,4 % 

 

 

Os testes realizados para avaliar o desempenho da ferramenta proposta são muito relativos 

do ponto de vista de comparação com outros métodos, pois existem métodos mais ágeis e menos 

ágeis para se fazer a mesma coisa. Em todos os três testes realizados utilizamos de técnicas e 

ferramentas para agilizar ao máximo o desenvolvimento no modo manual, tais como: IDE’s 

(Integrated Development Environment) de desenvolvimento e o framework JQuery. 
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Chegamos à conclusão de que o desenvolvimento de um sistema web utilizando o 

Framework Wing pode ser aproximadamente 86,4% mais veloz do que quando é utilizado o 

método convencional. A compatibilidade (W3C) do sistema desenvolvido com a ferramenta foi 

satisfatória, apresentando apenas dois erros. 

 

4.3 – Comparações entre as ferramentas e o Framework Wing 

 Os propósitos da ferramenta Wing foram atingidos, isso é evidente quando 

comparados com as ferramentas semelhantes existentes no mercado, como demostra a tabela 

abaixo. 

 

Tabela 4.1 - Comparação das ferramentas de criação de sistemas com o Framework Wing. 

 

 pForm CakePHP Google Sites Framework 
Wing 

Criação de menu 
automático Não Não Sim Sim 
Criação de 
formulário 
automático 

Sim Sim Não Sim 

Criação de Layout 
automático Sim Não Sim Sim 

Definição de nível 
de acesso ao 
Usuário 

Não Não Não Sim 

Uso dos padrões 
W3C Não Sim Não Sim 

Criação de Lista e 
paginação 
Automática 

Não Não Não Sim 

Uso do PHP Não Sim Não Sim 
 

 

Portanto, esta análise é feita através do procedimento observacional dos critérios definidos 

na tabela 2.1, resultando nos pontos positivos para melhor compreensão deste estudo. Com isto, a 

presente investigação ilustra sugestões para desenvolver a ferramenta proposta desta pesquisa. 
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4.4 CONCLUSÃO 

A ferramenta proposta desta pesquisa, nomeada como Framework Wing se mostra uma 

ferramenta muito diferenciada e robusta em relação aos principais concorrentes. Apesar de não 

possuir uma interface de criação de componentes gráficos, o Framework Wing conta com um 

arquivo de configuração de formulários onde qualquer programador com conhecimentos básicos 

de php pode alterar e criar todas as interfaces do sistema cliente incluindo menus e links 

dinâmicos. Possuindo total integração com banco de dados, a nossa proposta permite que os 

dados sejam armazenados de forma moderna, podendo ser utilizados em relatórios gerenciais. As 

tabelas do esquema precisam ser criadas pelo programador que irá criar as consultas ao banco 

(Data Manipulation Language). Levando-se em consideração o tempo de aprendizagem do 

Framework Wing com o CakePHP, percebe-se uma grande vantagem competitiva da nossa 

ferramenta, ou seja, é mais rápido aprender a usar o Framework Wing ao CakePHP.  

Todos os objetivos e problematizações foram resolvidos e /ou minimizados. Para um 

maior entendimento dos objetivos alcançados veja a conclusão do capítulo 5 deste trabalho. 
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4.5 - MANUAL DE INSTALAÇÃO 

 

Este manual tem como propósito explicar de forma simples e concisa a forma correta de 

instalar e configurar o Framework Wing e os demais arquivos necessários para o funcionamento 

da ferramenta. 

 

1) Fazer o download do WampServer no site: http://www.wampserver.com/en/ 
 

 
 

Figura 3.12 – Página inicial do site do WAMP. 
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2) Salvar o arquivo do download no disco rígido. 
 

 
 

Figura 3.13 – Download do WAMP. 
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3) Após o final do download, executar o arquivo criado: 
 

 
 

Figura 3.14 – Iniciando o download. 
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4) Clicar em Next para avançar: 
 

 
 

Figura 3.15 – Primeira tela de instalação do WAMP. 
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5) Ler e aceitar o termo de licença: 
 

 
 

Figura 3.16 – Concordar com o termos de licença do WAMP. 
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6) Escolher uma pasta para salvar os arquivos: 
 

 
 

Figura 3.17 – Selecione o destino de instalação. 
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7) Clicar em Install: 
 

 
 

Figura 3.18 – Começar a instalar o WAMP. 
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8) Processo de instalação: 
 

 
 

Figura 3.19 – Acompanhamento da instalação do programa. 
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9) Escolher o browser da sua preferência: 
 

  

Figura 3.20 – Tela de escolher o navegador padrão. 

 

 

 

 



59 

 

  

10)  Após a instalação desbloquear o sistema instalado; 
 

 
 

Figura 3.21 – Após instalação, o sistema operacional pergunta se o programa é confiável, diga que sim, 

desbloqueie. 
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11)  Escolher um servidor de e-mails: 
 

 
 

Figura 3.22 – Configurando o servidor de e-mails. 
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12) Clicar em Finish: 
 

 
 

Figura 3.23 – Finalizando o processo de instalação. 
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13) Verificar se o servidor Wamp está online: 
 

 
 

Figura 3.24 – O ícone do WAMP na bandeja do sistema indicará seu status. 
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14)  Abra a caixa de opções do WAMP clicando sobre o ícone na bandeja do sistema: 
 

 
 

Figura 3.25 – Caixa de opções. 
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15) Selecionar a linguagem: 
 

 
 

Figura 3.26 – Selecione o idioma padrão. 
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16) Configurar as opções de formatação do PHP, habilitar a tag: short open tag 
 

 
 

Figura 3.27 – Selecionar a opção short open tag (ativas as tags curtas do php). 
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17)  Configurar o arquivo php.ini, editar a constante register_globals: 
 

 
   

Figura 3.28 – Configurando o arquivo php.ini. 
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18) Alterar a constante register_globals para ON: 
 

 
 

Figura 3.29 – Register_globals On. 
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19)  Selecionar a pasta onde o Wamp foi instalado: 
 

 
 

Figura 3.30 – Encontre a pasta do WAMP. 
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20)  Localizar a pasta WWW: 
 

 
 

Figura 3.31 – A pasta WWW tem o acesso para a web. 
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21) Copiar a pasta contendo os arquivos nativos da ferramenta, para dentro da pasta WWW: 
 

 
 

Figura 3.32 – Cole os arquivos do Framework Wing dentro da pasta WWW. 
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22) Abrir o browser acessando o endereço local da máquina (HTTP://localhost/) e verificar 
a existência da pasta dos arquivos nativos da ferramenta: 

 

 
 

Figura 3.33 – O projeto irá aparecer na página que se abrirá. 
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23)  Abrir o navegador de sua escolha e entrar no endereço http://localhost/, após isto clique 

no link “phpmyadmin”. 

 

 
 

Figura 3.34 – Entrar no phpMyAdmin. 
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24)  Digitar o nome do novo banco de dados: 
 
 

 
 

Figura 3.35 – Nome do banco de dados. 
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25)  Clique em criar: 

 

 
 

Figura 3.36 – Criação do banco de dados. 
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26)  Confirmação da criação da base de dados: 

 

 
 

Figura 3.37 – Aqui o banco já foi criado. 
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27)  Clicar em “Importar”: 

 

 
 

Figura 3.38 – Agora vamos importar o script gerador da base de dados. 
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28)  Escolher o arquivo com o script de criação do banco de dados base: 

 

 
 

Figura 3.39 – Página que permite selecionar o arquivo com scripts da base de dados. 
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29)  Escolhendo o arquivo: 

 

 
 

Figura 3.40 – Clique em procurar. 
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30)  Procurando o arquivo de script do banco: 

 

 
 

Figura 3.41 – Escolha o arquivo que está na pasta do projeto do Framework Wing, o arquivo possui a 

extensão .sql. 
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31)  Clique em executar: 

 

 
 

Figura 3.42 – Clique no botão Executar. 
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32)  Mensagem de importação realizada com sucesso: 

 

 
 

Figura 3.43 – Mensagem de confirmação. 
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33)  Banco funcionado: 

 

 
 

Figura 3.44 – Banco já totalmente estabelecido (Sistema exemplo criado com a ferramenta Wing). 
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34)  Tela inicial do sistema: 

 

 
 

Figura 3.45 – Esta é a tela de login padrão a todos os sistemas criados com o framework. 
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35)  Usuário faz login no sistema: 
 

 
 

Figura 3.46 – Usuário digita seus dados. 
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36)  Tela com os menus e conteúdos do sistema: 
 

 

 

Figura 3.47 – O padrão de layout do sistema resume-se a este. Onde se tem os menus se posicionando de 

cima para baixo no canto esquerdo da tela e os formulários e listas se posicionam na parte centro-direita da tela. 
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5. CONCLUSÃO 

Após as pesquisas realizadas neste trabalho é notado que os objetivos propostos foram 

alcançados e as problematizações atingiram um nível satisfatório de solucionamento. Com 

soluções muito simples foi possível padronizar e agilizar o processo de fabricação de sistemas de 

informação web. 

De acordo com os objetivos específicos propostos no Capítulo 1, foram obtidos os 

seguintes resultados: 

 

• Criação de menus: após o programador saber exatamente o que precisa, ele pode 

criar um menu com os seus respectivos links, no sistema, em aproximadamente 3 

min. 

• Criação de formulários com listagem e paginação automáticos: seguindo o 

princípio de definição do sistema, em que já se sabe exatamente o que se quer, 

cada formulário do sistema a ser criado com a ferramenta proposta, dependendo 

do tamanho do mesmo, leva em média 8 minutos para ficar pronto. 

• Layout do sistema: este quesito não despende nenhum minuto de preocupação, 

pois o layout padrão e bem definido do framework já está pronto, é só usá-lo. 

• Padronização com o W3C: os testes realizados no W3C apontam que os sistemas 

desenvolvidos com o Framework Wing funcionarão com a maioria dos 

navegadores web tais como: Internet Explorer 8.0 e Firefox 3.5.  

• Gerenciamento de usuários: os usuários cadastrados recebem permissões de que 

partes do sistema estes poderão acessar ou não, quem estiver cadastrando vai 

definir, porém a codificação deste sistema não existe, ela já está pronta e é 

automática. 

 

Com todos estes resultados devidamente apurados, fica evidente que a proposta 

apresentada é viável e pode ser usada por empresas e desenvolvedores independentes. 
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 5.1 - CONTRIBUIÇÕES DESTE TRABALHO 

Esta pesquisa contribui socialmente no âmbito de melhorar a forma com a qual as 

empresas trabalham com suas informações. Isto implica que empresas e outras instituições 

sem fins lucrativos podem se organizar melhor e tomar decisões baseadas nos dados 

armazenados por sistemas como os produzidos pela ferramenta pesquisada, que barateia 

muito o custo de produção. Contribui cientificamente, pois apresenta um novo conceito de 

projetos de construção de software que agrega agilidade com flexibilidade, atendendo as 

necessidades do mercado. 

 

5.2 - TRABALHOS FUTUROS 

Algumas opções de layouts, menus, formulários e planos de fundo podem ser 

implementados na ferramenta, proporcionando assim maior variedade e riqueza à 

ferramenta proposta.  
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CÓDIGO FONTE DO FRAMEWORK WING 

 

Arquivo: controle_config.php 

 

 <?php 

 $bd_host = "endereco_banco"; 

 $bd_user = "nome_usuario_banco"; 

 $bd_pass = "password"; 

 $bd_base = "nome_banco_aqui"; 

  

 $bd_conn = mysql_connect($bd_host,$bd_user,$bd_pass) or 

print(mysql_error()); 

 mysql_select_db($bd_base,$bd_conn) or print(mysql_error());  

 

 $config_titulo = "Titulo"; 

  

 $config_menu_titulos = array("Boletins","Sistema"); 

 

 $config_menu_labels = array(); 

 $config_menu_links = array(); 

 

 $config_menu_labels[0] = array("Cadastrar Boletim");  

 $config_menu_links[0] = array("ger_boletins&acao=Cadastrar"); 

 $config_menu_labels[0][] = "Gerenciar Boletins";  

 $config_menu_links[0][] = "ger_boletins"; 

 

 $config_menu_labels[1] = array("Gerenciar Usuários");  

 $config_menu_links[1] = array("ger_usuarios"); 

 if (validaFUNCAO("ger_areas")) { 
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  $config_menu_labels[1][] = "Gerenciar Áreas";  

  $config_menu_links[1][] = "ger_areas"; 

 } 

 if (validaFUNCAO("ger_log")) { 

  $config_menu_labels[1][] = "Log's de Operações"; 

  $config_menu_links[1][] = "ger_log";  

 } 

 

 $config_size_menu = sizeof($config_menu_labels); 

 

?> 

 

Arquivo: controle_funcoes.php 

 

<?php 

function consultaBD($bd_sql) { 

 $bd_query = mysql_query($bd_sql); 

 while ($bd_tmp = mysql_fetch_array($bd_query)) { 

  $bd_result[] = $bd_tmp; 

 } 

 return $bd_result; 

} 

function executaBD($bd_sql) { 

 if ($bd_query = mysql_query($bd_sql)) { 

  gravaLOG($bd_sql); 

  return true; 

 } else { 

  return false; 

 } 

} 

function totalBD($bd_table,$bd_condicao) { 
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 $bd_query = mysql_query("SELECT * FROM ".$bd_table.$bd_condicao); 

 return mysql_num_rows($bd_query); 

} 

 

function gravaLOG($log_sql) { 

 $log_data = date("Y-m-d H:i:s"); 

 $log_sql = str_replace("'","\'",$log_sql); 

 if (strpos($log_sql,'tb_log') == 0) { 

  mysql_query("INSERT INTO tb_log(log_u_cod,log_data,log_sql) 

VALUES('".$_SESSION['l_cod']."','".$log_data."','".$log_sql."')") or die(mysql_error()); 

 } 

} 

 

function logaUSER($l_form_login,$l_form_senha) { 

 if (totalBD("tb_usuarios"," WHERE u_login='".$l_form_login."' AND 

u_senha='".md5($l_form_senha)."'")) { 

  foreach(consultaBD("SELECT * FROM tb_usuarios WHERE 

u_login='".$l_form_login."' AND u_senha='".md5($l_form_senha)."'") as $row); 

  $_SESSION['l_cod'] = $row['u_cod']; 

  $_SESSION['l_login'] = $row['u_login']; 

  $_SESSION['l_senha'] = $row['u_senha']; 

  $_SESSION['l_nome'] = $row['u_nome']; 

  $_SESSION['l_email'] = $row['u_email']; 

  return true; 

 } else { 

  return false; 

 } 

} 

function deslogaUSER() { 

 session_unregister("l_cod"); 

 session_unregister("l_login"); 
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 session_unregister("l_senha"); 

 session_unregister("l_nome"); 

 session_unregister("l_email"); 

} 

function validaUSER() { 

 if (!totalBD("tb_usuarios"," WHERE u_login='".$_SESSION['l_login']."' AND 

u_senha='".$_SESSION['l_senha']."'")) { 

  header("LOCATION: login.php"); 

 } 

} 

function validaAREA($area_parametro) { 

 foreach(consultaBD("SELECT area_cod FROM tb_areas WHERE 

area_parametro='".$area_parametro."'") as $row); 

 if (!totalBD("rel_usuario_area"," WHERE u_cod='".$_SESSION['l_cod']."' AND 

area_cod='".$row['area_cod']."'")) { 

  header("LOCATION: index.php"); 

 } 

} 

function validaFUNCAO($area_parametro) { 

 foreach(consultaBD("SELECT area_cod FROM tb_areas WHERE 

area_parametro='".$area_parametro."'") as $row); 

 if (!totalBD("rel_usuario_area"," WHERE u_cod='".$_SESSION['l_cod']."' AND 

area_cod='".$row['area_cod']."'")) { 

  return false; 

 } else { 

  return true; 

 } 

} 

 

 

function validaIMG($img_url) {  
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 $img_max = 5242880;  

 $img_tipos = array("","image/gif", "image/jpeg", "image-bmp", "image/png");  

 if ($img_url['size']==0 OR $img_url['tmp_name']==NULL) { 

  return 0; 

 } elseif ($img_url['size']>$img_max) { 

  return -1; 

 } elseif (array_search($img_url['type'],$img_tipos)==FALSE) { 

  return -1; 

 } else { 

  return 1; 

 } 

} 

function enviaIMG($img_url,$img_destino,$img_nome,$img_w,$img_h) { 

 if (empty($img_nome)) { 

  $img_destino .= $img_url['name']; 

 } else { 

  $img_destino .= $img_nome.".".end(explode(".",$img_url['name'])); 

 } 

 if (empty($img_h) && empty($img_w)) { 

  if (move_uploaded_file($img_url['tmp_name'],$img_destino)) { 

   return 1; 

  } else { 

   return -1; 

  } 

 } else { 

  $img_ext = end(explode(".",$img_url['name'])); 

  if ($img_ext == "jpeg" || $img_ext == "jpg" || $img_ext == "JPEG" || 

$img_ext == "JPG") { 

   $img_tmp1 = imagecreatefromjpeg($img_url['tmp_name']); 

  } elseif ($img_ext == "gif" || $img_ext == "GIF") { 

   $img_tmp1 = imagecreatefromgif($img_url['tmp_name']); 
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  } elseif ($img_ext == "png" || $img_ext == "PNG") { 

   $img_tmp1 = imagecreatefrompng($img_url['tmp_name']); 

  } else { 

   return 0; 

  } 

  if (!empty($img_w)) { 

   $img_h = (imagesy($img_tmp1) * $img_w) / 

imagesx($img_tmp1); 

  } elseif (!empty($img_h)) { 

   $img_w = (imagesx($img_tmp1) * $img_h) / 

imagesy($img_tmp1); 

  } 

  $img_tmp2 = imagecreatetruecolor($img_w,$img_h); 

  $img_tmp3 = 

imagecopyresized($img_tmp2,$img_tmp1,0,0,0,0,$img_w,$img_h,imagesx($img_tmp1),imag

esy($img_tmp1)); 

  if (imagejpeg($img_tmp2,$img_destino)) { 

   return 1; 

  } else { 

   return -1; 

  } 

 } 

} 

function apagaIMG($img_url) {  

 if (file_exists($img_url)) { 

  if (unlink($img_url)) { 

   return 1; 

  } else { 

   return -1; 

  } 

 } else { 
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  return 0; 

 } 

} 

function validaARQ($arq_url) { 

 $arq_max = 5242880;  

 $arq_bloq = array("","html", "php", "js");  

 if ($arq_url['size']==0 OR $arq_url['tmp_name']==NULL) { 

  return 0; 

 } elseif ($arq_url['size']>$arq_max) { 

  return -1; 

 } elseif 

(array_search(end(explode(".",$arq_url['tmp_name'])),$arq_bloq)==TRUE) { 

  return -1; 

 } else { 

  return 1; 

 } 

} 

function enviaARQ($arq_url,$arq_destino,$arq_nome) {  

 if (empty($arq_nome)) { 

  $arq_destino .= $arq_url['name']; 

 } else { 

  $arq_destino .= $arq_nome; 

 } 

 if (move_uploaded_file($arq_url['tmp_name'],$arq_destino)) { 

  return 1; 

 } else { 

  return -1; 

 } 

} 

function apagaARQ($arq_url) {  

 if (file_exists($arq_url)) { 
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  if (unlink($arq_url)) { 

   return 1; 

  } else { 

   return -1; 

  } 

 } else { 

  return 0; 

 } 

} 

 

?> 

 

Arquivo: controle_gera_form.php 

 

  <!-- SCRIPT PARA DATAS --> 

   <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="./epoch_v202_en/epoch_styles.css" /> 

   <script type="text/javascript" 

src="./epoch_v202_en/epoch_classes.js"></script> 

   <script type="text/javascript"> 

      var popupcalendar, flatcalendar; 

      window.onload = function() { 

       var popupElement = 

document.getElementById('popup_box'); 

       var flatElement = 

document.getElementById('flat_container'); 

       popupcalendar = new 

Epoch('popupcal','popup',popupElement,false); 

       flatcalendar = new 

Epoch('flatcal','flat',flatElement,true); 

      }; 
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   </script> 

  <!-- SCRIPT PARA DATAS --> 

   <script language="javascript"> 

   function valida() { 

     

    <?php include("js_valida.php"); ?> 

    if (ok == true) { 

     document.form_cad.submit(); 

    } 

   } 

   </script> 

   <form method="post" enctype="multipart/form-data" 

action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?p=<?=$ger_arquivo?>" name="form_cad" 

id="form_cad"> 

   <table width="500" align="center" border="0" 

bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="5" cellspacing="2"> 

  <?php 

    for ($i=0; $i<$ger_cad_size; $i++) { 

      if ($ger_cad_tipos[$i] == "hidden") { 

  ?> 

       <input type="hidden" 

name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>" value="<?=$row[$ger_cad_bd[$i]]?>" 

<?=$ger_cad_extras[$i]?>> 

  <?php   } elseif ($ger_cad_tipos[$i] == "textarea") { ?> 

     <tr> 

       <td 

class="form_campo"><?=$ger_cad_labels[$i]?></td> 

       <td class="form_campo"><textarea 

name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>" rows="<?=$ger_cad_max[$i]?>" 

<?=$ger_cad_extras[$i]?>><?=$row[$ger_cad_bd[$i]]?></textarea></td> 

     </tr> 
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  <?php   } elseif ($ger_cad_tipos[$i] == "data") {  

      $tmp_value = explode("-

",$row[$ger_cad_bd[$i]]); 

      $tmp_value = $tmp_value[2]."-

".$tmp_value[1]."-".$tmp_value[0]; 

  ?> 

     <tr> 

       <td 

class="form_campo"><?=$ger_cad_labels[$i]?></td> 

       <td class="form_campo"><input type="text" 

name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>" value="<?=$tmp_value?>" maxlength="10" 

style="width:90px;" id="popup_box" readonly></td> 

     </tr> 

  <?php   } elseif ($ger_cad_tipos[$i] == "datahora") {  

      $tmp_value0 = explode("-

",$row[$ger_cad_bd[$i]]); 

      $tmp_value1 = 

$tmp_value0[2][0].$tmp_value0[2][1]."-".$tmp_value0[1]."-".$tmp_value0[0]; 

      $tmp_value0 = explode(":", end( explode(" 

", $row[$ger_cad_bd[$i]] ) ) ); 

      $tmp_value2 = 

$tmp_value0[0].":".$tmp_value0[1].":".$tmp_value0[2]; 

      if ($acao == "Cadastrar") { 

       $tmp_value1 = ""; 

       $tmp_value2 = ""; 

      } 

  ?> 

     <tr> 

       <td 

class="form_campo"><?=$ger_cad_labels[$i]?></td> 
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       <td class="form_campo"><input type="text" 

name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>_data" value="<?=$tmp_value1?>" maxlength="10" 

style="width:90px;" id="popup_box" readonly> 

       <input type="text" 

name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>_hora" value="<?=$tmp_value2?>" maxlength="8" 

style="width:70px;" onKeyPress="this.value=this.value.replace(/(\d{2})(\d)/,'$1:$2')"></td> 

     </tr> 

  <?php   } elseif ($ger_cad_tipos[$i] == "password") { ?> 

     <tr> 

       <td 

class="form_campo"><?=$ger_cad_labels[$i]?></td> 

       <td class="form_campo"><input type="password" 

name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>" maxlength="<?=$ger_cad_max[$i]?>" 

<?=$ger_cad_extras[$i]?>></td> 

     </tr> 

  <?php   } elseif ($ger_cad_tipos[$i] == "telefone") { ?> 

     <tr> 

       <td 

class="form_campo"><?=$ger_cad_labels[$i]?></td> 

       <td class="form_campo"> 

       <input type="text" 

name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>_area" value="<?=$row[($ger_cad_bd[$i]."_area")]?>" 

maxlength="2" style="width:20px;" onKeyPress="if (this.value.length==1) 

this.form.<?=$ger_cad_inputs[$i]?>_fone.focus()"> 

       <input type="text" 

name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>_fone" value="<?=$row[($ger_cad_bd[$i]."_fone")]?>" 

maxlength="9" style="width:75px;" 

onKeyPress="this.value=this.value.replace(/(\d{4})(\d)/,'$1-$2')"> 

       </td> 

     </tr> 

  <?php   } elseif ($ger_cad_tipos[$i] == "image") { ?> 
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     <tr> 

       <td 

class="form_campo"><?=$ger_cad_labels[$i]?></td> 

       <td class="form_campo"><input type="file" 

name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>" <?=$ger_cad_extras[$i]?>></td> 

     </tr> 

  <?php   } elseif ($ger_cad_tipos[$i] == "combobox") { ?> 

     <tr> 

       <td 

class="form_campo"><?=$ger_cad_labels[$i]?></td> 

       <td class="form_campo"> 

       <select name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>"> 

     <? 

     foreach(consultaBD("SELECT 

".$ger_cad_combo1[$i].",".$ger_cad_combo2[$i]." FROM ".$ger_cad_combo3[$i]) as 

$combo_row) { 

      if ($row[$ger_cad_bd[$i]] == 

$combo_row[$ger_cad_combo1[$i]]) { $combo_sele = "selected"; } else { $combo_sele = ""; 

} 

      echo "<option 

value=\"".$combo_row[$ger_cad_combo1[$i]]."\" 

".$combo_sele.">".$combo_row[$ger_cad_combo2[$i]]."</option>"; 

     } 

     ?> 

       </select></td> 

     </tr> 

  <?php   } elseif ($ger_cad_tipos[$i] == "combofix") { ?> 

     <tr> 

       <td 

class="form_campo"><?=$ger_cad_labels[$i]?></td> 

       <td class="form_campo"> 
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       <select name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>"> 

     <? 

     $fix_tmp = explode("##",$ger_cad_comfix[$i]); 

 

     foreach($fix_tmp as $combo_row) { 

      if ($row[$ger_cad_bd[$i]] == $combo_row) 

{ $combo_sele = "selected"; } else { $combo_sele = ""; } 

      echo "<option value=\"".$combo_row."\" 

".$combo_sele.">".$combo_row."</option>"; 

     } 

     ?> 

       </select></td> 

     </tr> 

  <?php   } elseif ($ger_cad_tipos[$i] == "conteudo") { ?> 

     <tr> 

       <td colspan="2" 

class="form_campo"><?=$ger_cad_labels[$i]?><br> 

      <?php 

      include_once("fckeditor/fckeditor.php");  

      $oFCKeditor = new 

FCKeditor($ger_cad_inputs[$i]) ; 

      $oFCKeditor->Height = 500 ; 

      $oFCKeditor->BasePath = 

'/controle/fckeditor/' ; 

      $oFCKeditor->Value = 

$row[$ger_cad_bd[$i]] ; 

      $oFCKeditor->Create() ; 

      ?> 

       </td> 

     </tr> 

  <?php   } elseif ($ger_cad_tipos[$i] == "checkbox") { ?> 
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     <tr> 

       <td colspan="2" class="form_campo" 

align="center"><?=$ger_cad_labels[$i]?></td> 

     </tr> 

     <tr> 

       <td colspan="2" class="form_campo"> 

       <?php 

 

      foreach(consultaBD("SELECT * FROM 

".$ger_cad_check3[$i]) as $row2) { 

       if (totalBD($ger_cad_check4[$i]," 

WHERE ".$ger_chave."='".$row[$ger_chave]."' AND 

".$ger_cad_check1[$i]."='".$row2[$ger_cad_check1[$i]]."'")) { 

        $check_sele = " checked"; 

       } else { 

        $check_sele = ""; 

       } 

       echo "<input type=\"checkbox\" 

name=\"".$ger_cad_inputs[$i]."[]\" 

value=\"".$row2[$ger_cad_check1[$i]]."\"".$check_sele."> 

".$row2[$ger_cad_check2[$i]]."<BR>"; 

      } 

       ?> 

       </td> 

     </tr> 

  <?php   } else { ?> 

     <tr> 

       <td 

class="form_campo"><?=$ger_cad_labels[$i]?></td> 
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       <td class="form_campo"><input type="text" 

name="<?=$ger_cad_inputs[$i]?>" value="<?=$row[$ger_cad_bd[$i]]?>" 

maxlength="<?=$ger_cad_max[$i]?>" <?=$ger_cad_extras[$i]?>></td> 

     </tr> 

  <?php   } 

    }  

  ?> 

     <tr> 

       <td><input type="hidden" name="acao" 

value="Gravar"></td> 

       <td align="right"><input type="button" 

value="Gravar" onClick="javascript:valida();"></td> 

     </tr> 

   </table> 

   </form> 
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Arquivo: controle_gera_list.php 

 

   <table width="400" align="center" border="0" 

bordercolor="#FFFFFF" cellpadding="5" cellspacing="2"> 

     <tr> 

  <?php for ($i=0; $i < $ger_list_size; $i++) { ?> 

      <td 

class="listagem_topo"><?=$ger_list_labels[$i]?></td> 

  <?php } ?> 

      <td class="listagem_topo" width="110" 

align="center">Opera&ccedil;&otilde;es</td> 

    </tr> 

  <?php 

    $ger_class = 2; 

    foreach(consultaBD("SELECT * FROM ".$ger_table." 

ORDER BY ".$ger_list_ordem.$ger_paginacao) as $row) {  

     if ($ger_class == 2) { 

      $ger_class = 1; 

     } else { 

      $ger_class = 2; 

     } 

  ?> 

     <tr> 

  <?php  for ($i=0; $i < $ger_list_size; $i++) { 

      if ($ger_list_tipos[$i] == "normal") { ?> 

        <td 

class="listagem_linha_<?=$ger_class?>"><?=$row[$ger_list_linhas[$i]]?></td> 

  <?php   } elseif($ger_list_tipos[$i] == "externo") { 

       foreach(consultaBD("SELECT 

".$ger_list_externo2[$i]." FROM ".$ger_list_externo3[$i]." WHERE 

".$ger_list_externo1[$i]."='".$row[$ger_list_linhas[$i]]."'") as $row2); ?> 
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        <td 

class="listagem_linha_<?=$ger_class?>"><?=$row2[$ger_list_externo2[$i]]?></td> 

  <?php   } elseif($ger_list_tipos[$i] == "data") { 

       $ger_list_tmp = explode("-

",$row[$ger_list_linhas[$i]]); ?> 

        <td 

class="listagem_linha_<?=$ger_class?>"><?=$ger_list_tmp[2]."/".$ger_list_tmp[1]."/".$ger_l

ist_tmp[0]?></td> 

  <?php   } elseif($ger_list_tipos[$i] == "datahora") { 

       $ger_list_tmp = explode("-

",$row[$ger_list_linhas[$i]]); ?> 

        <td 

class="listagem_linha_<?=$ger_class?>"> 

        

<?=$ger_list_tmp[2][0].$ger_list_tmp[2][1]."/".$ger_list_tmp[1]."/".$ger_list_tmp[0]?> 

        &nbsp;<?=end(explode(" 

",$row[$ger_list_linhas[$i]]))?></td> 

  <?php   } 

     } ?> 

       <td class="listagem_linha_<?=$ger_class?>" 

align="center"> 

  <?php  if (validaFUNCAO($ger_arquivo."_ALTERAR")) { ?> 

       <a 

href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?p=<?=$ger_arquivo?>&acao=Alterar&<?=$ger_chav

e?>=<?=$row[$ger_chave]?>">Alterar</a> 

  <?php  } 

     if (validaFUNCAO($ger_arquivo."_ALTERAR") 

&& validaFUNCAO($ger_arquivo."_EXCLUIR")) echo " / "; 

     if (validaFUNCAO($ger_arquivo."_EXCLUIR")) { 

?> 
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       <a 

href="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>?p=<?=$ger_arquivo?>&acao=Excluir&<?=$ger_chav

e?>=<?=$row[$ger_chave]?>">Excluir</a> 

  <?php  } ?> 

       </td> 

     </tr> 

  <?php 

    }  

    if ($ger_pag_total > 1) {  

  ?> 

    <tr> 

      <td colspan="3" class="listagem_rodape" align="center"> 

       <?php 

       

      if ($pag_atual == 0) { 

       echo "<a class=\"a2\" 

href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?p=".$ger_arquivo."&pag_atual=".($pag_atual+1)."\">Pr

óxima ></a> | <a class=\"a2\" 

href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?p=".$ger_arquivo."&pag_atual=".($ger_pag_total-

1)."\">Última >></a>"; 

      } elseif ($pag_atual == ($ger_pag_total-1)) { 

       echo "<a class=\"a2\" 

href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?p=".$ger_arquivo."&pag_atual=0\"><< Primeira</a> | 

<a class=\"a2\" 

href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?p=".$ger_arquivo."&pag_atual=".($pag_atual-1)."\">< 

Anterior</a>"; 

      } else { 

       echo "<a class=\"a2\" 

href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?p=".$ger_arquivo."&pag_atual=0\"><< Primeira</a> | 

<a class=\"a2\" 
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href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?p=".$ger_arquivo."&pag_atual=".($pag_atual-1)."\">< 

Anterior</a>"; 

       echo " | "; 

       echo "<a class=\"a2\" 

href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?p=".$ger_arquivo."&pag_atual=".($pag_atual+1)."\">Pr

óxima ></a> | <a class=\"a2\" 

href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?p=".$ger_arquivo."&pag_atual=".($ger_pag_total-

1)."\">Última >></a>";      } 

     ?>       

      </td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td colspan="3" class="listagem_rodape" align="center"> 

     <?php 

       

      echo "| "; 

      for ($k=0; $k < $ger_pag_total; $k ++) { 

       if ($k == $pag_atual) { 

        echo 

"<strong>(".($k+1).")</strong> | "; 

       } else { 

        echo "<a class=\"a2\" 

href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?p=".$ger_arquivo."&pag_atual=".$k."\">".($k+1)."</a> | 

"; 

       } 

      } 

     ?> 

      </td> 

    </tr> 

  <?php } ?> 

   </table> 
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Arquivo: controle_index.php 

 

<?php 

$temp_name = explode(" ",$_SESSION['l_nome']); 

?> 

<table width="500"  border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr> 

    <td align="center" class="titulo1" height="30">Bem-Vindo 

<?=$temp_name[0]?></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td align="center" height="30">Utilize o menu ao lado para navegar.</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td><table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" 

cellspacing="15"> 

      <tr> 

      </tr> 

    </table></td> 

  </tr> 

</table> 
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Arquivo: controle_menu.php 

 

<?php 

for ($i=0; $i<$config_size_menu; $i++) { 

?> 

<table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_esq_cima.jpg"></td> 

    <td height="7" background="./images/controle_tb_cima_centro.jpg"></td> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_dir_cima.jpg"></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td width="7" background="./images/controle_tb_esq_centro.jpg"></td> 

    <td> 

 <!-- TABELA DO MENU EM SI --> 

   <table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

          <tr> 

            <td class="menu_titulo">&nbsp;<?=$config_menu_titulos[$i]?></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <td height="8" background="./images/controle_tb_menu_divisao.jpg"></td> 

          </tr> 
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          <tr> 

            <td class="menu_item"> 

   <?php 

   for ($k=0; $k<sizeof($config_menu_labels[$i]); $k++) { 

    echo "&nbsp;-&nbsp;<a 

href=\"index.php?p=".$config_menu_links[$i][$k]."\">".$config_menu_labels[$i][$k]."</a><

br>"; 

   } 

   ?> 

   </td> 

          </tr> 

        </table> 

 <!-- TABELA DO MENU EM SI --> 

 </td> 

    <td width="7" background="./images/controle_tb_dir_centro.jpg"></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_esq_baixo.jpg"></td> 

    <td height="7" background="./images/controle_tb_baixo_centro.jpg"></td> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_dir_baixo.jpg"></td> 

  </tr> 

</table> 

<?php 
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} 

echo "<BR>"; 

include ("controle_sevem.php");?> 

 

Arquivo: controle_topo.php 

 

<table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_esq_cima.jpg"></td> 

    <td height="7" background="./images/controle_tb_cima_centro.jpg"></td> 

    <td height="7" background="./images/controle_tb_cima_centro.jpg"></td> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_dir_cima.jpg"></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td width="7" background="./images/controle_tb_esq_centro.jpg"></td> 

    <td class="controle_titulo">&nbsp;<a 

href="index.php"><?=$config_titulo?></a></td> 

    <td align="right" valign="bottom" class="topo_infos">Bem-vindo 

<?=$_SESSION['l_nome']?> (<?=$_SESSION['l_email']?>) - <a 

href="login.php?acao=Logoff">Sair</a></td> 

    <td width="7" background="./images/controle_tb_dir_centro.jpg"></td> 

  </tr> 

  <tr> 
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    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_esq_baixo.jpg"></td> 

    <td height="7" background="./images/controle_tb_baixo_centro.jpg"></td> 

    <td height="7" background="./images/controle_tb_baixo_centro.jpg"></td> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_dir_baixo.jpg"></td> 

  </tr> 

</table> 
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quivo: controle_wing.php 

 

<table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_esq_cima.jpg"></td> 

    <td height="7" background="./images/controle_tb_cima_centro.jpg"></td> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_dir_cima.jpg"></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td width="7" background="./images/controle_tb_esq_centro.jpg"></td> 

    <td align="center"> 

     <font style="font-weight:bold;">WingControl v1.0</font><br /> 

        COLOCAR IMAGEM AQUI 

 </td> 

    <td width="7" background="./images/controle_tb_dir_centro.jpg"></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_esq_baixo.jpg"></td> 

    <td height="7" background="./images/controle_tb_baixo_centro.jpg"></td> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_dir_baixo.jpg"></td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
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  <tr> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_esq_cima.jpg"></td> 

    <td height="7" background="./images/controle_tb_cima_centro.jpg"></td> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_dir_cima.jpg"></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td width="7" background="./images/controle_tb_esq_centro.jpg"></td> 

    <td> 

   <table width="100%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

    <tr> 

      <td class="menu_wing" align="center">Todos os Direitos 

Reservados</td> 

    </tr> 

        </table> 

 </td> 

    <td width="7" background="./images/controle_tb_dir_centro.jpg"></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_esq_baixo.jpg"></td> 

    <td height="7" background="./images/controle_tb_baixo_centro.jpg"></td> 

    <td width="7" height="7" background="./images/controle_tb_dir_baixo.jpg"></td> 

  </tr> 

</table> 
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Arquivo: ger_exemplo.php 

 

<?php 

 if (end(explode("/",$_SERVER['PHP_SELF'])) != "index.php") 

header("LOCATION: index.php"); 

 

 $ger_titulo = "REsponsaveis";  

 $ger_arquivo = "ger_responsaveis";  

 $ger_table = "tb_responsaveis";  

 $ger_chave = "r_cod";  

  

  

 $ger_list_ordem = "r_nome ASC";  

 $ger_list_qt_pag = 20; 

 $ger_list_size = 2; 

 $ger_list_labels = array("Nome","Aluno"); 

 $ger_list_linhas = array("r_nome","r_a_cod"); 

 $ger_list_tipos = array("normal","externo"); 

 $ger_list_externo1 = array("","a_cod"); 

 $ger_list_externo2 = array("","a_nome"); 

 $ger_list_externo3 = array("","tb_alunos"); 

  

 $ger_cad_size = 4; 
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 $ger_cad_labels = array("","Nome:","E-mail:","Aluno:"); 

 $ger_cad_inputs = array("r_cod","r_nome","r_email","r_a_cod");  

 $ger_cad_valida = array(1,2); 

 $ger_cad_bd = array("r_cod","r_nome","r_email","r_a_cod");  

 $ger_cad_tipos = array("hidden","normal","normal","combobox");  

 $ger_cad_max = array("","250","250","");  

 $ger_cad_extras = array ("","style=\"width:100%\"","style=\"width:100%\"","");  

 $ger_cad_combo1 = array("","","","a_cod"); 

 $ger_cad_combo2 = array("","","","a_nome"); 

 $ger_cad_combo3 = array("","","","tb_alunos"); 

 $ger_cad_comfix = array(""); 

 $ger_cad_check1 = array(""); // ARRAY CAMPO CHAVE DA TB 

RELACIONADA 

 $ger_cad_check2 = array(""); // ARRAY CAMPO TEXTO DA TB 

RELACIONADA 

 $ger_cad_check3 = array(""); // ARRAY NOME DA TB RELACIONADA 

 $ger_cad_check4 = array(""); // ARRAY NOME DA TB RELACIONAMENTO 

  

 if ($acao == "Gravar") { 

  if (${$ger_chave} == "") {  

   if (validaFUNCAO($ger_arquivo."_INCLUIR")) { 

    if (executaBD("INSERT INTO 

".$ger_table."(campo_exemplo) VALUES ('".$campo_exemplo."')")) { 
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     $MSG = "Cadastro Realizado com Sucesso"; 

    } else { 

     $MSG = "Problema ao Cadastrar. Comunique o 

suporte."; 

    } 

   } 

  } else {  

   if (validaFUNCAO($ger_arquivo."_ALTERAR")) { 

    if (executaBD("UPDATE ".$ger_table." SET 

campo_exemplo='".$campo_exemplo."' WHERE ".$ger_chave."='".${$ger_chave}."'")) { 

     $MSG = "Atualização Realizada com Sucesso"; 

    } else { 

     $MSG = "Problema ao Atualizar. Comunique o 

suporte."; 

    } 

   } 

  } 

  $acao = NULL; 

 } elseif ($acao == "Excluir") { 

  if (validaFUNCAO($ger_arquivo."_EXCLUIR")) { 

   if (executaBD("DELETE FROM ".$ger_table." WHERE 

".$ger_chave."='".${$ger_chave}."'")) { 

    $MSG = "Exclusão Realizada com Sucesso"; 
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   } else { 

    $MSG = "Problema ao excluir. Comunique o suporte."; 

   } 

  } 

  $acao = NULL; 

 } 

  

 

  

 $ger_total = totalBD($ger_table,NULL); 

  

 if (empty($MSG) && empty($acao)) { $MSG = "Selecione um registro abaixo 

para alterar/excluir:"; } 

 if (empty($MSG) && empty($acao) && ($ger_total == 0)) { $MSG = "Nenhum 

registro cadastrado até o momento."; } 

 if (empty($MSG) && $acao == "Alterar") { $MSG = "Altere os dados abaixo 

conforme necessário:"; } 

 if (empty($MSG) && $acao == "Cadastrar") { $MSG = "Preencha os dados 

abaixo e clique em gravar:"; } 

  

 if (empty($acao)) { 

  if (validaFUNCAO($ger_arquivo."_INCLUIR")) { 
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   $ger_operacoes = "<a 

href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?p=".$ger_arquivo."&acao=Cadastrar\">Cadastrar</a>"; 

  } else { 

   $ger_operacoes = ""; 

  } 

 } else { 

  $ger_operacoes = "<a 

href=\"".$_SERVER['PHP_SELF']."?p=".$ger_arquivo."\">Listar</a>"; 

 } 

?> 

 

<table width="500"  border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 

  <tr> 

    <td align="left" class="titulo1" height="30">Gerencimento de 

<?=$ger_titulo?></td> 

 <td align="right">Total de registros: <?=$ger_total?></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td align="center" colspan="2" height="20"><?=$ger_operacoes?></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td align="center" colspan="2"><?=$MSG?></td> 

  </tr> 
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  <tr> 

    <td colspan="2"> 

  <?php 

   if (empty($acao)) {  

    if ($ger_total) {  

      

     $ger_pag_total = (int) ($ger_total / 

$ger_list_qt_pag); 

     if ($ger_pag_total < ($ger_total / $ger_list_qt_pag)) 

$ger_pag_total ++; 

     if (empty($pag_atual)) $pag_atual = 0; 

     $ger_pag_ini = $pag_atual * $ger_list_qt_pag; 

     $ger_paginacao = " LIMIT 

".$ger_pag_ini.",".$ger_list_qt_pag; 

     include ("controle_gera_list.php"); 

    }  

   } elseif ($acao == "Alterar" || $acao == "Cadastrar") {  

    if ($acao == "Alterar") 

     foreach(consultaBD("SELECT * FROM 

".$ger_table." WHERE ".$ger_chave."='".${$ger_chave}."'") as $row); 

    include("controle_gera_form.php"); 

   }  

  ?> 
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 <BR> 

 </td> 

  </tr> 

</table> 
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Arquivo: index.php 

 

<?php 

session_start(); 

include("controle_funcoes.php"); 

include("controle_config.php"); 

validaUSER(); 

if (file_exists($p.".php")) { 

 validaAREA($p); 

} 

?> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" /> 

<title><?=$config_titulo?></title> 

<link href="stl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

</head> 

 

<body> 

 

<table width="740"  border="0" align="center" cellpadding="7" cellspacing="0"> 
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  <tr> 

    <td colspan="2"><?php include("controle_topo.php"); ?></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td width="170" valign="top"><?php include("controle_menu.php"); ?></td> 

    <td valign="top"> 

 <!-- TABELA COM AS BORDAS --> 

  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

    <tr> 

   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_esq_cima.jpg"></td> 

   <td height="7" 

background="./images/controle_tb_cima_centro.jpg"></td> 

   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_dir_cima.jpg"></td> 

    </tr> 

    <tr> 

   <td width="7" 

background="./images/controle_tb_esq_centro.jpg"></td> 

   <td> 

   <?php 

   if (empty($p)) { 

    include("controle_index.php"); 
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   } elseif(file_exists($p.".php")) { 

    include($p.".php"); 

   } else { 

    include("controle_index.php"); 

   } 

   ?> 

   </td> 

   <td width="7" 

background="./images/controle_tb_dir_centro.jpg"></td> 

    </tr> 

    <tr> 

   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_esq_baixo.jpg"></td> 

   <td height="7" 

background="./images/controle_tb_baixo_centro.jpg"></td> 

   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_dir_baixo.jpg"></td> 

    </tr> 

  </table> 

 <!-- TABELA COM AS BORDAS --> 

 </td> 

  </tr> 

</table> 
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</body> 

</html> 

 

Arquivo: js_valida.php 

 

 var ok = true; 

<?php 

 foreach($ger_cad_valida as $campo) { 

  if ($ger_cad_tipos[$campo] != "datahora") { 

?> 

   if (document.form_cad.<?=$ger_cad_inputs[$campo]?>.value == 

'') { 

    alert('Campo obrigatório: 

<?=$ger_cad_labels[$campo]?>'); 

    ok = false; 

   } else 

<?php 

  } else { 

?> 

   if 

(document.form_cad.<?=$ger_cad_inputs[$campo]?>_data.value == '' || 

document.form_cad.<?=$ger_cad_inputs[$campo]?>_hora.value == '') { 
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    alert('Campo obrigatório: 

<?=$ger_cad_labels[$campo]?>'); 

    ok = false; 

   } else 

<?php 

  } 

 } 

?> 
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Arquivo: login.php 

 <?php 

session_start(); 

include("controle_funcoes.php"); 

include("controle_config.php"); 

 

if ($acao == "Logar") { 

 if (logaUSER($l_form_login,$l_form_senha)) { 

  header("LOCATION: index.php"); 

 } else { 

  $MSG = "Dados Incorretos. Tente Novamente."; 

 } 

} elseif ($acao == "Logoff") { 

 deslogaUSER(); 

 header("LOCATION: ../"); 

 $MSG = "VocÃª saiu do sistema"; 

} 

if (empty($MSG)) { 

 $MSG = "Efetue login para continuar"; 

} 

?> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
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<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title><?=$config_titulo?></title> 

<link href="stl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

</head> 

 

<body> 

 

<table width="350"  border="0" align="center" cellpadding="7" cellspacing="0"> 

  <tr> 

    <td> 

  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

    <tr> 

   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_esq_cima.jpg"></td> 

   <td height="7" 

background="./images/controle_tb_cima_centro.jpg"></td> 

   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_dir_cima.jpg"></td> 

    </tr> 

    <tr> 
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   <td width="7" 

background="./images/controle_tb_esq_centro.jpg"></td> 

   <td class="login_titulo" align="center"><?=$config_titulo?></td> 

   <td width="7" 

background="./images/controle_tb_dir_centro.jpg"></td> 

    </tr> 

    <tr> 

   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_esq_baixo.jpg"></td> 

   <td height="7" 

background="./images/controle_tb_baixo_centro.jpg"></td> 

   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_dir_baixo.jpg"></td> 

    </tr> 

  </table> 

 </td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td> 

 <!-- TABELA COM AS BORDAS --> 

  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

    <tr> 
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   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_esq_cima.jpg"></td> 

   <td height="7" 

background="./images/controle_tb_cima_centro.jpg"></td> 

   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_dir_cima.jpg"></td> 

    </tr> 

    <tr> 

   <td width="7" 

background="./images/controle_tb_esq_centro.jpg"></td> 

   <td> 

     <form method="post" enctype="multipart/form-data" 

action="<?=$_SERVER['PHP_SELF']?>" name="form_login" id="form_login"> 

    <table width="300" border="0" cellpadding="5" 

cellspacing="0" align="center"> 

      <tr> 

        <td colspan="2" align="center" style="font-

weight:bold;"><?=$MSG?></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td align="right" width="105">Login:</td> 

     <td width="195"><input type="text" 

name="l_form_login" maxlength="10" style="width:120px;"></td> 
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      </tr> 

      <tr> 

        <td align="right" width="105">Senha:</td> 

     <td width="195"><input type="password" 

name="l_form_senha" maxlength="10" style="width:120px;"></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td colspan="2" align="right"><input type="submit" 

name="acao" value="Logar"></td> 

      </tr> 

    </table> 

     </form> 

   </td> 

   <td width="7" 

background="./images/controle_tb_dir_centro.jpg"></td> 

    </tr> 

    <tr> 

   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_esq_baixo.jpg"></td> 

   <td height="7" 

background="./images/controle_tb_baixo_centro.jpg"></td> 

   <td width="7" height="7" 

background="./images/controle_tb_dir_baixo.jpg"></td> 
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    </tr> 

  </table> 

 <!-- TABELA COM AS BORDAS --> 

 </td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td valign="top" align="center"><?php include("controle_wing.php"); ?></td> 

  </tr> 

</table> 

 

</body> 

</html> 
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Arquivo: stl.css 

body { 

 font-family: Verdana; 

 font-size: 12px; 

 color:#000000; 

 scrollbar-face-color: FFFFFF; 

 scrollbar-highlight-color: 000000; 

 scrollbar-3dlight-color: FFFFFF; 

 scrollbar-darkshadow-color: FFFFFF; 

 scrollbar-shadow-color: 000000; 

 scrollbar-arrow-color: 000000; 

 scrollbar-track-color: CCCCCC; 

} 

img { 

 border:0; 

} 

td { 

 font-size:12px; 

} 

input,select { 

 font-family: Verdana; 

 font-size: 12px; 

 color: #000000; 
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 background-color: #FFFFFF; 

 border-width: 1px; 

 border-color: #000000; 

} 

textarea { 

 font-family: Verdana; 

 font-size: 12px; 

 color: #000000; 

 background-color: #FFFFFF; 

 border-width: 1px; 

 border-color: #000000; 

} 

a:visited {text-decoration: none; color:#000000; font-weight: normal; } 

a:link    {text-decoration: none; color:#000000; font-weight: normal; } 

a:active  {text-decoration: none; color:#000000; font-weight: normal; } 

a:hover   {text-decoration: none; color:#000000; font-weight: bold; } 

.a2:visited {text-decoration: none; color:#FFFFFF; font-weight: normal; } 

.a2:link    {text-decoration: none; color:#FFFFFF; font-weight: normal; } 

.a2:active  {text-decoration: none; color:#FFFFFF; font-weight: normal; } 

.a2:hover   {text-decoration: none; color:#FFFFFF; font-weight: bold; } 

.titulo1 { 

 font-weight:bold; 

 font-size:14px; 
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} 

.controle_titulo { 

 font-weight:bold; 

 font-size:20px; 

 height:40px; 

} 

.login_titulo { 

 font-weight:bold; 

 font-size:14px; 

 height:40px; 

} 

.topo_infos { 

 font-size:10px; 

} 

.menu_titulo { 

 font-weight:bold; 

 font-size:12px; 

 height:20px; 

} 

.menu_item { 

 font-size:10px; 

} 
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.menu_wing { 

 font-size:10px; 

} 

.listagem_topo { 

 background-color: #6A6A6A; 

 color: #FFFFFF; 

 font-weight:bold; 

} 

.listagem_rodape { 

 background-color: #6A6A6A; 

 color: #FFFFFF; 

} 

.listagem_linha_1 { 

 background-color: #EBEBEB; 

} 

.listagem_linha_2 { 

 background-color: #D8D8D8; 

} 

.form_campo { 

 background-color: #EBEBEB; 

} 
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Arquivo: banco_base.sql 

 

-- phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 2.11.5 

-- http://www.phpmyadmin.net 

-- 

-- Servidor: localhost 

-- Tempo de GeraÃ§Ã£o: Out 28, 2009 as 09:07 PM 

-- VersÃ£o do Servidor: 5.0.51 

-- VersÃ£o do PHP: 5.2.5 

 

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

 

-- 

-- Banco de Dados: `banco_base` 

-- 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estrutura da tabela `rel_usuario_area` 

-- 

CREATE TABLE `rel_usuario_area` ( 

  `u_cod` int(8) unsigned NOT NULL, 

  `area_cod` int(8) unsigned NOT NULL, 
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  PRIMARY KEY  (`u_cod`,`area_cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `rel_usuario_area` 

-- 

-- Estrutura da tabela `tb_areas` 

-- 

 

CREATE TABLE `tb_areas` ( 

  `area_cod` int(8) unsigned NOT NULL auto_increment, 

  `area_parametro` varchar(150) NOT NULL, 

  `area_descricao` varchar(250) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`area_cod`), 

  UNIQUE KEY `area_arquivo` (`area_parametro`) 

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=46 ; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estrutura da tabela `tb_log` 

-- 

 

CREATE TABLE `tb_log` ( 

  `log_cod` int(8) unsigned NOT NULL auto_increment, 
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  `log_u_cod` int(8) unsigned NOT NULL, 

  `log_data` datetime NOT NULL, 

  `log_sql` text NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`log_cod`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

 

-- 

-- Extraindo dados da tabela `tb_log` 

- 

-- -------------------------------------------------------- 

-- 

-- Estrutura da tabela `tb_usuarios` 

-- 

 

CREATE TABLE `tb_usuarios` ( 

  `u_cod` bigint(20) NOT NULL auto_increment, 

  `u_nome` varchar(200) NOT NULL, 

  `u_email` varchar(50) NOT NULL, 

  `u_login` varchar(20) NOT NULL, 

  `u_senha` varchar(32) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`u_cod`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ; 
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-- 

-- Extraindo dados da tabela `tb_usuarios` 

-- 

 

Arquivo: epoch_classes.js 

 

/*!! 

Epoch DHTML JavaScript Calendar - Version 2.0.2 

English Edition 

Primary JavaScript File 

(c) 2006-2007 MeanFreePath 

Free for NON-COMMERCIAL use - see website for details and updates 

http://www.meanfreepath.com/javascript_calendar/index.html 

!!*/ 

 

/** 

* The main Epoch class.  All publicly-accessible methods and properties are called 

from this class 

*/ 

function Epoch(name,mode,targetelement,multiselect) { 

 var self = this; //workaround due to varying definitions of "this" in variable 

scopes. see http://www.meanfreepath.com/support/epoch/epoch.html#self for details 

 //DEFINE PRIVATE METHODS 
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 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Declares and initializes the calendar variables.  All the variables here can be 

safely changed 

 * (within reason ;) by the developer 

 */ 

 function calConfig() { 

  self.versionNumber = '2.0.2'; 

  self.displayYearInitial = self.curDate.getFullYear(); //the initial year to 

display on load 

  self.displayMonthInitial = self.curDate.getMonth(); //the initial month to 

display on load (0-11) 

  self.displayYear = self.displayYearInitial; 

  self.displayMonth = self.displayMonthInitial; 

  self.minDate = new Date(1960,0,1); 

  self.maxDate = new Date(2010,11,31); 

  self.startDay = 0; // the day the week will 'start' on: 0(Sun) to 6(Sat) 

  self.showWeeks = true; //whether the week numbers will be shown 

  self.selCurMonthOnly = true; //allow user to only select dates in the 

currently displayed month 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 
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 * All language settings for Epoch are made here. 

 * Check Date.dateFormat() for the Date object's language settings 

 */ 

 function setLang() { 

  self.daylist = new Array('D','S','T','Q','Q','S','S','D','S','T','Q','Q','S','S'); 

  self.months_sh = new 

Array('Jan','Fev','Mar','Abr','Mai','Jun','Jul','Ago','Set','Out','Nov','Dez'); 

  self.monthup_title = 'Go to the next month'; 

  self.monthdn_title = 'Go to the previous month'; 

  self.clearbtn_caption = 'Clear'; 

  self.clearbtn_title = 'Clears any dates selected on the calendar'; 

  self.maxrange_caption = 'This is the maximum range'; 

  self.closebtn_caption = 'Close'; 

  self.closebtn_title = 'Close the calendar'; 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Initializes the standard Gregorian Calendar parameters 

 */ 

 function setDays() { 

  self.daynames = new Array(); 

  var j=0; 

  for(var i=self.startDay;i<self.startDay + 7;i++) { 
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   self.daynames[j++] = self.daylist[i]; 

  } 

  self.monthDayCount = new Array(31,((self.curDate.getFullYear() - 2000) 

% 4 ? 28 : 29),31,30,31,30,31,31,30,31,30,31); 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Creates the full DOM implementation of the calendar 

 */ 

 function createCalendar() { 

  var tbody, tr, td; 

  self.calendar = document.createElement('table'); 

  self.calendar.setAttribute('id',self.name+'_calendar'); 

  setClass(self.calendar,'calendar'); 

  self.calendar.style.display = 'none'; //default to invisible 

  //to prevent IE from selecting text when clicking on the calendar 

  addEventHandler(self.calendar,'selectstart', function() {return false;}); 

  addEventHandler(self.calendar,'drag', function() {return false;}); 

  tbody = document.createElement('tbody'); 

 

  //create the Main Calendar Heading 

  tr = document.createElement('tr'); 

  td = document.createElement('td'); 
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  td.appendChild(createMainHeading()); 

  tr.appendChild(td); 

  tbody.appendChild(tr); 

 

  //create the calendar Day Heading & the calendar Day Cells 

  tr = document.createElement('tr'); 

  td = document.createElement('td'); 

  self.calendar.celltable = document.createElement('table'); 

  setClass(self.calendar.celltable,'cells'); 

  self.calendar.celltable.appendChild(createDayHeading()); 

  self.calendar.celltable.appendChild(createCalCells()); 

  td.appendChild(self.calendar.celltable); 

  tr.appendChild(td); 

  tbody.appendChild(tr); 

 

  //create the calendar footer 

  tr = document.createElement('tr'); 

  td = document.createElement('td'); 

  td.appendChild(createFooter()); 

  tr.appendChild(td); 

  tbody.appendChild(tr); 

 

  //add the tbody element to the main calendar table 
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  self.calendar.appendChild(tbody); 

 

  //and add the onmouseover events to the calendar table 

  addEventHandler(self.calendar,'mouseover',cal_onmouseover); 

  addEventHandler(self.calendar,'mouseout',cal_onmouseout); 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Creates the primary calendar heading, with months & years 

 */ 

 function createMainHeading() { 

  //create the containing <div> element 

  var container = document.createElement('div'); 

  setClass(container,'mainheading'); 

  //create the child elements and other variables 

  self.monthSelect = document.createElement('select'); 

  self.yearSelect = document.createElement('select'); 

  var monthDn = document.createElement('input'), monthUp = 

document.createElement('input'); 

  var opt, i; 

  //fill the month select box 

  for(i=0;i<12;i++) { 

   opt = document.createElement('option'); 
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   opt.setAttribute('value',i); 

   if(self.displayMonth == i) { 

    opt.setAttribute('selected','selected'); 

   } 

   opt.appendChild(document.createTextNode(self.months_sh[i])); 

   self.monthSelect.appendChild(opt); 

  } 

  //and fill the year select box 

  var yrMax = self.maxDate.getFullYear(), yrMin = 

self.minDate.getFullYear(); 

  for(i=yrMin;i<=yrMax;i++) { 

   opt = document.createElement('option'); 

   opt.setAttribute('value',i); 

   if(self.displayYear == i) { 

    opt.setAttribute('selected','selected'); 

   } 

   opt.appendChild(document.createTextNode(i)); 

   self.yearSelect.appendChild(opt); 

  } 

  //add the appropriate children for the month buttons 

  monthUp.setAttribute('type','button'); 

  monthUp.setAttribute('value','>'); 

  monthUp.setAttribute('title',self.monthup_title); 
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  monthDn.setAttribute('type','button'); 

  monthDn.setAttribute('value','<'); 

  monthDn.setAttribute('title',self.monthdn_title); 

  self.monthSelect.owner = self.yearSelect.owner = monthUp.owner = 

monthDn.owner = self;  //hack to allow us to access self calendar in the events (<fix>??) 

 

  //assign the event handlers for the controls 

  function selectonchange() { 

   if(self.goToMonth(self.yearSelect.value,self.monthSelect.value)) { 

    self.displayMonth = self.monthSelect.value; 

    self.displayYear = self.yearSelect.value; 

   } 

   else { 

    self.monthSelect.value = self.displayMonth; 

    self.yearSelect.value = self.displayYear; 

   } 

  } 

  addEventHandler(monthUp,'click',function(){self.nextMonth();}); 

  addEventHandler(monthDn,'click',function(){self.prevMonth();}); 

  addEventHandler(self.monthSelect,'change',selectonchange); 

  addEventHandler(self.yearSelect,'change',selectonchange); 

 

  //and finally add the elements to the containing div 
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  container.appendChild(monthDn); 

  container.appendChild(self.monthSelect); 

  container.appendChild(self.yearSelect); 

  container.appendChild(monthUp); 

  return container; 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Creates the footer of the calendar - goes under the calendar cells 

 */ 

 function createFooter() { 

  var container = document.createElement('div'); 

  var clearSelected = document.createElement('input'); 

  clearSelected.setAttribute('type','button'); 

  clearSelected.setAttribute('value',self.clearbtn_caption); 

  clearSelected.setAttribute('title',self.clearbtn_title); 

  clearSelected.owner = self; 

  addEventHandler(clearSelected,'click',function() 

{self.resetSelections(false);}); 

  container.appendChild(clearSelected); 

  if(self.mode == 'popup') { 

   var closeBtn = document.createElement('input'); 

   closeBtn.setAttribute('type','button'); 
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   closeBtn.setAttribute('value',self.closebtn_caption); 

   closeBtn.setAttribute('title',self.closebtn_title); 

   addEventHandler(closeBtn,'click',function(){self.hide();}); 

   setClass(closeBtn,'closeBtn'); 

   container.appendChild(closeBtn); 

  } 

  return container; 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Creates the heading containing the day names 

 */ 

 function createDayHeading() { 

  //create the table element 

  self.calHeading = document.createElement('thead'); 

  setClass(self.calHeading,'caldayheading'); 

  var tr = document.createElement('tr'), th; 

  self.cols = new Array(false,false,false,false,false,false,false); 

 

  //if we're showing the week headings, create an empty <td> for filler 

  if(self.showWeeks) { 

   th = document.createElement('th'); 

   setClass(th,'wkhead'); 
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   tr.appendChild(th); 

  } 

  //populate the day titles 

  for(var dow=0;dow<7;dow++) { 

   th = document.createElement('th'); 

   th.appendChild(document.createTextNode(self.daynames[dow])); 

   if(self.selectMultiple) { //if selectMultiple is true, assign the cell a 

CalHeading Object to handle all events 

    th.headObj = new CalHeading(self,th,(dow + self.startDay 

< 7 ? dow + self.startDay : dow + self.startDay - 7)); 

   } 

   tr.appendChild(th); 

  } 

  self.calHeading.appendChild(tr); 

  return self.calHeading; 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Creates the table containing the calendar day cells 

 */ 

 function createCalCells() { 

  self.rows = new Array(false,false,false,false,false,false); 

  self.cells = new Array(); 
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  var row = -1, totalCells = (self.showWeeks ? 48 : 42); 

  var beginDate = new Date(self.displayYear,self.displayMonth,1); 

  var endDate = new 

Date(self.displayYear,self.displayMonth,self.monthDayCount[self.displayMonth]); 

  var sdt = new Date(beginDate); 

  sdt.setDate(sdt.getDate() + (self.startDay - beginDate.getDay()) - 

(self.startDay - beginDate.getDay() > 0 ? 7 : 0) ); 

  //create the table element to hold the cells 

  self.calCells = document.createElement('tbody'); 

  var tr,td; 

  var cellIdx = 0, cell, week, dayval; 

 

  for(var i=0;i<totalCells;i++) { 

   if(self.showWeeks) { //if we are showing the week headings 

    if(i % 8 == 0) { 

     row++; 

     week = sdt.getWeek(self.startDay); 

     tr = document.createElement('tr'); 

     td = document.createElement('td'); 

     if(self.selectMultiple) { //if selectMultiple is 

enabled, create the associated weekObj objects 

      td.weekObj = new 

WeekHeading(self,td,week,row) 



154 

 

  

     } 

     else {//otherwise just set the class of the td for 

consistent look 

      setClass(td,'wkhead'); 

     } 

     td.appendChild(document.createTextNode(week)); 

     tr.appendChild(td); 

     i++; 

    } 

   } 

   else if(i % 7 == 0) { //otherwise, new row every 7 cells 

    row++; 

    week = sdt.getWeek(self.startDay); 

    tr = document.createElement('tr'); 

   } 

   //create the day cells 

   dayval = sdt.getDate(); 

   td = document.createElement('td'); 

   td.appendChild(document.createTextNode(dayval)); 

   cell = new CalCell(self,td,sdt,row,week);//,'normal',sdt.getTime() 

>= self.minDate.getTime() && sdt.getTime() <= self.maxDate.getTime()); 

   self.cells[cellIdx] = cell; 

   td.cellObj = cell; 
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   tr.appendChild(td); 

   self.calCells.appendChild(tr); 

   self.reDraw(cellIdx++); //and paint the cell according to its 

properties 

   sdt.setDate(dayval + 1); //increment the date 

  } 

  return self.calCells; 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Runs all the operations necessary to change the mode of the calendar 

 * @param HTMLInputElement targetelement 

 */ 

 function setMode(targetelement) { 

  if(self.mode == 'popup') { //set positioning to absolute for popup 

   self.calendar.style.position = 'absolute'; 

  } 

  //if a target element has been set, append the calendar to it 

  if(targetelement) { 

   switch(self.mode) { 

    case 'flat': 

     self.tgt = targetelement; 

     self.tgt.appendChild(self.calendar); 
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     self.visible = true; 

     break; 

    case 'popup': 

     self.calendar.style.position = 'absolute'; 

     document.body.appendChild(self.calendar); 

     self.setTarget(targetelement,false); 

     break; 

   } 

  } 

  else { //otherwise, add the calendar to the document.body (useful if 

targetelement will not be defined until after the calendar is initialized) 

   document.body.appendChild(self.calendar); 

   self.visible = false; 

  } 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Removes the calendar table cells from the DOM (does not delete the cell 

objects associated with them) 

 */ 

 function deleteCells() { 

  self.calendar.celltable.removeChild(self.calendar.celltable.childNodes[1]); 

//remove the tbody element from the cell table 
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 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Sets the CSS class of the element, W3C & IE 

 * @param HTMLElement element 

 * @param string className 

 */ 

 function setClass(element,className) { 

  element.setAttribute('class',className); 

  element.setAttribute('className',className); //<iehack> 

 } 

 /** 

 * Updates a cell's data, including css class and selection properties 

 * @param int cellindex 

 */ 

 function setCellProperties(cellindex) { 

  var cell = self.cells[cellindex]; 

  var date; 

  idx = self.dateInArray(self.dates,cell.date); 

  if(idx > -1) { 

   date = self.dates[idx]; //reduce indirection 

   cell.date.selected = date.selected || false; 

   cell.date.type = date.type; 
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   cell.date.canSelect = date.canSelect; 

   cell.setTitle(date.title); 

   cell.setURL(date.href); 

   cell.setHTML(date.cellHTML); 

  } 

  else { 

   cell.date.selected = false; //if the cell's date isn't in the dates array, 

set it's selected value to false 

  } 

  //make all cells lying outside the min and max dates un-selectable 

  if(cell.date.getTime() < self.minDate.getTime() || cell.date.getTime() > 

self.maxDate.getTime()) { 

   cell.date.canSelect = false; 

  } 

  cell.setClass(); 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 function cal_onmouseover() { 

  self.mousein = true; 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 function cal_onmouseout() { 

  self.mousein = false; 
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 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

  * Updates the calendar's selectedDates pointer array 

  */ 

 function updateSelectedDates() { 

  var idx = 0; 

  self.selectedDates = new Array(); 

  for(i=0;i<self.dates.length;i++) { 

   if(self.dates[i].selected) { 

    self.selectedDates[idx++] = self.dates[i]; 

   } 

  } 

 } 

 //PUBLIC METHODS 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Find a date in the given array, returning its index if found, -1 if not 

 * @param array arr 

 * @param Date searchVal 

 * @param int startIndex 

 * @return int 

 */ 
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 self.dateInArray = function(arr,searchVal,startIndex) { 

  startIndex = (startIndex != null ? startIndex : 0); //default startIndex to 0, 

if not set 

  for(var i=startIndex;i<arr.length;i++) { 

   if(searchVal.getUeDay() == arr[i].getUeDay()) { 

    return i; 

   } 

  } 

  return -1; 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Changes the target element of this calendar to another input. 

 * Many thanks to Jake Olefsky - jake@olefsky.com 

 * @param HTMLInputElement targetelement 

 * @param bool focus 

 */ 

 self.setTarget = function (targetelement, focus) 

 { 

  //if this is a popup calendar 

  if(self.mode == 'popup') { 

   //declare the event handlers for the target element 

   function popupFocus() { 
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    self.show(); 

   } 

   function popupBlur() { 

    if(!self.mousein){ 

     self.hide(); 

    } 

   } 

   function popupKeyDown() { 

    self.hide(); 

   } 

   //unset old target element event handlers (if there is one yet) 

   if(self.tgt) { 

    removeEventHandler(self.tgt,'focus',popupFocus); 

    removeEventHandler(self.tgt,'blur',popupBlur); 

    removeEventHandler(self.tgt,'keydown',popupKeyDown); 

   } 

   //and set the new target element 

   self.tgt = targetelement; 

   //create a pointer to the INPUT's date object and init the new data 

array 

   var dto = self.tgt.dateObj,pdateArr = new Array; 

   //if a date is set for the target element 

   if(dto) { 
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    if(self.tgt.value.length) { //load it into the calendar... 

     pdateArr[0] = dto; 

    } 

    self.goToMonth(dto.getFullYear(),dto.getMonth()); //...and 

go to the target's month/year 

   } 

   self.selectDates(pdateArr,true,true,true); 

 

   self.topOffset = self.tgt.offsetHeight; // the vertical distance (in 

pixels) to display the calendar from the Top of its input element 

   self.leftOffset = 0;      // the 

horizontal distance (in pixels) to display the calendar from the Left of its input element 

   self.updatePos(self.tgt); 

   //and add the event handlers to the new element 

   addEventHandler(self.tgt,'focus',popupFocus); 

   addEventHandler(self.tgt,'blur',popupBlur); 

   addEventHandler(self.tgt,'keydown',popupKeyDown); 

   if(focus !== false) { //focus the target element immediately, unless 

otherwise specified 

    popupFocus(); 

   } 

  } 

  else { //if this is a flat or inline calendar 
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   //if the target is already set, remove the calendar's DOM 

representation from it 

   if(self.tgt) { 

    self.tgt.removeChild(self.calendar); 

   } 

   //now, set the calendar's target to the new target element, and show 

the calendar 

   self.tgt = targetelement; 

   self.tgt.appendChild(self.calendar); 

   self.show(); 

  } 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Go to the next month.  if the month is December, go to January of the next year 

 * Returns true if the month will be incremented 

 * @return bool 

 */ 

 self.nextMonth = function () { 

  var month = self.displayMonth; 

  var year = self.displayYear; 

  //increment the month/year values, provided they're within the min/max 

ranges 
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  if(self.displayMonth < 11) { //i.e. if currently in the year 

   month++; 

  } 

  else if(self.yearSelect.value < self.maxDate.getFullYear()) { //if not, 

increment the year as well 

   month = 0; 

   year++; 

  } 

  return self.goToMonth(year,month); 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Go to the previous month - if the month is January, go to December of the 

previous year. 

 * Returns true if the month will be decremented 

 * @return bool 

 */ 

 self.prevMonth = function () { 

  var month = self.displayMonth; 

  var year = self.displayYear; 

  //increment the month/year values, provided they're within the min/max 

ranges 

  if(self.displayMonth > 0) { //i.e. if currently in the year 
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   month--; 

  } 

  else { //if not, decrement the year as well 

   month = 11; 

   year--; 

  } 

  return self.goToMonth(year,month); 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Sets the calendar to display the requested month/year, returning true if the 

 * date is within the minimum and maximum allowed dates 

 * @param int year 

 * @param int month 

 * @return bool 

 */ 

 self.goToMonth = function (year,month) { 

  var testdatemin = new Date(year, month, 31); 

  var testdatemax = new Date(year, month, 1); 

  if(testdatemin >= self.minDate && testdatemax <= self.maxDate) { 

   self.monthSelect.value = self.displayMonth = month; 

   self.yearSelect.value = self.displayYear = year; 

   //recreate the calendar for the new month 
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   createCalCells(); 

   deleteCells(); 

   self.calendar.celltable.appendChild(self.calCells); 

   return true; 

  } 

  else { 

   alert(self.maxrange_caption); 

   return false; 

  } 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Moves the calendar's position to the target element's location (popup mode 

only) 

 */ 

 self.updatePos = function (target) { 

  if(self.mode == 'popup') { 

   self.calendar.style.top = getTop(target) + self.topOffset + 'px'; 

   self.calendar.style.left = getLeft(target) + self.leftOffset + 'px'; 

  } 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 
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 * Displays the calendar 

 */ 

 self.show = function () { 

  self.updatePos(self.tgt); //update the calendar position, in case the page 

layout has changed since loading 

  self.calendar.style.display = 'block'; //'table'; //<iehack> 'table' is the W3C-

recommended spec, but IE isn't a fan of those 

  self.visible = true; 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Hides the calendar 

 */ 

 self.hide = function () { 

  self.calendar.style.display = 'none'; 

  self.visible = false; 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Toggles (shows/hides) the calendar depending on its current state 

 */ 

 self.toggle = function () { 

  self.visible ? self.hide() : self.show(); 
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 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Adds the array "dates" to the calendar's dates array, removing duplicate dates, 

 * and redraws the calendar if redraw is true 

 * @param array dates 

 * @param bool redraw 

 */ 

 self.addDates = function (dates,redraw) { 

  var i; 

  for(i=0;i<dates.length;i++) { 

   if(self.dateInArray(self.dates,dates[i]) == -1) { //if the date isn't 

already in the array, add it! 

    self.dates[self.dates.length] = dates[i]; 

   } 

  } 

  //now rebuild the selectedDates pointer array 

  updateSelectedDates(); 

  if(redraw != false) { //redraw  the calendar if "redraw" is false or 

undefined 

   self.reDraw(); 

  } 

 }; 
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 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Removes the dates from the calendar's dates array and redraws the calendar 

 * if redraw is true 

 * @param array dates 

 * @param bool redraw 

 */ 

 self.removeDates = function (dates,redraw) { 

  var idx; 

  for(var i=0;i<dates.length;i++) { 

   idx = self.dateInArray(self.dates,dates[i]); 

   if(idx != -1) { //search for the dates in the dates array, removing 

them if the dates match 

    self.dates.splice(idx,1); 

   } 

  } 

  updateSelectedDates(); 

  if(redraw != false) { //redraw  the calendar if "redraw" is true or undefined 

   self.reDraw(); 

  } 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 
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 * Selects or Deselects an array of dates 

 * @param Array inpdates 

 * @param bool selectVal 

 * @param bool redraw 

 * @param bool removeothers 

 */ 

 self.selectDates = function (inpdates,selectVal,redraw,removeothers) { 

  var i, idx; 

  if(removeothers == true) { 

   for(i=0;i<self.dates.length;i++) { 

    self.dates[i].selected = false; 

   } 

  } 

  for(i=0;i<inpdates.length;i++) { 

   idx = self.dateInArray(self.dates,inpdates[i]); 

   if(selectVal == true) { 

    inpdates[i].selected = true; 

    if(idx == -1) { //if the date does not exist in the calendar's 

dates array, add it 

     self.dates[self.dates.length] = inpdates[i]; 

    } 

    else { //if not, just select it 

     self.dates[idx].selected = true; 
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    } 

   } 

   else { //if deselecting... 

    if(idx > -1) { //if the date is found, deselect and/or remove 

it from the calendar's dates array 

     self.dates[idx].selected = inpdates[i].selected = 

false; 

     if(self.dates[idx].type == 'normal') { //remove 

'normal' dates from the dates array, since they're useless unless selected 

      self.dates.splice(idx,1); 

     } 

    } 

   } 

  } 

  //now rebuild the selectedDates pointer array 

  updateSelectedDates(); 

  if(redraw != false) { //redraw the calendar if "redraw" is false or undefined 

   self.reDraw(); 

  } 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Adds the dates in dates as hidden inputs to the form "form".  inputname 
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 * is the name of each hidden element. "form" can either be a pointer to the form's 

 * DOM element or its id string. 

 * @param mixed form 

 * @param string inputname 

 */ 

 self.sendForm = function(form,inputname) { 

  var inpname = inputname || 'epochdates', f, inp; 

  f = (typeof(form) == 'string' ? document.getElementById(form) : form); 

  if(!f) { 

   alert('ERROR: Invalid form input'); 

   return false; 

  } 

  for(var i=0;i<self.dates.length;i++) { 

   inp = document.createElement('input'); 

   inp.setAttribute('type','hidden'); 

   inp.setAttribute('name',inpname + '['+i+']'); 

  

 inp.setAttribute('value',encodeURIComponent(self.dates[i].dateFormat('d-m-Y')));  

//default to the ISO date format 

   f.appendChild(inp); 

  } 

  return true; 

 }; 
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 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Erases the dates array and resets the calendar's selection variables to defaults. 

 * If retMonth is true, the calendar will return to the initial default month/year 

 * @param bool retMonth 

 */ 

 self.resetSelections = function (retMonth) { 

  var dateArray = new Array(); 

  var dt = self.dates; 

  for(var i=0;i<dt.length;i++) { 

   if(dt[i].selected) { 

    dateArray[dateArray.length] = dt[i]; 

   } 

  } 

  self.selectDates(dateArray,false,false); 

  self.rows = new Array(false,false,false,false,false,false,false); 

  self.cols = new Array(false,false,false,false,false,false,false); 

  if(self.mode == 'popup') { //hide the calendar and clear the input element 

if in popup mode 

   self.tgt.value = ''; 

   self.hide(); 

  } 
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  retMonth == true ? 

self.goToMonth(self.displayYearInitial,self.displayMonthInitial) : self.reDraw(); 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Reapplies all the CSS classes for the calendar cells - usually called after 

changing their state 

 * If index is specified, it will redraw that cell only. 

 * @param int index 

 */ 

 self.reDraw = function (index) { 

  self.state = 1; 

  var len = index ? index + 1 : self.cells.length; 

  for(var i = index || 0;i<len;i++) { 

   setCellProperties(i); 

  } 

  self.state = 2; 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Returns the index of the cell whose date value matches "date", or -1 if not 

found 

 * @param Date date 
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 * @return int 

 */ 

 self.getCellIndex = function(date) { 

  for(var i=0;i<self.cells.length;i++) { 

   if(self.cells[i].date.getUeDay() == date.getUeDay()) { 

    return i; 

   } 

  } 

  return -1; 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 //begin constructor code: 

 

 //PUBLIC VARIABLES 

 self.state = 0; 

 self.name = name; 

 self.curDate = new Date(); 

 self.mode = mode; 

 self.selectMultiple = (multiselect == true); //'false' if not true or not set at all 

 //the various calendar variables 

 self.dates = new Array(); 

 self.selectedDates = new Array(); 
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 self.calendar; 

 self.calHeading; 

 self.calCells; 

 self.rows; 

 self.cols; 

 self.cells = new Array(); 

 //The controls 

 self.monthSelect; 

 self.yearSelect; 

 self.mousein = false; 

 

 //Initialize the calendar and its variables{ 

 calConfig(); 

 setLang(); 

 setDays(); 

 createCalendar(); //create the calendar DOM element and its children, and their 

related objects 

 targetelement = typeof(targetelement) == 'string' ? 

document.getElementById(targetelement) : targetelement; 

 setMode(targetelement); 

 self.state = 2; //0: initializing, 1: redrawing, 2: finished! 

 self.visible ? self.show() : self.hide(); 

} 
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//----------------------------------------------------------------------------- 

/*********************************************************************

********/ 

/** 

* Object that contains the methods and properties for the calendar day headings 

*/ 

function CalHeading(owner,tableCell,dayOfWeek) { 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 function DayHeadingonclick() {//selects/deselects the days for this object's day of 

week 

  //reduce indirection: 

  var sdates = owner.dates; 

  var cells = owner.cells; 

  var dateArray = new Array(); 

  owner.cols[dayOfWeek] = !owner.cols[dayOfWeek]; 

  for(var i=0;i<cells.length;i++) { //cycle through all the cells in the 

calendar, selecting all cells with the same dayOfWeek as this heading 

   if(cells[i].dayOfWeek == dayOfWeek && cells[i].date.canSelect 

&& (!owner.selCurMonthOnly || cells[i].date.getMonth() == owner.displayMonth && 

cells[i].date.getFullYear() == owner.displayYear)) { //if the cell's DoW matches, with other 

conditions 

    dateArray[dateArray.length] = cells[i].date; 

   } 
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  } 

  owner.selectDates(dateArray,owner.cols[dayOfWeek],true); 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 var self = this; 

 self.dayOfWeek = dayOfWeek; 

 addEventHandler(tableCell,'mouseup',DayHeadingonclick); 

} 

/*********************************************************************

********/ 

/** 

* Object that contains the methods and properties for the calendar week headings 

*/ 

function WeekHeading(owner,tableCell,week,tableRow) { 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 function weekHeadingonclick() { 

  //reduce indirection: 

  var cells = owner.cells; 

  var sdates = owner.dates; 

  var dateArray = new Array(); 

  owner.rows[tableRow] = !owner.rows[tableRow]; 

  for(var i=0;i<cells.length;i++) { 
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   if(cells[i].tableRow == tableRow && cells[i].date.canSelect && 

(!owner.selCurMonthOnly || cells[i].date.getMonth() == owner.displayMonth && 

cells[i].date.getFullYear() == owner.displayYear)) { //if the cell's DoW matches, with other 

conditions) 

    dateArray[dateArray.length] = cells[i].date; 

   } 

  } 

  owner.selectDates(dateArray,owner.rows[tableRow],true); 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 var self = this; 

 self.week = week; 

 tableCell.setAttribute('class','wkhead'); 

 tableCell.setAttribute('className','wkhead'); //<iehack> 

 addEventHandler(tableCell,'mouseup',weekHeadingonclick); 

} 

/*********************************************************************

********/ 

/** 

* Object that holds all data & code related to a calendar cell 

*/ 

/** 

 * The CalCell constructor function 
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 * @param Epoch owner 

 * @param HTMLTableCellElement tableCell 

 * @param Date dateObj 

 * @param int row 

 * @param int week 

 */ 

function CalCell(owner,tableCell,dateObj,row,week) { 

 var self = this; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 function calCellonclick() { 

  if(self.date.canSelect) { 

   if(owner.selectMultiple == true) { //if we can select multiple cells 

simultaneously, add the currently selected self's date to the dates array 

    owner.selectDates(new 

Array(self.date),!self.date.selected,false); 

    self.setClass(); //update the current cell's style to reflect the 

changes - a full redraw isn't necessary 

   } 

   else { //if we can only select one date at a time 

    owner.selectDates(new Array(self.date),true,false,true); 

    if(owner.mode == 'popup') { //update the target element's 

value and hide the calendar if in popup mode 
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     owner.tgt.value = self.date.dateFormat(); //use the 

default date format defined in dateFormat 

     owner.tgt.dateObj = new Date(self.date); //add a 

Date object to the target element for later reference 

     owner.hide(); 

    } 

    owner.reDraw(); //redraw all the calendar cells 

   } 

  } 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Replicate the CSS :hover effect for non-supporting browsers <iehack> 

 */ 

 function calCellonmouseover() { 

  if(self.date.canSelect) { 

   tableCell.setAttribute('class',self.cellClass + ' hover'); 

   tableCell.setAttribute('className',self.cellClass + ' hover'); 

  } 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Replicate the CSS :hover effect for non-supporting browsers <iehack> 
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 */ 

 function calCellonmouseout() { 

  self.setClass(); 

 } 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Sets the CSS class of the cell based on the specified criteria 

 */ 

 self.setClass = function () 

 { 

  if(self.date.canSelect !== false) { 

   if(self.date.selected) { 

    self.cellClass = 'cell_selected'; 

   } 

   else if(owner.displayMonth != self.date.getMonth() ) { 

    self.cellClass = 'notmnth'; 

   } 

   else if(self.date.type == 'holiday') { 

    self.cellClass = 'hlday'; 

   } 

   else if(self.dayOfWeek > 0 && self.dayOfWeek < 6) { 

    self.cellClass = 'wkday'; 

   } 
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   else { 

    self.cellClass = 'wkend'; 

   } 

  } 

  else { 

   self.cellClass = 'noselect'; 

  } 

  //highlight the current date 

  if(self.date.getUeDay() == owner.curDate.getUeDay()) { 

   self.cellClass = self.cellClass + ' curdate'; 

  } 

  tableCell.setAttribute('class',self.cellClass); 

  tableCell.setAttribute('className',self.cellClass); //<iehack> 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Sets the cell's hyperlink, if declared 

 * @param string href 

 * @param string type ('anchor' or 'js' - default 'anchor') 

 */ 

 self.setURL = function(href,type) { 

  if(href) { 

   if(type == 'js') { //Make the WHOLE cell be a clickable link 
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 addEventHandler(self.tableCell,'mousedown',function(){window.location.href = href;}); 

   } 

   else { //make only the date number of the cell a clickable link: 

    var url = document.createElement('a'); 

    url.setAttribute('href',href); 

   

 url.appendChild(document.createTextNode(self.date.getDate())); 

    self.tableCell.replaceChild(url,self.tableCell.firstChild); 

//assumes the first child of the cell DOM node is the date text 

   } 

  } 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Sets the title (i.e. tooltip) that appears when a user holds their mouse cursor 

over a cell 

 * @param string titleStr 

 */ 

 self.setTitle = function(titleStr) { 

  if(titleStr && titleStr.length > 0) { 

   self.title = titleStr; 

   self.tableCell.setAttribute('title',titleStr); 
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  } 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 /** 

 * Sets the internal html of the cell, using a string containing html markup 

 * @param string html 

 */ 

 self.setHTML = function(html) { 

  if(html && html.length > 0) { 

   if(self.tableCell.childNodes[1]) { 

    self.tableCell.childNodes[1].innerHTML = html; 

   } 

   else { 

    var htmlCont = document.createElement('div'); 

    htmlCont.innerHTML = html; 

    self.tableCell.appendChild(htmlCont); 

   } 

  } 

 }; 

 //----------------------------------------------------------------------------- 

 self.cellClass;   //the CSS class of the cell 

 self.tableRow = row; 

 self.tableCell = tableCell; 
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 self.date = new Date(dateObj); 

 self.date.canSelect = true; //whether this cell can be selected or not - always true 

unless set otherwise externally 

 self.date.type = 'normal';  //i.e. normal date, holiday, etc - always true unless set 

otherwise externally 

 self.date.selected = false; //whether the cell is selected (and is therefore stored 

in the owner's dates array) 

 self.date.cellHTML = ''; 

 self.dayOfWeek = self.date.getDay(); 

 self.week = week; 

 //assign the event handlers for the table cell element 

 addEventHandler(tableCell,'click', calCellonclick); 

 addEventHandler(tableCell,'mouseover', calCellonmouseover); 

 addEventHandler(tableCell,'mouseout', calCellonmouseout); 

 self.setClass(); 

} 

/*********************************************************************

********/ 

Date.prototype.getDayOfYear = function () //returns the day of the year for this date 

{ 

 return parseInt((this.getTime() - new 

Date(this.getFullYear(),0,1).getTime())/86400000 + 1); 

}; 
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//----------------------------------------------------------------------------- 

/** 

 * Returns the week number for this date.  dowOffset is the day of week the week 

 * "starts" on for your locale - it can be from 0 to 6. If dowOffset is 1 (Monday), 

 * the week returned is the ISO 8601 week number. 

 * @param int dowOffset 

 * @return int 

 */ 

Date.prototype.getWeek = function (dowOffset) { 

 dowOffset = typeof(dowOffset) == 'int' ? dowOffset : 0; //default dowOffset to 

zero 

 var newYear = new Date(this.getFullYear(),0,1); 

 var day = newYear.getDay() - dowOffset; //the day of week the year begins on 

 day = (day >= 0 ? day : day + 7); 

 var weeknum, daynum = Math.floor((this.getTime() - newYear.getTime() - 

(this.getTimezoneOffset()-newYear.getTimezoneOffset())*60000)/86400000) + 1; 

 //if the year starts before the middle of a week 

 if(day < 4) { 

  weeknum = Math.floor((daynum+day-1)/7) + 1; 

  if(weeknum > 52) { 

   nYear = new Date(this.getFullYear() + 1,0,1); 

   nday = nYear.getDay() - dowOffset; 

   nday = nday >= 0 ? nday : nday + 7; 
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   weeknum = nday < 4 ? 1 : 53; //if the next year starts before the 

middle of the week, it is week #1 of that year 

  } 

 } 

 else { 

  weeknum = Math.floor((daynum+day-1)/7); 

 } 

 return weeknum; 

}; 

//----------------------------------------------------------------------------- 

Date.prototype.getUeDay = function () //returns the number of DAYS since the UNIX 

Epoch - good for comparing the date portion 

{ 

 return parseInt(Math.floor((this.getTime() - this.getTimezoneOffset() * 

60000)/86400000)); //must take into account the local timezone 

}; 

//----------------------------------------------------------------------------- 

Date.prototype.dateFormat = function(format) 

{ 

 if(!format) { // the default date format to use - can be customized to the current 

locale 

  format = 'd-m-Y'; 

 } 
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 LZ = function(x) {return(x < 0 || x > 9 ? '' : '0') + x}; 

 var MONTH_NAMES = new 

Array('January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','Nov

ember','December','Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'); 

 var DAY_NAMES = new 

Array('Sunday','Monday','Tuesday','Wednesday','Thursday','Friday','Saturday','Sun','Mon','Tue'

,'Wed','Thu','Fri','Sat'); 

 var result=""; 

 var i_format=0; 

 var c=""; 

 var token=""; 

 var y=this.getFullYear().toString(); 

 var M=this.getMonth()+1; 

 var d=this.getDate(); 

 var E=this.getDay(); 

 var H=this.getHours(); 

 var m=this.getMinutes(); 

 var s=this.getSeconds(); 

 value = { 

  Y: y.toString(), 

  y: y.substring(2), 

  n: M, 

  m: LZ(M), 
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  F: MONTH_NAMES[M-1], 

  M: MONTH_NAMES[M+11], 

  j: d, 

  d: LZ(d), 

  D: DAY_NAMES[E+7], 

  l: DAY_NAMES[E], 

  G: H, 

  H: LZ(H) 

 }; 

 if (H==0) {value['g']=12;} 

 else if (H>12){value['g']=H-12;} 

 else {value['g']=H;} 

 value['h']=LZ(value['g']); 

 if (H > 11) {value['a']='pm'; value['A'] = 'PM';} 

 else { value['a']='am'; value['A'] = 'AM';} 

 value['i']=LZ(m); 

 value['s']=LZ(s); 

 //construct the result string 

 while (i_format < format.length) { 

  c=format.charAt(i_format); 

  token=""; 

  while ((format.charAt(i_format)==c) && (i_format < format.length)) { 

   token += format.charAt(i_format++); 
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  } 

  if (value[token] != null) { result=result + value[token]; } 

  else { result=result + token; } 

 } 

 return result; 

}; 

/*********************************************************************

********/ 

//----------------------------------------------------------------------------- 

function addEventHandler(element, type, func) { //unfortunate hack to deal with 

Internet Explorer's horrible DOM event model <iehack> 

 if(element.addEventListener) { 

  element.addEventListener(type,func,false); 

 } 

 else if (element.attachEvent) { 

  element.attachEvent('on'+type,func); 

 } 

} 

//----------------------------------------------------------------------------- 

function removeEventHandler(element, type, func) { //unfortunate hack to deal with 

Internet Explorer's horrible DOM event model <iehack> 

 if(element.removeEventListener) { 

  element.removeEventListener(type,func,false); 
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 } 

 else if (element.attachEvent) { 

  element.detachEvent('on'+type,func); 

 } 

} 

//----------------------------------------------------------------------------- 

function getTop(element) {//returns the absolute Top value of element, in pixels 

 var oNode = element; 

 var iTop = 0; 

 

 while(oNode.tagName != 'HTML') { 

  iTop += oNode.offsetTop || 0; 

  if(oNode.offsetParent) { //i.e. the parent element is not hidden 

   oNode = oNode.offsetParent; 

  } 

  else { 

   break; 

  } 

 } 

 return iTop; 

} 

//----------------------------------------------------------------------------- 

function getLeft(element) { //returns the absolute Left value of element, in pixels 
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 var oNode = element; 

 var iLeft = 0; 

 while(oNode.tagName != 'HTML') { 

  iLeft += oNode.offsetLeft || 0; 

  if(oNode.offsetParent) { //i.e. the parent element is not hidden 

   oNode = oNode.offsetParent; 

  } 

  else { 

   break; 

  } 

 } 

 return iLeft; 

} 

//----------------------------------------------------------------------------- 
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Arquivo: epoch_styles.css 

 

/*!! 

Epoch DHTML JavaScript Calendar - Version 2.0.2 

English Edition 

CSS Style File 

(c) 2006-2007 MeanFreePath 

http://www.meanfreepath.com/javascript_calendar/index.html 

!!*/ 

 

table.calendar { 

 font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; 

 font-size: 0.8em; 

 border-collapse: collapse; 

 background-color: white; 

 border: solid #999999 1px; 

 background-color: white; 

 width: 215px; 

 text-align: center; 

 /*prevent user from selecting text in Mozilla & Safari - check calendar constructor for IE 

code)*/ 

 -moz-user-select: none; 

    /*-khtml-user-select: none;*/ 

} 

table.calendar a { 

} 

table.calendar a:hover { 

} 

table.calendar input, table.calendar select { 

 font-size: 10px; 

} 
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table.calendar td, table.calendar th { 

 border: 0; 

 font-size: 10px; 

 text-align: center; 

} 

div.mainheading { 

 margin: 2px; 

} 

.closeBtn { 

 /*float: right; 

 width: 15px; 

 /*font-size: 1.5em; 

 height: 13px; 

 

 padding: 0 0 3px 0; 

 margin: 1px 8px 0 0; 

 border: solid black 1px;*/ 

} 

/*all styles related to the main calendar grid*/ 

table.cells { 

 border-collapse: collapse; 

 border: solid #CCCCCC 1px; 

 cursor: pointer; 

 empty-cells: show; 

 margin: 0 6px 0 6px; 

} 

/*the day headings*/ 

table.cells th { 

 border: solid #CCCCCC 1px; 

 text-align: left; 

 font-weight: bold; 
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 color: #0054E3; 

 width: 22px; 

} 

table.cells th.wkhead { 

 border-right: double #CCCCCC 3px; 

 cursor: default; 

 width: 22px; 

} 

/*The date cells*/ 

table.cells td { 

 border: solid #CCCCCC 1px; 

 vertical-align: top; 

 text-align: left; 

 font-weight: bold; 

 height: 20px; /*IE doesn't like ems*/ 

} 

table.cells td.wkhead { 

 background-color: white; 

 text-align: center; 

 border-right: double #CCCCCC 3px; 

 color: #0054E3; 

} 

table.cells td.noselect { 

 background-color: #EEEEEE; 

 color: #BBBBBB; 

 text-decoration: line-through; 

 cursor: default; 

} 

table.cells td.hlday { 

 background-color: #99FF99; 

} 
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table.cells td.wkday { 

 background-color: #DDDDDD; 

} 

table.cells td.wkend { 

 background-color: #DDDDDD; 

} 

table.cells td.curdate { 

 

} 

table.cells td.cell_selected { 

 background-color: #99CCFF; 

 color: black; 

} 

table.cells td.notmnth { 

 background-color: #FFFFFF; 

 color: #CCCCCC; 

} 

table.cells td.notallowed { 

 background-color: white; 

 color: #EEEEEE; 

 font-style: italic; 

} 

table.cells td.hover { 

 background-color: #999999; 

} 

table.cells td div { 

 padding: 1px; 

 margin: 0; 

} 



198 

 

  

DICIONÁRIO DE VARIÁVEIS 

VARIAVEL TIPO DESCRICAO OPÇÕES 
GERAL       
$ger_titulo TEXTO Titulo do gerenciador   
$ger_arquivo TEXTO Nome do arquivo   
$ger_table TEXTO Tabela no BD   
$ger_chave TEXTO Campo chave no BD   
LISTAGEM       
$ger_list_ordem TEXTO Dados de ordenação   

$ger_list_qt_pag NUMERO 
Quantidade de Registros Por 
Pagina   

$ger_list_size NUMERO 
Quantidade de campos na 
listagem   

$ger_list_labels ARRAY Label dos campos na listagem   
$ger_list_linhas ARRAY Nome dos campos no BD   

$ger_list_tipos ARRAY Tipos de dados nos campos 
normal 
externo 
data 
datahora 

$ger_list_externo1 ARRAY Campo chave para tipo externo   
$ger_list_externo2 ARRAY Campo texto para tipo externo   
$ger_list_externo3 ARRAY Tabela para tipo externo   
CADASTRO/FORM       

$ger_cad_size NUMERO 
Quantidade de campos no 
cadastro   

$ger_cad_labels ARRAY Label dos campos no cadastro   
$ger_cad_inputs ARRAY Nome dos inputs no form   
$ger_cad_valida ARRAY Campos que devem ser validados   
$ger_cad_bd ARRAY Nome dos campos no BD   

$ger_cad_tipos ARRAY Tipos de dados nos campos 

normal 
hidden 
textarea 
data 
password 
telefone 
image 
combobox 
conteudo 
datahora 
combofix 

$ger_cad_max ARRAY Caracteres maximos nos campos   
$ger_cad_combo1 ARRAY Campo chave do COMBOBOX   
$ger_cad_combo2 ARRAY Campo de texto do COMBOBOX   
$ger_cad_combo3 ARRAY Tabela do COMBOBOX   

$ger_cad_extras ARRAY 
Dados extras para incluir nos 
inputs   
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DICIONÁRIO DE FUNÇÕES 

 

FUNÇÃO TIPO DESCRICAO PARÂMETROS 
LOGIN 
(l_funcoes)       

logaUSER() BOOLEAN Loga Usuario no sistema Usuario 
Senha 

deslogaUSER() NULL Desloga Usuario no sistema   
validaUSER() NULL Valida Usuario Logado   

validaAREA() NULL 
Valida Permissão de Acesso a 
Area Parametro da Area 

validaFUNCAO() BOOLEAN 
Valida Permissão de Uso a 
Função Parametro da Area 

BD 
(bd_funcoes)       
consultaBD() ARRAY Realiza Consulta ao BD Comando SQL 
executaBD() BOOLEAN Executa Comando do BD Comando SQL 

totalBD() INT OR 
BOOL 

Consulta Total de Linhas 
Para Consulta 

Tabela 
Condição (Clausula 
WHERE) 

IMG 
(img_funcoes)       
validaIMG() INT Verifica se Imagem é valida Imagem 

enviaIMG() INT Envia Imagem 

Imagem 
($_FILES['variavel']) 
Destino da Imagem 
(./pasta/) 
Nome da Imagem 
(opcional) 
Largura Maxima 
(opcional) 
Altura Maxima 
(opcional) 

apagaIMG() INT Apaga Imagem Endereço da Imagem 
 


	1. INTRODUÇÃO
	
	1.3.1 Genérico:
	1.3.2 Específico:


	2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	2.1 - W3C (World Wide Web Consortium)
	2.2 - Web Standards
	2.3 - Home Page
	2.4 - Website
	2.4.1 – Origem do nome
	2.4.2 – Nome em português

	2.5 - Análise das ferramentas
	2.5.1 Ferramentas estudadas
	2.5.2 - Critérios de análise

	2.6 - PONTOS POSITIVOS DA ANÁLISE
	2.7 - CONCLUSÃO

	1.
	3. METODOLOGIA UTILIZADA
	3.1 - PRIMEIRA ETAPA: DEFINIÇÃO DA MODELAGEM DO SISTEMA
	3.1.1 - Caso de Uso
	3.1.2 - Diagrama de Atividades
	3.1.2 – Diagrama de Contexto
	3.1.3 – Diagrama de Fluxo de Dados

	3.1.4 – DIAGRAMA DE TELAS
	3.2 - SEGUNDA ETAPA: CONSTRUÇÃO DA MODELAGEM DO BANCO DE DADOS
	3.2.1 - Modelo Relacional
	3.2.2 - Dicionário de Dados
	3.2.3 – Diagrama de organização de arquivos

	3.3 - TERCEIRA ETAPA: IMPLEMENTAÇÃO DA MODELAGEM PROPOSTA
	3.3.1 - Configuração de software e hardware
	3.3.1.1 – Configuração de hardware:
	3.3.1.2 – Configuração de software:
	3.3.2 - Ambiente de utilização

	3.4 - QUARTA ETAPA: ANÁLISE DE DESEMPENHO

	4. VALIDAÇÃO DO SISTEMA
	4.1 PONTOS NOVOS
	4.2 - COMPARATIVOS DE DESEMPENHO
	4.3 – Comparações entre as ferramentas e o Framework Wing

	4.4 CONCLUSÃO
	4.5 - MANUAL DE INSTALAÇÃO

	5. CONCLUSÃO
	5.1 - CONTRIBUIÇÕES DESTE TRABALHO
	5.2 - TRABALHOS FUTUROS
	BIBLIOGRAFIA
	
	ANEXOS


	CÓDIGO FONTE DO FRAMEWORK WING
	DICIONÁRIO DE VARIÁVEIS
	DICIONÁRIO DE FUNÇÕES


