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 1 Lista de Reduções (abreviaturas, siglas e símbolos)

AJAX –  Asynchronous Javascript And XML

API – Application Programming Interface

Bacen – Banco Central do Brasil

BM&F – Bolsa de Mercadorias & Futuros

BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo 

BVSP – Bolsa de Valores de São Paulo

CBLC –  Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia

CI – Code Igniter

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

ER – Entidade-Relacional

EUA – Estados Unidos da América

GPL – GNU General Public License

HTML – HyperText Markup Language

IR – Imposto de Renda

JS – JavaScript

JSCP – Juros sobre Capital Próprio

JSON – JavaScript Object Notation

MVC – Model-View-Controller

ON – Ordinária Nominativa

PHP – Hypertext Preprocessor

PI – Pequeno Investidor, para os fins deste trabalho, é o investidor pessoa física que 
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aplica até quinhentos mil reais na bolsa de valores

PN – Preferencial Nominativa

SGBD – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

SQL – Structured Query Language

UML – Unified Modeling Language

W3C – The World Wide Web Consortium
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 2 Abstract 

This project consists in a Web system which was designed to help small investors at stock  

market. This system provides some basic data to investor to decide where put his/her  

money.  The computational abstract model of stock market was based on BM&FBovespa.  

It has been conceived to work only with stocks, however the model can be enlarged to  

include other parts of the financial system, such as commercial papers.  Also it  can  be 

modified to work with others stock markets and not only with BM&FBovespa. The system 

contains tables and charts that show important information about stocks (ie: quotation of  

stock or how much it was paid as dividend) and brokers (monthly fee, operation fee etc).  

Preliminary results were obtained and these are comment in this document.

 2.1 Keywords

BM&FBovespa, stock market, small  investor
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 3 Resumo 

Este projeto consiste em um sistema  web que foi  desenvolvido para ajudar pequenos 

investidores no mercado de ações. Este sistema provê dados para que o investidor possa 

decidir onde colocar seu dinheiro. O modelo abstrato computacional do mercado de ações 

foi  baseado  na  BM&FBovespa.  O  sistema  foi  concebido  para  trabalhar  apenas  com 

ações, entretanto o modelo pode ser expandido para outras partes do sistema financeiro, 

como  commercial papers. Ele também pode ser modificado para com outras bolsas de 

valores e não somente com a BM&FBovespa. O sistema contém tabelas e gráficos que 

mostram informações importantes sobre as ações (ie: a cotação ou quanto foi pago em 

dividendos por aquela ação) e corretoras (mensalidade, valor de cada operação etc).

Resultados preliminares foram obtidos, estes estão comentados no documento.

 3.1 Palavras-Chave

BM&FBovespa, bolsa de valores, pequeno investidor
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 4 Introdução

O  mercado  de  ações  vem  apresentando  cada  vez  mais  possibilidades  de  acesso  e 

investimento ao pequeno investidor, para os fins deste trabalho, é o investidor pessoa 

física que aplica até quinhentos mil reais na bolsa de valores. Além disto, é de interesse 

do governo que  a  movimentação  na  bolsa  de  valores  aumente,  assim fomentando  a 

economia do país, o que favorece as empresas, os investidores e a nação como um todo, 

por  consequência  toda  a  população.  Neste  cenário  é  que  surge  a  necessidade  de 

aumentar  as  informações disponíveis  para  a  população  e  mais  que  isto,  aumentar  o 

acesso e a facilidade de compreensão destas informações.

Para suprir essa necessidade pensou-se neste projeto que tem a intenção de suprir as 

necessidades básicas de informações do pequeno investidor, após uma leve introdução 

no funcionamento das bolsas de valores. O intuito é que as bolsas de valores possam 

utilizar em palestras e mostrar para os possíveis investidores que eles também poderão 

entender as informações e fazer suas próprias interpretações.

Ao entender os dados relacionados a bolsa de valores o pequeno investidor está apto a 

se arriscar no mundo das ações. E mesmo após o primeiro investimento o sistema se 

demonstra útil, pois pode mostrar informações atualizadas, sugerindo outras opções de 

investimento  e  otimizando  o  dinheiro  investido  que  é  o  maior  objetivo  de  quem  se 

aventura na bolsa de valores.

Os gráficos exibidos no sistema não serão tão carregados de informações como acontece 

geralmente no Home Broker, software utilizado para se investir na bolsa de valores, o que 

facilita e muito a análise rápida e simples dos dados. Os índices e valores utilizados nas 

tabelas são de baixa complexidade mantendo sempre que possível os dados simples. 
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 5 Objetivo Geral

Exibir indicadores para que o pequeno investidor possa comparar e, por fim, escolher de 

forma mais fácil e segura qual corretora utilizar e em que ação aplicar.

 6 Objetivos Específicos

1. Identificar o pequeno investidor.

2. Entender como funciona o mercado de ações para pessoas físicas no Brasil.

3. Propiciar um comparativo entre corretoras cadastradas na BM&FBovespa.

4. Guardar  histórico  de  dados  relativos  a  ações  para  possibilitar  uma  análise 

posterior.

5. Propiciar aos investidores inexperientes uma visão simplificada do mercado.

6. Implementar um sistema que forneça dados que facilitem as escolhas do pequeno 

ao investidor na bolsa de valores.

15



 7 Sistema Financeiro Nacional

Como o sistema financeiro nacional é definido por leis e suas características já estão 

bastante consolidadas, o trecho a seguir teve forte influência dos textos encontrados nos 

sites da CVM1 e do Portal do Investidor2.

O mercado de capitais é definido em cada país por meio de leis, ou seja, o mercado de 

capitais brasileiro não é exatamente igual por exemplo ao mercado de capitais dos EUA. 

Apesar disto, a regulamentação costuma ser muito semelhante entre os países.

No Brasil o mercado de capitais é uma coletânea de mercados, ativos e instituições que 

possibilita  a  troca  de  recursos  financeiros  entre  companhias  abertas  (tomadores)  e 

investidores (aplicadores) destes recursos. Essa troca de recursos acontece por meio de 

operações  financeiras  que  podem  ocorrer  por  meio  de  intermediários  financeiros  ou 

diretamente entre companhias e investidores.

O órgão regulamentador das operações do mercado de capitais brasileiro, assim como de 

seus participantes é a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As companhias abertas precisam de capital para realizar investimentos produtivos, muitas 

vezes  necessários  para  sobrevivência  da  empresa.  Em contrapartida,  os  investidores 

necessitam encontrar meios de aplicar seus recursos financeiros excedentes de tal forma 

que estes recursos aumentem e não se desvalorizem ao longo do tempo. O investidor 

sempre visa o lucro, tendo como principal meta aumentar seus recursos financeiros.

Com  o  intuito  de  organizar  e  ter  maior  controle  sobre  as  negociações  existem  os 

intermediários  financeiros,  os  quais  têm como  principal  objetivo  reunir  investidores  e 

companhias, ambos com diferentes objetivos, e propiciar formas eficientes de alocação 

1 http://www.cvm.gov.br/ Acesso em: 10 ago. 2009. 

2 http://www.portaldoinvestidor.br/ Acesso em: 10 ago. 2009. 
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dos recursos, otimizando assim todo o processo. Uma empresa que deseja obter recursos 

para investimentos e quer obter estes recursos a partir do mercado de capitais deve fazê-

lo por meio de um intermediário. Toda a burocracia por trás desta operação não será 

abordada neste trabalho, devido o enfoque ao investidor e não às companhias abertas.

Entretanto, os passos necessários para possibilitar a utilização do mercado de capitais, 

com o intuito de melhor entendimento de seu funcionamento, são exemplificados a seguir. 

Assim, uma vez que as empresas já emitiram títulos representativos de seu capital, as 

ações (as quais  serão o  enfoque deste  trabalho),  ou  representativos  de  empréstimos 

tomados  via  mercado  de capitais,  como debêntures  e  notas  comerciais  (“commercial  

papers”),  intermediários  financeiros  poderão  oferecer  aos  investidores,  os  valores 

mobiliários  acima  citados,  ou  seja,  tendo  a  empresa  disponibilizado  seus  valores 

mobiliários o intermediário pode oferecê-los a terceiros. Para facilitar a rápida negociação 

dos títulos ou valores mobiliários, os intermediários associam-se em consórcios.

No primeiro passo esses títulos ou valores mobiliários são vendidos no mercado primário 

e os recursos são enviados a respectiva companhia. Os investidores que adquiriram estes 

títulos  e  valores  mobiliários  podem  revendê-los  no  mercado  secundário,  onde  a 

negociação é feita entre investidores.

A negociação no mercado secundário é muito caro e para um lucro maior das partes 

interessadas  foram  criadas  instituições  que  têm  como  objetivo  administrar  sistemas 

centralizados, regulados e seguros para a negociação desses títulos, além de facilitar as 

negociações. A principal função destas instituições é possibilitar ao investidor vender os 

seus títulos de forma eficiente e segura. Bolsas de valores e as entidades administradoras 

do mercado de balcão organizado são exemplos destas instituições.

Apenas  os  integrantes  do  sistema  de  distribuição  de  valores  mobiliários,  ou  seja, 

instituições financeiras e sociedades corretoras e distribuidoras autorizadas a operar pela 
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CVM e  pelo  Bacen,  podem atuar  nas  bolsas  de  valores  e  nos mercados de balcão. 

Finalmente,  os  investidores  fazem  operações  no  mercado  de  capitais,  comprando  e 

vendendo títulos e valores mobiliários por meio destes integrantes.

Tanto as bolsas de valores como os mercados de balcão têm status auto-reguladores, 

pois  determinam diversas regras a respeito  do funcionamento dos mercados por  eles 

administrados, além de definir as regras dos intermediários que neles atuam. A CVM, por 

sua vez, supervisiona as bolsas de valores e os mercados de balcão.

Como foi citado acima, existe o mercado primário e o secundário. O mercado primário é 

aquele em que o governo ou as empresas emitem valores mobiliários e/ou títulos para 

obter recursos de forma direta de investidores. Já o mercado secundário é formado por 

títulos  e  valores  mobiliários  anteriormente  adquiridos  no  mercado primário,  ocorrendo 

apenas a troca de titularidade. O mercado secundário faz com que o emissor não seja 

mais envolvido,  muito  menos a entrada de nova capitalização para quem emitiu.  Seu 

objetivo é dar liquidez aos títulos, ou seja, movimentar o mercado e gerar negócios.

 7.1 Divisão de acordo com Operações

O sistema financeiro pode ser dividido em quatro grandes grupos:

• mercado monetário: é onde se centralizam as operações para controle da oferta 

de moeda e das taxas de juros de curto prazo com objetivo de garantir a liquidez 

da economia;

• mercado de crédito: estão neste mercado diversas instituições financeiras e não 

financeiras  disponibilizando  serviços  de  intermediação  de  recursos  de  curto  e 

médio prazo para agentes deficitários que precisam de recursos para consumo ou 

capital de giro;

• mercado de capitais: tem como objetivo juntar recursos de médio e longo prazo 
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para agentes deficitários, a partir de operações de compra e de venda de títulos e 

valores  mobiliários,  efetuadas  entre  empresas,  investidores  e  intermediários.  A 

CVM é o principal órgão responsável pelo controle, normatização e fiscalização 

deste mercado;

• mercado de câmbio: onde são negociadas as trocas de moedas estrangeiras por 

reais (moeda brasileira).

 7.1.1 Tempo Estimado de Retorno  

A respeito dos prazos citado em alguns grupos do sistema financeiro brasileiro, pode-se 

notar em três grupos:

• longo prazo (mais que cinco anos);

• médio prazo (entre um ano e cinco anos);

• curto prazo (até um ano).

Investidores  que  buscam  curto  prazo  são  orientados  a  buscar  fazer  operações  no 

mercado monetário,  crédito  e  câmbio.  Já aquele que deseja médio ou longo prazo é 

melhor que escolha o mercado de capitais.

 7.1.2 Mercado de Capitais  

As ações (representativos do capital de empresas) e os representativos de empréstimos 

feitos via mercado por empresas sem a participação de intermediários bancários são os 

principais títulos negociados no mercado de capitais.

Um dos problemas para os investidores no mercado de capitais é a pressuposição de 

noção  de  risco.  O  risco  deve-se  ao  fato  que  as  empresas  irão  preferir  quitar  as 

pendências com os credores a beneficiar os acionistas. Entretanto, caso a empresa lucre 

o acionista será beneficiado juntamente com a empresa e é isto que o motiva a investir no 
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mercado de capitais. 

A participação no mercado de capitais sempre infere em um risco. Portanto, para que o 

investidor arrisque entrar no mercado de capitais, o retorno pela participação deve ser 

proporcional ao juro do mercado e proporcional ao risco que aquela operação oferecia. De 

acordo com essas métricas o investidor deve ponderar e decidir se o mercado de capitais 

é um bom investimento para seu capital.

 7.1.3 Bolsa de Valores  

No sistema financeiro nacional é possível investir em dois grandes tipos de lugar e forma:

• Mercado de Bolsa: onde as negociações são abertas e realizadas por sistema de 

leilão,  em  outras  palavras,  quem  consegue  oferecer  o  melhor  lance  efetua  a 

compra ou venda. A arrematação e/ou a negociação pode ser feita por meio de 

pregão  de  viva-voz  ou  com auxílio  de  sistema informatizado.  A BM&FBovespa 

utiliza apenas o sistema informatizado;

• Mercado de Balcão: a negociação dá-se diretamente entre a instituição financeira e 

outra  instituição  financeira  ou  não  financeiras.  Apenas  as  partes  envolvidas 

negociam os valores.

As bolsas de valores são os centros de negociação de valores mobiliários, que podem 

utilizar  sistemas  eletrônicos  de  negociação  para  efetuar  compras  e  vendas  desses 

valores. Hoje em dia, no Brasil, as bolsas são organizadas sob a forma de sociedade por 

ações (S/A),  reguladas e fiscalizadas,  ou seja,  supervisionadas pela CVM. As bolsas, 

como foi anteriormente dito, têm ampla autonomia para exercer seus poderes de auto-

regulamentação sobre as corretoras de valores que nela operam. Todas as corretoras são 

registradas no Bacen e na CVM.

O principal objetivo de uma bolsa de valores é possibilitar um ambiente transparente e 

20



líquido, permitindo a realização de negócios com valores mobiliários. Apenas a partir de 

corretoras, os investidores podem acessar os sistemas de negociação para efetuarem 

suas transações de compra e venda desses valores.

A bolsa de valores propicia benefícios para toda a sociedade por meio de levantamento 

de capital para negócios, mobilização de poupança em investimentos, facilitação para o 

crescimento  de  companhias,  redistribuição  de  renda,  aprimoração  da  governança 

corporativa,  criação  de  oportunidades  de  investimento  para  pequenos  investidores, 

atuação como termômetro da economia, ajuda no financiamento de projetos sociais.

Na  bolsa  de  valores,  diferente  de  outros  empreendimentos  que  necessitam  grandes 

quantias de capital, o investimento em ações é aberta, também, a pequenos investidores. 

O PI pode se tornar um sócio minoritário, mesmo que seu percentual em relação ao total 

de ações da companhia seja mínimo, de acordo com sua capacidade financeira. Assim, 

mesmo pessoas físicas que não possuem um grande montante de capital podem investir 

na bolsa de valores. Seja comprando ações diretamente em uma corretora, seja por clube 

de investimento ou seja por fundos de ações.

As ações podem ser de dois tipos:

 7.1.4 Ordinárias  

Dão o direito de participação nos resultados da empresa e proporcionam ao acionista o 

direito de voto em assembleias gerais;

 7.1.5 Preferenciais  

O acionista  passa  a  ter  prioridade  no  recebimento  de  dividendos  (normalmente  em 

percentual mais alto do que o atribuído às ações ordinárias) e no re-embolso de capital, 

no caso de dissolução da sociedade. 

Além disto, existem duas formas de compra de ações:
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 7.1.6 Nominativas  

Cautelas ou certificados que apresentam o nome do acionista, cuja transferência é feita 

com  a  entrega  da  cautela  e  a  averbação  de  termo,  em  livro  próprio  da  sociedade 

emitente, identificando novo acionista;

 7.1.7 Escriturais     

Ações que não são representadas por cautelas ou certificados, funcionando como uma 

conta corrente, na qual os valores são lançados a débito ou a crédito dos acionistas, não 

havendo movimentação física dos documentos. 

Ações proporcionam renda variável. Esta é composta em dividendos ou participação nos 

resultados e benefícios concedidos pela  empresa,  que são provenientes da posse da 

ação, outra parte advém do eventual ganho de capital na operação de venda da ação, 

onde o preço de venda foi maior que o preço de compra.

 7.1.8 Dividendos  

Uma  empresa  tem  o  dever  de  dividir  os  lucros  com  seus  acionistas.  Esta  parcela 

direcionada àqueles que possuem as ações é conhecida como dividendo, ou seja, os 

dividendos correspondem à parte do lucro que é distribuída aos acionistas, de acordo com 

a  proporção da quantidade de ações detida, apurada ao fim de cada exercício social. O 

estatuto social de uma companhia, que pode ser definido na Assembleia Geral Ordinária 

de Acionistas, pode estabelecer o dividendo mínimo a ser distribuído, desde que não seja 

inferior a 25% de seu lucro líquido ajustado. Caso a previsão não tenha sido definida no 

estatuto social, o dividendo obrigatório deve corresponder, no mínimo, à metade do lucro 

líquido ajustado. Em suma, se uma empresa vai bem, ela divide os lucros com quem tem 

suas ações.
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 7.1.9 Juros Sobre Capital Próprio  

Funciona da mesma forma que os dividendos, a diferença é que no JSCP o acionista é 

quem deve pagar o IR referente ao lucro obtido por meio do JSCP. Já no dividendo quem 

paga o IR é a própria empresa.

 7.1.10 Bonificações em Ações  

Correspondem à distribuição de novas ações de forma gratuita para os atuais acionistas, 

de acordo com a proporção de ações que o investidor possui. Excepcionalmente pode 

ocorrer a distribuição de bonificação em dinheiro. 

 7.1.11 Direitos de Subscrição  

Com os direitos de subscrição os acionistas têm preferência na compra de novas ações 

emitidas ou  direito  de  preferência  na subscrição.  Além de garantir  a  possibilidade de 

manter a mesma participação no capital total, esse direito pode significar ganho adicional, 

dependendo das condições do lançamento. Caso o detentor do direito desejar, ele pode 

vendê-los a terceiros. 

 7.1.12 Clube de Investimentos e Fundos de Ações  

Apesar do enfoque neste trabalho ser a compra de ações diretamente em uma corretora, 

dar-se-á uma breve explanação sobre clube de investimentos e fundos de ações.

Clube de Investimento: é uma aplicação financeira formada pela união de pessoas que 

desejam investir seu dinheiro em ações. Para criar o Clube de Investimento, é necessário 

um administrador.

Fundos de Ações: é uma aplicação financeira criada por um grupo de pessoas que se 

juntam para investir seu capital. A diferença do clube de investimento é que os fundos de 

investimentos são organizados sob a forma de pessoa jurídica.
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 7.2 BM&FBovespa

A BMF&BOVESPA foi  criada  em  maio  de  2008,  após  integração  entre  a  Bolsa  de 

Mercadorias & Futuros (BM&F) e a Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Dada a 

recente fusão e as histórias diferentes da BM&F e da BOVESPA é necessário apresentar 

os históricos destas separadamente. Este histórico foi baseado nas informações contidas 

no site Portal do Investidor3.

 7.2.1 História da BOVESPA  

A BOVESPA, criada por Emilio Pestana em 23 de agosto de 1890, tinha características 

muito parecidas com as demais bolsas de valores brasileiras até ocorrerem reformas no 

sistema financeiro e no sistema do mercado de capitais, mudanças dirigidas pelo governo 

nos anos de 1965 e 1966, ou seja, as bolsas eram entidades corporativas, vinculadas às 

secretarias de finanças dos governos estaduais e compostas por corretores nomeados 

pelo poder público.

Assumindo a característica institucional, a qual permanece até hoje, as bolsas tornaram-

se  associações  civis  sem  fins  lucrativos,  com  autonomia  administrativa,  financeira  e 

patrimonial. O papel antigo individual do corretor de fundos públicos foi substituída pela da 

sociedade  corretora,  empresa  formada  perante  a  forma  de  sociedade  por  ações 

nominativas ou por cotas de responsabilidade limitada.

A partir  deste  ponto,  a  BOVESPA vem  se  desenvolvendo  e  se  atualizando,  sempre 

vinculada as novas tecnologias e tendências. Não faz muito tempo que pregões viva-voz 

eram  realizados,  porém,  hoje  em  dia,  todos  os  negócios  com  ações  e  opções  são 

realizados por meio do sistema Mega Bolsa, implantado em 1997. Em março de 1999, a 

BOVESPA lançou  o  sistema  Home  Broker,  que  possibilita  que  investidores  possam 

comprar e/ou vender ações e opções em suas casas utilizando a Internet. O Home Broker 
3 http://www.portaldoinvestidor.br/ Acesso em: 10 ago. 2009. 
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foi interligado ao Mega Bolsa e oferecido por uma grande gama de corretoras, cada qual 

com um serviço diferenciado. O êxito do Home Broker no Brasil foi completo e, em pouco 

tempo, pequenos investidores começaram a ter uma maior participação no número e no 

volume de negócios da BOVESPA, tendência que vem aumentando nos últimos anos.

Em 28 de agosto de 2007, a BOVESPA deixou de ser uma instituição sem fins lucrativos e 

se tornou uma sociedade por ações: a BOVESPA Holding S/A. A Bolsa de Valores de São 

Paulo  (BVSP),  responsável  pelas  operações  dos  mercados  de  bolsa  e  de  balcão 

organizado, e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), esta oferece 

serviços de liquidação, compensação e custódia são subsidiárias integrais da BOVESPA 

Holding.

 7.2.2 História da BM&F  

Empresários paulistas vinculados à exportação, ao comércio e à agricultura formaram, em 

26 de outubro de 1917, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, a BMSP. Primeira no Brasil 

a utilizar operações a termo, ela conseguiu, através de anos de trabalho, rica tradição na 

negociação de contratos agropecuários, particularmente café, boi gordo e algodão.

Em julho de 1985, nasce a Bolsa Mercantil & de Futuros, a BM&F. Seus pregões tiveram a 

primeira atividade em 31 de janeiro de 1986. Dentro pouco tempo, ela conseguiu posição 

invejável  entre  as principais  commodities exchanges do mundo,  negociando contratos 

futuros, de opções, a termo e a vista, referenciados em índices de ações, ouro, taxas de 

juros e taxas de câmbio.

Em 9 de maio de 1991, BM&F e BMSP resolveram fundir suas atividades, juntando a 

tradição de uma ao dinamismo da outra.  Cria-se a Bolsa de Mercadorias & Futuros - 

também  com  a  sigla  BM&F,  cujo  a  meta  é  desenvolver  mercados  futuros  de  ativos 

financeiros, agropecuários e outros.

Em 2007, a BM&F começou seu processo de desmutualização e, a partir de 1º de outubro 
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de 2007, a BM&F se transformou em uma sociedade por ações com fins lucrativos. Com a 

desmutualização, os direitos patrimoniais dos antigos associados da Companhia foram 

desvinculados dos Direitos de Acesso, e convertidos em participações acionárias.

Em  maio  de  2008,  a  BOVESPA  foi  integrada  à  BM&F,  formando,  finalmente,  a 

BM&FBovespa S/A.

 7.2.3 Mercados  

Segundo o site da BM&FBovespa, os mercados de atuação abrangem a negociação de:

• Títulos e Valores Mobiliários: ações, certificados de depósito sobre ações (BDR), 

cotas de fundos de investimentos, debêntures, recibos de ações

• Derivativos  agropecuários:  açúcar  cristal,  algodão,  bezerro,  boi  gordo,  café 

arábica, café robusta conillon, etanol, milho, soja

• Derivativos financeiros:  ouro, índices de ações (Ibovespa, IbrX-50), índices de 

inflação (IGP-M, INPC, IPCA), taxas de câmbio, taxas de juro,  títulos da dívida 

soberana

• Minicontratos: boi gordo, café, dólar, Ibovespa

• Mercados de balcão: termo, swaps, opções flexíveis

• Dólar pronto: com liquidação em D+0, D+1 e D+2

• Títulos públicos federais: pós-fixados, prefixados e indexados a taxas de inflação 

e de câmbio
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 8 Sistemas Informatizados Relacionados

 8.1 Home Broker

Home Broker é a forma mais primária de obter informações sobre ações para pessoas 

físicas quando se deseja investir em uma bolsa na BM&FBovespa, o motivo disto é que 

qualquer investimento em ações na BM&FBovespa é feito por meio de um Home Broker. 

Entretanto, a utilização do Home Broker não isenta a necessidade de possuir uma 

corretora intermediando os investimentos. 

O Home Broker facilita e agiliza as transações, nele o investidor pode configurar quando 

ele deseja comprar ou vender ações. Além de possibilitar a ordem de compra de qualquer 

lugar que possua acesso a Internet. Em geral, as corretoras disponibilizam um Home 

Broker aos seus clientes.

Os pontos fracos do Home Broker, segundo o site da BM&FBovespa4 são: 

• necessidade de possuir um ponto de acesso para Internet;

• problemas relacionados a segurança na transmissão de dados pela Internet e a 

utilização de computadores com softwares mal intencionados;

• riscos inerentes do mercado mobiliário;

• custo vinculado a utilização do sistema, seja de forma periódica, seja por operação 

efetuada;

• necessidade de liquidar as compras efetuadas no Home Broker até a data 

especificada, ou seja, pagar todas as compras de ações dentro do prazo previsto;

• vincular-se a uma corretora, o que implica em um cuidado especial na escolha da 

4 http://www.bovespa.com.br/ Acesso em: 10 ago. 2009. 
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corretora que melhor se aplica às necessidades do investidor.

Os pontos fortes do Home Broker, segundo o site da BM&FBovespa5 são:

• mobilidade, ou seja, é possível efetuar operações no Home Broker de diversos 

lugares;

• facilitação do processo de compra, uma vez que é mais fácil acompanhar a 

variação de ações, assim como efetuar a ordem de compra;

• confirmação de ordens executadas;

• agilização na documentação necessária no processo;

• auxílio no acompanhamento da carteira de ações;

• possibilidade de compra ou venda imediata imediata de ações. Pode-se programar 

a compra ou venda também;

• acesso a cotação das ações, além de que algumas corretoras disponibilizam 

análises sobre o mercado.

O Home Broker é necessário para investir na BM&FBovespa. Entretanto, ele não 

possibilita a escolha de uma corretora de forma simples, é pressuposto que o investidor já 

tenha escolhido a corretora previamente. No Anexo1 é possível ver um exemplo de Home 

Broker.

 8.2 Folhainvest

A Folha Online6 junto com a BM&FBovespa7 criaram um site, o Folhainvest8, para auxiliar 

5 http://www.bovespa.com.br/ Acesso em: 10 ago. 2009. 

6 http://www.folha.uol.com.br/ Acesso em: 27 ago. 2009.

7 http://www.bovespa.com.br/ Acesso em: 10 ago. 2009. 

8 http://folhainvest.folha.com.br/ Acesso em: 27 ago. 2009.
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os investidores simulando a bolsa de valores. O site permite que os usuários se 

cadastrem e ganhem um valor inicial para aplicar em ações. É cobrado um valor único de 

corretagem, tentando aproximar a simulação com a realidade. Além disso a Folhainvest 

premia os melhores investidores, tentando estimular as pessoas a utilizarem o sistema.

Os pontos fortes observados sobre Folhainvest são:

• permite que o usuário se habitue com o processo de investimento na bolsa de 

valores;

• explica os principais jargões utilizados no mercado de ações;

• tem auxílio da BM&FBovespa;

• tem ampla divulgação na Folha de São Paulo;

• consegue simular algo bem próximo do que o investidor encontraria se fosse 

investir de fato.

Os pontos fracos observados sobre Folhainvest são:

• o valor das corretoras é um valor único e imaginário;

• não é possível saber ao certo quanto se gastaria no total se o investimento fosse 

real;

• não é possível obter informação alguma sobre cada corretora, nem mesmo simular 

com os valores de alguma corretora em especifico.

O site da Folhainvest pode ser um ótimo site para referência e até mesmo funcionar de 

forma conjunta com este sistema, unindo os pontos fortes de cada sistema.
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 9 Tecnologias Utilizadas

A seguir são descritas brevemente as linguagens e ferramentas que são posteriormente 

utilizadas na implementação do projeto.

 9.1 JavaScript

O JavaScript foi criado pela Netscape e posteriormente incentivado pela Sun. É uma 

linguagem do lado do cliente executando diretamente no navegador do cliente. Sua 

tipagem é fraca (a variável pode mudar seu tipo de seus dados), dinâmica (seu tipo é 

definido de acordo com os dados) e implícita (a variável é declarada sem tipo). Ela é 

interpretada e não compilada.

Possibilita uma grande dinamização do código HTML, sendo possível alterar o código no 

lado do cliente de acordo com suas ações sem precisar se comunicar com o servidor. 

Permite misturar os paradigmas estruturado e orientado a objetos por meio de funções e 

objetos. 

Informações retiradas do site do site do W3C9.

 9.2 PHP

O Hypertext Preprocessor é uma linguagem de programação, livre, derivada da linguagem 

C. Apesar de ser de uso geral, seu enfoque é o desenvolvimento para Web podendo 

conter código HTML ou ainda ser injetada dentro do código HTML. O PHP possibilita a 

criação de páginas Web dinâmicas. Sua programação é feita em script open source que é 

executada do lado do servidor. Sua tipagem é dinâmica, fraca e implícita.

Possui uma vasta biblioteca possibilitando programar tanto no paradigma estrutural como 

9  http://www.w3schools.com/jsref/default.asp  Acesso em: 12 set. 2009. 
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no paradigma orientado a objeto, possibilitando assim fazer uma boa relação entre 

tamanho da estrutura, complexidade do código e rapidez de processamento. Também 

suporta uma grande gama de SGBD dentre eles o que será utilizado, o MySQL.

Apesar de o PHP ser stateless, ou seja, a cada requisição um novo processo é criado, ele 

se torna uma linguagem apropriada ao desenvolvimento do sistema, uma vez que o 

sistema não é grande e não implica num nível de segurança muito alto. Desta forma, o 

sistema poderá suportar uma quantidade grande de usuários acessando e fazendo suas 

simulações no sistema sem problemas.

Como seu processamento é feito do lado do servidor, qualquer cliente que possua um 

navegador pode utilizá-lo, independente de sistema operacional ou de navegador, uma 

vez que apenas código HTML é retornado ao cliente.

Informações retiradas do site do PHP10.

 9.3 MySQL

O MySQL é um SGBD código aberto, rápido, robusto, multi-thread e multi-usuário. Utiliza 

SQL para fazer suas operações e pode ser utilizado tanto para sistemas pesados como 

para sistemas que necessitam agilidade. Utiliza o modelo relacional de banco de dados. 

Pode ser utilizado tanto em aplicações cliente/servidor como em sistemas embarcados. 

Apesar de possuir a licença GPL, o MySQL está disponível também na versão comercial 

para os Estados Unidos. Esta versão comercial possibilita que embarcar o MySQL em 

aplicações comerciais.

Informações retiradas do site do MySQL11.

10 http://www.php.net  Acesso em: 12 set. 2009. 

11 http://www.mysql.com/  Acesso em: 12 set. 2009. 
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 9.4 Ext JS

O Ext JS é um framework desenvolvido na linguagem JavaScript, é distribuído sob a 

licença comercial ou código aberto, podendo assim, ser utilizado em aplicações 

comerciais ou não. Possui uma alta performance, fornecendo uma vasta biblioteca com 

componentes que auxiliam a criação de páginas mais dinâmicas e mais agradáveis aos 

olhos do usuário. O framework é suportado pelos grandes navegadores disponíveis no 

mercado. Sua API é intuitiva e de fácil utilização, além de uma grande quantidade de 

exemplos disponibilizados pelos criadores dos fabricantes.

O framework possui um grande suporte ao AJAX, além de possibilitar o uso de JSON de 

forma fácil e ágil. Além de possibilitar a integração de outros frameworks desenvolvidos 

em JavaScript, como por exemplo o JQuery ou o Prototype.

Informações retiradas do site do ExtJS12.

 9.5 Code Igniter

Framework desenvolvido em PHP e distribuído de forma gratuita, possibilitando 

modificação e redistribuição. Seu objetivo consiste principalmente em ser rápido e leve, 

ou seja, o processamento é menor e ocupa menos espaço em memória quando 

comparado a outros frameworks . Porém, contém uma grande quantidade de facilidades 

como suporte ao banco de dados, possibilitando realizar aplicações independentes de 

SGBD. Sua configuração é simples, fácil e ágil. Suas soluções são simples, além de 

possuir uma documentação clara que facilitam bastante a utilização e na modificação do 

framework. Sua estrutura é feita seguindo o paradigma orientado a objetos.

O framework não exige a utilização de templates e possibilita a carga dinâmica das 

bibliotecas. Além das bibliotecas, é possível, mas não é obrigatório, utilizar templates que 

12 http://www.extjs.com/  Acesso em: 12 set. 2009. 
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facilitam e auxiliam a criação de html e a execução de algumas tarefas. O Code Igniter 

induz a utilização do arquitetura MVC, porém é possível utilizar o framework sem utilizar a 

arquitetura.

Informações retiradas do site do Code Igniter  13  .

13 http://codeigniter.com  Acesso em: 12 set. 2009. 
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 10 Proposta de Sistema

O sistema financeiro nacional parece algo muito complicado para os leigos. As pessoas 

em geral tem medo de se informar e tentarem entender como funciona o mercado de 

finanças. Mais especificamente a bolsa de valores, é algo que não tem característica de 

atrair novos investidores com facilidade. Entretanto, o seu funcionamento não é algo tão 

complexo assim e o aumento de pessoas físicas investindo só tende a melhorar esta 

relação além de ajudar a economia tanto para as empresas como para os investidores 

que podem conseguir uma renda extra.

O governo recentemente, junto com a BM&FBovespa está promovendo vários eventos, 

palestras e encontros com o intuito de divulgar o investimento em bolsas de valores e 

educar  as  pessoas  a  conhecerem  e  utilizarem  este  recurso.   Mesmo  assim  as 

informações assustam os leigos e é difícil  saber o que escolher dentre tantas opções 

deste outro mundo que lhes é mostrado.

Com a ideia de facilitar o acesso às informações tentando estruturá-las de forma a facilitar 

a análise e a reunião dos dados pertinentes a escolha de uma ação para se investir, criou-

se um sistema que tem como principal objetivo ajudar o PI. O sistema é na verdade um 

sistema  Web que permite através de dados estruturados e gráficos analisar os custos 

necessários para se investir na bolsa de valores. Considera-se que o usuário seja um PI, 

pequeno investidor – investidor pessoa física que aplica até quinhentos mil reais na bolsa 

de valores, e que saiba utilizar um navegador. É interessante possuir uma pequena base 

matemática para facilitar o entendimento dos índices e percentagens.

O escopo deste  projeto  restringe-se  a fornecer  informações sobre  o  investimento  em 

ações na BM&FBovespa, porém o sistema poderia muito bem atingir  todo o mercado 
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mobiliário para que assim as pessoas possam entender melhor o sistema financeiro como 

um todo.

A Figura 1 mostra de forma bem resumida as interações previstas para este projeto com o 

usuário, lembrando que muitas outras informações podem ser incluídas futuramente.

Figura 1 – diagrama representativo das possibilidades de investimento do PI

 10.1 Motivação

A motivação para o desenvolvimento deste sistema é a dificuldade encontrada para obter-

se dados relativos às bolsas de valores  quando não se conhece direito o funcionamento 

da mesma. Isso de certa forma assusta o investidor pessoa física que muitas vezes quer 

apenas aumentar sua renda sem que para isso seja necessário entender completamente 

o sistema financeiro. Tendo isto em vista, o sistema deve, principalmente, fornecer os 

principais dados relevantes a escolha de uma carteira de ações de forma simples e direta.

 10.2 Metodologia

Para  desenvolver  tal  sistema,  utilizou-se  de  técnicas  de  engenharia  de  software.  As 

principais  técnicas  utilizadas  foram  o  levantamento  de  requisitos  e  a  produção  dos 
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principais  casos  de  usos  do  sistema.  O  banco  de  dados  também foi  feito  com uma 

metodologia que propicia uma maior integridade dos dados além de uma maior chance de 

prever  as  informações  que  serão  necessárias  para  armazenar  os  dados  (Cockburn, 

2005). 

Ferramentas como  frameworks e a construção de uma biblioteca para maior reuso do 

código também foi utilizado, o que confirma a utilização de técnicas de engenharia de 

software de acordo com a necessidade e o tamanho do projeto. Outros diagramas, como 

o  diagrama de sequência  previsto  na UML,  não foram utilizados dado o tamanho do 

projeto e sua complexidade.

 10.3 Requisitos

A análise de requisitos se demonstrou muito útil para auxiliar a criação dos casos de uso e 

a definição das funcionalidades do sistema. Por questões de simplicidade, não se 

classificou os requisitos. A análise de requisitos facilita muito a conversão de 

funcionalidades visíveis para o usuário em linhas de código fonte (Sommerville, 2003). 

1. Apresentar a cotação de ações e qual foi o valor do seu último dividendo e JSCP;

2. exibir o valor de mensalidade e o valor por operação das corretoras cadastradas;

3. demonstrar  os  dados  das  ações  combinados  com  os  dados  das  corretoras, 

possibilitando uma simulação de qual o valor total gasto por operação;

4. manter históricos dos dados cadastrados tantos nas ações, como nas corretoras 

como nos usuários;

5. interface amigável;

6. comparativos das ações em gráficos,  facilitando ainda mais a  compreensão do 

usuário;

7. privacidade  do  usuário,  reservando-se  a  requirir  apenas  o  nome  e  um  e-mail 
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pessoal.

A metodologia  utilizada  para  fazer  a  análise  e  projeto  do  sistema foram técnicas  de 

engenharia de  software.  Para a modelagem do banco de dados foi utilizada o modelo 

entidade-relacionamento. Paralelamente foram criados casos de uso (vide apêndice) para 

auxiliar nas regras do sistema nas principais ações que o usuário desempenha, porém 

dado a baixa complexidade do sistema, não se notou necessário a utilização de todos os 

diagramas previstos na UML.
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 10.4 Banco de Dados

O planejamento do banco de dados foi feito utilizando o modelo entidade-relacional, 

escolhido devido sua consolidação no mercado. Desta forma a visualização de tabelas e 

suas especificações facilitam também a percepção de regras de negócios e requisitos 

não-funcionais no sistema. A definição das relações e das entidades ocorrerá obedecendo 

a terceira forma normal, evitando assim perda de informação e má organização da 

mesmo, porém manterá um bom nível de desempenho. 

Para atingir a terceira forma normal é necessário atingir a segunda e a primeira forma 

normal, por isso será verificado inicialmente a primeira forma normal. Em síntese, para a 

relação estar na primeira forma todos os seus atributos devem ser atômicos e mono-

valorados. Para a segunda forma normal a relação deve estar na primeira forma normal e 

todos os seus atributos que não fazem parte da chave devem se determinados de forma 

única pela chave primária da relação, ou seja, a chave primária por completo deve 

determinar os outros atributos. A terceira forma normal é atingida se a relação está de 

acordo com a segunda forma normal e se todos os atributos que não são chaves são 

mutuamente independentes entre si, ou seja, não há dependência transitiva.
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Figura 2 – transformação para a forma normal 1 (Fonte: material didático do professor 

Renato Fileto14)

Figura 3 – transformação para a forma normal 2 (Fonte: material didático do professor 

Renato Fileto15)

14 http://www.inf.ufsc.br/~fileto/Disciplinas/INE5423-2009-2/Aulas/05-Normalizacao.pdf  Acesso em: 7 out. 

2009.

15 http://www.inf.ufsc.br/~fileto/Disciplinas/INE5423-2009-2/Aulas/05-Normalizacao.pdf  Acesso em: 7 out. 

2009.
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Figura 4 – transformação para a forma normal 3 (Fonte: material didático do professor 

Renato Fileto16)

Durante a construção das relações já tomou-se cuidado para obedecer as três formas 

normais. Mesmo assim, após concluída a análise e a construção do diagrama foi passada 

relação por relação e validou-se  as três formas normais. Conseguindo assim aumentar a 

chance de ter dados íntegros na base de dados.

Existem diversas ferramentas que auxiliam a criação de diagramas ER. Dentre elas 

encontram-se  o CASE Studio e o DB Designer. Apesar do DB Designer ser um software 

livre, seu desenvolvimento foi interrompido e diversas funcionalidades não foram 

implementadas. Por outro lado, o CASE Studio, que é software proprietário, possui uma 

versão de testes (trial) que prove todas as funcionalidades que foram necessárias para 

produzir o diagrama ER.

16 http://www.inf.ufsc.br/~fileto/Disciplinas/INE5423-2009-2/Aulas/05-Normalizacao.pdf  Acesso em: 7 out. 

2009.
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 11 Implementação

Dado que os requisitos, o diagrama ER e os casos de uso estão definidos, decidiu-se não 

utilizar outros diagramas ou outras análises pré-projeto. Assim, o sistema foi desenvolvido 

sob a arquitetura MVC, obedecendo a documentação do projeto, e o SGBD escolhido foi 

o MySQL. A Figura 5 mostra a arquitetura MVC, a grande vantagem dela é que consegue-

se separar o que é interface para o usuário (visão) com as regras de negócios (modelo). 

Para interligar as duas camadas utiliza-se o controle. Optou-se por acessar o banco de 

dados diretamente sem o  auxílio  de  outra  camada,  uma vez que a complexidade do 

sistema não requer tal artifício.

Figura 5 – arquitetura MVC – utilizada para separar regras de negócio com interface com 

o usuário

O Code Igniter fornecerá o suporte para criar a arquitetura MVC. O controle recebe as 

requisições HTTP, adequa a formatação dos dados e repassa para o modelo que faz o 

processamento necessário sobre os dados. Esta parte é desenvolvida com a linguagem 

PHP. O acesso ao banco de dados a partir do modelo é feito com auxílio do Code Igniter 

que possui uma classe que abstrai alguns comandos do banco de dados, porém ainda 

assim fica-se amarrado às instruções do MySQL, nesse caso o PHP (por meio do Code 

Igniter) executa as instruções do MySQL.

A visão é constituída principalmente de HTML, JavaScript e CSS, entretanto código PHP 

também  pode  ser  incluído.  É  nesse  local  que  o  ExtJS  é  utilizado,  auxiliando  na 

comunicação com o usuário. É importante que tanto os arquivos JS quanto os arquivos 
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CSS sejam o mais leve possível (com tamanho pequeno) e de menor número possível. 

Uma forma de unificar os arquivos CSS e JS é fazendo com que estes arquivos sejam 

interpretados pelo PHP e realizar a unificação por meio das funções do PHP (Souders, 

2007).

Projetou-se o layout para ser o mais padrão possível, de forma que o usuário acostume-

se facilmente com o sistema e suas peculiaridades.

O próprio ExtJS fornece uma ferramenta muito importante para o sucesso do projeto que 

é a utilização de diversos tipos de gráficos de fácil implementação, podendo integrar os 

gráficos com o banco de dados, a Figura 6 mostra um exemplo de gráfico. Os gráficos 

também possibilitam um entendimento mais fácil dos dados por parte do usuário.

Figura 6 – exemplo de gráfico exibido pelo  ExtJS (simulação da variação durante os 

meses de fevereiro a setembro da ação PETR4)

A respeito do banco de dados as tabelas e as relações obedecem o diagrama ER, porém 

foram adicionadas algumas triggers para melhorar a integridade dos dados e para fazer 

um  histórico  dos  dados,  ou  seja,  guardar  o  valor  antigo  dos  dados  quando  alguma 

modificação for feita, podendo assim contribuir com trabalhos futuros e com a expansão 

dos relatórios.

Implementou-se o controle referente aos usuários, a listagem e a exibição das ações e 

das corretoras, outras funcionalidades não foram implementadas neste protótipo por falta 
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de permissão para a coleta constante de informações da bolsa de valores BM&FBovespa 

e das corretoras relacionadas a ela.

Figura 7 - Screenshot do sistema: listagem de usuários (visão de administrador).

Para  que  informações  relacionadas  ao  perfil  de  cada  usuário  possam  ser  coletadas 

classificou-se  o  usuário  de  duas  formas  em  papéis  e  em  tipo.  Papéis  do  usuário 

descrevem suas permissões perante o sistema, existem três papéis que um usuário pode 

assumir, o de administrador,  supervisor e  usuário comum. Foi escolhida essa hierarquia 

para facilitar a administração do sistema caso ele assuma proporções maiores do que a 

esperada. O usuário administrador é o único que gerencia o cadastro de outros usuários, 
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porém um visitante pode se auto-cadastrar. Já o tipo de usuário indica a qual a intenção 

do usuário perante o sistema, os tipos disponíveis são investidor,  corretora,  governo ou 

outro. Neste protótipo, o supervisor não tem nenhuma função especial. Futuramente, o 

supervisor poderá atualizar algumas informações do sistema, como por exemplo atualizar 

os preços de uma corretora. O administrador sempre pode fazer tudo que o administrador 

faz.

Na listagem de usuários,  ações e corretoras é possível aplicar filtros para achar mais 

facilmente o item desejado.  A listagem de usuários conta ainda com a possibilidade de 

agrupar  os  dados  em categorias  facilitando  a  visualização.  A ordenação  de  qualquer 

coluna também é possível.

O controle de usuário conta ainda com a possibilidade de bloquear um usuário, entretanto 

não  é  possível  excluir  o  usuário  isto  deve-se  ao  fato  de  optar  em  manter  a  maior 

quantidade  de  informação  possível  dentro  do  sistema.  Um  usuário  bloqueado  perde 

automaticamente a permissão para acessar qualquer parte do software. O único que tem 

permissão para bloqueio é o usuário com papel de  administrador e somente ele pode 

desfazer esta ação. O bloqueio de um usuário requer que seja informado o motivo para 

auxiliar auditorias futuras.

Todo  o  usuário  consegue  alterar  seu  próprio  cadastro,  as  únicas  alterações  não 

permitidas são a alteração de papel, tipo e informações referentes ao bloqueio.

O usuário que não entrou no sistema (não está “logado”) pode apenas fazer o login, fazer 

o auto-cadastrar ou requisitar uma nova senha por  e-mail. Adicionalmente, é exibida a 

lista dos últimos  e-mails que entraram no sistema naquela máquina para que o usuário 

corrente possa clicar em cima de um destes  e-mails, sem que seja necessário digitá-lo 

novamente. A lista permanece até que a sessão do PHP seja expirada.

A listagem de corretoras é muito semelhante ao de usuários, uma vez que se mantém o 

44



propósito  de  padronizar  o  máximo  possível.  Nela  é  possível  verificar  os  valores 

relacionados a utilização da corretora, como por exemplo o valor que a corretora cobra 

sobre cada operação na bolsa. Este é um grande diferencial sobre o Home Broker, pois é 

nesta listagem que pode-se comparar facilmente, a grosso modo, os serviços de cada 

corretora. É claro que uma corretora pode oferecer mais serviços que não estão ligados 

diretamente a aplicação na bolsa, o que pode deixar a análise um pouco injusta. Porém, o 

PI iniciante, geralmente baseia-se apenas nos valores diretamente ligados a aplicação, o 

que é suprido pelas informações disponíveis no sistema.

Os detalhes da corretora, nesta fase do projeto, é apenas uma reprodução dos dados 

mostrados na listagem. Estes detalhes servirão como base para um detalhamento mais 

profundo,  onde  por  exemplo  poderão  ser  mostrados  outros  serviços  prestados  pela 

corretora.
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Figura 8 - Screenshot do sistema: listagem de corretoras (visão de administrador).

Já as ações, possuem uma listagem muito semelhante a das corretoras. Mostrando o 

nome da ação, o código utilizado na BM&FBovespa e a cotação atual de cada ação, esta 

listagem certamente pode ser melhorada futuramente, muitas outras informações podem 

ser úteis ao usuário. Porém, é para uma análise inicial e extremamente simples torna-se 

suficiente. O administrador e o supervisor ainda veem se a ação está ativa ou não. Uma 

ação que não está ativa não será mostrada ao usuário comum.

Os detalhes das ações contam com as informações contidas na listagem, porém dispõem 

do auxílio de um gráfico de pontos que demonstra a cotação dos últimos dias daquela 

ação. Com estrutura criada para o banco de dados é possível que vários outros relatórios 

sejam retirados e diversos outros gráficos sejam montados.
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Com este gráfico o PI pode analisar de forma muito simples a tendencia de variação da 

ação em questão. É importante salientar, que o gráfico é de fácil leitura, propiciando o 

acesso a pessoas sem um nível de conhecimento muito elevado.

Figura 9 – Screenshot do sistema: detalhes de uma ação (visão de administrador).
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 12 Testes

Como teste utilizou-se uma entrevista livre, com o enfoque em saber se já investiu na 

bolsa de valores, se pretende investir, se o entrevistado usaria o sistema e por quê, se o 

entrevistado tem alguma sugestão para o sistema. (Lage, 2003).

Foram entrevistadas cinco pessoas, três com conhecimento do funcionamento da bolsa 

de valores e uma com conhecimento profundo de computação. Um dos entrevistados se 

surpreendeu com o design do sistema, que apesar de ser Web tem grande similaridade 

com softwares desktops. Também acharam o sistema um tanto redundante uma vez que 

é necessário utilizar o  Home Broker. Porém, todos gostaram da simplicidade, notou-se 

que o Home Broker em si, necessário para investir na BM&FBovespa, é muito complicado 

e  muito  denso  em suas  informações,  já  o  sistema  é  completo,  com as  informações 

necessárias para o investimento, mas com uma interface simplificada que conquista mais 

facilmente o gosto do usuário. Um bom exemplo é a vasta utilização do gráfico de velas 

(Anexo 1)  nos  Home Brokers disponibilizados pelas corretoras, este gráfico apesar de 

muito  útil  tem  uma  leitura  não  tão  simples  e  direta.  O  sistema  por  sua  vez,  utiliza 

amplamente o gráfico de pontos o qual a leitura já é bem mais próxima do que o usuário 

leigo está acostumado a ver.

Quatro  dos  entrevistados  afirmaram  que  utilizariam  o  sistema  para  simular  suas 

aplicações na bolsa de valores, os que possuem certa experiência ainda acrescentaram 

que são muito úteis as informações das corretoras. 

Estas  entrevistas  foram  apenas  um  indicador,  e  não  uma  análise  estatística, 

demonstrando que há uma pré-disposição para aceitar o produto.
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 13 Conclusão

Os objetivos buscados foram alcançados, conseguiu-se criar uma listagem com todas as 

ações para que o PI possa de forma dinâmica escolher qual  ação investir.  O mesmo 

acontece com a escolha de corretoras, ou seja, é possível comparar facilmente os preços 

dos serviços de cada corretora, artefato  que até então não foi  encontrado nos outros 

sistemas equivalentes.

Através do projeto do banco de dados, mantém-se um histórico de não apenas a variação 

dos valores das ações, mas também dos valores das corretoras. Conseguiu-se criar uma 

abordagem simplificada dos dados através de tabelas e gráficos, num sistema que de 

certa forma pode ser utilizado como fase de aprendizagem do Home Broker.

Contudo, as pessoas tem um certo receio de confiar nos dados informados. Como trata-

se de dinheiro as pessoas costumam confiar apenas em instituições e sites consolidados. 

Uma possível forma de contornar esse problema é tentar uma parceria com o governo ou 

mesmo com a BM&FBovespa. Assim, com este apoio além de tornar o sistema popular 

causando ampla utilização também seria passado o sentimento de segurança.

Entretanto,  o  sistema  demonstrou-se  ser  viável  e  útil  às  pessoas.  Os  entrevistados 

demonstraram interesse em utilizar o sistema caso esteja devidamente alimentado com 

os dados para dar as informações que se compromete dar, ou seja, com informações 

reais da BM&FBovespa e das corretoras a ela vinculada.

Uma das grandes dificuldades encontrada foi  o fato  do domínio  do problema não ter 

ligação nenhuma com a educação obtida até  então.  O estudo autodidata do  sistema 

financeiro  e  mais  especificamente  da  bolsa  de  valores  foi  uma  tarefa  um  pouco 

complicada pela falta de preparação prévia e falta do domínio de assuntos de base.
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 13.1 Trabalhos Futuros

O sistema atualmente está restrito ao caso da BM&FBovespa e somente ao caso das 

ações, com isto nota-se a clara possibilidade de se expandir para outras bolsas de valores 

assim como o resto do sistema financeiro, como por exemplo commodities. Outro ponto 

que pode ser e muito melhorado é a criação de novos relatórios e gráficos, facilitando 

ainda mais a análise do PI.

Uma boa evolução para o sistema seria guardar as ações preferidas de cada usuário e 

tentar criar perfis de investimentos, podendo assim identificar o perfil do usuário e sugerir 

ações para investir ou sugerir outra operação contemplada por esta versão evoluída do 

sistema. Podendo também mostrar gráficos personalizados para cada usuário.

Técnicas  de  inteligência  artificial  podem  ser  incorporadas  e  adaptadas  a  teorias 

econômicas a fim de sugerir um investimento que tende a dar mais lucros. A modelagem 

de um datamining para verificar os dados e tentar extrair informações que possam auxiliar 

tanto  investidores  como  a  bolsa  de  valores  ou  as  corretoras  também  poderá  ser 

incorporada ao sistema.

Outra  possibilidade  é  desenvolver  um  tutorial  para  as  pessoas  que  não  possuem 

conhecimento  algum  sobre  bolsa  de  valores,  aumentando  ainda  mais  a  gama  de 

possíveis usuários e deixando o sistema mais completo.

Além disto, o cálculo do imposto de renda resultante das aplicações do usuário, para que 

ele não se surpreenda na hora de declarar seu imposto.
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 15 Anexos

Anexo 1 –  desktopTrader pro –  Home Broker  fornecido pela corretora SPINELLI  S.A. 

CVMC. (Fonte:  investBolsa SPINELLI S.A. CVMC <https://www.investbolsa.com.br>)
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 16 Apêndices

 16.1 Diagrama ER

Apêndice 1 – Diagrama ER – diagrama com a estrutura para o banco de dados, ou seja, 

as tabelas e suas relações.
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 16.2 Casos de Uso

Aqui estão listados os casos de usos utilizados na implementação do sistema, eles 

auxiliam a unir as necessidades reais do usuário às funcionalidades implementadas, 

fazendo a passagem do alto nível (o que o usuário vê) para o baixo nível (código fonte). 

Cada caso de uso tem numeração e título, nível (de abstração – resumo, objetivo do 

usuário, subfunção), ator(es) primário(s) (qual tipo de usuário pode executar essa ação), 

cenário de sucesso (descreve o fluxo normal a ser tomado), extensões (variações do fluxo 

normal) e questões em aberto.

 16.2.1 Detalhes de uma ação  

Caso de Uso I – Visualizar detalhes de uma ação
Nível Objetivo do Usuário
Ator Primário Investidor, Corretora, Governo, Outro
Cenário de Sucesso 1. Usuário escolhe visualizar detalhes de uma ação a partir de 

uma listagem de ações;

2. Sistema exibe histórico da ação juntamento com o último 

valor pago em dividendos e JSCP;

3. Sistema exibe a listagem de corretoras;

4. Usuário escolhe uma corretora;

5. Sistema mostra, se disponível, qual seria o valor de compra 

da ação com aquela corretora.
Extensões
Questões em aberto

56



 16.2.2 Detalhes de uma corretora  

Caso de Uso II – Visualizar detalhes de uma corretora
Nível Objetivo do Usuário
Ator Primário Investidor, Corretora, Governo, Outro
Cenário de Sucesso 1. Usuário escolhe visualizar detalhes de uma corretora;

2. Sistema exibe os valores oferecidos por aquela corretora.
Extensões 1. Caso o usuário seja uma corretora, ele poderá atualizar os 

dados exibidos.
Questões em aberto 1. O governo pode bloquear uma corretora?

 16.2.3 Listar Ações  

Caso de Uso III – Visualizar listagem de ações
Nível Objetivo do Usuário
Ator Primário Investidor, Corretora, Governo, Outro
Cenário de Sucesso 1. Usuário escolhe visualizar a listagem de ações;

2. Sistema exibe a listagem com todas ações;

3. Usuário escolhe ordenação (cotação, valor do dividendo, 

valor do JSCP, nome da ação);

4. Sistema exibe ações de acordo com opções do usuário.
Extensões 1. Usuário não precisa ordenar se não quiser;

2. Ordenação padrão é por cotação (decrescente).
Questões em aberto
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 16.3 Artigo

Sistema Informatizado para Auxiliar o Pequeno Investidor na 
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Diogo Bratti1
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bratti@inf.ufsc.br

Abstract. This project consists in a Web system which was designed to help  

small investors at stock market. This system provides some basic data to investor  

to decide where put his/her money.  The computational abstract model of stock  

market was based on BM&FBovespa. It has been conceived to work only with  

stocks, however the model can be enlarged to include other parts of the financial  

system, such as commercial papers.  Also it  can  be modified to work with others  

stock markets and not only with BM&FBovespa. The system contains tables and  

charts  that  show important  information  about  stocks  and  brokers.  Preliminary  

results were obtained and these are comment in this document.

Resumo. Este projeto consiste em um sistema  Web que foi desenvolvido para 

ajudar pequenos investidores no mercado de ações. Este sistema provê dados 

para que o investidor possa decidir onde colocar seu dinheiro. O modelo abstrato 

computacional do mercado de ações  foi baseado na BM&FBovespa. O sistema 

foi concebido para trabalhar apenas com ações, entretanto o modelo pode ser 
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expandido para outras partes do sistema financeiro, como  commercial papers. 

Ele  também  pode  ser  modificado  para  com  outras  bolsas  de  valores  e  não 

somente  com  a  BM&FBovespa.  O  sistema  contém  tabelas  e  gráficos  que 

mostram  informações  importantes  sobre  as  ações  e  corretoras.  Resultados 

preliminares foram obtidos, estes estão comentados no documento.

 16.3.1 Introdução  

O  mercado  de  ações  vem  apresentando  cada  vez  mais  possibilidades  de  acesso  e 

investimento ao pequeno investidor. O pequeno investidor, para os fins deste trabalho, é o 

investidor pessoa física que aplica até quinhentos mil reais na bolsa de valores. Neste 

cenário é que surge a necessidade de aumentar as informações disponíveis para a parte 

da população que se enquadra na categoria de pequeno investidor e, mais que isto, quer 

ampliar o acesso e a facilidade de compreensão destas informações.

O sistema proposto provê dados, tabelas e gráficos que servem para auxiliar a 

escolha de ações e da corretora ideal  para o pequeno investidor.  O sistema também 

mantém um histórico das ações e de todas as evoluções do mercado, podendo assim, 

fornecer relatórios mais complexos, além de possibilitar a criação de um módulo para 

análise destes dados.

 16.3.2 Mercado Financeiro  

Como o sistema financeiro nacional é definido por leis e suas características já estão 

bastante consolidadas. O sistema financeiro pode ser dividido em quatro grandes grupos: 

mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais, mercado de câmbio.

O mercado de capitais tem como objetivo juntar recursos de médio e longo prazo 

para agentes deficitários, a partir de operações de compra e de venda de títulos e valores 
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mobiliários, efetuadas entre empresas, investidores e intermediários. A CVM (Comissão 

de Valores  Mobiliários)  é  o  principal  órgão responsável  pelo  controle,  normatização e 

fiscalização deste mercado. O sistema se foca no mercado de capitais.

Dentro do mercado de capitais estão o mercado de bolsa e o mercado de balcão. 

Mercado de bolsa é onde as negociações são abertas e realizadas por sistema de leilão, 

em outras palavras, quem consegue oferecer o melhor lance efetua a compra ou venda. A 

arrematação e/ou a negociação pode ser feita por meio de pregão de viva-voz ou com 

auxílio de sistema informatizado. A BM&FBovespa utiliza apenas o sistema informatizado.

 16.3.3 Sistemas Existentes  

O sistema mais relevante é o  Home Broker.  Home Broker  é a forma mais primária de 

obter informações sobre ações para pessoas físicas quando se deseja investir em uma 

bolsa  na  BM&FBovespa,  o  motivo  disto  é  que  qualquer  investimento  em  ações  na 

BM&FBovespa é feito por meio de um  Home Broker. Entretanto, a utilização do  Home 

Broker não  isenta  a  necessidade  de  possuir  uma  corretora  intermediando  os 

investimentos. 

O  Home Broker facilita e agiliza as transações, nele o investidor pode configurar 

quando ele deseja comprar ou vender ações. Além de possibilitar a ordem de compra de 

qualquer lugar que possua acesso a internet. Em geral, as corretoras disponibilizam um 

Home Broker aos seus clientes.

Outro sistema existente é o Folhainvest.  Criado pela Folha Online junto com a 

BM&FBovespa, para auxiliar os investidores simulando a bolsa de valores. O site permite 

que  os  usuários  se  cadastrem  e  ganhem um valor  inicial  para  aplicar  em  ações.  É 

cobrado um valor único de corretagem, tentando aproximar a simulação com a realidade. 

Além  disso,  a  Folhainvest  premia  os  melhores  investidores,  tentando  estimular  as 
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pessoas a utilizarem o sistema.

 16.3.4 Modelo Computacional Abstrato Proposto  

O escopo deste  projeto  restringe-se  a  fornecer  informações sobre  o investimento  em 

ações na BM&FBovespa, porém o sistema poderia muito bem atingir  todo o mercado 

mobiliário para que assim as pessoas possam entender melhor o sistema financeiro como 

um todo.

A Figura 1 mostra de forma bem resumida as interações previstas para este projeto 

com  o  usuário,  lembrando  que  muitas  outras  informações  podem  ser  incluídas 

futuramente.

Figura 1. Dia grama representativo das  pos sibilidades  de investimento do Pequeno 

Investidor.

A motivação para implementação deste sistema foi a dificuldade encontrada para 

obter-se dados relativos às bolsas de valores  quando se conhece pouco o funcionamento 

da mesma. Isso de certa forma assusta o investidor pessoa física que muitas vezes quer 

apenas aumentar sua renda sem que para isso seja necessário entender completamente 

o sistema financeiro. Tendo isto em vista, o sistema deve, principalmente, fornecer os 
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principais dados relevantes a escolha de uma carteira de ações de forma simples e direta.

Para o sistema levantou-se  alguns requisitos  a serem cumpridos:  apresentar  a 

cotação de ações e qual foi o valor do seu último dividendo e JSCP; exibir o valor de 

mensalidade e o valor por operação das corretoras cadastradas; demonstrar os dados 

das ações combinados com os dados das corretoras, possibilitando uma simulação de 

qual o valor total gasto por operação; manter históricos dos dados cadastrados tantos nas 

ações, como nas corretoras como nos usuários;  interface amigável;  comparativos das 

ações em gráficos,  facilitando  ainda  mais  a  compreensão do usuário;  privacidade  do 

usuário, reservando-se a requirir apenas o nome e um e-mail pessoal.

 16.3.5 Resultados  

O sistema foi desenvolvido sob a arquitetura MVC – Modelo Visão Controle. Além disto 

frameworks foram utilizados para aumentar a produção e o reuso de código.

O Code Igniter fornecerá o suporte para criar a arquitetura MVC. O controle recebe 

as requisições HTTP, adequa a formatação dos dados e repassa para o modelo que faz o 

processamento necessário sobre os dados. Esta parte é desenvolvida com a linguagem 

PHP. O acesso ao banco de dados a partir do modelo é feito com auxílio do Code Igniter 

que possui uma classe que abstrai alguns comandos do banco de dados, porém ainda 

assim fica-se amarrado às instruções do MySQL, nesse caso o PHP (por meio do Code 

Igniter) executa as instruções do MySQL.

A visão é constituída principalmente de HTML, JavaScript e CSS, entretanto código 

PHP também pode ser  incluído.  É nesse local  que o ExtJS é utilizado, auxiliando na 

comunicação com o usuário. 

O  próprio  ExtJS  fornece  uma  ferramenta  muito  importante  para  o  sucesso  do 
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projeto que é a utilização de diversos tipos de gráficos de fácil implementação, podendo 

integrar  os  gráficos  com  o  banco  de  dados.  Os  gráficos  também  possibilitam  um 

entendimento  mais  fácil  dos  dados por  parte  do  usuário.  Tabelas  e  listagem também 

podem ser criadas facilmente utilizando este framework.

A respeito do banco de dados as tabelas e as relações obedecem um diagrama 

Entidade-Relacional, que tem a coleção de tabelas e de relacionamentos entre as tabelas, 

porém foram adicionadas algumas triggers para melhorar a integridade dos dados e para 

fazer um histórico dos dados, podendo assim contribuir com trabalhos futuros e com a 

expansão dos relatórios.

O sistema possui controle de usuário e permissões, além disto fornece a listagem e 

detalhamento das ações e corretoras, facilitando a simulação de um investimento real.

 16.3.6 Discussão  

Os objetivos buscados foram alcançados, conseguiu-se criar uma listagem com todas as 

ações  para  que  o  pequeno  investidor  possa  de  forma  dinâmica  escolher  qual  ação 

investir. O mesmo acontece com a escolha de corretoras, ou seja, é possível comparar 

facilmente  os  preços  dos  serviços  de  cada  corretora,  artefato  que  até  então  não  foi 

encontrado nos outros sistemas equivalentes.

Através do projeto do banco de dados, mantém-se um histórico de não apenas a 

variação dos valores das ações, mas também dos valores das corretoras. Conseguiu-se 

criar uma abordagem simples dos dados através de tabelas e gráficos, num sistema que 

de certa forma pode ser utilizado como fase de aprendizagem do Home Broker.

Técnicas de inteligência artificial  podem ser incorporadas e adaptadas a teorias 

econômicas a fim de sugerir um investimento que tende a dar mais lucros. A modelagem 
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de um datamining para verificar os dados e tentar extrair informações que possam auxiliar 

tanto  investidores  como  a  bolsa  de  valores  ou  as  corretoras  também  poderá  ser 

incorporada ao sistema.
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 16.4 Código Fonte

 16.4.1 Frameworks  

Code Igniter 1.7.1 disponível em <http://codeigniter.com/downloads/>. Acesso em: 12 set. 

2009. 

Ext JS Library 3.0+ disponível em <http://www.extjs.com/products/extjs/download.php>. 

Acesso em: 12 set. 2009. 

 16.4.2 script.sql  

/*

Created 20/7/2009

Modified 10/9/2009

Project SISTEMA PARA AUXILIO AO PEQUENO INVESTIDOR NA BOLSA 

DE VALORES

Model

Company UFSC

Author Diogo Bratti

Version 1.0

Database mySQL 4.1 

*/
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Create table corretora (

IDCORRETORA Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

NOME Varchar(200) NOT NULL,

MENSALIDADE Float,

VALOR_OPERACAO Float,

VALOR_MATRICULA Float,

ATIVO Bool NOT NULL DEFAULT TRUE,

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

UNIQUE (NOME),

 Primary Key (IDCORRETORA)) ENGINE = InnoDB;

Create table acao (

IDACAO Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

CODIGO Varchar(20) NOT NULL,

NOME Varchar(200) NOT NULL,

COTACAO_ATUAL Float,

ATIVO Bool NOT NULL DEFAULT TRUE,

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,
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UNIQUE (CODIGO),

 Primary Key (IDACAO)) ENGINE = InnoDB;

Create table usuario (

IDUSUARIO Int NOT NULL AUTO_INCREMENT,

IDBLOQUEADOR Int,

NOME Varchar(200) NOT NULL,

SENHA Char(32) NOT NULL,

EMAIL Varchar(255) NOT NULL,

BLOQUEADO Bool NOT NULL DEFAULT FALSE,

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

EMAIL_VERIFICADO Bool NOT NULL,

TIPO Enum('INVESTIDOR','GOVERNO','CORRETORA','OUTRO') NOT NULL,

PAPEL Enum('USUARIO','SUPERVISOR','ADMINISTRADOR') NOT NULL,

DATA_BLOQUEIO Timestamp NULL,

MOTIVO_BLOQUEIO Longtext,

UNIQUE (EMAIL),

 Primary Key (IDUSUARIO)) ENGINE = InnoDB;

Create table carteira (
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IDCORRETORA Int NOT NULL,

IDUSUARIO Int NOT NULL,

MENSALIDADE Float,

VALOR_OPERACAO Float,

VALOR_MATRICULA Float,

ATIVO Bool NOT NULL DEFAULT TRUE,

DATA_INICIO Date COMMENT 'Data em que o usuario fez a carteira.',

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

 Primary Key (IDCORRETORA,IDUSUARIO)) ENGINE = InnoDB;

Create table papel (

IDACAO Int NOT NULL,

IDCORRETORA Int NOT NULL,

IDUSUARIO Int NOT NULL,

COTAS Float,

VALOR_MIN_COMPRA Float,

VALOR_MAX_COMPRA Float,

VALOR_MIN_VENDA Float,

VALOR_MAX_VENDA Float,

ATIVO Bool NOT NULL DEFAULT TRUE,

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,
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 Primary Key (IDACAO,IDCORRETORA,IDUSUARIO)) ENGINE = InnoDB

COMMENT = 'Eh uma acao vinculada a uma carteira especifica.';

Create table corretora_historico (

IDCORRETORA Int NOT NULL,

IDCORRETORA_HISTORICO Int NOT NULL,

NOME Varchar(200),

MENSALIDADE Float,

VALOR_OPERACAO Float,

VALOR_MATRICULA Float,

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

 Primary Key (IDCORRETORA,IDCORRETORA_HISTORICO)) ENGINE = InnoDB;

Create table carteira_historico (

IDCORRETORA Int NOT NULL,

IDUSUARIO Int NOT NULL,

IDCARTEIRA_HISTORICO Int NOT NULL,

MENSALIDADE Float,

VALOR_OPERACAO Float,

VALOR_MATRICULA Float,

DATA_INICIO Date NOT NULL,

69



DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

 Primary Key (IDCORRETORA,IDUSUARIO,IDCARTEIRA_HISTORICO)) ENGINE = 

InnoDB;

Create table papel_historico (

IDACAO Int NOT NULL,

IDCORRETORA Int NOT NULL,

IDUSUARIO Int NOT NULL,

IDPAPEL_HISTORICO Int NOT NULL,

COTAS Float,

VALOR_COTACAO Float COMMENT 'Valor do papel na hora da venda.',

OPERACAO Enum('COMPRA','VENDA'),

VALOR_CORRETAGEM Char(20) COMMENT 'Valor cobrado pela corretora por 

aquela operacao.',

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

 Primary Key (IDACAO,IDCORRETORA,IDUSUARIO,IDPAPEL_HISTORICO)) ENGINE = 

InnoDB;

Create table cotacao (

IDACAO Int NOT NULL,

IDCOTACAO Int NOT NULL,
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VALOR Float NOT NULL,

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

 Primary Key (IDACAO,IDCOTACAO)) ENGINE = InnoDB;

Create table cotacao_intraday (

IDACAO Int NOT NULL,

IDCOTACAO Int NOT NULL,

IDCOTACAO_INTRADAY Int NOT NULL,

VALOR Float NOT NULL,

MOMENTO Timestamp NOT NULL,

 Primary Key (IDACAO,IDCOTACAO,IDCOTACAO_INTRADAY)) ENGINE = InnoDB;

Create table dividendo (

IDACAO Int NOT NULL,

IDDIVIDENDO Int NOT NULL,

VALOR Float,

DATA_EX Timestamp NULL,

DATA_PAGAMENTO Timestamp NULL,

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

 Primary Key (IDACAO,IDDIVIDENDO)) ENGINE = InnoDB;
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Create table jscp (

IDACAO Int NOT NULL,

IDJSCP Int NOT NULL,

VALOR Float,

DATA_EX Timestamp NULL,

DATA_PAGAMENTO Timestamp NULL,

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

 Primary Key (IDACAO,IDJSCP)) ENGINE = InnoDB;

Create table jscp_historico (

IDACAO Int NOT NULL,

IDJSCP Int NOT NULL,

IDJSCP_HISTORICO Int NOT NULL,

VALOR Float,

DATA_EX Timestamp NULL,

DATA_PAGAMENTO Timestamp NULL,

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

 Primary Key (IDACAO,IDJSCP,IDJSCP_HISTORICO)) ENGINE = InnoDB;

Create table dividendo_historico (

IDACAO Int NOT NULL,
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IDDIVIDENDO Int NOT NULL,

IDDIVIDENDO_HISTORICO Int NOT NULL,

VALOR Float,

DATA_EX Timestamp NULL,

DATA_PAGAMENTO Timestamp NULL,

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

 Primary Key (IDACAO,IDDIVIDENDO,IDDIVIDENDO_HISTORICO)) ENGINE = InnoDB;

Create table usuario_historico (

IDUSUARIO_HISTORICO Int NOT NULL,

IDUSUARIO Int NOT NULL,

IDBLOQUEADOR Int,

NOME Varchar(200) NOT NULL,

SENHA Char(32) NOT NULL,

EMAIL Varchar(255) NOT NULL,

BLOQUEADO Bool NOT NULL DEFAULT FALSE,

DATA_CADASTRO Timestamp NOT NULL,

EMAIL_VERIFICADO Bool NOT NULL,

TIPO Enum('INVESTIDOR','GOVERNO','CORRETORA','OUTRO') NOT NULL,

PAPEL Enum('USUARIO','SUPERVISOR','ADMINISTRADOR') NOT NULL,

DATA_BLOQUEIO Timestamp NULL,
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MOTIVO_BLOQUEIO Longtext,

UNIQUE (EMAIL),

 Primary Key (IDUSUARIO_HISTORICO,IDUSUARIO)) ENGINE = InnoDB;

Alter table carteira add Constraint FK_COR_CAR Foreign Key (IDCORRETORA) 

references corretora (IDCORRETORA) on delete  restrict on update  restrict;

Alter table corretora_historico add Constraint FK_COR_CORHIS Foreign Key 

(IDCORRETORA) references corretora (IDCORRETORA) on delete  restrict on update 

restrict;

Alter table papel add Constraint FK_ACA_PAP Foreign Key (IDACAO) references acao 

(IDACAO) on delete  restrict on update  restrict;
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Alter table cotacao add Constraint FK_ACA_COT Foreign Key (IDACAO) references acao 

(IDACAO) on delete  restrict on update  restrict;

Alter table dividendo add Constraint FK_ACA_DIV Foreign Key (IDACAO) references acao 

(IDACAO) on delete  restrict on update  restrict;

Alter table jscp add Constraint FK_ACA_JCP Foreign Key (IDACAO) references acao 

(IDACAO) on delete  restrict on update  restrict;

Alter table carteira add Constraint FK_USU_CAR Foreign Key (IDUSUARIO) references 

usuario (IDUSUARIO) on delete  restrict on update  restrict;

Alter table usuario_historico add Constraint FK_USU_USUHIS_FK Foreign Key 

(IDBLOQUEADOR) references usuario (IDUSUARIO) on delete  restrict on update 

restrict;

Alter table usuario_historico add Constraint FK_USU_USUHIS_PK Foreign Key 

(IDUSUARIO) references usuario (IDUSUARIO) on delete  restrict on update  restrict;

Alter table usuario add Constraint FK_USU_USU Foreign Key (IDBLOQUEADOR) 

references usuario (IDUSUARIO) on delete  restrict on update  restrict;

Alter table papel add Constraint FK_CAR_PAP Foreign Key 

(IDCORRETORA,IDUSUARIO) references carteira (IDCORRETORA,IDUSUARIO) on 

delete  restrict on update  restrict;

Alter table carteira_historico add Constraint FK_CAR_CARHIS Foreign Key 

(IDCORRETORA,IDUSUARIO) references carteira (IDCORRETORA,IDUSUARIO) on 

delete  restrict on update  restrict;

Alter table papel_historico add Constraint FK_PAP_PAPHIS Foreign Key 

(IDACAO,IDCORRETORA,IDUSUARIO) references papel 
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(IDACAO,IDCORRETORA,IDUSUARIO) on delete  restrict on update  restrict;

Alter table cotacao_intraday add Constraint FK_COT_COTINT Foreign Key 

(IDACAO,IDCOTACAO) references cotacao (IDACAO,IDCOTACAO) on delete  restrict on 

update  restrict;

Alter table dividendo_historico add Constraint FK_DIV_DIVHIS Foreign Key 

(IDACAO,IDDIVIDENDO) references dividendo (IDACAO,IDDIVIDENDO) on delete 

restrict on update  restrict;

Alter table jscp_historico add Constraint FK_JCP_JCPHIS Foreign Key (IDACAO,IDJSCP) 

references jscp (IDACAO,IDJSCP) on delete  restrict on update  restrict;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `carteira_before_upd_tr` BEFORE 

UPDATE ON `carteira`

  FOR EACH ROW

BEGIN

select coalesce(max(IDCARTEIRA_HISTORICO),0)+1 into @new_id from 

carteira_historico where IDCORRETORA = new.IDCORRETORA and IDUSUARIO = 

new.IDUSUARIO;

if (@new_id is null) then

  set @new_id = 1;

end if;

INSERT INTO `carteira_historico` 
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(

    `IDCORRETORA`,

        `IDUSUARIO`,

        `IDCARTEIRA_HISTORICO`,

        `MENSALIDADE`,

        `VALOR_OPERACAO`,

        `VALOR_MATRICULA`,

        `DATA_INICIO`,

        `DATA_CADASTRO`

    ) 

VALUES 

(

old.IDCORRETORA,

        old.IDUSUARIO,

        @new_id,

        old.MENSALIDADE,

        old.VALOR_OPERACAO,

        old.VALOR_MATRICULA,

        old.DATA_INICIO,

        now()

);
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END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `carteira_before_ins_tr` BEFORE 

INSERT ON `carteira`

  FOR EACH ROW

BEGIN

  set new.DATA_CADASTRO = now();

END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `usuario_before_upd_tr` BEFORE 

UPDATE ON `usuario`

  FOR EACH ROW

BEGIN

select coalesce(max(IDUSUARIO_HISTORICO),0)+1 into @new_id from 

usuario_historico where IDUSUARIO = new.IDUSUARIO;

if (@new_id is null) then

  set @new_id = 1;
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end if;

INSERT INTO `usuario_historico` 

(

    `IDUSUARIO_HISTORICO`,

        `IDUSUARIO`,

        `IDBLOQUEADOR`,

        `NOME`,

        `SENHA`,

        `EMAIL`,

        `BLOQUEADO`,

        `DATA_CADASTRO`,

        `EMAIL_VERIFICADO`,

        `TIPO`,

        `PAPEL`,

        `DATA_BLOQUEIO`,

        `MOTIVO_BLOQUEIO`

    ) 

VALUES 

(

@new_id,

        old.IDUSUARIO,
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        old.IDBLOQUEADOR,

        old.NOME,

        old.SENHA,

        old.EMAIL,

        old.BLOQUEADO,

        now(),

        old.EMAIL_VERIFICADO,

        old.TIPO,

        old.PAPEL,

        old.DATA_BLOQUEIO,

        old.MOTIVO_BLOQUEIO

);

END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `usuario_before_ins_tr` BEFORE 

INSERT ON `usuario`

  FOR EACH ROW

BEGIN

  set new.DATA_CADASTRO = now();

END;
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CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `jscp_before_upd_tr` BEFORE 

UPDATE ON `jscp`

  FOR EACH ROW

BEGIN

select coalesce(max(IDJSCP_HISTORICO),0)+1 into @new_id from jscp_historico where 

IDACAO = new.IDACAO and IDJSCP = new.IDJSCP;

if (@new_id is null) then

  set @new_id = 1;

end if;

INSERT INTO `jscp_historico` 

(

    `IDACAO`,

        `IDJSCP`,

        `IDJSCP_HISTORICO`,

        `VALOR`,

        `DATA_EX`,

        `DATA_PAGAMENTO`,

        `DATA_CADASTRO`

    ) 

VALUES 
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(

        old.IDACAO,

        old.IDJSCP,

@new_id,

        old.VALOR,

        old.DATA_EX,

        old.DATA_PAGAMENTO,

        now()

);

END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `jscp_before_ins_tr` BEFORE 

INSERT ON `jscp`

  FOR EACH ROW

BEGIN

  set new.DATA_CADASTRO = now();

END;
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CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `dividendo_before_upd_tr` BEFORE 

UPDATE ON `dividendo`

  FOR EACH ROW

BEGIN

select coalesce(max(IDDIVIDENDO_HISTORICO),0)+1 into @new_id from 

dividendo_historico where IDACAO = new.IDACAO and IDDIVIDENDO = 

new.IDDIVIDENDO;

if (@new_id is null) then

  set @new_id = 1;

end if;

INSERT INTO `dividendo_historico` 

(

    `IDACAO`,

        `IDDIVIDENDO`,

        `IDDIVIDENDO_HISTORICO`,

        `VALOR`,

        `DATA_EX`,

        `DATA_PAGAMENTO`,

        `DATA_CADASTRO`

    ) 
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VALUES 

(

        old.IDACAO,

        old.IDDIVIDENDO,

@new_id,

        old.VALOR,

        old.DATA_EX,

        old.DATA_PAGAMENTO,

        now()

);

END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `dividendo_before_ins_tr` BEFORE 

INSERT ON `dividendo`

  FOR EACH ROW

BEGIN

  set new.DATA_CADASTRO = now();

END;
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CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `cotacao_intraday_before_ins_tr` 

BEFORE INSERT ON `cotacao_intraday`

  FOR EACH ROW

BEGIN

  set new.MOMENTO = now();

END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `cotacao_before_ins_tr` BEFORE 

INSERT ON `cotacao`

  FOR EACH ROW

BEGIN

  set new.DATA_CADASTRO = now();

END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `corretora_before_upd_tr` BEFORE 

UPDATE ON `corretora`
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  FOR EACH ROW

BEGIN

select coalesce(max(IDCORRETORA_HISTORICO),0)+1 into @new_id from 

corretora_historico where IDCORRETORA = new.IDCORRETORA;

if (@new_id is null) then

  set @new_id = 1;

end if;

INSERT INTO `corretora_historico` 

(

    `IDCORRETORA`,

        `IDCORRETORA_HISTORICO`,

        `NOME`,

        `MENSALIDADE`,

        `VALOR_OPERACAO`,

        `VALOR_MATRICULA`,

        `DATA_CADASTRO`

    ) 

VALUES 

(

        old.IDCORRETORA,

@new_id,
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        old.NOME,

        old.MENSALIDADE,

        old.VALOR_OPERACAO,

        old.VALOR_MATRICULA,

        now()

);

END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `corretora_before_ins_tr` BEFORE 

INSERT ON `corretora`

  FOR EACH ROW

BEGIN

  set new.DATA_CADASTRO = now();

END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `acao_before_ins_tr` BEFORE 

INSERT ON `acao`
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  FOR EACH ROW

BEGIN

  set new.DATA_CADASTRO = now();

END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER  TRIGGER `papel_before_ins_tr` BEFORE 

INSERT ON `papel`

  FOR EACH ROW

BEGIN

  set new.DATA_CADASTRO = now();

END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER  TRIGGER `papel_historico_before_ins_tr` 

BEFORE INSERT ON `papel_historico`

  FOR EACH ROW

BEGIN

  set new.DATA_CADASTRO = now();

END;

CREATE DEFINER = CURRENT_USER TRIGGER `papel_before_upd_tr` BEFORE 

UPDATE ON `papel`
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  FOR EACH ROW

BEGIN

select coalesce(max(IDPAPEL_HISTORICO),0)+1 into @new_id from papel_historico 

where IDACAO = new.IDACAO and IDCORRETORA = new.IDCORRETORA and 

IDUSUARIO = new.IDUSUARIO;

if (@new_id is null) then

  set @new_id = 1;

end if;

select VALOR_OPERACAO into @operacao from corretora where IDCORRETORA = 

new.IDCORRETORA;

select COTACAO into @valor from acao where IDACAO = new.IDACAO;

if (old.COTAS > new.COTAS) then

  set @oper = 'VENDA';

else

  set @oper = 'COMPRA';

end if;

INSERT INTO `papel_historico` 

(

    `IDACAO`,

        `IDCORRETORA`,

        `IDUSUARIO`,
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        `IDPAPEL_HISTORICO`,

        `COTAS`,

        `VALOR_COTACAO`,

        `OPERACAO`,

        `VALOR_CORRETAGEM`,

        `DATA_CADASTRO`

    ) 

VALUES 

(

        old.IDACAO,

        old.IDCORRETORA,

        old.IDUSUARIO,

@new_id,

        old.COTAS,

        @valor,

        @oper,

        @operacao,

        now()

);

END;
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 16.4.3 system/application/config/constantes.php  

<?php

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Base Site Constants

|--------------------------------------------------------------------------

|

| All constants used must be defined here:

|

| define('constant_name', 'constant_value');

|

 */

define('CONSTANTE_SENHA',1164486435);

define('APLICACAO_NOME','Bolsa de Valores');

define('EMPRESA_NOME','Diogo Bratti');

define('EMPRESA_URL','http://www.diogobratti.com/');

define('EMPRESA_EMAIL','dbratti@gmail.com');

define('DIOGO_NOME','Diogo Bratti');
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define('DIOGO_URL','http://www.diogobratti.com/');

define('DIOGO_EMAIL','dbratti@gmail.com');

define('IMAP_ENDERECO','imap.diogobratti.com');

define('URL_SUFIXO','/~bratti/bolsa/');

define('URL',"http://" . $_SERVER['SERVER_NAME'] . URL_SUFIXO);

define('CAMINHO',$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . URL_SUFIXO);

define('APPLICATION_URL',URL . 'system/application/');

define('APPLICATION_CAMINHO',CAMINHO . 'system/application/');

define('MODELS_URL',APPLICATION_URL . 'models/');

define('VIEWS_URL',APPLICATION_URL . 'views/');

define('VIEWS_CAMINHO',APPLICATION_CAMINHO . 'views/');

define('LIBRARIES_URL',APPLICATION_URL . 'libraries/');

define('JS_LIBRARIES_URL',LIBRARIES_URL . 'js/');

define('CSS_URL',VIEWS_URL . '_css/');

define('IMAGENS_URL',VIEWS_URL . '_imagens/');

define('IMAGENS_EXT_URL',IMAGENS_URL . 'ext/');

define('ICONES_URL',VIEWS_URL . 'icones/');

define('ANEXOS_URL',VIEWS_URL . 'anexo/');

define('ANEXOS_CAMINHO',VIEWS_CAMINHO . 'anexo/');

define('PAGINACAO_REGISTROS_INICIO','0');

define('PAGINACAO_REGISTROS_FIM','20');
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define('PAGINACAO_HOME_INICIO','0');

define('PAGINACAO_HOME_FIM','5');

define('REQUISICAO_SUCESSO','%REQUISICAO_SUCESSO%');

define('REQUISICAO_FALHA','%REQUISICAO_FALHA%');

define('REQUISICAO_RESULTADO','REQUISICAO');

define('REQUISICAO_DADOS','DADOS');

define('CAMPOS_INVALIDOS','%CAMPOS_INVALIDOS%');

define('EMAIL_INVALIDO','%EMAIL_INVALIDO%');

define('SENHA_INVALIDA','%SENHA_INVALIDA%');

define('EMAIL_SENHA_INVALIDA','%EMAIL_SENHA_INVALIDA%');

define('ADMIN_EXISTENTE','%ADMIN_EXISTENTE%');

define('USUARIO_BLOQUEADO','%USUARIO_BLOQUEADO%');

define('SEPARADOR_LOGIN_ANTIGO',"^");

define('MOEDA_REAL',"R$");

//icones utilizados no model atendimento/origem

define('ORIGEM_CLIENTE_ICONE',ICONES_URL.'');

define('ORIGEM_REPRESENTANTE_ICONE',ICONES_URL.'');

define('ORIGEM_FORNECEDOR_ICONE',ICONES_URL.'');

define('ORIGEM_COLABORADOR_ICONE',ICONES_URL.'');

define('ORIGEM_OUTRO_ICONE',ICONES_URL.'');
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//excecoes

define('EXCECAO_PARAMETROS_INVALIDOS','%EXCECAO_PARAMETROS_INVALID

OS%');

//permissoes USUARIO,SUPERVISOR,ADMINISTRADOR

define('PAPEL_ADMINISTRADOR','ADMINISTRADOR');

define('PAPEL_SUPERVISOR','SUPERVISOR');

define('PAPEL_USUARIO','USUARIO');

//tipos de usuario INVESTIDOR,GOVERNO,CORRETORA,OUTRO

define('TIPO_INVESTIDOR','INVESTIDOR');

define('TIPO_GOVERNO','GOVERNO');

define('TIPO_CORRETORA','CORRETORA');

define('TIPO_OUTRO','OUTRO');

//tipos de comentario

define('TIPO_NORMAL','NORMAL');

define('TIPO_CANCELAMENTO','CANCELAMENTO');

define('TIPO_FINALIZACAO','FINALIZACAO');

define('TIPO_RECLAMACAO','RECLAMACAO');

94



define('TIPO_REABERTURA','REABERTURA');

//tipos de mensagem

define('TIPO_EMAIL','EMAIL');

define('TIPO_ALERTA','ALERTA');

define('TIPO_COMUNICADO','COMUNICADO');

//tipos de mensagem destinatario

define('TIPO_PARA','PARA');

define('TIPO_CC','CC');

define('TIPO_CCO','CCO');

//informa como serao agrupados os dados

define('AGRUPAR_DATA', '%AGRUPAR_DATA%');

define('SEM_CLASSIFICACAO', 'SEM_CLASSIFICACAO'); // utilizado na i18n (chave de 

hash) (lang)

define('AGRUPAMENTO_A_VENCER', 'AGRUPAMENTO_A_VENCER'); // utilizado na 

i18n (chave de hash) (lang)

define('AGRUPAMENTO_VENCE_HOJE', 'AGRUPAMENTO_VENCE_HOJE'); // utilizado 

na i18n (chave de hash) (lang)

define('AGRUPAMENTO_VENCIDO', 'AGRUPAMENTO_VENCIDO'); // utilizado na i18n 

(chave de hash) (lang)
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//categorias que serao exibidas no grafico pipeline (home)

define('COMPOSICAO_CHAMADOS_CATEG1', 1);

define('COMPOSICAO_CHAMADOS_CATEG2', 2);

define('COMPOSICAO_CHAMADOS_CATEG3', 18);

define('COMPOSICAO_CHAMADOS_CATEG4', 19);

//i18n

define('USUARIO_LINGUA_COOKIE','floripa_user_lingua');

if(!empty ($_COOKIE[USUARIO_LINGUA_COOKIE])) {

    define('USUARIO_LINGUA',$_COOKIE[USUARIO_LINGUA_COOKIE]);

} else if(!empty ($_REQUEST['usuario_lingua'])) {

    define('USUARIO_LINGUA',$_REQUEST['usuario_lingua']);

} else {

    define('USUARIO_LINGUA','portugues_brasil');

}

//tabelas BD

define('T_CARTEIRA', 'carteira');

define('T_PAPEL', 'papel');

define('T_ACAO', 'acao');
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define('T_JSCP', 'jscp');

define('T_DIVIDENDO', 'dividendo');

define('T_CORRETORA', 'corretora');

define('T_CARTEIRA_HISTORICO', 'carteira_historico');

define('T_PAPEL_HISTORICO', 'papel_historico');

define('T_ACAO_HISTORICO', 'acao_historico');

define('T_JSCP_HISTORICO', 'jscp_historico');

define('T_DIVIDENDO_HISTORICO', 'dividendo_historico');

define('T_CORRETORA_HISTORICO', 'corretora_historico');

define('T_COTACAO', 'cotacao');

define('T_COTACAO_INTRADAY', 'cotacao_intraday');

define('T_USUARIO', 'usuario');

define('T_USUARIO_HISTORICO', 'usuario_historico');

?>

 16.4.4 system/application/config/config.php  

<?php  if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

require_once('constantes.php');
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/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Base Site URL

|--------------------------------------------------------------------------

|

| URL to your CodeIgniter root. Typically this will be your base URL,

| WITH a trailing slash:

|

| http://example.com/

|

*/

$config['base_url'] = URL;

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Index File

|--------------------------------------------------------------------------

|

| Typically this will be your index.php file, unless you've renamed it to

| something else. If you are using mod_rewrite to remove the page set this
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| variable so that it is blank.

|

*/

$config['index_page'] = "index.php";

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| URI PROTOCOL

|--------------------------------------------------------------------------

|

| This item determines which server global should be used to retrieve the

| URI string.  The default setting of "AUTO" works for most servers.

| If your links do not seem to work, try one of the other delicious flavors:

|

| 'AUTO' Default - auto detects

| 'PATH_INFO' Uses the PATH_INFO

| 'QUERY_STRING'Uses the QUERY_STRING

| 'REQUEST_URI' Uses the REQUEST_URI

| 'ORIG_PATH_INFO' Uses the ORIG_PATH_INFO

|

*/
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$config['uri_protocol'] = "AUTO";

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| URL suffix

|--------------------------------------------------------------------------

|

| This option allows you to add a suffix to all URLs generated by CodeIgniter.

| For more information please see the user guide:

|

| http://codeigniter.com/user_guide/general/urls.html

*/

$config['url_suffix'] = "";

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Default Language

|--------------------------------------------------------------------------

|

| This determines which set of language files should be used. Make sure
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| there is an available translation if you intend to use something other

| than english.

|

*/

$config['language'] = USUARIO_LINGUA;

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Default Character Set

|--------------------------------------------------------------------------

|

| This determines which character set is used by default in various methods

| that require a character set to be provided.

|

*/

$config['charset'] = "UTF-8";

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Enable/Disable System Hooks

|--------------------------------------------------------------------------
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|

| If you would like to use the "hooks" feature you must enable it by

| setting this variable to TRUE (boolean).  See the user guide for details.

|

*/

$config['enable_hooks'] = FALSE;

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Class Extension Prefix

|--------------------------------------------------------------------------

|

| This item allows you to set the filename/classname prefix when extending

| native libraries.  For more information please see the user guide:

|

| http://codeigniter.com/user_guide/general/core_classes.html

| http://codeigniter.com/user_guide/general/creating_libraries.html

|

*/

$config['subclass_prefix'] = 'MY_';
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/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Allowed URL Characters

|--------------------------------------------------------------------------

|

| This lets you specify with a regular expression which characters are permitted

| within your URLs.  When someone tries to submit a URL with disallowed

| characters they will get a warning message.

|

| As a security measure you are STRONGLY encouraged to restrict URLs to

| as few characters as possible.  By default only these are allowed: a-z 0-9~%.:_-

|

| Leave blank to allow all characters -- but only if you are insane.

|

| DO NOT CHANGE THIS UNLESS YOU FULLY UNDERSTAND THE 

REPERCUSSIONS!!

|

*/

$config['permitted_uri_chars'] = 'a-z 0-9~%.:_\-';
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/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Enable Query Strings

|--------------------------------------------------------------------------

|

| By default CodeIgniter uses search-engine friendly segment based URLs:

| example.com/who/what/where/

|

| You can optionally enable standard query string based URLs:

| example.com?who=me&what=something&where=here

|

| Options are: TRUE or FALSE (boolean)

|

| The other items let you set the query string "words" that will

| invoke your controllers and its functions:

| example.com/index.php?c=controller&m=function

|

| Please note that some of the helpers won't work as expected when

| this feature is enabled, since CodeIgniter is designed primarily to
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| use segment based URLs.

|

*/

$config['enable_query_strings'] = FALSE;

$config['controller_trigger'] = 'c';

$config['function_trigger'] = 'm';

$config['directory_trigger'] = 'd'; // experimental not currently in use

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Error Logging Threshold

|--------------------------------------------------------------------------

|

| If you have enabled error logging, you can set an error threshold to 

| determine what gets logged. Threshold options are:

| You can enable error logging by setting a threshold over zero. The

| threshold determines what gets logged. Threshold options are:

|

| 0 = Disables logging, Error logging TURNED OFF

| 1 = Error Messages (including PHP errors)

| 2 = Debug Messages
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| 3 = Informational Messages

| 4 = All Messages

|

| For a live site you'll usually only enable Errors (1) to be logged otherwise

| your log files will fill up very fast.

|

*/

$config['log_threshold'] = 0;

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Error Logging Directory Path

|--------------------------------------------------------------------------

|

| Leave this BLANK unless you would like to set something other than the default

| system/logs/ folder.  Use a full server path with trailing slash.

|

*/

$config['log_path'] = '';

/*
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|--------------------------------------------------------------------------

| Date Format for Logs

|--------------------------------------------------------------------------

|

| Each item that is logged has an associated date. You can use PHP date

| codes to set your own date formatting

|

*/

$config['log_date_format'] = 'Y-m-d H:i:s';

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Cache Directory Path

|--------------------------------------------------------------------------

|

| Leave this BLANK unless you would like to set something other than the default

| system/cache/ folder.  Use a full server path with trailing slash.

|

*/

$config['cache_path'] = '';
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/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Encryption Key

|--------------------------------------------------------------------------

|

| If you use the Encryption class or the Sessions class with encryption

| enabled you MUST set an encryption key.  See the user guide for info.

|

*/

$config['encryption_key'] = "";

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Session Variables

|--------------------------------------------------------------------------

|

| 'session_cookie_name' = the name you want for the cookie

| 'encrypt_sess_cookie' = TRUE/FALSE (boolean).  Whether to encrypt the cookie

| 'session_expiration'  = the number of SECONDS you want the session to last.

|  by default sessions last 7200 seconds (two hours).  Set to zero for no expiration.

| 'time_to_update' = how many seconds between CI refreshing Session 
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Information

|

*/

$config['sess_cookie_name'] = 'bolsa';

$config['sess_expiration'] = 7200;

$config['sess_encrypt_cookie'] = FALSE;

$config['sess_use_database'] = FALSE;

$config['sess_table_name'] = 'bolsa';

$config['sess_match_ip'] = FALSE;

$config['sess_match_useragent'] = TRUE;

$config['sess_time_to_update'] = 300;

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Cookie Related Variables

|--------------------------------------------------------------------------

|

| 'cookie_prefix' = Set a prefix if you need to avoid collisions

| 'cookie_domain' = Set to .your-domain.com for site-wide cookies

| 'cookie_path'   =  Typically will be a forward slash

|
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*/

$config['cookie_prefix'] = "";

$config['cookie_domain'] = "";

$config['cookie_path'] = "/";

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Global XSS Filtering

|--------------------------------------------------------------------------

|

| Determines whether the XSS filter is always active when GET, POST or

| COOKIE data is encountered

|

*/

$config['global_xss_filtering'] = FALSE;

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Output Compression

|--------------------------------------------------------------------------

|
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| Enables Gzip output compression for faster page loads.  When enabled,

| the output class will test whether your server supports Gzip.

| Even if it does, however, not all browsers support compression

| so enable only if you are reasonably sure your visitors can handle it.

|

| VERY IMPORTANT:  If you are getting a blank page when compression is enabled it

| means you are prematurely outputting something to your browser. It could

| even be a line of whitespace at the end of one of your scripts.  For

| compression to work, nothing can be sent before the output buffer is called

| by the output class.  Do not "echo" any values with compression enabled.

|

*/

$config['compress_output'] = FALSE;

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Master Time Reference

|--------------------------------------------------------------------------

|

| Options are "local" or "gmt".  This pref tells the system whether to use

| your server's local time as the master "now" reference, or convert it to
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| GMT.  See the "date helper" page of the user guide for information

| regarding date handling.

|

*/

$config['time_reference'] = 'local';

/*

|--------------------------------------------------------------------------

| Rewrite PHP Short Tags

|--------------------------------------------------------------------------

|

| If your PHP installation does not have short tag support enabled CI

| can rewrite the tags on-the-fly, enabling you to utilize that syntax

| in your view files.  Options are TRUE or FALSE (boolean)

|

*/

$config['rewrite_short_tags'] = FALSE;

/*
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|--------------------------------------------------------------------------

| Reverse Proxy IPs

|--------------------------------------------------------------------------

|

| If your server is behind a reverse proxy, you must whitelist the proxy IP

| addresses from which CodeIgniter should trust the HTTP_X_FORWARDED_FOR

| header in order to properly identify the visitor's IP address.

| Comma-delimited, e.g. '10.0.1.200,10.0.1.201'

|

*/

$config['proxy_ips'] = '';

/* End of file config.php */

/* Location: ./system/application/config/config.php */

 16.4.5 system/application/controllers/controller_acao.php  

<?php

/**

 * @author Diogo

 */
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class Controller_Acao extends Controller {

function Controller_Acao()

{

parent::Controller();

}

    function detalhar_acao($p_id_acao){

        $dados = null;

        $this->load->library('json');

        $this->load->library('util');

        $this->load->model('acao/acao');

        $this->lang->load('geral');

        if(empty($p_id_acao)) $p_id_acao = $this->session->userdata('ID_ULTIMA_ACAO');

        $this->session->set_userdata('ID_ULTIMA_ACAO',$p_id_acao);

        $acao = $this->acao->pesquisaAcao($p_id_acao);

        $acao = array_pop($acao);

        $cotacoes = $this->acao->pesquisaCotacaoDia($p_id_acao);

        $total = sizeof($cotacoes);

        $retorno = "";

        $retorno .= "{ ";
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        $retorno .= "\"IDACAO\": \"" . $acao['IDACAO'] . "\",";

        $retorno .= "\"CODIGO\": \"" . $acao['CODIGO'] . "\",";

        $retorno .= "\"NOME\": \"" . $acao['NOME'] . "\",";

        $retorno .= "\"ATIVO\": \"" . ucfirst($acao['ATIVO']?$this->lang->line('geral_sim'):$this-

>lang->line('geral_nao')) . "\",";

        $retorno .= "\"COTACAO_ATUAL\": \"" . $this->util-

>floatMySQLtoReal($acao['COTACAO_ATUAL']) . "\",";

        $retorno .= "\"ULTIMO_JSCP\": \"" . $this->util-

>floatMySQLtoReal($acao['ULTIMO_JSCP']) . "\",";

        $retorno .= "\"ULTIMO_DIVIDENDO\": \"" . $this->util-

>floatMySQLtoReal($acao['ULTIMO_DIVIDENDO']) . "\",";

        $retorno .= "\"DATA_CADASTRO\": \"" . $this->util-

>timestampMysqlToJSON($acao['DATA_CADASTRO']) . "\",";

        $retorno .= "\"DADOS_COTACAO_DIA\" : [";

        $cotacoes = array_reverse($cotacoes);

        foreach ($cotacoes as $id => $cotacao){

            //se tiver 0 antes do numero JS considera octal e da problema

            $cotacao['DATA_CADASTRO'] = ((substr($cotacao['DATA_CADASTRO'],8,2) < 10) 

? substr($cotacao['DATA_CADASTRO'],9,1) : 

substr($cotacao['DATA_CADASTRO'],8,2));// . "/" . 

substr($cotacao['DATA_CADASTRO'],5,2);

            $retorno .= " {\"VALOR\": " . $cotacao['VALOR'] . ", \"DATA_CADASTRO\": " . 

$cotacao['DATA_CADASTRO'] . "},";
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        }

        $retorno = substr($retorno, 0, -1) . " ]}";

        echo $retorno;

    }

    function listar_acoes(){

        $dados = null;

        $this->lang->load('geral');

        $this->load->library('json');

        $this->load->library('util');

        $this->load->model('acao/acao');

        $filtro = null;

        $filtro['GERAL']['OPCAO'] = (!empty($_REQUEST['opcao_filtro_hidden'])?

$_REQUEST['opcao_filtro_hidden']:null);

        $filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = (!empty($_REQUEST['filtro_hidden'])?

$_REQUEST['filtro_hidden']:null);

        $filtro['GERAL']['FILTRO_TF'] = (!empty($_REQUEST['tf_filtro'])?

$_REQUEST['tf_filtro']:null);

        $inicio = (!empty($_REQUEST['start'])?

$_REQUEST['start']:PAGINACAO_REGISTROS_INICIO);

        $fim = (!empty($_REQUEST['limit'])?

$_REQUEST['limit']:PAGINACAO_REGISTROS_FIM);

        $sort = (!empty($_REQUEST['sort'])?$_REQUEST['sort']:'A.NOME');
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        $dir = (!empty($_REQUEST['dir'])?$_REQUEST['dir']:'ASC');

        $dados['acao'] = $this->acao->listaAcao(null,$inicio,$fim,$sort,$dir,$filtro);

        if(empty($dados['acao'])) $dados['acao'] = null;

        $tot = $dados['acao']['TOTAL'];

        unset($dados['acao']['TOTAL']);

        $total = sizeof($dados['acao']);

        if($total>0){

            $arr = null;

            foreach($dados['acao'] as $dado){

                $dado['ATIVO'] = ucfirst($dado['ATIVO']?$this->lang->line('geral_sim'):$this-

>lang->line('geral_nao'));

                $dado['COTACAO_ATUAL'] = $this->util-

>floatMySQLtoReal($dado['COTACAO_ATUAL']);

                $dado['DATA_CADASTRO'] = $this->util-

>timestampMysqlToJSON($dado['DATA_CADASTRO']);

                $arr[] = $dado;

            }

            $jsonresult = $this->json->JEncode($arr);

            echo '({"total":"'. $tot .'","results":'.$jsonresult.'})';

        } else {

            echo '({"total":"0", "results":""})';
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        }

    }

}

?>

 16.4.6 system/application/controllers/controller_corretora.php  

<?php

/**

 * @author Diogo

 */

class Controller_Corretora extends Controller {

    function Controller_Corretora()

    {

            parent::Controller();

    }

    function listar_corretoras(){

        $dados = null;

        $this->lang->load('geral');
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        $this->load->library('json');

        $this->load->library('util');

        $this->load->model('corretora/corretora');

        $filtro = null;

        $filtro['GERAL']['OPCAO'] = (!empty($_REQUEST['opcao_filtro_hidden'])?

$_REQUEST['opcao_filtro_hidden']:null);

        $filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = (!empty($_REQUEST['filtro_hidden'])?

$_REQUEST['filtro_hidden']:null);

        $filtro['GERAL']['FILTRO_TF'] = (!empty($_REQUEST['tf_filtro'])?

$_REQUEST['tf_filtro']:null);

        $inicio = (!empty($_REQUEST['start'])?

$_REQUEST['start']:PAGINACAO_REGISTROS_INICIO);

        $fim = (!empty($_REQUEST['limit'])?

$_REQUEST['limit']:PAGINACAO_REGISTROS_FIM);

        $sort = (!empty($_REQUEST['sort'])?$_REQUEST['sort']:'C.NOME');

        $dir = (!empty($_REQUEST['dir'])?$_REQUEST['dir']:'ASC');

        $dados['corretora'] = $this->corretora->listaCorretora(null,$inicio,$fim,$sort,$dir,

$filtro);

        if(empty($dados['corretora'])) $dados['corretora'] = null;

        $tot = $dados['corretora']['TOTAL'];

        unset($dados['corretora']['TOTAL']);

        $total = sizeof($dados['corretora']);
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        if($total>0){

            $arr = null;

            foreach($dados['corretora'] as $dado){

                $dado['MENSALIDADE'] = $this->util-

>floatMySQLtoReal($dado['MENSALIDADE']);

                $dado['VALOR_OPERACAO'] = $this->util-

>floatMySQLtoReal($dado['VALOR_OPERACAO']);

                $dado['VALOR_MATRICULA'] = $this->util-

>floatMySQLtoReal($dado['VALOR_MATRICULA']);

                $dado['ATIVO'] = ucfirst($dado['ATIVO']?$this->lang->line('geral_sim'):$this-

>lang->line('geral_nao'));

                $dado['DATA_CADASTRO'] = $this->util-

>timestampMysqlToJSON($dado['DATA_CADASTRO']);

                $arr[] = $dado;

            }

            $jsonresult = $this->json->JEncode($arr);

            echo '({"total":"'. $tot .'","results":'.$jsonresult.'})';

        } else {

            echo '({"total":"0", "results":""})';

        }

    }

    function detalhar_corretora($p_id_corretora){
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        $dados = null;

        $this->load->library('json');

        $this->load->library('util');

        $this->load->model('corretora/corretora');

        $this->lang->load('geral');

        $corretora = $this->corretora->pesquisaCorretora($p_id_corretora);

        $total = count($corretora);

        $dado = array_pop($corretora);

        $dado['MENSALIDADE'] = $this->util->floatMySQLtoReal($dado['MENSALIDADE']);

        $dado['VALOR_OPERACAO'] = $this->util-

>floatMySQLtoReal($dado['VALOR_OPERACAO']);

        $dado['VALOR_MATRICULA'] = $this->util-

>floatMySQLtoReal($dado['VALOR_MATRICULA']);

        $dado['ATIVO'] = ucfirst($dado['ATIVO']?$this->lang->line('geral_sim'):$this->lang-

>line('geral_nao'));

        $dado['DATA_CADASTRO'] = $this->util-

>timestampMysqlToJSON($dado['DATA_CADASTRO']);

        $jsonresult = $this->json->JEncode($dado);

        echo '({"total":"'.$total.'","results":'.$jsonresult.'})';

    }

}
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?>

 16.4.7 system/application/controllers/controller_principal.php  

<?php

class Controller_Principal extends Controller {

function Controller_Principal()

{

parent::Controller();

}

function index(){

        $dados = null;

        $this->load->library('util');

        $this->lang->load('geral');

        $this->load->helper('html');

        $this->load->helper('form');

        $this->load->library('json');

$this->load->model('usuario/usuario');

$this->load->model('usuario/usuario_tipo');
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$this->load->model('usuario/usuario_papel');

        

        $dados = $this->util->geraDadosInicializacao();

$this->load->view('view_principal',$dados);

}

}

?>

 16.4.8 system/application/controllers/controller_usuario.php  

<?php

/**

 * @author Diogo

 */

class Controller_Usuario extends Controller {

function Controller_Usuario()

{

parent::Controller();

}
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    function detalhar_usuario($p_id_usuario){

        $dados = null;

        $this->load->library('json');

        $this->load->library('util');

        $this->load->model('usuario/usuario');

        $retorno = $this->usuario->pesquisaUsuario($p_id_usuario);

        $total = sizeof($retorno);

        $retorno = array_pop($retorno);

        if(!empty($retorno['DATA_BLOQUEIO'])){

            $retorno['DATA_BLOQUEIO'] = $this->util-

>timestampMysqlToJSON($retorno['DATA_BLOQUEIO']);

        }

        $jsonresult = $this->json->JEncode($retorno);

        if($total>0){

            echo '({"total":"'.$total.'","results":'.$jsonresult.'})';

        } else {

            echo '({"total":"0", "results":""})';

        }

    }

    function trocar_senha(){

        $dados = null;
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        $this->load->library('json');

        $this->load->library('util');

        $this->load->model('usuario/usuario');

        $id_usuario = $this->session->userdata('IDUSUARIO');

        $senha = (!empty($_REQUEST['SENHA'])?trim($_REQUEST['SENHA']):null);

        $retorno = $this->usuario->mudarSenha($id_usuario,$senha);

        echo $this->util->requisicaoSucesso($retorno[REQUISICAO_DADOS]);

    }

    function usuario_novo(){

        $this->load->model('usuario/usuario');

        $this->load->model('usuario/usuario_tipo');

        $this->load->library('util');

        $dados = null;

        $dados['NOME'] = (!empty($_REQUEST['NOME'])?$_REQUEST['NOME']:null);

        $dados['EMAIL'] = (!empty($_REQUEST['EMAIL'])?$_REQUEST['EMAIL']:null);

        $dados['SENHA'] = (!empty($_REQUEST['SENHA'])?

trim($_REQUEST['SENHA']):null);

        $dados['SENHA2'] = (!empty($_REQUEST['SENHA2'])?

trim($_REQUEST['SENHA2']):null);

        $dados['TIPO'] = (!empty($_REQUEST['TIPO_hidden'])?
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$_REQUEST['TIPO_hidden']:null);

        $dados['PAPEL'] = (!empty($_REQUEST['PAPEL_hidden'])?

$_REQUEST['PAPEL_hidden']:null);

        $retorno = $this->usuario->salvaUsuarioNovo($dados);

        if(!empty($retorno) && ($retorno[REQUISICAO_RESULTADO] == 

REQUISICAO_SUCESSO)){

            $id_usuario = $this->session->userdata('IDUSUARIO');

            if(empty($id_usuario)){

                //soh efetua login se eh o cadastro de alguem nao-logado

                $requisicao = $this->usuario->efetuaLogin($dados['EMAIL'],$dados['SENHA']);

                if($requisicao == REQUISICAO_SUCESSO){

                    $dados = null;

                    $this->lang->load('geral');

                    $this->load->helper('html');

                    $this->load->helper('form');

                    $this->load->library('json');

                    $this->load->model('usuario/usuario_tipo');

                    $this->load->model('usuario/usuario_papel');

                    $dados = $this->util->geraDadosInicializacao();

                    $retorno[REQUISICAO_DADOS]['INICIALIZACAO'] = $dados;

                } else {
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                    //nao conseguiu fazer login

                    $retorno[REQUISICAO_DADOS]['INICIALIZACAO'] = null;

                }

            } else {

                //usuario jah estava logado

                $retorno[REQUISICAO_DADOS]['INICIALIZACAO'] = null;

            }

            echo $this->util->requisicaoSucesso($retorno[REQUISICAO_DADOS]);

        } else {

            echo $this->util->requisicaoFalha($retorno[REQUISICAO_DADOS]);

        }

    }

    function salvar_usuario(){

        $this->load->model('usuario/usuario');

        $this->load->model('usuario/usuario_tipo');

        $this->load->library('util');

        $dados = null;

        $dados['IDUSUARIO'] = (!empty($_REQUEST['IDUSUARIO'])?

$_REQUEST['IDUSUARIO']:null);

        $dados['NOME'] = (!empty($_REQUEST['NOME'])?$_REQUEST['NOME']:null);

        $dados['EMAIL'] = (!empty($_REQUEST['EMAIL'])?$_REQUEST['EMAIL']:null);
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        $dados['SENHA'] = (!empty($_REQUEST['SENHA'])?

trim($_REQUEST['SENHA']):null);

        $dados['SENHA2'] = (!empty($_REQUEST['SENHA2'])?

trim($_REQUEST['SENHA2']):null);

        $dados['TIPO'] = (!empty($_REQUEST['TIPO_hidden'])?

$_REQUEST['TIPO_hidden']:null);

        $dados['PAPEL'] = (!empty($_REQUEST['PAPEL_hidden'])?

$_REQUEST['PAPEL_hidden']:null);

        $dados['BLOQUEADO'] = (!empty($_REQUEST['BLOQUEADO']));

        $dados['MOTIVO_BLOQUEIO'] = (!empty($_REQUEST['MOTIVO_BLOQUEIO'])?

$_REQUEST['MOTIVO_BLOQUEIO']:null);

        $retorno = $this->usuario->salvaUsuario($dados);

        if(!empty($retorno) && ($retorno[REQUISICAO_RESULTADO] == 

REQUISICAO_SUCESSO)){

            $retorno[REQUISICAO_DADOS]['INICIALIZACAO'] = null;

            echo $this->util->requisicaoSucesso($retorno[REQUISICAO_DADOS]);

        } else {

            echo $this->util->requisicaoFalha($retorno[REQUISICAO_DADOS]);

        }

    }

    function login(){

        $email = (!empty($_REQUEST['EMAIL'])?$_REQUEST['EMAIL']:null);
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        $senha = (!empty($_REQUEST['SENHA'])?$_REQUEST['SENHA']:null);

        $this->load->library('util');

        $this->load->model('usuario/usuario');

        if(!empty($email) && !empty($senha)){

            $requisicao = $this->usuario->efetuaLogin($email,$senha);

            if($requisicao == REQUISICAO_SUCESSO){

                $dados = null;

                $this->lang->load('geral');

                $this->load->helper('html');

                $this->load->helper('form');

                $this->load->library('json');

                $this->load->model('usuario/usuario_tipo');

                $this->load->model('usuario/usuario_papel');

                $dados = $this->util->geraDadosInicializacao();

                echo $this->util->requisicaoSucesso($dados);

            } else {

                //retorna o erro {"success":false, "results":"$requisicao"}

                echo $this->util->requisicaoFalha($requisicao, false);

            }

        } else {
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            echo $this->util->requisicaoFalha();

        }

    }

    function logout(){

        $this->load->library('util');

$this->load->model('usuario/usuario');

        $requisicao = $this->usuario->efetuaLogout();

        if($requisicao == REQUISICAO_SUCESSO){

            echo $this->util->requisicaoSucesso();

        } else {

            echo $this->util->requisicaoFalha();

        }

    }

    function esqueceuSenha(){

        $email = (!empty($_REQUEST['EMAIL'])?

$_REQUEST['EMAIL']:'asdsad@asdasd.cd');

        $this->load->library('util');

        $this->lang->load('geral');

$this->load->model('usuario/usuario');

        if(!empty($email)){

            $requisicao = $this->usuario->pesquisaEmails($email);
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            if(!empty($requisicao)){

                $requisicao = array_pop($requisicao);

                $remetente = EMPRESA_NOME;

                $remetente_email = EMPRESA_EMAIL;

                $cc = null;

                $cco = null;

                $assunto = $this->lang->line('email_assunto_esqueceu_senha');

                $corpo = $this->lang->line('email_corpo_esqueceu_senha');

                $parametros = '';// To send HTML mail, the Content-type header must be set

                $headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";

                $headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n";

                // Additional headers

                $headers .= 'To: ' . $email . "\r\n";

                $headers .= 'From: ' . $remetente . ' <' . $remetente_email . '>' . "\r\n";

                if(!empty($cc)) $headers .= 'Cc: ' . $cc . "\r\n";

                if(!empty($cco)) $headers .= 'Bcc: ' . $cco . "\r\n";

                $senha = rand() + CONSTANTE_SENHA;

                $retorno_email = true;

                $retorno_email = @mail($email, $assunto, $corpo . $senha, $headers);

                if($retorno_email){
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                    $this->usuario->mudarSenha($requisicao['IDUSUARIO'], $senha);

                    echo $this->util->requisicaoSucesso();

                } else {

                    echo $this->util->requisicaoFalha();

                }

            } else {

                echo $this->util->requisicaoFalha();

            }

        } else {

            echo $this->util->requisicaoFalha();

        }

    }

    function listar_usuarios(){

        $dados = null;

        $this->lang->load('geral');

        $this->load->library('json');

        $this->load->model('usuario/usuario');

        $this->load->model('usuario/usuario_papel');

        $this->load->model('usuario/usuario_tipo');

        $filtro = null;

        $filtro['GERAL']['OPCAO'] = (!empty($_REQUEST['opcao_filtro_hidden'])?
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$_REQUEST['opcao_filtro_hidden']:null);

        $filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = (!empty($_REQUEST['filtro_hidden'])?

$_REQUEST['filtro_hidden']:null);

        $filtro['GERAL']['FILTRO_TF'] = (!empty($_REQUEST['tf_filtro'])?

$_REQUEST['tf_filtro']:null);

        $inicio = (!empty($_REQUEST['start'])?

$_REQUEST['start']:PAGINACAO_REGISTROS_INICIO);

        $fim = (!empty($_REQUEST['limit'])?

$_REQUEST['limit']:PAGINACAO_REGISTROS_FIM);

        $sort = (!empty($_REQUEST['sort'])?$_REQUEST['sort']:'U.NOME');

        $dir = (!empty($_REQUEST['dir'])?$_REQUEST['dir']:'ASC');

        $dados['usuario'] = $this->usuario->listaUsuario(null,$inicio,$fim,$sort,$dir,$filtro);

        if(empty($dados['usuario'])) $dados['usuario'] = null;

        $total = sizeof($dados['usuario']);

        if($total>0){

            $arr = null;

            foreach($dados['usuario'] as $dado){

                $rec = null;

                $rec['IDUSUARIO'] = $dado['IDUSUARIO'];

                $rec['BLOQUEADO'] = ucfirst($dado['BLOQUEADO']?$this->lang-

>line('geral_sim'):$this->lang->line('geral_nao'));

                $rec['EMAIL'] = $dado['EMAIL'];
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                $rec['EMAIL_VERIFICADO'] = ucfirst($dado['EMAIL_VERIFICADO']?$this-

>lang->line('geral_sim'):$this->lang->line('geral_nao'));

                $rec['NOME'] = $dado['NOME'];

                $rec['SENHA'] = $dado['SENHA'];

                $rec['TIPO'] = null;

                switch($dado['TIPO']){

                    case $this->usuario_tipo->INVESTIDOR :

                        $rec['TIPO'] = $this->usuario_tipo->tipos[$this->usuario_tipo-

>INVESTIDOR ];

                        break;

                    case $this->usuario_tipo->GOVERNO:

                        $rec['TIPO'] = $this->usuario_tipo->tipos[$this->usuario_tipo->GOVERNO];

                        break;

                    case $this->usuario_tipo->CORRETORA:

                        $rec['TIPO'] = $this->usuario_tipo->tipos[$this->usuario_tipo-

>CORRETORA];

                        break;

                    case $this->usuario_tipo->OUTRO:

                        $rec['TIPO'] = $this->usuario_tipo->tipos[$this->usuario_tipo->OUTRO];

                        break;

                }
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                $rec['PAPEL'] = null;

                switch($dado['PAPEL']){

                    case $this->usuario_papel->USUARIO:

                        $rec['PAPEL'] = $this->usuario_papel->tipos[$this->usuario_papel-

>USUARIO];

                        break;

                    case $this->usuario_papel->SUPERVISOR:

                        $rec['PAPEL'] = $this->usuario_papel->tipos[$this->usuario_papel-

>SUPERVISOR];

                        break;

                    case $this->usuario_papel->ADMINISTRADOR:

                        $rec['PAPEL'] = $this->usuario_papel->tipos[$this->usuario_papel-

>ADMINISTRADOR];

                        break;

                }

                $rec['DATA_CADASTRO'] = $dado['DATA_CADASTRO'];

                $rec['DATA_BLOQUEIO'] = $dado['DATA_BLOQUEIO'];

                $rec['MOTIVO_BLOQUEIO'] = $dado['MOTIVO_BLOQUEIO'];

                $arr[] = $rec;

            }

            $dados['usuario']['TOTAL'] = $total;
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            $jsonresult = $this->json->JEncode($arr);

            echo '({"total":"'. $total .'","results":'.$jsonresult.'})';

        } else {

            echo '({"total":"0", "results":""})';

        }

    }

}

?>

 16.4.9 system/application/language/portugues_brasil/geral_lang.php  

<?php

    //m_ --> model

    //c_ --> controller

    //v_ --> view

    //f_ --> funcao/metodo

    //a_ --> atributo/variavel/parametro

    

$lang['geral_lang_class'] = "pt-br";

$lang['geral_titulo_ws'] = "SISTEMA INFORMATIZADO PARA AUXILIAR O PEQUENO 

INVESTIDOR NA BOLSA DE VALORES";

$lang['geral_sim'] = "sim";
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$lang['geral_nao'] = "não";

$lang['geral_carregando'] = "Carregando";

$lang['geral_carregando_estilos_imagens'] = "Loading styles and images...";

$lang['geral_carregando_componentes'] = "Loading UI Components...";

$lang['geral_carregando_aplicacao'] = "Loading Application...";

$lang['geral_mensagem_erro'] = "Erro na comunica&ccedil;&atilde;o com o servidor. 

C&oacute;digo do erro: ";

$lang['geral_mensagem_erro_permissao'] = "Você não tem permissão para acessar esta 

área. Tente reentrar no sistema. ";

$lang['geral_mensagem_erro_cliente_invalido'] = "Form fields may not be submitted with 

invalid values";

$lang['geral_mensagem_erro_falha_conexao'] = "Ajax communication failed";

$lang['geral_titulo_mensagem_erro'] = "ERRO";

$lang['geral_titulo_mensagem_falha'] = "FALHA";

$lang['geral_' . SEM_CLASSIFICACAO] = "Não classificados";

$lang['geral_' . AGRUPAMENTO_A_VENCER] = "A vencer";

$lang['geral_' . AGRUPAMENTO_VENCE_HOJE] = "Vencem hoje";

$lang['geral_' . AGRUPAMENTO_VENCIDO] = "Atrasados";

?>
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 16.4.10 system/application/language/portugues_brasil/usuario_lang.php  

<?php

    //m_ --> model

    //c_ --> controller

    //v_ --> view

    //f_ --> funcao/metodo

    //a_ --> atributo/variavel/parametro

    //Model: atendimento/destinatario

    $lang['email_assunto_esqueceu_senha'] = "[" . EMPRESA_NOME . "] Senha Trocada";

    $lang['email_corpo_esqueceu_senha'] = "Sua nova senha é ";

    //

    $lang['m_usuario_tipo_a_investidor'] = "Investidor";

    $lang['m_usuario_tipo_a_governo'] = "Governo";

    $lang['m_usuario_tipo_a_corretora'] = "Corretora";

    $lang['m_usuario_tipo_a_outro'] = "Outro";

    //

    $lang['m_usuario_papel_a_usuario'] = "Usuário";
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    $lang['m_usuario_papel_a_supervisor'] = "Supervisor";

    $lang['m_usuario_papel_a_administrador'] = "Administrador";

?>

 16.4.11 system/application/libraries/js/util.js  

/**

 * Inclui um arquivo.

 */

function include(arquivo){

//By Anônimo e Micox - http://elmicox.blogspot.com

 var novo = document.createElement("<script>");

 novo.setAttribute('type', 'text/javascript');

 novo.setAttribute('src', arquivo);

 document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(novo);

 //apos a linha acima o navegador inicia o carregamento do arquivo

 //portanto aguarde um pouco até o navegador baixá-lo. :)

}

/**

 * Adiciona uma aba nova a um componente.
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 * @param componente_nome = nome do componente que a aba sera inserida

 * @param aba_id

 * @param aba_titulo

 * @param aba_conteudo = conteudo da aba, podendo ser outros objetos ou html puro

 * @param conteudo_html = true indica que aba_conteudo possui html puro

 */

function adicionaAba(componente_nome, aba_id, aba_titulo, aba_conteudo, 

conteudo_html){

    if((conteudo_html == undefined) || (conteudo_html == true)){

        Ext.getCmp(componente_nome).add({

            title: aba_titulo,

            html: aba_conteudo,

            id: aba_id,

            autoScroll: true,

            closable:true

        }).show();

    } else {

        Ext.getCmp(componente_nome).add({

            title: aba_titulo,

            items: aba_conteudo,

            id: aba_id,
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            autoScroll: true,

            closable:true

        }).show();

    }

}

/**

 * Recebe as permissoes suficientes para executar um metodo e verifica se

 * o usuario possui alguma delas.

 *

 * @param p_permissoes

 * @param p_papel_local - se informado indica um papel (secundario) do usuario

 * @return boolean

 * Retorna true se tiver permissao, caso contrario false.

 * @author Diogo Bratti

 * @created 23/07/2009

 *

 * temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR, PAPEL_SUPERVISOR, 

PAPEL_USUARIO))

 */

function temPermissao(p_permissoes, p_papel_local){

    if((p_papel_local == undefined) || (p_papel_local == null)){
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        p_papel_local = papel;

    }

    if(logado){

        return (p_permissoes.indexOf(p_papel_local) != -1);

    } else {

        return false;

    }

}

/**

 * Formata string a ser exibida num grid.

 * @param val - valor a ser formatado

 */

function italic(value){

    return '<i>' + value + '</i>';

}

/**

 * Formata string a ser exibida num grid.

 * @param val - valor a ser formatado

 */
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function formataChamadoCategoria(val){

    if(val == 'Reclama&ccedil;&atilde;o'){

        return '<span class="span_chamado_categoria_cor_vermelha">' + val + '</span>';

    }

    return val;

}

/**

 * Formata string a ser exibida num grid.

 * @param val - valor a ser formatado

 */

function formataExterno(val){

    if(val == 1){

        return '<span class="span_chamado_externo">Externo</span>';

    } else {

        return '<span class="span_chamado_interno">Interno</span>';

    }

}

/**

 * Formata string a ser exibida num grid.
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 * @param val - valor a ser formatado

 */

function formataPrioridade(val){

    if(val == 'Baixa'){

        return '<span class="span_prioridade_cor_verde">' + val + '</span>';

    }else if(val == 'Alta'){

        return '<span class="span_prioridade_cor_vermelha">' + val + '</span>';

    }else {

        return '<span class="span_prioridade_cor_amarela">' + val + '</span>';

    }

    return val;

}

/**

 * Cria link para os detalhes do Atendimento.

 * @param val - id do atendimento

 */

function formataAtendimento(val){

    return "<a href=\"#\" onclick=\"exibeDetalhesChamado(null,principal_abas, '" + val + 

"');\">" + val + '</a>';

}

/**
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 * Cria link para os detalhes da Mensagem.

 * @param val - assunto da mensagem

 * @param metadata - An object in which you may set the following attributes:

 *      css : String

 *              A CSS class name to add to the cell's TD element.

 *      attr : String

 *              An HTML attribute definition string to apply to the data container element within 

the table cell (e.g. 'style="color:red;"').

 *

 * @param record - The Ext.data.Record from which the data was extracted.

 */

function formataMensagem(val, metadata, record){

    return "<a href=\"#\" onclick=\"exibeDetalhesMensagem(null,principal_abas, '" + 

record.data.IDMENSAGEM + "');\">" + val + '</a>';

}

/**

 * Cria link para enviar um e-mail.

 * @param email

 * @param nome

 */

function formataEmail(email, nome){
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    if((nome == null) || (nome == undefined) || (nome == '')) nome = email;

    return "<a href=\"#\" onclick=\"escreveEmail(principal_abas, '" + email + "');\">" + nome 

+ '</a>';

}

function logout(){

    var endereco = new String(URL + 'index.php/controller_usuario/logout/');

    Ext.Ajax.request({

       url: endereco,

       method: 'POST',

       waitMsg: MSG_CARREGANDO,

       success: function(response, opts) {

           window.location = URL + 'index.php/';

           pedirLogin();

       },

       failure: function(response, opts) {

          Ext.MessageBox.alert(titulo_mensagem_erro,mensagem_erro + response.status);

       }

    });

   logado = '';

   papel = '';

   tipo_usuario = '';
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   id_usuario = '';

   nome_usuario = '';

   email_usuario = '';

}

function pedirLogin(){

    var email_form_login = new Ext.form.TextField({

                    id: 'EMAIL_LOGIN',

                    fieldLabel: 'E-mail',

                    name: 'EMAIL',

                    vtype:'email',

                    allowBlank:false

            });

    var email_form_esqueceu = new Ext.form.TextField({

                    id: 'EMAIL_ESQUECEU',

                    fieldLabel: 'E-mail',

                    name: 'EMAIL',

                    vtype:'email',

                    allowBlank:false

            });

    var senha_form_login = new Ext.form.TextField({
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                    fieldLabel: 'Senha',

                    id: 'SENHA_LOGIN',

                    name: 'SENHA',

                    allowBlank:false,

                    inputType: 'password'

            });

    function enviaFormLogin(){

        if(tabs_form_login.getForm().isValid()){

            tabs_form_login.getForm().submit({

                   url: new String(URL + 'index.php/controller_usuario/login/'),

                   method: 'POST',

                   waitMsg: MSG_CARREGANDO,

                   success: function(form, action) {

                       var resposta = action.result.results;

                       logado = resposta.LOGADO;

                       papel = resposta.PAPEL;

                       tipo_usuario = resposta.TIPO;

                       id_usuario = resposta.IDUSUARIO;

                       nome_usuario = resposta.NOME;

                       email_usuario = resposta.EMAIL;

//                       categorias_valor = Ext.decode(resposta.categoria_valor);
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//                       categorias_texto = Ext.decode(resposta.categoria_texto);

//                       prazos_atendimentos_dados = 

Ext.decode(resposta.prazos_atendimentos_dados);

//                       composicao_chamados_dados = 

Ext.decode(resposta.composicao_chamados_dados);

//                       composicao_chamados_fields = 

Ext.decode(resposta.composicao_chamados_fields);

//                       composicao_chamados_series = 

Ext.decode(resposta.composicao_chamados_series);

                       usuario_tipo = Ext.decode(resposta.usuario_tipo);

                       usuario_papel = Ext.decode(resposta.usuario_papel);

                       lista_usuario_login = Ext.decode(resposta.emails);

//                                       include(VIEWS_URL+"usuario/usuario.js");

//                                       include(VIEWS_URL+"atendimento/atendimento.js");

//                                       include(VIEWS_URL+"email/email.js");

//                                       include(VIEWS_URL+"principal.js");

                                       iniciaAplicacao();

                                       win_login.close();

//                                       dados_pizza.loadData(prazos_atendimentos_dados);

//                                       dados_pipeline.loadData(composicao_chamados_dados);

//                                       MeusAtendimentosDataStore.reload();

//                                       ChamadosNovosDataStore.reload();
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                                   },

                               failure: function(form, action) {

                                   switch (action.failureType) {

                                        case Ext.form.Action.CLIENT_INVALID:

                                            Ext.Msg.alert(titulo_mensagem_falha, 

mensagem_erro_cliente_invalido);

                                            break;

                                        case Ext.form.Action.CONNECT_FAILURE:

                                            Ext.Msg.alert(titulo_mensagem_falha, 

mensagem_erro_falha_conexao);

                                            break;

                                        case Ext.form.Action.SERVER_INVALID:

                                        default:

                                            var msg_erro;

                                            if(action.result.results == EMAIL_INVALIDO){

                                                msg_erro = 'Favor verificar o e-mail informado. ';

                                            } else if(action.result.results == SENHA_INVALIDA){

                                                msg_erro = 'Favor verificar a senha informada. ';

                                            } else if(action.result.results == USUARIO_BLOQUEADO){

                                                msg_erro = 'Este usu&aacute;rio est&aacute; bloqueado. ';

                                            } else {
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                                                msg_erro = 'Favor verificar os dados informados. ';

                                            }

                                            Ext.MessageBox.show({

                                               title: titulo_mensagem_erro,

                                               msg: msg_erro,

                                               buttons: Ext.MessageBox.OK,

                                               icon: Ext.MessageBox.ERROR

                                           });

                                   }

                               }

                            });

                        }

    }

    function enviaFormEsqueceuSenha(){

        if(tabs_form_esqueceu.getForm().isValid()){

            tabs_form_esqueceu.getForm().submit({

                   url: new String(URL + 'index.php/controller_usuario/esqueceuSenha/'),

                   method: 'POST',

                   waitMsg: MSG_CARREGANDO,

                   success: function(form, action) {

                        //var resposta = action.result;
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                        var msg;

                        msg = 'Uma nova senha foi enviada para seu e-mail. ';

                        Ext.MessageBox.show({

                           msg: msg,

                           buttons: Ext.MessageBox.OK,

                           icon: Ext.MessageBox.INFO

                       });

                   },

               failure: function(form, action) {

                   switch (action.failureType) {

                        case Ext.form.Action.CLIENT_INVALID:

                            Ext.Msg.alert(titulo_mensagem_falha, mensagem_erro_cliente_invalido);

                            break;

                        case Ext.form.Action.CONNECT_FAILURE:

                            Ext.Msg.alert(titulo_mensagem_falha, mensagem_erro_falha_conexao);

                            break;

                        case Ext.form.Action.SERVER_INVALID:

                        default:

                            var msg_erro;

                            msg_erro = 'Favor verificar o e-mail informado. <br>Caso o erro persista 

contacte-nos: <a href="mailto:' + EMPRESA_EMAIL + '">' + EMPRESA_EMAIL + '</a>';
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                            Ext.MessageBox.show({

                               title: titulo_mensagem_erro,

                               msg: msg_erro,

                               buttons: Ext.MessageBox.OK,

                               icon: Ext.MessageBox.ERROR

                           });

                   }

               }

            });

        }

    }

    function specialKeyLogin( field, e ) {

      if ( e.getKey() == e.RETURN || e.getKey() == e.ENTER ) {

 enviaFormLogin();

      }

    }

    function specialKeyEsqueceuSenha( field, e ) {

      if ( e.getKey() == e.RETURN || e.getKey() == e.ENTER ) {

 enviaFormEsqueceuSenha();

      }

    }
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    senha_form_login.on("specialkey", specialKeyLogin);

    email_form_esqueceu.on("specialkey", specialKeyEsqueceuSenha);

    var tabs_form_login = new Ext.FormPanel({

            title: 'Autentica&ccedil;&atilde;o',

            layout: 'form',

            bodyStyle:'padding:5px',

            frame: true,

            labelWidth: 50,

            defaults: {width: 230},

            items: [email_form_login, senha_form_login],

            buttonAlign: 'right',

            buttons:[{

                    text: 'Entrar',

                    formBind: true,

                    handler: function(b,e){

                        enviaFormLogin();

                    }

                },{

                    text: 'Limpar',

                    handler: function(){

                        tabs_form_login.getForm().reset();
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                    }

                },{

                    text: 'Cadastrar',

                    handler: function(){

                        cadastraUsuarioNovo();

                    }

                }]

        });

    var tabs_form_esqueceu = new Ext.FormPanel({

            title: 'Esqueci Minha Senha',

            layout: 'form',

            bodyStyle:'padding:5px',

            frame: true,

            labelWidth: 50,

            defaults: {width: 230},

            items: [email_form_esqueceu],

            buttonAlign: 'right',

            buttons:[{

                    text: 'Pedir Nova Senha',

                    formBind: true,

                    handler: function(b,e){
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                        enviaFormEsqueceuSenha();

                    }

                },{

                    text: 'Limpar',

                    handler: function(){

                        tabs_form_esqueceu.getForm().reset();

                    }

                }]

        });

    var tabs_login = new Ext.TabPanel({

        region: 'center',

        margins:'3 3 3 0',

        activeTab: 0,

        defaults:{autoScroll:true},

        items:[tabs_form_login,tabs_form_esqueceu,{

            title: 'Ajuda',

            html: 'lala'

        }]

    });

    var nav_login_items = new Array();
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    for(var i=0; i< lista_usuario_login.length; i++){

        nav_login_items[i] = {

            autoScroll:true,

            layout: 'fit',

            width: '100%',

            bodyStyle:'padding:5px',

            html: "<a href=\"#\" onclick=\"document.getElementById('EMAIL_LOGIN').value='" 

+ lista_usuario_login[i] + 

"';document.getElementById('EMAIL_LOGIN').focus();document.getElementById('SENHA_

LOGIN').focus();document.getElementById('EMAIL_ESQUECEU').value='" + 

lista_usuario_login[i] + "';document.getElementById('EMAIL_ESQUECEU').focus();\">" + 

lista_usuario_login[i] + "</a>"

        };

    }

    // Panel for the west

    var nav_login = new Ext.Panel({

        title: 'Usu&aacute;rios Sugeridos',

        region: 'west',

        split: true,

        width: 250,

        collapsible: true,
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        autoScroll:true,

        cls: 'lista_usuarios_conteudo',

        margins:'3 0 3 3',

        cmargins:'3 3 3 3',

        layout: 'vbox',

        items: nav_login_items

    });

    win_login = new Ext.Window({

        title: 'Autentica&ccedil;&atilde;o',

        width:650,

        height:250,

        //border:false,

        plain:true,

        closable: false,

        layout: 'border',

        modal: true,

        items: [nav_login, tabs_login]

    });

    win_login.show(this);
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}

/**

 * Mostra uma tela modal com um grid e uma pesquisa.

 * @param dados - datastore que sera exibido no grid

 * @param pesquisa - opcoes de pesquisa para aquele grid

 *          pesquisa = {

 *              combobox : [{

 *                  hideLabel: false,

 *                  label: "texto",

 *                  hiddenName: "nome",

 *                  mode: "local",

 *                  emptyText: "texto",

 *                  store: store,

 *                  valueOpcaoFiltro: "CB" + i,

 *                  textoOpcaoFiltro: "Combobox " + i //texto exibido no opcao filtro para escolher 

este filtro

 *              },...],

 *              textfield: [{

 *                  hideLabel: false,
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 *                  label: "texto",

 *                  emptyText: "texto",

 *                  name: "nome",

 *                  valueOpcaoFiltro: "TF" + i,

 *                  textoOpcaoFiltro: "TextField " + i //texto exibido no opcao filtro para escolher 

este filtro

 *              },...],

 *              datefield: [{

 *                  dataEspecifica: false,

 *                  hideLabelDataEspecifica: false,

 *                  labelDataEspecifica: "texto",

 *                  nameDataEspecifica: "nome",

 *                  hideLabelInicio: false,

 *                  labelInicio: "texto",

 *                  emptyTextInicio: "texto",

 *                  nameInicio: "nome",

 *                  hideLabelFim: false,

 *                  labelFim: "texto",

 *                  emptyTextFim: "texto",

 *                  nameFim: "nome",

 *                  format: 'd/m/Y h:i',
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 *                  valueOpcaoFiltro: "DF" + i,

 *                  textoOpcaoFiltro: "DateField " + i //texto exibido no opcao filtro para escolher 

este filtro

 *              },...],

 *              urlPesquisa: "url",

 *              nameOpcaoFiltro: "filtro_opcao_hidden", //campo onde estara o 

valueOpcaoFiltro, utilizado na montagem do filtro no lado do servidor

 *              emptyTextOpcaoFiltro: "Opções de Filtro",

 *              labelOpcaoFiltro: "Opções de Filtro",

 *              hideLabelOpcaoFiltro: true

 *          }

 * @param callback

 * @return id do chamado escolhido

 */

function janelaPesquisa(dados, pesquisa, callback){

    var janela;

    var janela_centro;

    var janela_topo;

    var janela_itens;
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    if((pesquisa != null) && (pesquisa != undefined)){

        var cbb_filtro_opcao;

        var cbb_filtro_opcao_dados;

        //filtros inicio

        //opcoes de filtro inicio

        cbb_filtro_opcao_dados = new Array();

        var contador = 0;

        var i = 0;

        //opcoes de filtro combobox

        if((pesquisa.combobox != null) && (pesquisa.combobox != undefined)){

            for(i = 0; i < pesquisa.combobox.lenght; i++){

                if((pesquisa.combobox[i].textoOpcaoFiltro != null) && 

(pesquisa.combobox[i].textoOpcaoFiltro != undefined)){

                    pesquisa.combobox[i].textoOpcaoFiltro = "Combobox " + i;

                }

                if((pesquisa.combobox[i].valueOpcaoFiltro != null) && 

(pesquisa.combobox[i].valueOpcaoFiltro != undefined)){

                    pesquisa.combobox[i].valueOpcaoFiltro = "CB" + i;

                }
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                cbb_filtro_opcao_dados[contador] = 

[pesquisa.combobox[i].valueOpcaoFiltro,pesquisa.combobox[i].textoOpcaoFiltro];

                contador++;

            }

        }

        //opcoes de filtro textfield

        if((pesquisa.textfield != null) && (pesquisa.textfield != undefined)){

            for(i = 0; i < pesquisa.textfield.lenght; i++){

                if((pesquisa.textfield[i].textoOpcaoFiltro != null) && 

(pesquisa.textfield[i].textoOpcaoFiltro != undefined)){

                    pesquisa.textfield[i].textoOpcaoFiltro = "TextField " + i;

                }

                if((pesquisa.textfield[i].valueOpcaoFiltro != null) && 

(pesquisa.textfield[i].valueOpcaoFiltro != undefined)){

                    pesquisa.textfield[i].valueOpcaoFiltro = "TF" + i;

                }

                cbb_filtro_opcao_dados[contador] = 

[pesquisa.textfield[i].valueOpcaoFiltro,pesquisa.textfield[i].textoOpcaoFiltro];

                contador++;

            }

        }
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        //opcoes de filtro datefield

        if((pesquisa.datefield != null) && (pesquisa.datefield != undefined)){

            for(i = 0; i < pesquisa.datefield.lenght; i++){

                if((pesquisa.datefield[i].textoOpcaoFiltro != null) && 

(pesquisa.datefield[i].textoOpcaoFiltro != undefined)){

                    pesquisa.datefield[i].textoOpcaoFiltro = "DateField " + i;

                }

                if((pesquisa.datefield[i].valueOpcaoFiltro != null) && 

(pesquisa.datefield[i].valueOpcaoFiltro != undefined)){

                    pesquisa.datefield[i].valueOpcaoFiltro = "DF" + i;

                }

                cbb_filtro_opcao_dados[contador] = 

[pesquisa.datefield[i].valueOpcaoFiltro,pesquisa.datefield[i].textoOpcaoFiltro];

                contador++;

            }

        }

        cbb_filtro_opcao = new Ext.form.ComboBox({

            hiddenName:'filtro_opcao_hidden',

            store: new Ext.data.ArrayStore({

                fields: ['opcao_filtro_valor', 'opcao_filtro_texto'],
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                data : cbb_filtro_opcao_dados

            }),

            valueField:'ccb_filtro_generico_valor',

            displayField:'ccb_filtro_generico_texto',

            typeAhead: true,

            mode: 'local',

            hidden: true,

            triggerAction: 'all',

            emptyText:'Opções de Filtro',

            label:'Opções de Filtro',

            hideLabel: true,

            selectOnFocus:true

        });

    //    cbb_filtro_opcao.on('select', function() {

    //        cbb_filtro_generico.setVisible(false);

    //        df_filtro_generico1.setVisible(false);

    //        df_filtro_generico2.setVisible(false);

    //        tf_filtro_generico.setVisible(false);

    //        cbb_filtro_generico.reset();

    //        cbb_filtro_generico.setDisabled(true);

    //        tf_filtro_generico. reset();
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    //        tf_filtro_generico.setDisabled(true);

    //        df_filtro_generico1. reset();

    //        df_filtro_generico1.setDisabled(true);

    //        df_filtro_generico2. reset();

    //        df_filtro_generico2.setDisabled(true);

    //        switch(cbb_filtro_generico_opcao.getValue()){

    //            case 'PRIORIDADE':

    //            case 'DEPARTAMENTO':

    //            case 'PAPEL':

    //                store_ccb_filtro_generico.load({

    //                    waitMsg: MSG_CARREGANDO,

    //                    params: {

    //                        opcao: cbb_filtro_generico_opcao.getValue()

    //                    },

    //                    callback: function(r, options, success){

    //                        cbb_filtro_generico.setDisabled(false);

    //                        cbb_filtro_generico.setVisible(true);

    //                    }

    //                  });

    //                break;

    //            case 'DATA_INICIO':
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    //            case 'DATA_FIM_PREVISTO':

    //                df_filtro_generico1.setDisabled(false);

    //                df_filtro_generico2.setDisabled(false);

    //                df_filtro_generico1.setVisible(true);

    //                df_filtro_generico2.setVisible(true);

    //                break;

    //            case 'ASSUNTO':

    //                tf_filtro_generico.setDisabled(false);

    //                tf_filtro_generico.setVisible(true);

    //                break;

    //        }

    //    });

        //opcoes de filtro inicio

        janela_topo = new Ext.FormPanel({

            layout: 'form',

            region: 'north',

            bodyStyle:'padding:5px',

            frame: true,

            labelWidth: 50,

            height: 100,

            defaults: {width: 230},
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            items: [cbb_filtro_opcao],

            buttonAlign: 'right',

            buttons:[{

                    text: 'Pesquisar',

                    formBind: true,

                    handler: function(b,e){

                        callback.apply();

                    }

                },{

                    text: 'Limpar',

                    handler: function(){

                        janela_topo.getForm().reset();

                    }

                }]

        });

        janela_itens = [janela_topo, janela_centro];

    } else {

        //nao ha filtros

        janela_itens = [janela_centro];

    }

    //filtros_fim
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    var email_form_esqueceu = new Ext.form.TextField({

                    id: 'EMAIL_ESQUECEU',

                    fieldLabel: 'E-mail',

                    name: 'EMAIL',

                    vtype:'email',

                    allowBlank:false

            });

    janela_centro = new Ext.FormPanel({

        layout: 'form',

        region: 'center',

        bodyStyle:'padding:5px',

        frame: true,

        labelWidth: 50,

        defaults: {width: 230},

        items: [email_form_esqueceu],

        buttonAlign: 'right',

        buttons:[{

                text: 'Pesquisar',

                formBind: true,

                handler: function(b,e){

                    callback.apply();
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                }

            },{

                text: 'Limpar',

                handler: function(){

                    janela_topo.getForm().reset();

                }

            }]

    });

    janela = new Ext.Window({

        title: 'Pesquisa',

        width:650,

        height:600,

        //border:false,

        plain:true,

        closable: true,

        layout: 'border',

        items: janela_itens,

        modal: true

    });

    janela.show(this);

}
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function testeJanelaPesquisa(){

    var pesq = {

//       combobox : [{

//           hideLabel: false,

//           label: "texto",

//           hiddenName: "nome",

//           mode: "local",

//           emptyText: "texto",

//           //store: store,

//           valueOpcaoFiltro: "CB" + i,

//           textoOpcaoFiltro: "Combobox " + i //texto exibido no opcao filtro para escolher 

este filtro

//       }],

       textfield: [{

           hideLabel: false,

           label: "texto",

           emptyText: "texto",

           name: "nome",

           valueOpcaoFiltro: "TFa",

           textoOpcaoFiltro: "TextField a" //texto exibido no opcao filtro para escolher este 

filtro
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       },{

           hideLabel: false,

           label: "texto",

           emptyText: "texto",

           name: "nome"

       }],

       datefield: [{

           dataEspecifica: false,

           hideLabelDataEspecifica: false,

           labelDataEspecifica: "texto",

           nameDataEspecifica: "nome",

           hideLabelInicio: false,

           labelInicio: "texto",

           emptyTextInicio: "texto",

           nameInicio: "nome",

           hideLabelFim: false,

           labelFim: "texto",

           emptyTextFim: "texto",

           nameFim: "nome",

           format: 'd/m/Y h:i'

       }],
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       urlPesquisa: "url",

       nameOpcaoFiltro: "filtro_opcao_hidden", //campo onde estara o valueOpcaoFiltro, 

utilizado na montagem do filtro no lado do servidor

       emptyTextOpcaoFiltro: "Opções de Filtro",

       labelOpcaoFiltro: "Opções de Filtro",

       hideLabelOpcaoFiltro: true

   }

}

/**

 * Codigo para adicionar vtypes em forms do ExtJS.

 * vtype: 'datarange' - faz com que determinado datafield tenha limite inferior e/ou superior 

na escolha da data

 * 

 * vtype: 'password' - assegura que a senha foi colocada corretamente em dois campos

 */

// Add the additional 'advanced' VTypes

Ext.apply(Ext.form.VTypes, {

    daterange : function(val, field) {

        var date = field.parseDate(val);

        if(!date){
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            return;

        }

        if (field.startDateField && (!this.dateRangeMax || (date.getTime() != 

this.dateRangeMax.getTime()))) {

            var start = Ext.getCmp(field.startDateField);

            start.setMaxValue(date);

            start.validate();

            this.dateRangeMax = date;

        }

        else if (field.endDateField && (!this.dateRangeMin || (date.getTime() != 

this.dateRangeMin.getTime()))) {

            var end = Ext.getCmp(field.endDateField);

            end.setMinValue(date);

            end.validate();

            this.dateRangeMin = date;

        }

        /*

         * Always return true since we're only using this vtype to set the

         * min/max allowed values (these are tested for after the vtype test)

         */

        return true;
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    },

    password : function(val, field) {

        if (field.initialPassField) {

            var pwd = Ext.getCmp(field.initialPassField);

            return (val == pwd.getValue());

        }

        return true;

    },

    passwordText : 'Senhas diferentes'

});

/**

 * @class Ext.ux.SliderTip

 * @extends Ext.Tip

 * Simple plugin for using an Ext.Tip with a slider to show the slider value

 */

Ext.ux.SliderTip = Ext.extend(Ext.Tip, {

    minWidth: 10,
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    offsets : [0, -10],

    init : function(slider){

        slider.on('dragstart', this.onSlide, this);

        slider.on('drag', this.onSlide, this);

        slider.on('dragend', this.hide, this);

        slider.on('destroy', this.destroy, this);

    },

    onSlide : function(slider){

        this.show();

        this.body.update(this.getText(slider));

        this.doAutoWidth();

        this.el.alignTo(slider.thumb, 'b-t?', this.offsets);

    },

    getText : function(slider){

        return slider.getValue();

    }

});
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 16.4.12 system/application/libraries/js/tudo.js  

<?php

require_once('../../config/constantes.php');

header('Content-type: text/javascript');

header('Cache-control: must-revalidate');

header('Expires: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s', time() + 604800) . ' GMT');

require_once ('ext-base.js');

require_once ('ext-all.js');

require_once ('util.js');

//require_once ('ux/ItemSelector.js');

//require_once ('ux/multiSelect.js');

//require_once ('fileuploadfield.js');

?>

 16.4.13 system/application/libraries/tudo.php  

<?php if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

class Util {

    /**

     * Recebe as permissoes suficientes para executar um metodo e verifica se

     * o usuario possui alguma delas.
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     * 

     * @param $p_permissoes

     * @return boolean

     * Retorna true se tiver permissao, caso contrario false.

     * @author Diogo Bratti

     * @created 13/07/2009

     */

    function temPermissao($p_permissoes){

        $logado = get_instance()->session->userdata('LOGADO');

        if(!empty($logado)){

            $papel = get_instance()->session->userdata('PAPEL');

            return in_array($papel,$p_permissoes);

        } else {

            return false;

        }

    }

    /**

     * Transforma um timestamp vindo do MySQL no formato exibido pelo JSON.

     *

     * @param $p_timestamp

     * @return timestamp
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     * @author Diogo Bratti

     * @created 29/07/2009

     */

    function timestampMysqlToJSON($p_timestamp){

        if(empty($p_timestamp)) return null;

        $timestamp = explode(" ", $p_timestamp);

        $data = explode("-",$timestamp[0]);

        return $data[2] . "/" . $data[1] . "/" . $data[0] . " " . $timestamp[1];

    }

    /**

     * Transforma um float vindo do MySQL em reais (R$ 0,00).

     *

     * @param $p_numero

     * @return R$ x,xx

     * @author Diogo Bratti

     * @created 29/07/2009

     */

    function floatMySQLtoReal($p_numero){

        $retorno = ((empty($p_numero)) ? (MOEDA_REAL . " 0,00") : (MOEDA_REAL . " " . 

str_replace(".", ",", $p_numero)));

        $local = strrpos($retorno,",");
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        if($local === false) {

            $retorno = $retorno . ",00";

        }

        $tamanhoRetorno = strlen($retorno);

        if($local == ($tamanhoRetorno-2)) {

            $retorno = $retorno . "0";

        }

        return $retorno;

    }

    /**

     * Transforma um timestamp vindo do JSON no formato exijido pelo MySQL.

     *

     * @param $p_timestamp

     * @return timestamp

     * @author Diogo Bratti

     * @created 11/08/2009

     */

    function timestampJSONToMysql($p_timestamp){

        if(empty($p_timestamp)) return null;

        $timestamp = explode(" ", $p_timestamp);

        $data = explode("/",$timestamp[0]);
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        return $data[2] . "-" . $data[1] . "-" . $data[0] . " " . $timestamp[1] . ":00";

    }

    /**

     * Retorna mensagem de sucesso na requisicao http.

     * @param $p_dados

     * @param $p_json, se true codifica os $p_dados em JSON

     * @author Diogo Bratti

     * @created 08/10/2009

     */

    function requisicaoSucesso($p_dados = null, $p_json = true){

        if(!empty($p_dados)){

            if($p_json) {

                require_once('json.php');

                $json = new JSON();

                return '{"success":true, "results":'.$json->JEncode($p_dados).'}';

            } else {

                return '{"success":true, "results":"'.trim($p_dados).'"}';

            }

        } else {

            return '{"success":true}';

        }
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    }

    /**

     * Retorna mensagem de falha na requisicao http.

     * @param $p_dados

     * @param $p_json, se true codifica os $p_dados em JSON

     * @author Diogo Bratti

     * @created 08/10/2009

     */

    function requisicaoFalha($p_dados = null, $p_json = true){

        if(!empty($p_dados)){

            if($p_json) {

                require_once('json.php');

                $json = new JSON();

                return '{"success":false, "results":'.$json->JEncode($p_dados).'}';

            } else {

                return '{"success":false, "results":"'.trim($p_dados).'"}';

            }

        } else {

            return '{"success":false}';

        }

    }
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    /**

     * Gera os dados necessarios para inicializar a aplciacao JS.

     * Retorna um Array com os dados.

     *

     * Pre-requisitos:

     * get_instance()->lang->load('geral');

     * get_instance()->load->helper('html');

     * get_instance()->load->helper('form');

     * get_instance()->load->library('json');

     * get_instance()->load->model('usuario/usuario');

     * get_instance()->load->model('usuario/usuario_tipo');

     * get_instance()->load->model('usuario/usuario_papel');

     * @return $dados

     *         $dados['emails']

     *         $dados['usuario_tipo']

     *         $dados['usuario_papel']

     *         $dados['IDUSUARIO'] - variavel de sessao

     *         $dados['NOME'] - variavel de sessao

     *         $dados['EMAIL'] - variavel de sessao

     *         $dados['PAPEL'] - variavel de sessao

     *         $dados['LOGADO'] - variavel de sessao
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     */

    function geraDadosInicializacao(){

        $dados = null;

        $emails = get_instance()->session->userdata('LOGIN_ANTIGO');

        $emails = (!empty($emails)?explode(SEPARADOR_LOGIN_ANTIGO, $emails):null);

        $email = "[";

        $dados['emails'] = null;

        if(!empty($emails)) {

            foreach($emails as $em){

                if(!empty($em)) $email .= "\"" . $em . "\", ";

            }

            $dados['emails'] = substr($email, 0, -2) . "]";

        }

        $usuario_tipos = get_instance()->usuario_tipo->tipos;

        $usuario_tipo = "[";

        $dados['usuario_tipo'] = null;

        if(!empty($usuario_tipos)){

            foreach($usuario_tipos as $id => $ut){

                $usuario_tipo .= "[\"" . $id . "\", ";

                $usuario_tipo .= "\"" . $ut . "\"], ";

            }
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            $dados['usuario_tipo'] = substr($usuario_tipo, 0, -2) . "]";

        }

        $usuario_papeis = get_instance()->usuario_papel->tipos;

        $usuario_papel = "[";

        $dados['usuario_papel'] = null;

        if(!empty($usuario_papeis)) {

            foreach($usuario_papeis as $id => $up){

                $usuario_papel .= "[\"" . $id . "\", ";

                $usuario_papel .= "\"" . $up . "\"], ";

            }

            $dados['usuario_papel'] = substr($usuario_papel, 0, -2) . "]";

        }

        $dados['IDUSUARIO'] = get_instance()->session->userdata('IDUSUARIO');

        $dados['NOME'] = get_instance()->session->userdata('NOME');

        $dados['EMAIL'] = get_instance()->session->userdata('EMAIL');

        $dados['PAPEL'] = get_instance()->session->userdata('PAPEL');

        $dados['LOGADO'] = get_instance()->session->userdata('LOGADO');

        return $dados;

    }

}
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?>

 16.4.14 system/application/libraries/json.php  

<?php

/* vim: set expandtab tabstop=4 shiftwidth=4 softtabstop=4: */

class JSON{

    // Encodes a SQL array into a JSON formated string

    function JEncode($arr){

        if (version_compare(PHP_VERSION,"5.2","<"))

        {

            $json = new Services_JSON();//instantiate new json object

            $data=$json->encode($arr);  //encode the data in json format

        } else

        {

            $data = json_encode($arr);  //encode the data in json format

        }

        return $data;

    }

}

/**

* Converts to and from JSON format.
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*

* JSON (JavaScript Object Notation) is a lightweight data-interchange

* format. It is easy for humans to read and write. It is easy for machines

* to parse and generate. It is based on a subset of the JavaScript

* Programming Language, Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999.

* This feature can also be found in  Python. JSON is a text format that is

* completely language independent but uses conventions that are familiar

* to programmers of the C-family of languages, including C, C++, C#, Java,

* JavaScript, Perl, TCL, and many others. These properties make JSON an

* ideal data-interchange language.

*

* This package provides a simple encoder and decoder for JSON notation. It

* is intended for use with client-side Javascript applications that make

* use of HTTPRequest to perform server communication functions - data can

* be encoded into JSON notation for use in a client-side javascript, or

* decoded from incoming Javascript requests. JSON format is native to

* Javascript, and can be directly eval()'ed with no further parsing

* overhead

*

* All strings should be in ASCII or UTF-8 format!

*
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* LICENSE: Redistribution and use in source and binary forms, with or

* without modification, are permitted provided that the following

* conditions are met: Redistributions of source code must retain the

* above copyright notice, this list of conditions and the following

* disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above

* copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer

* in the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED

* WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

* MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 

DISCLAIMED. IN

* NO EVENT SHALL CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,

* INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 

(INCLUDING,

* BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 

LOSS

* OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED 

AND

* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR

* TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
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THE

* USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

* DAMAGE.

*

* @category

* @package     Services_JSON

* @author      Michal Migurski <mike-json@teczno.com>

* @author      Matt Knapp <mdknapp[at]gmail[dot]com>

* @author      Brett Stimmerman <brettstimmerman[at]gmail[dot]com>

* @copyright   2005 Michal Migurski

* @version     CVS: $Id: JSON.php,v 1.31 2006/06/28 05:54:17 migurski Exp $

* @license     http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php

* @link        http://pear.php.net/pepr/pepr-proposal-show.php?id=198

*/

/**

* Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state

*/

define('SERVICES_JSON_SLICE',   1);

/**
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* Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state

*/

define('SERVICES_JSON_IN_STR',  2);

/**

* Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state

*/

define('SERVICES_JSON_IN_ARR',  3);

/**

* Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state

*/

define('SERVICES_JSON_IN_OBJ',  4);

/**

* Marker constant for Services_JSON::decode(), used to flag stack state

*/

define('SERVICES_JSON_IN_CMT', 5);

/**

* Behavior switch for Services_JSON::decode()
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*/

define('SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE', 16);

/**

* Behavior switch for Services_JSON::decode()

*/

define('SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS', 32);

/**

* Converts to and from JSON format.

*

* Brief example of use:

*

* <code>

* // create a new instance of Services_JSON

* $json = new Services_JSON();

*

* // convert a complexe value to JSON notation, and send it to the browser

* $value = array('foo', 'bar', array(1, 2, 'baz'), array(3, array(4)));

* $output = $json->encode($value);

*

191



* print($output);

* // prints: ["foo","bar",[1,2,"baz"],[3,[4]]]

*

* // accept incoming POST data, assumed to be in JSON notation

* $input = file_get_contents('php://input', 1000000);

* $value = $json->decode($input);

* </code>

*/

class Services_JSON

{

   /**

    * constructs a new JSON instance

    *

    * @param    int     $use    object behavior flags; combine with boolean-OR

    *

    *                           possible values:

    *                           - SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE:  loose typing.

    *                                   "{...}" syntax creates associative arrays

    *                                   instead of objects in decode().

    *                           - SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS:  error suppression.

    *                                   Values which can't be encoded (e.g. resources)
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    *                                   appear as NULL instead of throwing errors.

    *                                   By default, a deeply-nested resource will

    *                                   bubble up with an error, so all return values

    *                                   from encode() should be checked with isError()

    */

    function Services_JSON($use = 0)

    {

        $this->use = $use;

    }

   /**

    * convert a string from one UTF-16 char to one UTF-8 char

    *

    * Normally should be handled by mb_convert_encoding, but

    * provides a slower PHP-only method for installations

    * that lack the multibye string extension.

    *

    * @param    string  $utf16  UTF-16 character

    * @return   string  UTF-8 character

    * @access   private

    */
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    function utf162utf8($utf16)

    {

        // oh please oh please oh please oh please oh please

        if(function_exists('mb_convert_encoding')) {

            return mb_convert_encoding($utf16, 'UTF-8', 'UTF-16');

        }

        $bytes = (ord($utf16{0}) << 8) | ord($utf16{1});

        switch(true) {

            case ((0x7F & $bytes) == $bytes):

                // this case should never be reached, because we are in ASCII range

                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                return chr(0x7F & $bytes);

            case (0x07FF & $bytes) == $bytes:

                // return a 2-byte UTF-8 character

                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                return chr(0xC0 | (($bytes >> 6) & 0x1F))

                     . chr(0x80 | ($bytes & 0x3F));

194



            case (0xFFFF & $bytes) == $bytes:

                // return a 3-byte UTF-8 character

                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                return chr(0xE0 | (($bytes >> 12) & 0x0F))

                     . chr(0x80 | (($bytes >> 6) & 0x3F))

                     . chr(0x80 | ($bytes & 0x3F));

        }

        // ignoring UTF-32 for now, sorry

        return '';

    }

   /**

    * convert a string from one UTF-8 char to one UTF-16 char

    *

    * Normally should be handled by mb_convert_encoding, but

    * provides a slower PHP-only method for installations

    * that lack the multibye string extension.

    *

    * @param    string  $utf8   UTF-8 character

    * @return   string  UTF-16 character
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    * @access   private

    */

    function utf82utf16($utf8)

    {

        // oh please oh please oh please oh please oh please

        if(function_exists('mb_convert_encoding')) {

            return mb_convert_encoding($utf8, 'UTF-16', 'UTF-8');

        }

        switch(strlen($utf8)) {

            case 1:

                // this case should never be reached, because we are in ASCII range

                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                return $utf8;

            case 2:

                // return a UTF-16 character from a 2-byte UTF-8 char

                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                return chr(0x07 & (ord($utf8{0}) >> 2))

                     . chr((0xC0 & (ord($utf8{0}) << 6))

                         | (0x3F & ord($utf8{1})));
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            case 3:

                // return a UTF-16 character from a 3-byte UTF-8 char

                // see: http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                return chr((0xF0 & (ord($utf8{0}) << 4))

                         | (0x0F & (ord($utf8{1}) >> 2)))

                     . chr((0xC0 & (ord($utf8{1}) << 6))

                         | (0x7F & ord($utf8{2})));

        }

        // ignoring UTF-32 for now, sorry

        return '';

    }

   /**

    * encodes an arbitrary variable into JSON format

    *

    * @param    mixed   $var    any number, boolean, string, array, or object to be encoded.

    *                           see argument 1 to Services_JSON() above for array-parsing behavior.

    *                           if var is a strng, note that encode() always expects it

    *                           to be in ASCII or UTF-8 format!
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    *

    * @return   mixed   JSON string representation of input var or an error if a problem 

occurs

    * @access   public

    */

    function encode($var)

    {

        switch (gettype($var)) {

            case 'boolean':

                return $var ? 'true' : 'false';

            case 'NULL':

                return 'null';

            case 'integer':

                return (int) $var;

            case 'double':

            case 'float':

                return (float) $var;
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            case 'string':

                // STRINGS ARE EXPECTED TO BE IN ASCII OR UTF-8 FORMAT

                $ascii = '';

                $strlen_var = strlen($var);

               /*

                * Iterate over every character in the string,

                * escaping with a slash or encoding to UTF-8 where necessary

                */

                for ($c = 0; $c < $strlen_var; ++$c) {

                    $ord_var_c = ord($var{$c});

                    switch (true) {

                        case $ord_var_c == 0x08:

                            $ascii .= '\b';

                            break;

                        case $ord_var_c == 0x09:

                            $ascii .= '\t';

                            break;

                        case $ord_var_c == 0x0A:
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                            $ascii .= '\n';

                            break;

                        case $ord_var_c == 0x0C:

                            $ascii .= '\f';

                            break;

                        case $ord_var_c == 0x0D:

                            $ascii .= '\r';

                            break;

                        case $ord_var_c == 0x22:

                        case $ord_var_c == 0x2F:

                        case $ord_var_c == 0x5C:

                            // double quote, slash, slosh

                            $ascii .= '\\'.$var{$c};

                            break;

                        case (($ord_var_c >= 0x20) && ($ord_var_c <= 0x7F)):

                            // characters U-00000000 - U-0000007F (same as ASCII)

                            $ascii .= $var{$c};

                            break;
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                        case (($ord_var_c & 0xE0) == 0xC0):

                            // characters U-00000080 - U-000007FF, mask 110XXXXX

                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                            $char = pack('C*', $ord_var_c, ord($var{$c + 1}));

                            $c += 1;

                            $utf16 = $this->utf82utf16($char);

                            $ascii .= sprintf('\u%04s', bin2hex($utf16));

                            break;

                        case (($ord_var_c & 0xF0) == 0xE0):

                            // characters U-00000800 - U-0000FFFF, mask 1110XXXX

                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                            $char = pack('C*', $ord_var_c,

                                         ord($var{$c + 1}),

                                         ord($var{$c + 2}));

                            $c += 2;

                            $utf16 = $this->utf82utf16($char);

                            $ascii .= sprintf('\u%04s', bin2hex($utf16));

                            break;

                        case (($ord_var_c & 0xF8) == 0xF0):
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                            // characters U-00010000 - U-001FFFFF, mask 11110XXX

                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                            $char = pack('C*', $ord_var_c,

                                         ord($var{$c + 1}),

                                         ord($var{$c + 2}),

                                         ord($var{$c + 3}));

                            $c += 3;

                            $utf16 = $this->utf82utf16($char);

                            $ascii .= sprintf('\u%04s', bin2hex($utf16));

                            break;

                        case (($ord_var_c & 0xFC) == 0xF8):

                            // characters U-00200000 - U-03FFFFFF, mask 111110XX

                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                            $char = pack('C*', $ord_var_c,

                                         ord($var{$c + 1}),

                                         ord($var{$c + 2}),

                                         ord($var{$c + 3}),

                                         ord($var{$c + 4}));

                            $c += 4;

                            $utf16 = $this->utf82utf16($char);
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                            $ascii .= sprintf('\u%04s', bin2hex($utf16));

                            break;

                        case (($ord_var_c & 0xFE) == 0xFC):

                            // characters U-04000000 - U-7FFFFFFF, mask 1111110X

                            // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                            $char = pack('C*', $ord_var_c,

                                         ord($var{$c + 1}),

                                         ord($var{$c + 2}),

                                         ord($var{$c + 3}),

                                         ord($var{$c + 4}),

                                         ord($var{$c + 5}));

                            $c += 5;

                            $utf16 = $this->utf82utf16($char);

                            $ascii .= sprintf('\u%04s', bin2hex($utf16));

                            break;

                    }

                }

                return '"'.$ascii.'"';
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            case 'array':

               /*

                * As per JSON spec if any array key is not an integer

                * we must treat the the whole array as an object. We

                * also try to catch a sparsely populated associative

                * array with numeric keys here because some JS engines

                * will create an array with empty indexes up to

                * max_index which can cause memory issues and because

                * the keys, which may be relevant, will be remapped

                * otherwise.

                *

                * As per the ECMA and JSON specification an object may

                * have any string as a property. Unfortunately due to

                * a hole in the ECMA specification if the key is a

                * ECMA reserved word or starts with a digit the

                * parameter is only accessible using ECMAScript's

                * bracket notation.

                */

                // treat as a JSON object

                if (is_array($var) && count($var) && (array_keys($var) !== range(0, sizeof($var) 
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- 1))) {

                    $properties = array_map(array($this, 'name_value'),

                                            array_keys($var),

                                            array_values($var));

                    foreach($properties as $property) {

                        if(Services_JSON::isError($property)) {

                            return $property;

                        }

                    }

                    return '{' . join(',', $properties) . '}';

                }

                // treat it like a regular array

                $elements = array_map(array($this, 'encode'), $var);

                foreach($elements as $element) {

                    if(Services_JSON::isError($element)) {

                        return $element;

                    }
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                }

                return '[' . join(',', $elements) . ']';

            case 'object':

                $vars = get_object_vars($var);

                $properties = array_map(array($this, 'name_value'),

                                        array_keys($vars),

                                        array_values($vars));

                foreach($properties as $property) {

                    if(Services_JSON::isError($property)) {

                        return $property;

                    }

                }

                return '{' . join(',', $properties) . '}';

            default:

                return ($this->use & SERVICES_JSON_SUPPRESS_ERRORS)

206



                    ? 'null'

                    : new Services_JSON_Error(gettype($var)." can not be encoded as JSON 

string");

        }

    }

   /**

    * array-walking function for use in generating JSON-formatted name-value pairs

    *

    * @param    string  $name   name of key to use

    * @param    mixed   $value  reference to an array element to be encoded

    *

    * @return   string  JSON-formatted name-value pair, like '"name":value'

    * @access   private

    */

    function name_value($name, $value)

    {

        $encoded_value = $this->encode($value);

        if(Services_JSON::isError($encoded_value)) {

            return $encoded_value;
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        }

        return $this->encode(strval($name)) . ':' . $encoded_value;

    }

   /**

    * reduce a string by removing leading and trailing comments and whitespace

    *

    * @param    $str    string      string value to strip of comments and whitespace

    *

    * @return   string  string value stripped of comments and whitespace

    * @access   private

    */

    function reduce_string($str)

    {

        $str = preg_replace(array(

                // eliminate single line comments in '// ...' form

                '#^\s*//(.+)$#m',

                // eliminate multi-line comments in '/* ... */' form, at start of string
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                '#^\s*/\*(.+)\*/#Us',

                // eliminate multi-line comments in '/* ... */' form, at end of string

                '#/\*(.+)\*/\s*$#Us'

            ), '', $str);

        // eliminate extraneous space

        return trim($str);

    }

   /**

    * decodes a JSON string into appropriate variable

    *

    * @param    string  $str    JSON-formatted string

    *

    * @return   mixed   number, boolean, string, array, or object

    *                   corresponding to given JSON input string.

    *                   See argument 1 to Services_JSON() above for object-output behavior.

    *                   Note that decode() always returns strings

    *                   in ASCII or UTF-8 format!
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    * @access   public

    */

    function decode($str)

    {

        $str = $this->reduce_string($str);

        switch (strtolower($str)) {

            case 'true':

                return true;

            case 'false':

                return false;

            case 'null':

                return null;

            default:

                $m = array();

                if (is_numeric($str)) {

                    // Lookie-loo, it's a number
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                    // This would work on its own, but I'm trying to be

                    // good about returning integers where appropriate:

                    // return (float)$str;

                    // Return float or int, as appropriate

                    return ((float)$str == (integer)$str)

                        ? (integer)$str

                        : (float)$str;

                } elseif (preg_match('/^("|\').*(\1)$/s', $str, $m) && $m[1] == $m[2]) {

                    // STRINGS RETURNED IN UTF-8 FORMAT

                    $delim = substr($str, 0, 1);

                    $chrs = substr($str, 1, -1);

                    $utf8 = '';

                    $strlen_chrs = strlen($chrs);

                    for ($c = 0; $c < $strlen_chrs; ++$c) {

                        $substr_chrs_c_2 = substr($chrs, $c, 2);

                        $ord_chrs_c = ord($chrs{$c});
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                        switch (true) {

                            case $substr_chrs_c_2 == '\b':

                                $utf8 .= chr(0x08);

                                ++$c;

                                break;

                            case $substr_chrs_c_2 == '\t':

                                $utf8 .= chr(0x09);

                                ++$c;

                                break;

                            case $substr_chrs_c_2 == '\n':

                                $utf8 .= chr(0x0A);

                                ++$c;

                                break;

                            case $substr_chrs_c_2 == '\f':

                                $utf8 .= chr(0x0C);

                                ++$c;

                                break;

                            case $substr_chrs_c_2 == '\r':

                                $utf8 .= chr(0x0D);

                                ++$c;
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                                break;

                            case $substr_chrs_c_2 == '\\"':

                            case $substr_chrs_c_2 == '\\\'':

                            case $substr_chrs_c_2 == '\\\\':

                            case $substr_chrs_c_2 == '\\/':

                                if (($delim == '"' && $substr_chrs_c_2 != '\\\'') ||

                                   ($delim == "'" && $substr_chrs_c_2 != '\\"')) {

                                    $utf8 .= $chrs{++$c};

                                }

                                break;

                            case preg_match('/\\\u[0-9A-F]{4}/i', substr($chrs, $c, 6)):

                                // single, escaped unicode character

                                $utf16 = chr(hexdec(substr($chrs, ($c + 2), 2)))

                                       . chr(hexdec(substr($chrs, ($c + 4), 2)));

                                $utf8 .= $this->utf162utf8($utf16);

                                $c += 5;

                                break;

                            case ($ord_chrs_c >= 0x20) && ($ord_chrs_c <= 0x7F):
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                                $utf8 .= $chrs{$c};

                                break;

                            case ($ord_chrs_c & 0xE0) == 0xC0:

                                // characters U-00000080 - U-000007FF, mask 110XXXXX

                                //see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                                $utf8 .= substr($chrs, $c, 2);

                                ++$c;

                                break;

                            case ($ord_chrs_c & 0xF0) == 0xE0:

                                // characters U-00000800 - U-0000FFFF, mask 1110XXXX

                                // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                                $utf8 .= substr($chrs, $c, 3);

                                $c += 2;

                                break;

                            case ($ord_chrs_c & 0xF8) == 0xF0:

                                // characters U-00010000 - U-001FFFFF, mask 11110XXX

                                // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                                $utf8 .= substr($chrs, $c, 4);
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                                $c += 3;

                                break;

                            case ($ord_chrs_c & 0xFC) == 0xF8:

                                // characters U-00200000 - U-03FFFFFF, mask 111110XX

                                // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                                $utf8 .= substr($chrs, $c, 5);

                                $c += 4;

                                break;

                            case ($ord_chrs_c & 0xFE) == 0xFC:

                                // characters U-04000000 - U-7FFFFFFF, mask 1111110X

                                // see http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#utf-8

                                $utf8 .= substr($chrs, $c, 6);

                                $c += 5;

                                break;

                        }

                    }
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                    return $utf8;

                } elseif (preg_match('/^\[.*\]$/s', $str) || preg_match('/^\{.*\}$/s', $str)) {

                    // array, or object notation

                    if ($str{0} == '[') {

                        $stk = array(SERVICES_JSON_IN_ARR);

                        $arr = array();

                    } else {

                        if ($this->use & SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE) {

                            $stk = array(SERVICES_JSON_IN_OBJ);

                            $obj = array();

                        } else {

                            $stk = array(SERVICES_JSON_IN_OBJ);

                            $obj = new stdClass();

                        }

                    }

                    array_push($stk, array('what'  => SERVICES_JSON_SLICE,

                                           'where' => 0,

                                           'delim' => false));
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                    $chrs = substr($str, 1, -1);

                    $chrs = $this->reduce_string($chrs);

                    if ($chrs == '') {

                        if (reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_ARR) {

                            return $arr;

                        } else {

                            return $obj;

                        }

                    }

                    //print("\nparsing {$chrs}\n");

                    $strlen_chrs = strlen($chrs);

                    for ($c = 0; $c <= $strlen_chrs; ++$c) {

                        $top = end($stk);
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                        $substr_chrs_c_2 = substr($chrs, $c, 2);

                        if (($c == $strlen_chrs) || (($chrs{$c} == ',') && ($top['what'] == 

SERVICES_JSON_SLICE))) {

                            // found a comma that is not inside a string, array, etc.,

                            // OR we've reached the end of the character list

                            $slice = substr($chrs, $top['where'], ($c - $top['where']));

                            array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_SLICE, 'where' => 

($c + 1), 'delim' => false));

                            //print("Found split at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - 

$top['where']))."\n");

                            if (reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_ARR) {

                                // we are in an array, so just push an element onto the stack

                                array_push($arr, $this->decode($slice));

                            } elseif (reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_OBJ) {

                                // we are in an object, so figure

                                // out the property name and set an

                                // element in an associative array,

                                // for now
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                                $parts = array();

                                

                                if (preg_match('/^\s*(["\'].*[^\\\]["\'])\s*:\s*(\S.*),?$/Uis', $slice, $parts)) {

                                    // "name":value pair

                                    $key = $this->decode($parts[1]);

                                    $val = $this->decode($parts[2]);

                                    if ($this->use & SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE) {

                                        $obj[$key] = $val;

                                    } else {

                                        $obj->$key = $val;

                                    }

                                } elseif (preg_match('/^\s*(\w+)\s*:\s*(\S.*),?$/Uis', $slice, $parts)) {

                                    // name:value pair, where name is unquoted

                                    $key = $parts[1];

                                    $val = $this->decode($parts[2]);

                                    if ($this->use & SERVICES_JSON_LOOSE_TYPE) {

                                        $obj[$key] = $val;

                                    } else {

                                        $obj->$key = $val;
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                                    }

                                }

                            }

                        } elseif ((($chrs{$c} == '"') || ($chrs{$c} == "'")) && ($top['what'] != 

SERVICES_JSON_IN_STR)) {

                            // found a quote, and we are not inside a string

                            array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_STR, 'where' => 

$c, 'delim' => $chrs{$c}));

                            //print("Found start of string at {$c}\n");

                        } elseif (($chrs{$c} == $top['delim']) &&

                                 ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_STR) &&

                                 ((strlen(substr($chrs, 0, $c)) - strlen(rtrim(substr($chrs, 0, $c), '\\'))) % 

2 != 1)) {

                            // found a quote, we're in a string, and it's not escaped

                            // we know that it's not escaped becase there is _not_ an

                            // odd number of backslashes at the end of the string so far

                            array_pop($stk);

                            //print("Found end of string at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + 1 + 

$c - $top['where']))."\n");
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                        } elseif (($chrs{$c} == '[') &&

                                 in_array($top['what'], array(SERVICES_JSON_SLICE, 

SERVICES_JSON_IN_ARR, SERVICES_JSON_IN_OBJ))) {

                            // found a left-bracket, and we are in an array, object, or slice

                            array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_ARR, 'where' => 

$c, 'delim' => false));

                            //print("Found start of array at {$c}\n");

                        } elseif (($chrs{$c} == ']') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_ARR)) {

                            // found a right-bracket, and we're in an array

                            array_pop($stk);

                            //print("Found end of array at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - 

$top['where']))."\n");

                        } elseif (($chrs{$c} == '{') &&

                                 in_array($top['what'], array(SERVICES_JSON_SLICE, 

SERVICES_JSON_IN_ARR, SERVICES_JSON_IN_OBJ))) {

                            // found a left-brace, and we are in an array, object, or slice

                            array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_OBJ, 'where' => 

$c, 'delim' => false));

                            //print("Found start of object at {$c}\n");
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                        } elseif (($chrs{$c} == '}') && ($top['what'] == SERVICES_JSON_IN_OBJ)) {

                            // found a right-brace, and we're in an object

                            array_pop($stk);

                            //print("Found end of object at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + $c - 

$top['where']))."\n");

                        } elseif (($substr_chrs_c_2 == '/*') &&

                                 in_array($top['what'], array(SERVICES_JSON_SLICE, 

SERVICES_JSON_IN_ARR, SERVICES_JSON_IN_OBJ))) {

                            // found a comment start, and we are in an array, object, or slice

                            array_push($stk, array('what' => SERVICES_JSON_IN_CMT, 'where' => 

$c, 'delim' => false));

                            $c++;

                            //print("Found start of comment at {$c}\n");

                        } elseif (($substr_chrs_c_2 == '*/') && ($top['what'] == 

SERVICES_JSON_IN_CMT)) {

                            // found a comment end, and we're in one now

                            array_pop($stk);

                            $c++;
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                            for ($i = $top['where']; $i <= $c; ++$i)

                                $chrs = substr_replace($chrs, ' ', $i, 1);

                            //print("Found end of comment at {$c}: ".substr($chrs, $top['where'], (1 + 

$c - $top['where']))."\n");

                        }

                    }

                    if (reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_ARR) {

                        return $arr;

                    } elseif (reset($stk) == SERVICES_JSON_IN_OBJ) {

                        return $obj;

                    }

                }

        }

    }
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    /**

     * @todo Ultimately, this should just call PEAR::isError()

     */

    function isError($data, $code = null)

    {

        if (class_exists('pear')) {

            return PEAR::isError($data, $code);

        } elseif (is_object($data) && (get_class($data) == 'services_json_error' ||

                                 is_subclass_of($data, 'services_json_error'))) {

            return true;

        }

        return false;

    }

}

if (class_exists('PEAR_Error')) {

    class Services_JSON_Error extends PEAR_Error

    {
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        function Services_JSON_Error($message = 'unknown error', $code = null,

                                     $mode = null, $options = null, $userinfo = null)

        {

            parent::PEAR_Error($message, $code, $mode, $options, $userinfo);

        }

    }

} else {

    /**

     * @todo Ultimately, this class shall be descended from PEAR_Error

     */

    class Services_JSON_Error

    {

        function Services_JSON_Error($message = 'unknown error', $code = null,

                                     $mode = null, $options = null, $userinfo = null)

        {

        }

    }
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}

    

?>

 16.4.15 system/application/model/acao/acao.php  

<?php

/**

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

 * @created 10/07/2009

 */

if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

class Acao extends Model {

    public function Acao() {

        parent::Model();

    }

    /**

     * Retorna as ultimas 30 cotacoes da acao informada.
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     *

     * Se nenhuma acao for encontrado sera retornado NULL.

     *

     * @param $p_id_acao

     * @return $dados[IDCOTACAO]['IDACAO'] = IDACAO;

     *         $dados[IDCOTACAO]['IDCOTACAO'] = IDCOTACAO;

     *         $dados[IDCOTACAO]['VALOR'] = VALOR;

     *         $dados[IDCOTACAO]['DATA_CADASTRO'] = DATA_CADASTRO;

     * @author Diogo Bratti

     * @created 13/07/2009

     */

    public function pesquisaCotacaoDia($p_id_acao){

        //if (!$this->util-

>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_SUPERVISOR,PAPEL_USUAR

IO))) return;

        $sql = "";

        $sql .= "select C.IDACAO, C.IDCOTACAO, C.VALOR, C.DATA_CADASTRO";

        $sql .= " from " . T_COTACAO . " C ";

        $dados = null;

        $sql .=     "where C.IDACAO = ? ";

        $dados[] = $p_id_acao;
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        $sql .= "order by C.IDCOTACAO desc limit 0, 20;";

        $query = $this->db->query($sql,$dados);

        $dados = null;

        if($query->num_rows() > 0){

            foreach ($query->result() as $row) {

                $dados[$row->IDCOTACAO]['IDACAO'] = $row->IDACAO;

                $dados[$row->IDCOTACAO]['IDCOTACAO'] = $row->IDCOTACAO;

                $dados[$row->IDCOTACAO]['VALOR'] = $row->VALOR;

                $dados[$row->IDCOTACAO]['DATA_CADASTRO'] = $row->DATA_CADASTRO;

            }

        }

        return $dados;

    }

    /**

     * Retorna as informacoes da acao.

     *

     * Se nenhuma acao for encontrado sera retornado NULL.

     *

     * @param $p_id_acao

     * @return $dados[IDACAO]['IDACAO'] = IDACAO;

     *         $dados[IDACAO]['CODIGO'] = CODIGO;
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     *         $dados[IDACAO]['NOME'] = NOME;

     *         $dados[IDACAO]['COTACAO_ATUAL'] = COTACAO_ATUAL;

     *         $dados[IDACAO]['ULTIMO_JSCP'] = COTACAO_ATUAL;

     *         $dados[IDACAO]['ULTIMO_DIVIDENDO'] = COTACAO_ATUAL;

     *         $dados[IDACAO]['ATIVO'] = ATIVO;

     *         $dados[IDACAO]['DATA_CADASTRO'] = DATA_CADASTRO;

     * @author Diogo Bratti

     * @created 13/07/2009

     */

    public function pesquisaAcao($p_id_acao){

        //if (!$this->util-

>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_SUPERVISOR,PAPEL_USUAR

IO))) return;

        $sql = "";

        $sql .= "select A.IDACAO, A.CODIGO, A.NOME, A.COTACAO_ATUAL, A.ATIVO, 

A.DATA_CADASTRO, ";

        $sql .= "D.VALOR as ULTIMO_DIVIDENDO,J.VALOR as ULTIMO_JSCP";

        $sql .= " from " . T_ACAO . " A ";

        $sql .= " left join " . T_DIVIDENDO . " D ";

        $sql .= " on D.IDACAO = A.IDACAO ";

        $sql .= " left join " . T_JSCP . " J ";
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        $sql .= " on J.IDACAO = A.IDACAO ";

        $dados = null;

        $sql .=     "where A.IDACAO = ? ";

        $sql .=     "order by D.IDDIVIDENDO, J.IDJSCP asc";

        $dados[] = $p_id_acao;

        $sql .= ";";

        $query = $this->db->query($sql,$dados);

        $dados = null;

        if($query->num_rows() > 0){

            foreach ($query->result() as $row) {

                $dados[$row->IDACAO]['IDACAO'] = $row->IDACAO;

                $dados[$row->IDACAO]['CODIGO'] = $row->CODIGO;

                $dados[$row->IDACAO]['NOME'] = $row->NOME;

                $dados[$row->IDACAO]['COTACAO_ATUAL'] = $row->COTACAO_ATUAL;

                $dados[$row->IDACAO]['ULTIMO_JSCP'] = $row->ULTIMO_JSCP;

                $dados[$row->IDACAO]['ULTIMO_DIVIDENDO'] = $row-

>ULTIMO_DIVIDENDO;

                $dados[$row->IDACAO]['ATIVO'] = ($row->ATIVO == 1);

                $dados[$row->IDACAO]['DATA_CADASTRO'] = $row->DATA_CADASTRO;

            }

        }
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        return $dados;

    }

    /**

     * Retorna uma lista de acoes ou apenas uma acao, de acordo com os parametros 

informados.

     *

     * Se nenhuma acao for encontrado sera retornado NULL.

     *

     * @param $p_id_acao

     * @param $inicio - limitacao de registros exibidos

     * @param $fim - limitacao de registros exibidos

     * @param $sort - coluna de ordenacao

     * @param $dir - direcao (ASC ou DESC)

     * @param $filtro - array contendo os filtros a serem aplicados

     *          $filtro['GERAL']['OPCAO'] = qual eh a coluna que possui o filtro

     *          $filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = combobox

     *          $filtro['GERAL']['FILTRO_TF'] = textfield

     * @return $dados[IDACAO]['IDACAO'] = IDACAO;

     *         $dados[IDACAO]['CODIGO'] = CODIGO;

     *         $dados[IDACAO]['NOME'] = NOME;

     *         $dados[IDACAO]['COTACAO_ATUAL'] = COTACAO_ATUAL;
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     *         $dados[IDACAO]['ATIVO'] = ATIVO;

     *         $dados[IDACAO]['DATA_CADASTRO'] = DATA_CADASTRO;

     *         $dados['TOTAL'] = total de acoes;

     * @author Diogo Bratti

     * @created 30/07/2009

     */

    public function listaAcao($p_id_acao = null,

                                                $inicio = PAGINACAO_REGISTROS_INICIO, $fim = 

PAGINACAO_REGISTROS_FIM,

                                                $sort = 'A.NOME', $dir = 'ASC', $p_filtro = null){

        if (!$this->util-

>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_SUPERVISOR,PAPEL_USUAR

IO))) return;

        $p_filtro['GERAL']['OPCAO'] = (!empty($p_filtro['GERAL']['OPCAO']) ? str_replace("'", 

"''", $p_filtro['GERAL']['OPCAO']) : null);

        $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = (!empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB']) ? 

str_replace("'", "''", $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB']) : null);

        $p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF'] = (!empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF']) ? 

str_replace("'", "''", $p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF']) : null);

        $select = "";

        $sql = "";

        $where = "";
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        $where2 = "";

        $order = "";

        $limit = "";

        $contaSql = "";

        $contaSelect = "";

        $contaConsulta = "";

        $select .= "( select A.IDACAO, A.CODIGO, A.NOME, A.COTACAO_ATUAL, A.ATIVO, 

A.DATA_CADASTRO ";

        $sql .= " from " . T_ACAO . " A ";

        $dados = null;

        if(!empty($p_id_acao)){

            $where = $where . (empty($where)?'where':'and');

            $where .=     " A.IDACAO = ? ";

            $dados[] = $p_id_acao;

        }

        if(!empty($p_filtro['GERAL']['OPCAO']) && !empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'])){

            $where = $where . (empty($where)?'where':'and');

            $where .=     " (A." . $p_filtro['GERAL']['OPCAO'] . " = ?)";

            if(($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] == "NAO")){

                $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = false;

            } else if($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] == "SIM"){
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                $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] =  true;

            } else {

                $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = str_replace("'", "''", $p_filtro['GERAL']

['FILTRO_CB']);

            }

            $dados[] = $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'];

        }

        if(!empty($p_filtro['GERAL']['OPCAO']) && !empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF'])){

            $where = $where . (empty($where)?'where':'and');

            $where .=     " (UPPER(A." . $p_filtro['GERAL']['OPCAO'] . ") like '%" . 

strtoupper($p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF']) . "%')";

        }

        $order .= "order by " . $sort . " " . $dir . " ";

        $limit .= "limit " . $inicio. ", " . $fim;

        $consulta = $select . $sql . $where . $order . $limit . ");";

        $query = $this->db->query($consulta,$dados);

        $dados = null;

        if($query->num_rows() > 0){

            foreach ($query->result() as $row) {

                $dados[$row->IDACAO]['IDACAO'] = $row->IDACAO;

                $dados[$row->IDACAO]['CODIGO'] = $row->CODIGO;
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                $dados[$row->IDACAO]['NOME'] = $row->NOME;

                $dados[$row->IDACAO]['COTACAO_ATUAL'] = $row->COTACAO_ATUAL;

                $dados[$row->IDACAO]['ATIVO'] = ($row->ATIVO == 1);

                $dados[$row->IDACAO]['DATA_CADASTRO'] = $row->DATA_CADASTRO;

            }

        }

        $dados['TOTAL'] = $this->db->query("select COUNT(*) as TOTAL from " . T_ACAO)-

>row()->TOTAL;

        return $dados;

    }

}

?>

 16.4.16 system/application/model/corretora/corretora.php  

<?php

/**

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

 * @created 10/07/2009

 */

if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
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class Corretora extends Model {

    public function Corretora() {

        parent::Model();

    }

    /**

     * Retorna as informcorretoras da corretora.

     *

     * Se nenhuma corretora for encontrado sera retornado NULL.

     *

     * @param $p_id_corretora

     * @return $dados[IDCORRETORA]['IDCORRETORA'] = IDCORRETORA;

     *         $dados[IDCORRETORA]['NOME'] = NOME;

     *         $dados[IDCORRETORA]['MENSALIDADE'] = MENSALIDADE;

     *         $dados[IDCORRETORA]['VALOR_OPERACAO'] = VALOR_OPERACAO;

     *         $dados[IDCORRETORA]['VALOR_MATRICULA'] = VALOR_MATRICULA;

     *         $dados[IDCORRETORA]['ATIVO'] = ATIVO;

     *         $dados[IDCORRETORA]['DATA_CADASTRO'] = DATA_CADASTRO;

     * @author Diogo Bratti
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     * @created 13/07/2009

     */

    public function pesquisaCorretora($p_id_corretora){

        if (!$this->util-

>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_SUPERVISOR,PAPEL_USUAR

IO))) return;

        $sql = "";

        $sql .= "select C.IDCORRETORA, C.NOME, C.MENSALIDADE, 

C.VALOR_OPERACAO, C.VALOR_MATRICULA, C.ATIVO, C.DATA_CADASTRO ";

        $sql .= " from " . T_CORRETORA . " C ";

        $dados = null;

        $sql .=     "where C.IDCORRETORA = ? ";

        $dados[] = $p_id_corretora;

        $sql .= ";";

        $query = $this->db->query($sql,$dados);

        $dados = null;

        if($query->num_rows() > 0){

            foreach ($query->result() as $row) {

                $dados[$row->IDCORRETORA]['IDCORRETORA'] = $row->IDCORRETORA;

                $dados[$row->IDCORRETORA]['NOME'] = $row->NOME;

                $dados[$row->IDCORRETORA]['MENSALIDADE'] = $row->MENSALIDADE;
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                $dados[$row->IDCORRETORA]['VALOR_OPERACAO'] = $row-

>VALOR_OPERACAO;

                $dados[$row->IDCORRETORA]['VALOR_MATRICULA'] = $row-

>VALOR_MATRICULA;

                $dados[$row->IDCORRETORA]['ATIVO'] = ($row->ATIVO == 1);

                $dados[$row->IDCORRETORA]['DATA_CADASTRO'] = $row-

>DATA_CADASTRO;

            }

        }

        return $dados;

    }

    /**

     * Retorna uma lista de corretoras ou apenas uma corretora, de acordo com os 

parametros informados.

     *

     * Se nenhuma corretora for encontrado sera retornado NULL.

     *

     * @param $p_id_corretora

     * @param $inicio - limitacao de registros exibidos

     * @param $fim - limitacao de registros exibidos

     * @param $sort - coluna de ordencorretora

     * @param $dir - direcao (ASC ou DESC)
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     * @param $filtro - array contendo os filtros a serem aplicados

     *          $filtro['GERAL']['OPCAO'] = qual eh a coluna que possui o filtro

     *          $filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = combobox

     *          $filtro['GERAL']['FILTRO_TF'] = textfield

     * @return $dados[IDCORRETORA]['IDCORRETORA'] = IDCORRETORA;

     *         $dados[IDCORRETORA]['NOME'] = NOME;

     *         $dados[IDCORRETORA]['MENSALIDADE'] = MENSALIDADE;

     *         $dados[IDCORRETORA]['VALOR_OPERACAO'] = VALOR_OPERACAO;

     *         $dados[IDCORRETORA]['VALOR_MATRICULA'] = VALOR_MATRICULA;

     *         $dados[IDCORRETORA]['ATIVO'] = ATIVO;

     *         $dados[IDCORRETORA]['DATA_CADASTRO'] = DATA_CADASTRO;

     *         $dados['TOTAL'] = total de corretoras;

     * @author Diogo Bratti

     * @created 30/07/2009

     */

    public function listaCorretora($p_id_corretora = null,

                                                $inicio = PAGINACAO_REGISTROS_INICIO, $fim = 

PAGINACAO_REGISTROS_FIM,

                                                $sort = 'C.NOME', $dir = 'ASC', $p_filtro = null){

        if (!$this->util-

>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_SUPERVISOR,PAPEL_USUAR

239



IO))) return;

        $p_filtro['GERAL']['OPCAO'] = (!empty($p_filtro['GERAL']['OPCAO']) ? str_replace("'", 

"''", $p_filtro['GERAL']['OPCAO']) : null);

        $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = (!empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB']) ? 

str_replace("'", "''", $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB']) : null);

        $p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF'] = (!empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF']) ? 

str_replace("'", "''", $p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF']) : null);

        $select = "";

        $sql = "";

        $where = "";

        $where2 = "";

        $order = "";

        $limit = "";

        $contaSql = "";

        $contaSelect = "";

        $contaConsulta = "";

        $select .= "( select C.IDCORRETORA, C.NOME, C.MENSALIDADE, 

C.VALOR_OPERACAO, C.VALOR_MATRICULA, C.ATIVO, C.DATA_CADASTRO ";

        $sql .= " from " . T_CORRETORA . " C ";

        $dados = null;

        if(!empty($p_id_corretora)){

            $where = $where . (empty($where)?'where':'and');
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            $where .=     " C.IDCORRETORA = ? ";

            $dados[] = $p_id_corretora;

        }

        if(!empty($p_filtro['GERAL']['OPCAO']) && !empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'])){

            $where = $where . (empty($where)?'where':'and');

            $where .=     " (C." . $p_filtro['GERAL']['OPCAO'] . " = ?)";

            if(($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] == "NAO")){

                $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = false;

            } else if($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] == "SIM"){

                $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] =  true;

            } else {

                $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = str_replace("'", "''", $p_filtro['GERAL']

['FILTRO_CB']);

            }

            $dados[] = $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'];

        }

        if(!empty($p_filtro['GERAL']['OPCAO']) && !empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF'])){

            $where = $where . (empty($where)?'where':'and');

            $where .=     " (UPPER(C." . $p_filtro['GERAL']['OPCAO'] . ") like '%" . 

strtoupper($p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF']) . "%')";

        }
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        $order .= "order by " . $sort . " " . $dir . " ";

        $limit .= "limit " . $inicio. ", " . $fim;

        $consulta = $select . $sql . $where . $order . $limit . ");";

        $query = $this->db->query($consulta,$dados);

        $dados = null;

        if($query->num_rows() > 0){

            foreach ($query->result() as $row) {

                $dados[$row->IDCORRETORA]['IDCORRETORA'] = $row->IDCORRETORA;

                $dados[$row->IDCORRETORA]['NOME'] = $row->NOME;

                $dados[$row->IDCORRETORA]['MENSALIDADE'] = $row->MENSALIDADE;

                $dados[$row->IDCORRETORA]['VALOR_OPERACAO'] = $row-

>VALOR_OPERACAO;

                $dados[$row->IDCORRETORA]['VALOR_MATRICULA'] = $row-

>VALOR_MATRICULA;

                $dados[$row->IDCORRETORA]['ATIVO'] = ($row->ATIVO == 1);

                $dados[$row->IDCORRETORA]['DATA_CADASTRO'] = $row-

>DATA_CADASTRO;

            }

        }

        $dados['TOTAL'] = $this->db->query("select COUNT(*) as TOTAL from " . 

T_CORRETORA)->row()->TOTAL;

        return $dados;
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    }

}

?>

 16.4.17 system/application/model/usuario/usuario.php  

<?php

/**

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

 * @created 10/07/2009

 */

if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

class Usuario extends Model {

    public $id = 0;

    public $nome = "";

    public $email = "";

    public $senha = "";

    public $departamento = null;

    public $logradouro = "";
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    public $numero = "";

    public $complemento = "";

    public $bairro = "";

    public $cep = "";

    public $fone = "";

    public $fax = "";

    public $celular = "";

    public $cidade = "";

    public $estado = "";

    public $estado_sigla = "";

    public $pais = "";

    public $pais_sigla = "";

    public $email_verificado = false;

    public $data_cadastro = null;

    public $bloqueado = false;

    public $motivo_bloqueio = "";

    public $autor_bloqueio = null;

    public function Usuario() {

        parent::Model();

    }
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    /**

     * Retorna uma lista de usuarios ou apenas um usuario, de acordo com os parametros 

informados.

     *

     * Se nenhum usuario for encontrado sera retornado NULL.

     *

     * @param $p_id_usuario

     * @return $dados[IDUSUARIO]['IDUSUARIO'] = IDUSUARIO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['BLOQUEADO'] = BLOQUEADO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['EMAIL'] = EMAIL;

     *         $dados[IDUSUARIO]['EMAIL_VERIFICADO'] = EMAIL_VERIFICADO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['NOME'] = NOME;

     *         $dados[IDUSUARIO]['SENHA'] = SENHA;

     *         $dados[IDUSUARIO]['TIPO'] = TIPO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['PAPEL'] = PAPEL;

     *         $dados[IDUSUARIO]['DATA_CADASTRO'] = DATA_CADASTRO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['DATA_BLOQUEIO'] = DATA_BLOQUEIO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['MOTIVO_BLOQUEIO'] = MOTIVO_BLOQUEIO;

     * @author Diogo Bratti

     * @created 13/07/2009
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     */

    public function pesquisaUsuario($p_id_usuario = null){

        if (!$this->util-

>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_SUPERVISOR,PAPEL_USUAR

IO))) return;

        $sql = "";

        $sql .= "select U.IDUSUARIO, U.BLOQUEADO, U.EMAIL, U.EMAIL_VERIFICADO, 

U.NOME, U.SENHA, U.TIPO, U.PAPEL, ";

        $sql .=         "U.DATA_CADASTRO, U.DATA_BLOQUEIO, U.MOTIVO_BLOQUEIO";

        $sql .= " from " . T_USUARIO . " U ";

        $dados = null;

        if(!empty($p_id_usuario)){

            $sql .=     "where U.IDUSUARIO = ? ";

            $dados[] = $p_id_usuario;

        }

        $sql .= "order by U.NOME asc;";

        $query = $this->db->query($sql,$dados);

        $dados = null;

        if($query->num_rows() > 0){

            foreach ($query->result() as $row) {

                $dados[$row->IDUSUARIO]['IDUSUARIO'] = $row->IDUSUARIO;
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                $dados[$row->IDUSUARIO]['BLOQUEADO'] = ($row->BLOQUEADO == 1);

                $dados[$row->IDUSUARIO]['EMAIL'] = $row->EMAIL;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['EMAIL_VERIFICADO'] = ($row-

>EMAIL_VERIFICADO == 1);

                $dados[$row->IDUSUARIO]['NOME'] = $row->NOME;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['SENHA'] = $row->SENHA;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['TIPO'] = $row->TIPO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['PAPEL'] = $row->PAPEL;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['DATA_CADASTRO'] = $row->DATA_CADASTRO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['DATA_BLOQUEIO'] = $row->DATA_BLOQUEIO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['MOTIVO_BLOQUEIO'] = $row-

>MOTIVO_BLOQUEIO;

            }

        }

        return $dados;

    }

    /**

     * Retorna um administrador ativo.

     *

     * Se nenhum usuario for encontrado sera retornado NULL.
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     *

     * @param $p_id_usuario

     * @return $dados[IDUSUARIO]['IDUSUARIO'] = IDUSUARIO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['BLOQUEADO'] = BLOQUEADO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['EMAIL'] = EMAIL;

     *         $dados[IDUSUARIO]['EMAIL_VERIFICADO'] = EMAIL_VERIFICADO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['NOME'] = NOME;

     *         $dados[IDUSUARIO]['SENHA'] = SENHA;

     *         $dados[IDUSUARIO]['TIPO'] = TIPO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['PAPEL'] = PAPEL;

     *         $dados[IDUSUARIO]['DATA_CADASTRO'] = DATA_CADASTRO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['DATA_BLOQUEIO'] = DATA_BLOQUEIO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['MOTIVO_BLOQUEIO'] = MOTIVO_BLOQUEIO;

     * @author Diogo Bratti

     * @created 13/07/2009

     */

    public function pesquisaAdministrador(){

        if (!$this->util-

>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_SUPERVISOR,PAPEL_USUAR

IO))) return;

        $sql = "";
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        $sql .= "select U.IDUSUARIO, U.BLOQUEADO, U.EMAIL, U.EMAIL_VERIFICADO, 

U.NOME, U.SENHA, U.TIPO, U.PAPEL, ";

        $sql .=         "U.DATA_CADASTRO, U.DATA_BLOQUEIO, U.MOTIVO_BLOQUEIO";

        $sql .= " from " . T_USUARIO . " U ";

        $dados = null;

        $sql .=     "where U.PAPEL = 'ADMINISTRADOR' and U.BLOQUEADO = 0 ";

        $sql .= "order by U.NOME asc;";

        $query = $this->db->query($sql,$dados);

        $dados = null;

        if($query->num_rows() > 0){

            foreach ($query->result() as $row) {

                $dados[$row->IDUSUARIO]['IDUSUARIO'] = $row->IDUSUARIO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['BLOQUEADO'] = ($row->BLOQUEADO == 1);

                $dados[$row->IDUSUARIO]['EMAIL'] = $row->EMAIL;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['EMAIL_VERIFICADO'] = ($row-

>EMAIL_VERIFICADO == 1);

                $dados[$row->IDUSUARIO]['NOME'] = $row->NOME;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['SENHA'] = $row->SENHA;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['TIPO'] = $row->TIPO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['PAPEL'] = $row->PAPEL;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['DATA_CADASTRO'] = $row->DATA_CADASTRO;
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                $dados[$row->IDUSUARIO]['DATA_BLOQUEIO'] = $row->DATA_BLOQUEIO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['MOTIVO_BLOQUEIO'] = $row-

>MOTIVO_BLOQUEIO;

            }

        }

        return $dados;

    }

    /**

     * Retorna uma lista de usuarios ou apenas um usuario, de acordo com os parametros 

informados.

     * O departamento sempre eh informado.

     *

     * Se nenhum usuario for encontrado sera retornado NULL.

     *

     * @param $p_id_usuario

     * @param $inicio - limitacao de registros exibidos

     * @param $fim - limitacao de registros exibidos

     * @param $sort - coluna de ordenacao

     * @param $dir - direcao (ASC ou DESC)

     * @param $filtro - array contendo os filtros a serem aplicados

     *          $filtro['GERAL']['OPCAO'] = qual eh a coluna que possui o filtro
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     *          $filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = combobox

     *          $filtro['GERAL']['FILTRO_TF'] = textfield

     * @return $dados[IDUSUARIO]['IDUSUARIO'] = IDUSUARIO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['BLOQUEADO'] = BLOQUEADO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['EMAIL'] = EMAIL;

     *         $dados[IDUSUARIO]['EMAIL_VERIFICADO'] = EMAIL_VERIFICADO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['NOME'] = NOME;

     *         $dados[IDUSUARIO]['SENHA'] = SENHA;

     *         $dados[IDUSUARIO]['TIPO'] = TIPO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['PAPEL'] = PAPEL;

     *         $dados[IDUSUARIO]['DATA_CADASTRO'] = DATA_CADASTRO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['DATA_BLOQUEIO'] = DATA_BLOQUEIO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['MOTIVO_BLOQUEIO'] = MOTIVO_BLOQUEIO;

     * @author Diogo Bratti

     * @created 30/07/2009

     */

    public function listaUsuario($p_id_usuario = null,

                                                $inicio = PAGINACAO_REGISTROS_INICIO, $fim = 

PAGINACAO_REGISTROS_FIM,

                                                $sort = 'U.NOME', $dir = 'ASC', $p_filtro = null){

        if (!$this->util-
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>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_SUPERVISOR,PAPEL_USUAR

IO))) return;

        $p_filtro['GERAL']['OPCAO'] = (!empty($p_filtro['GERAL']['OPCAO']) ? str_replace("'", 

"''", $p_filtro['GERAL']['OPCAO']) : null);

        $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = (!empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB']) ? 

str_replace("'", "''", $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB']) : null);

        $p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF'] = (!empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF']) ? 

str_replace("'", "''", $p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF']) : null);

        $select = "";

        $sql = "";

        $where = "";

        $where2 = "";

        $order = "";

        $limit = "";

        $contaSql = "";

        $contaSelect = "";

        $contaConsulta = "";

        $select .= "( select U.IDUSUARIO, U.BLOQUEADO, U.EMAIL, 

U.EMAIL_VERIFICADO, U.NOME, U.SENHA, U.TIPO, U.PAPEL, ";

        $select .=         "U.DATA_CADASTRO, U.DATA_BLOQUEIO, U.MOTIVO_BLOQUEIO 

";

        $sql .= " from " . T_USUARIO . " U ";
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        $dados = null;

        if(!empty($p_id_usuario)){

            $where = $where . (empty($where)?'where':'and');

            $where .=     " U.IDUSUARIO = ? ";

            $dados[] = $p_id_usuario;

        }

        if(!empty($p_filtro['GERAL']['OPCAO']) && !empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'])){

            $where = $where . (empty($where)?'where':'and');

            $where .=     " (U." . $p_filtro['GERAL']['OPCAO'] . " = ?)";

            if(($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] == "NAO")){

                $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = false;

            } else if($p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] == "SIM"){

                $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] =  true;

            } else {

                $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'] = str_replace("'", "''", $p_filtro['GERAL']

['FILTRO_CB']);

            }

            $dados[] = $p_filtro['GERAL']['FILTRO_CB'];

        }

        if(!empty($p_filtro['GERAL']['OPCAO']) && !empty($p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF'])){

            $where = $where . (empty($where)?'where':'and');
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            $where .=     " (UPPER(U." . $p_filtro['GERAL']['OPCAO'] . ") like '%" . 

strtoupper($p_filtro['GERAL']['FILTRO_TF']) . "%')";

        }

        $order .= "order by " . $sort . " " . $dir . " ";

        $limit .= "limit " . $inicio. ", " . $fim;

        $consulta = $select . $sql . $where . $order . $limit . ");";

        $query = $this->db->query($consulta,$dados);

        $dados = null;

        if($query->num_rows() > 0){

            foreach ($query->result() as $row) {

                $dados[$row->IDUSUARIO]['IDUSUARIO'] = $row->IDUSUARIO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['BLOQUEADO'] = ($row->BLOQUEADO == 1);

                $dados[$row->IDUSUARIO]['EMAIL'] = $row->EMAIL;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['EMAIL_VERIFICADO'] = ($row-

>EMAIL_VERIFICADO == 1);

                $dados[$row->IDUSUARIO]['NOME'] = $row->NOME;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['SENHA'] = $row->SENHA;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['TIPO'] = $row->TIPO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['PAPEL'] = $row->PAPEL;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['DATA_CADASTRO'] = $row->DATA_CADASTRO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['DATA_BLOQUEIO'] = $row->DATA_BLOQUEIO;
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                $dados[$row->IDUSUARIO]['MOTIVO_BLOQUEIO'] = $row-

>MOTIVO_BLOQUEIO;

            }

        }

        return $dados;

    }

    /**

     * Retorna uma lista de emails de usuarios ou apenas um email de usuario,

     * de acordo com os parametros informados.

     * Para nao carregar a parte de endereco, basta informar false em $p_id_departamento.

     *

     * Se nenhum usuario for encontrado sera retornado NULL.

     *

     * @param $p_endereco

     * @param $p_email_usuario

     * @return $dados[IDUSUARIO]['IDUSUARIO'] = IDUSUARIO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['BLOQUEADO'] = BLOQUEADO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['EMAIL'] = EMAIL;

     *         $dados[IDUSUARIO]['EMAIL_VERIFICADO'] = EMAIL_VERIFICADO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['NOME'] = NOME;

     *         $dados[IDUSUARIO]['SENHA'] = SENHA;
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     *         $dados[IDUSUARIO]['TIPO'] = TIPO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['PAPEL'] = PAPEL;

     *         $dados[IDUSUARIO]['DATA_CADASTRO'] = DATA_CADASTRO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['DATA_BLOQUEIO'] = DATA_BLOQUEIO;

     *         $dados[IDUSUARIO]['MOTIVO_BLOQUEIO'] = MOTIVO_BLOQUEIO;

     * @author Diogo Bratti

     * @created 25/08/2009

     */

    public function pesquisaEmails($p_email_usuario = null){

        //sem controle de permissao para poder listar os usuarios na tela de login

//        if (!$this->util-

>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_SUPERVISOR,PAPEL_USUAR

IO))) return;

        $sql = "";

        $sql .= "select U.IDUSUARIO, U.BLOQUEADO, U.EMAIL, U.EMAIL_VERIFICADO, 

U.NOME, U.SENHA, U.TIPO, U.PAPEL, ";

        $sql .=         "U.DATA_CADASTRO, U.DATA_BLOQUEIO, U.MOTIVO_BLOQUEIO";

        $sql .= " from " . T_USUARIO . " U ";

        $dados = null;

        if(!empty($p_email_usuario)){

            $sql .=     "where U.EMAIL = ? ";
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            $dados[] = strtolower(trim($p_email_usuario));

        }

        $sql .= "order by U.NOME asc;";

        $query = $this->db->query($sql,$dados);

        $dados = null;

        if($query->num_rows() > 0){

            foreach ($query->result() as $row) {

                $dados[$row->IDUSUARIO]['IDUSUARIO'] = $row->IDUSUARIO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['BLOQUEADO'] = ($row->BLOQUEADO == 1);

                $dados[$row->IDUSUARIO]['EMAIL'] = $row->EMAIL;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['EMAIL_VERIFICADO'] = ($row-

>EMAIL_VERIFICADO == 1);

                $dados[$row->IDUSUARIO]['NOME'] = $row->NOME;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['SENHA'] = $row->SENHA;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['TIPO'] = $row->TIPO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['PAPEL'] = $row->PAPEL;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['DATA_CADASTRO'] = $row->DATA_CADASTRO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['DATA_BLOQUEIO'] = $row->DATA_BLOQUEIO;

                $dados[$row->IDUSUARIO]['MOTIVO_BLOQUEIO'] = $row-

>MOTIVO_BLOQUEIO;

            }
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        }

        return $dados;

    }

    /**

     * Efetua o login caso os dados estejam corretos.

     * Cria as variaveis de sessao do usuario.

     *

     * Se nenhum usuario for encontrado sera retornado NULL.

     *

     * @param $p_email

     * @param $p_senha (sem nenhuma criptografia)

     * @return REQUISICAO_SUCESSO, caso login foi feito com sucesso.

     * @return EMAIL_INVALIDO, caso email nao exista.

     * @return SENHA_INVALIDA, caso a senha esteja incorreta.

     * @author Diogo Bratti

     * @created 25/08/2009

     */

    function efetuaLogin($p_email, $p_senha){

        $p_email = (!empty($p_email) ? str_replace("'", "''", $p_email) : null);

        $p_senha = (!empty($p_senha) ? str_replace("'", "''", $p_senha) : null);

        $usuario = $this->pesquisaEmails($p_email);
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        if(!empty($usuario)){

            $usuario = array_pop($usuario);

            $senha = md5($p_senha);

            if($usuario['SENHA'] == $senha){

                if(!$usuario['BLOQUEADO']){

                    get_instance()->session->set_userdata('LOGADO', true);

                    get_instance()->session->set_userdata('NOME', $usuario['NOME']);

                    get_instance()->session->set_userdata('PAPEL', $usuario['PAPEL']);

                    get_instance()->session->set_userdata('TIPO', $usuario['TIPO']);

                    get_instance()->session->set_userdata('IDUSUARIO', 

$usuario['IDUSUARIO']);

                    get_instance()->session->set_userdata('EMAIL', $usuario['EMAIL']);

                    $login_antigo = get_instance()->session->userdata('LOGIN_ANTIGO');

                    $login_antigo = ((sizeof($login_antigo) < 3000) ? $login_antigo : "");

                    $teste = stristr($login_antigo, $usuario['EMAIL']);

                    if(empty($teste)){

                        get_instance()->session->set_userdata('LOGIN_ANTIGO', $login_antigo . 

SEPARADOR_LOGIN_ANTIGO . $usuario['EMAIL']);

                    }

                    return REQUISICAO_SUCESSO;

                } else {
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                    //usuario bloqueado

                    return USUARIO_BLOQUEADO;

                }

            } else {

                //senha errada

                return SENHA_INVALIDA;

            }

        } else {

            //usuario inexistente

            return EMAIL_INVALIDO;

        }

    }

    /**

     * Efetua o logout e destroi a sessao.

     *

     * @return REQUISICAO_SUCESSO, caso logou foi feito com sucesso.

     * @author Diogo Bratti

     * @created 25/08/2009

     */

    function efetuaLogout(){

        get_instance()->session->unset_userdata('LOGADO');
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        get_instance()->session->unset_userdata('NOME');

        get_instance()->session->unset_userdata('PAPEL');

        get_instance()->session->unset_userdata('TIPO');

        get_instance()->session->unset_userdata('IDUSUARIO');

        get_instance()->session->unset_userdata('EMAIL');

        return REQUISICAO_SUCESSO;

    }

    /**

     * Altera a senha do usuario informado.

     * 

     * @param $p_id_usuario

     * @param $p_senha

     */

    function mudarSenha($p_id_usuario, $p_senha){

        //utilizado no esquecimento de senha, por isso esta sem controle de permissoes

        //if (!$this->util-

>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_SUPERVISOR,PAPEL_USUAR

IO))) return;

        $sql = "";

        $p_senha = (!empty($p_senha) ? str_replace("'", "''", $p_senha) : null);

        $sql .= "UPDATE " . T_USUARIO . " SET `SENHA` = '" . md5($p_senha) . "' WHERE 
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`IDUSUARIO` ='" . $p_id_usuario . "' LIMIT 1 ;";

        $query = $this->db->query($sql);

    }

    /**

     * Cadastro de novo usuario.

     *

     * @param $p_dados

     *   $p_dados['NOME'] = nome da pessoa

     *   $p_dados['EMAIL'] = email

     *   $p_dados['SENHA'] = senha do sistema

     *   $p_dados['SENHA2'] = repeticao da senha do sistema

     */

    function salvaUsuarioNovo($p_dados){

        //utilizado no autocadastro, por isso esta sem controle de permissoes

        //if (!$this->util-

>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_USUARIO))) return;

        $retorno = null;

        $retorno[REQUISICAO_DADOS] = '';

        $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = '';

        $sql = "";

        $admin = false;
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        if($p_dados['PAPEL'] == PAPEL_ADMINISTRADOR){

            $administrador = $this->pesquisaAdministrador();

            $admin = (!empty($administrador));

        }

        if(!$admin){

            if(!empty($p_dados['NOME']) && !empty($p_dados['EMAIL']) && !

empty($p_dados['SENHA'])){

                if($p_dados['SENHA'] == $p_dados['SENHA2']){

                        $requisicao = $this->pesquisaEmails($p_dados['EMAIL']);

                        if(empty($requisicao)){

                             try {

                                $this->db->trans_begin();

                                {

                                    $p_dados['NOME'] = (!empty($p_dados['NOME']) ? str_replace("'", 

"''", $p_dados['NOME']) : null);

                                    $p_dados['EMAIL'] = (!empty($p_dados['EMAIL']) ? str_replace("'", 

"''", $p_dados['EMAIL']) : null);

                                    $p_dados['SENHA'] = (!empty($p_dados['SENHA']) ? 

str_replace("'", "''", $p_dados['SENHA']) : null);

                                    $p_dados['TIPO'] = (!empty($p_dados['TIPO']) ? str_replace("'", "''", 

$p_dados['TIPO']) : TIPO_OUTRO);

                                    $p_dados['PAPEL'] = (!empty($p_dados['PAPEL']) ? str_replace("'", 
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"''", $p_dados['PAPEL']) : PAPEL_USUARIO);

                                    $sql = "";

                                    $dados = null;

                                    $sql .= "insert into `" . T_USUARIO . "` (

                                            `IDUSUARIO` ,

                                            `IDBLOQUEADOR` ,

                                            `BLOQUEADO` ,

                                            `EMAIL` ,

                                            `EMAIL_VERIFICADO` ,

                                            `SENHA` ,

                                            `TIPO` ,

                                            `PAPEL` ,

                                            `NOME` ,

                                            `DATA_BLOQUEIO`,

                                            `MOTIVO_BLOQUEIO`

                                            )

                                            values (

                                            NULL,

                                            NULL,

                                            0,

                                            ?,
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                                            0,

                                            ?,

                                            ?,

                                            ?,

                                            ?,

                                            NULL,

                                            NULL";

                                    $sql .= "); ";

                                    $dados[] = $p_dados['EMAIL'];

                                    $dados[] = md5($p_dados['SENHA']);

                                    $dados[] = $p_dados['TIPO'];

                                    $dados[] = $p_dados['PAPEL'];

                                    $dados[] = $p_dados['NOME'];

                                    $this->db->query($sql,$dados);

        //                            $sql = "";

        //                            $sql .= "select IDUSUARIO from USUARIO where IDUSUARIO is 

null;";

        //                            $retorno[REQUISICAO_DADOS]['IDUSUARIO'] = $this->db-

>query($sql)->row()->IDUSUARIO;

                                }

                                $this->db->trans_commit();
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                            } catch (Exception $e2) {

                                // transação desfeita

                                $this->db->trans_rollback();

                                throw new Exception($e2->getMessage());

                            }

                            $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = REQUISICAO_SUCESSO;

                        } else {

                            //e-mail ja existente

                            $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = REQUISICAO_FALHA;

                            $retorno[REQUISICAO_DADOS] = EMAIL_INVALIDO;

                        }

                } else {

                    //senhas diferentes

                    $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = REQUISICAO_FALHA;

                    $retorno[REQUISICAO_DADOS] = SENHA_INVALIDA;

                }

            } else {

                //campos obrigatorios estao nulos

                $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = REQUISICAO_FALHA;

                $retorno[REQUISICAO_DADOS] = CAMPOS_INVALIDOS;
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            }

        } else {

            //ja existe um admin

            $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = REQUISICAO_FALHA;

            $retorno[REQUISICAO_DADOS] = ADMIN_EXISTENTE;

        }

        return $retorno;

    }

    /**

     * Atualiza o cadastro de um usuario.

     *

     * @param $p_dados

     *   $p_dados['IDUSUARIO'] = id

     *   $p_dados['NOME'] = nome da pessoa

     *   $p_dados['EMAIL'] = email

     *   $p_dados['SENHA'] = senha do sistema

     *   $p_dados['SENHA2'] = repeticao da senha do sistema

     *   $p_dados['BLOQUEADO'] = se esta bloqueado ou nao

     *   $p_dados['MOTIVO_BLOQUEIO'] = motivo do bloqueio

     */

    function salvaUsuario($p_dados){
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        if (!$this->util-

>temPermissao(array(PAPEL_ADMINISTRADOR,PAPEL_SUPERVISOR,PAPEL_USUAR

IO))) return;

        $retorno = null;

        $retorno[REQUISICAO_DADOS] = '';

        $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = '';

        $sql = "";

        $admin = false;

        if($p_dados['PAPEL'] == PAPEL_ADMINISTRADOR){

            $administrador = $this->pesquisaAdministrador();

            if(!empty($administrador)){

                $administrador = array_keys($administrador);

                $eu = null;

                $eu[] = $p_dados['IDUSUARIO'];

                $administrador = array_diff($administrador, $eu);

                $admin = (!empty($administrador));

            }

        }

        if(!$admin){

            if(!empty($p_dados['IDUSUARIO']) && !empty($p_dados['NOME']) && !

empty($p_dados['EMAIL']) && !empty($p_dados['SENHA'])){
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                if($p_dados['SENHA'] == $p_dados['SENHA2']){

                        $requisicao = $this->pesquisaEmails(false, $p_dados['EMAIL']);

                        if(empty($requisicao) || !empty($requisicao[$p_dados['IDUSUARIO']])){

                             try {

                                $this->db->trans_begin();

                                {

                                    $p_dados['IDUSUARIO'] = (!empty($p_dados['IDUSUARIO']) ? 

str_replace("'", "''", $p_dados['IDUSUARIO']) : null);

                                    $p_dados['NOME'] = (!empty($p_dados['NOME']) ? str_replace("'", 

"''", $p_dados['NOME']) : null);

                                    $p_dados['EMAIL'] = (!empty($p_dados['EMAIL']) ? str_replace("'", 

"''", $p_dados['EMAIL']) : null);

                                    $p_dados['SENHA'] = (!empty($p_dados['SENHA']) ? 

str_replace("'", "''", $p_dados['SENHA']) : null);

                                    $p_dados['TIPO'] = (!empty($p_dados['TIPO']) ? str_replace("'", "''", 

$p_dados['TIPO']) : null);

                                    $p_dados['PAPEL'] = (!empty($p_dados['PAPEL']) ? str_replace("'", 

"''", $p_dados['PAPEL']) : null);

                                    $p_dados['BLOQUEADO'] = (!empty($p_dados['BLOQUEADO']));

                                    $p_dados['MOTIVO_BLOQUEIO'] = (!

empty($p_dados['MOTIVO_BLOQUEIO']) ? str_replace("'", "''", 

$p_dados['MOTIVO_BLOQUEIO']) : null);
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                                    $p_dados['SENHA2'] = trim($p_dados['SENHA']);

                                    $p_dados['SENHA'] = ((trim($requisicao[$p_dados['IDUSUARIO']]

['SENHA']) != trim($p_dados['SENHA2'])) ? md5($p_dados['SENHA']) : 

$p_dados['SENHA']);

                                    $id_sessao = get_instance()->session->userdata('IDUSUARIO');

                                    $sql = "";

                                    $dados = null;

                                    $sql .= "update `" . T_USUARIO . "` set

                                            `IDBLOQUEADOR` = ?,

                                            `BLOQUEADO` = ?,

                                            `EMAIL` = ?,

                                            `SENHA` = ?,

                                            `TIPO` = ?,

                                            `PAPEL` = ?,

                                            `NOME` = ?,

                                            `MOTIVO_BLOQUEIO` = ?

                                            where IDUSUARIO = ?";

                                    $dados[] = get_instance()->session->userdata('IDUSUARIO');

                                    $dados[] = $p_dados['BLOQUEADO'];

                                    $dados[] = $p_dados['EMAIL'];

                                    $dados[] = $p_dados['SENHA'];
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                                    $dados[] = $p_dados['TIPO'];

                                    $dados[] = $p_dados['PAPEL'];

                                    $dados[] = $p_dados['NOME'];

                                    $dados[] = $p_dados['MOTIVO_BLOQUEIO'];

                                    $dados[] = $p_dados['IDUSUARIO'];

                                    $this->db->query($sql,$dados);

                                }

                                $this->db->trans_commit();

                            } catch (Exception $e2) {

                                // transação desfeita

                                $this->db->trans_rollback();

                                throw new Exception($e2->getMessage());

                            }

                            $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = REQUISICAO_SUCESSO;

                        } else {

                            //e-mail ja existente

                            $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = REQUISICAO_FALHA;

                            $retorno[REQUISICAO_DADOS] = EMAIL_INVALIDO;

                        }

                } else {
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                    //senhas diferentes

                    $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = REQUISICAO_FALHA;

                    $retorno[REQUISICAO_DADOS] = SENHA_INVALIDA;

                }

            } else {

                //campos obrigatorios estao nulos

                $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = REQUISICAO_FALHA;

                $retorno[REQUISICAO_DADOS] = CAMPOS_INVALIDOS;

            }

        } else {

            //ja existe um admin

            $retorno[REQUISICAO_RESULTADO] = REQUISICAO_FALHA;

            $retorno[REQUISICAO_DADOS] = ADMIN_EXISTENTE;

        }

        return $retorno;

    }

}

?>

 16.4.18 system/application/model/usuario/usuario_papel.php  

<?php
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    class Usuario_Papel extends Model {

        public $USUARIO          = PAPEL_USUARIO;

        public $SUPERVISOR       = PAPEL_SUPERVISOR;

        public $ADMINISTRADOR    = PAPEL_ADMINISTRADOR;

        public $tipos;

function Usuario_Papel()

{

parent::Model();

        //i18n (internacionalizacao)

        $this->lang->load('usuario');

        $this->tipos = array(

                PAPEL_USUARIO  => $this->lang->line('m_usuario_papel_a_usuario'),

                PAPEL_SUPERVISOR  => $this->lang->line('m_usuario_papel_a_supervisor'),

                PAPEL_ADMINISTRADOR  => $this->lang-

>line('m_usuario_papel_a_administrador')

            );

}

        public function getDescricao($tipo)

        {
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            return $this->tipos[$tipo];

        }

    }

?>

 16.4.19 system/application/model/usuario/usuario_tipo.php  

<?php

    class Usuario_Tipo extends Model {

        public $INVESTIDOR      = TIPO_INVESTIDOR;

        public $GOVERNO         = TIPO_GOVERNO;

        public $CORRETORA       = TIPO_CORRETORA;

        public $OUTRO           = TIPO_OUTRO;

        public $tipos;

function Usuario_Tipo()

{

parent::Model();

        //i18n (internacionalizacao)

        $this->lang->load('usuario');

        $this->tipos = array(
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                TIPO_INVESTIDOR  => $this->lang->line('m_usuario_tipo_a_investidor'),

                TIPO_GOVERNO  => $this->lang->line('m_usuario_tipo_a_governo'),

                TIPO_CORRETORA  => $this->lang->line('m_usuario_tipo_a_corretora'),

                TIPO_OUTRO  => $this->lang->line('m_usuario_tipo_a_outro')

            );

}

        public function getDescricao($tipo)

        {

            return $this->tipos[$tipo];

        }

    }

?>

 16.4.20 system/application/views/view_principal.php  

<?php

echo doctype('xhtml1-trans') . "\n";

$meta = array(

        array('name' => 'robots',           'content' => 'no-cache'),

        array('name' => 'description',      'content' => ''),

        array('name' => 'keywords',         'content' => ''),

        array('name' => 'pragma',           'content' => 'no-cache'),
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        array('name' => 'Author',           'content' => DIOGO_NOME),

        array('name' => 'revisit-after',    'content' => '1'),

        array('name' => 'resource-type',    'content' => 'document'),

        array('name' => 'classification',   'content' => ''),

        array('name' => 'doc-class',        'content' => 'Working Draft'),

        array('name' => 'language',         'content' => $this->lang->line('geral_lang_class')),

        array('name' => 'Content-type',     'content' => 'text/html; charset=utf-8',             'type' 

=> 'equiv'),

        array('name' => 'Content-Language', 'content' => $this->lang-

>line('geral_lang_class'))

    );

    

?>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

    <?php echo meta($meta); ?>

    <script type="text/javascript">

        var VIEWS_URL = "<?php echo VIEWS_URL; ?>";

        var JS_LIBRARIES_URL = "<?php echo JS_LIBRARIES_URL; ?>";

        var LIBRARIES_URL = "<?php echo LIBRARIES_URL; ?>";

        var URL = "<?php echo URL; ?>";
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        var logado = "<?php echo $this->session->userdata('LOGADO'); ?>";

        var papel = "<?php echo $this->session->userdata('PAPEL'); ?>";

        var tipo_usuario = "<?php echo $this->session->userdata('TIPO'); ?>";

        var id_usuario = "<?php echo $this->session->userdata('IDUSUARIO'); ?>";

        var nome_usuario = "<?php echo $this->session->userdata('NOME'); ?>";

        var email_usuario = "<?php echo $this->session->userdata('EMAIL'); ?>";

        var usuario_tipo = <?php echo (!empty($usuario_tipo)?$usuario_tipo:'""');  ?>;

        var usuario_papel = <?php echo (!empty($usuario_papel)?$usuario_papel:'""');  ?>;

        var lista_usuario_login = <?php echo (!empty($emails)?$emails:'""');  ?>;

        var PAPEL_ADMINISTRADOR = "<?php echo PAPEL_ADMINISTRADOR; ?>";

        var PAPEL_SUPERVISOR = "<?php echo PAPEL_SUPERVISOR; ?>";

        var PAPEL_USUARIO = "<?php echo PAPEL_USUARIO; ?>";

        var TIPO_INVESTIDOR = "<?php echo TIPO_INVESTIDOR; ?>";

        var TIPO_GOVERNO = "<?php echo TIPO_GOVERNO; ?>";

        var TIPO_CORRETORA = "<?php echo TIPO_CORRETORA; ?>";

        var TIPO_OUTRO = "<?php echo TIPO_OUTRO; ?>";

        var MSG_CARREGANDO = "<?php echo $this->lang->line('geral_carregando'); ?>";

        var PAGINACAO_REGISTROS_INICIO = <?php echo 

PAGINACAO_REGISTROS_INICIO; ?>;

        var PAGINACAO_REGISTROS_FIM = <?php echo PAGINACAO_REGISTROS_FIM; 

?>;
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        var PAGINACAO_HOME_INICIO = <?php echo PAGINACAO_HOME_INICIO; ?>;

        var PAGINACAO_HOME_FIM = <?php echo PAGINACAO_HOME_FIM; ?>;

        var CAMPOS_INVALIDOS = "<?php echo CAMPOS_INVALIDOS; ?

>";EMPRESA_EMAIL

        var EMPRESA_EMAIL = "<?php echo EMPRESA_EMAIL; ?>";

        var EMAIL_INVALIDO = "<?php echo EMAIL_INVALIDO; ?>";

        var EMAIL_SENHA_INVALIDA = "<?php echo EMAIL_SENHA_INVALIDA; ?>";

        var ADMIN_EXISTENTE = "<?php echo ADMIN_EXISTENTE; ?>";

        var SENHA_INVALIDA = "<?php echo SENHA_INVALIDA; ?>";

        var USUARIO_BLOQUEADO = "<?php echo USUARIO_BLOQUEADO; ?>";

        var TIPO_ALERTA = "<?php echo TIPO_ALERTA; ?>";

        var TIPO_COMUNICADO = "<?php echo TIPO_COMUNICADO; ?>";

        var TIPO_EMAIL = "<?php echo TIPO_EMAIL; ?>";

        var MOEDA_REAL = "<?php echo MOEDA_REAL; ?>";

        var mensagem_erro = "<?php echo $this->lang->line('geral_mensagem_erro'); ?>";

        var mensagem_erro_cliente_invalido = "<?php echo $this->lang-

>line('geral_mensagem_erro_cliente_invalido'); ?>";

        var mensagem_erro_falha_conexao = "<?php echo $this->lang-

>line('geral_mensagem_erro_falha_conexao'); ?>";

        var mensagem_erro_permissao = "<?php echo $this->lang-

>line('geral_mensagem_erro_permissao'); ?>"

        var titulo_mensagem_erro = "<?php echo $this->lang-
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>line('geral_titulo_mensagem_erro'); ?>";

        var titulo_mensagem_falha = "<?php echo $this->lang-

>line('geral_titulo_mensagem_falha'); ?>";

        var principal_abas = 'principal_abas';

        var win_login;

    </script>

    <style>

        #loading-mask{

            position:absolute;

            left:0;

            top:0;

            width:100%;

            height:100%;

            z-index:20000;

            background-color:white;

        }

        #loading{

            position:absolute;

            left:45%;

            top:40%;

            padding:2px;
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            z-index:20001;

            height:auto;

        }

        #loading a {

            color:#225588;

        }

        #loading .loading-indicator{

            background:white;

            color:#444;

            font:bold 13px tahoma,arial,helvetica;

            padding:10px;

            margin:0;

            height:auto;

        }

        #loading-msg {

            font: normal 10px arial,tahoma,sans-serif;

        }

    </style>

    <link rel="shortcut icon" href="<?php echo IMAGENS_URL; ?>icone.gif" 
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type="image/vnd.microsoft.icon" />

    <title><?php echo $this->lang->line('geral_titulo_ws'); ?></title>

</head>

<body>

    <div id="loading-mask" style=""></div>

    <div id="loading">

        <div id="loading-ind" class="loading-indicator">

        <?php echo APLICACAO_NOME; ?><br>

            <img id="loading-image" src="<?php echo IMAGENS_EXT_URL; ?

>ajax_indicator.gif" width="32" height="32" style="margin-left:8px; margin-

right:8px;float:left;vertical-align:top;"/><br>

            <span id="loading-msg"><?php echo $this->lang-

>line('geral_carregando_estilos_imagens'); ?></span>

        </div>

    </div>

    <script type="text/javascript">document.getElementById('loading-msg').innerHTML = '<?

php echo $this->lang->line('geral_carregando_componentes'); ?>';</script>

    <link type='text/css' href='<?php echo CSS_URL; ?>tudo.css' rel='stylesheet' 
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media='screen' />

    <script type="text/javascript">document.getElementById('loading-msg').innerHTML = '<?

php echo $this->lang->line('geral_carregando_componentes'); ?>';</script>

    <link type='text/css' href='<?php echo CSS_URL; ?>ux/ux-all.css' rel='stylesheet' 

media='screen' />

    <script type="text/javascript">document.getElementById('loading-msg').innerHTML = '<?

php echo $this->lang->line('geral_carregando_componentes'); ?>';</script>

    <script src="<?php echo JS_LIBRARIES_URL; ?>tudo.js"></script>

    <?php /*

    <script type="text/javascript">document.getElementById('loading-msg').innerHTML = '<?

php echo $this->lang->line('geral_carregando_componentes'); ?>';</script>

    <script type="text/javascript" src="<?php echo JS_LIBRARIES_URL; ?>ux/ux-

all.js"></script>

     */ ?>

    

    <script type="text/javascript">document.getElementById('loading-msg').innerHTML = '<?

php echo $this->lang->line('geral_carregando_componentes'); ?>';</script>

    <script src="<?php echo VIEWS_URL; ?>usuario/usuario.js"></script>
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    <script type="text/javascript">document.getElementById('loading-msg').innerHTML = '<?

php echo $this->lang->line('geral_carregando_componentes'); ?>';</script>

    <script src="<?php echo VIEWS_URL; ?>acao/acao.js"></script>

    

    <script type="text/javascript">document.getElementById('loading-msg').innerHTML = '<?

php echo $this->lang->line('geral_carregando_componentes'); ?>';</script>

    <script src="<?php echo VIEWS_URL; ?>corretora/corretora.js"></script>

    <script type="text/javascript">document.getElementById('loading-msg').innerHTML = '<?

php echo $this->lang->line('geral_carregando_aplicacao'); ?>';</script>

    <script type="text/javascript" src="<?php echo VIEWS_URL; ?>principal.js"></script>

    <script type="text/javascript">

        Ext.onReady(function(){

              Ext.QuickTips.init();

            // turn on validation errors beside the field globally

            Ext.form.Field.prototype.msgTarget = 'side';

            //Define o estado global de acordo com informacoes passadas por cookies

            Ext.state.Manager.setProvider(new Ext.state.CookieProvider());
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            if(logado){

                iniciaAplicacao();

            } else {

                pedirLogin();

            }

            // eliminate the loading indicators

            var loading=document.getElementById("loading");

            if(loading)document.body.removeChild(loading);

            // eliminate the loading mask so application shows

            var mask=document.getElementById("loading-mask");

            if(mask)document.body.removeChild(mask);

        });

    </script>

    

</body>

</html>
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 16.4.21 system/application/views/_css/geral.css  

/* 

    Document   : floripa

    Created on : 17/07/2009, 12:05:07

    Author     : Diogo

*/

.span_prioridade_cor_verde{

    color:#006000;

}

.span_prioridade_cor_amarela{

    color:#BF9000;

}

.span_prioridade_cor_vermelha, .span_chamado_categoria_cor_vermelha{

    color:#BF0000;

}

.div_acesso_rapido_emails, .div_acesso_rapido_comunicados{

    font-size:12px;

    padding-top:2px;

    padding-left:4px;

    padding-bottom:2px;

}
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.div_acesso_rapido_atalhos, .div_acesso_rapido_configuracoes{

    font-size:12px;

    padding-top:2px;

    padding-left:4px;

    padding-bottom:2px;

    line-height:20px;

}

.label_filtro_chamado{

    font-size:10px;

    padding-left:4px;

}

.label_detalhe_mensagem{

    padding-left:10px;

}

.corpo_detalhe_mensagem{

    padding:5px;

}

.tf_link{

    text-decoration:underline;

    color:#0000FF;

    cursor:pointer;
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}

.detalhe_email div{

    overflow: visible;

}

.lista_usuarios_conteudo div {

    overflow: visible;

}

.lista_usuarios_opcoes div {

    overflow: visible;

}

.cadastro_usuario div {

    overflow: visible;

}

.com_scroll div {

    overflow: visible;

}

.acesso_rapido_conteudo div {

    overflow: visible;

}

/* FILE UPLOAD INICIO */

.upload-icon {
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    background: url('../_imagens/ext/icons/fam/image_add.png') no-repeat 0 0 !important;

}

#fi-button-msg {

    border: 2px solid #ccc;

    padding: 5px 10px;

    background: #eee;

    margin: 5px;

    float: left;

}

.x-form-file-wrap {

    position: relative;

    height: 22px;

}

.x-form-file-wrap .x-form-file {

position: absolute;

right: 0;

-moz-opacity: 0;

filter:alpha(opacity: 0);

opacity: 0;

z-index: 2;

    height: 22px;
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}

.x-form-file-wrap .x-form-file-btn {

position: absolute;

right: 0;

z-index: 1;

}

.x-form-file-wrap .x-form-file-text {

    position: absolute;

    left: 0;

    z-index: 3;

    color: #777;

}

/* FILE UPLOAD FIM */

 16.4.22 system/application/views/_css/tudo.css  

<?php

require_once('../../config/constantes.php');

header('Content-type: text/css');

header('Cache-control: must-revalidate');

header('Expires: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s', time() + 604800) . ' GMT');

require_once ('ext-all.css');
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require_once ('geral.css');

?>

 16.4.23 system/application/views/acao/acao.js  

<?php

require_once('../../config/constantes.php');

header('Content-type: text/javascript');

header('Cache-control: must-revalidate');

header('Expires: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s', time() + 604800) . ' GMT');

require_once ('cotacao_dia.js');

require_once ('acao_detalhes.js');

require_once ('acoes_lista.js');

?>

 16.4.24 system/application/views/acao/acao_detalhes.js  

/**

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

 * @created 17/07/2009

 */

/**

 * Funcao que cria e exibe uma aba com os detalhes de uma acao.
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 *

 * @param obj -> Record passado atraves de uma linha de um grid de acoes

 * @param componente_nome -> utilizado no adicionaAba

 * @param p_id_acao -> id do chamado caso obj seja nulo

 */

function exibeAcaoDetalhes(obj,componente_nome, p_id_acao){

    if(obj != null){

        p_id_acao = obj.data.IDACAO;

    }

    var formulario;

    Ext.QuickTips.init();

    // turn on validation errors beside the field globally

    Ext.form.Field.prototype.msgTarget = 'side';

    var endereco = new String(URL + 'index.php/controller_acao/detalhar_acao/' + 

p_id_acao);

    Ext.Ajax.request({

       url: endereco,

       method: 'POST',

       waitMsg: MSG_CARREGANDO,
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       success: function(response, opts) {

              var resposta = Ext.decode(response.responseText);

                formulario =  new Ext.FormPanel({

                    labelAlign: 'top',

                    title: 'Detalhes da A&ccedil;&atilde;o ' + p_id_acao,

                    layout: 'anchor',

                    height: 720,

//                    autoScroll: true,

//                    cls: 'com_scroll',

                    waitMsgTarget: true,

                    items: [{

                        title: 'Dados da A&ccedil;&atilde;o',

                        layout:'column',

                        items: [{

                            columnWidth: 0.5,

                            layout: 'form',

                            border: false,

                            bodyStyle:'padding:5px',

                            items: [new Ext.form.Checkbox({

                                  name: 'ATIVO',

                                  boxLabel: 'Ativo',
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                                  checked: (resposta.ATIVO.toUpperCase() == "SIM"),

                                  readOnly: true

                            }),{

                                xtype:'textfield',

                                fieldLabel: 'C&oacute;digo',

                                name: 'CODIGO',

                                allowBlank:false,

                                value: resposta.CODIGO,

                                readOnly: true

                            },{

                                xtype:'textfield',

                                fieldLabel: 'Nome',

                                name: 'NOME',

                                allowBlank:false,

                                value: resposta.NOME,

                                readOnly: true

                            }]

                        },{

                            columnWidth: 0.5,

                            layout: 'form',

                            border: false,
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                            bodyStyle:'padding:5px',

                            items: [{

                                xtype:'textfield',

                                fieldLabel: 'Cota&ccedil;&atilde;o Atual',

                                name: 'COTACAO_ATUAL',

                                allowBlank:false,

                                value: resposta.COTACAO_ATUAL,

                                readOnly: true

                            },{

                                xtype:'textfield',

                                fieldLabel: '&Uacute;ltimo JSCP',

                                name: 'ULTIMO_JSCP',

                                allowBlank:false,

                                value: resposta.ULTIMO_JSCP,

                                readOnly: true

                            },{

                                xtype:'textfield',

                                fieldLabel: '&Uacute;ltimo Dividendo',

                                name: 'ULTIMO_DIVIDENDO',

                                allowBlank:false,

                                value: resposta.ULTIMO_DIVIDENDO,
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                                readOnly: true

                            }]

                        }, {

                            title: 'Cota&ccedil;&atilde;o',

                            columnWidth: 1,

                            border: false,

                            height: 500,

                            layout:'fit',

                            items: cotacaoDia(resposta.DADOS_COTACAO_DIA)

                        }]

                    }]

                });

                adicionaAba(componente_nome,'aba_acao_' + p_id_acao,'A&ccedil;&atilde;o ' + 

p_id_acao,formulario,false);

       },

   failure: function(response, opts) {

      Ext.MessageBox.alert(titulo_mensagem_erro,mensagem_erro + response.status);

   }

});

}
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 16.4.25 system/application/views/acao/acoes_lista.js  

/**

 * Conteudo da aba LISTAGEM DE ACOES

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

 * @created 28/08/2009

 */

var AcoesDataStore;

var acoes_lista_west;

function exibeAcaoLista(){

    var titulo;

    var AcoesColumnModel;

    var AcoesListingEditorGrid;

    var pagingBar;

    var cbb_filtro_generico_opcao;

    var tf_filtro_generico;

    var filtro_generico;

    var acoes_lista_center;

    var acoes_lista;

    titulo = 'A&ccedil;&otilde;es';
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    var acoes_colunas_hidden = new Array();

    var lista_botoes;

    function aplicaFiltro(){

        AcoesDataStore.load({ params: acoes_lista_west.getForm().getValues() });

    }

//inicio da definicao de permissoes

//colunas: IDACAO, CODIGO, NOME, COTACAO_ATUAL, ATIVO

    if(temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR))){

        acoes_colunas_hidden = [false, false, false, false, false];

        lista_botoes = [{

            text: 'Ver Detalhes',

            handler: function(button, event){

                var sm = AcoesListingEditorGrid.getSelectionModel();

                var rec = sm.getSelected();

                exibeAcaoDetalhes(rec,principal_abas);

            }

//        },{

//            text: 'Nova Ação',

//            handler: function(button, event){
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//                cadastraAcaoNovo(principal_abas);

//            }

        }];

    } else {

        lista_botoes = [{

            text: 'Ver Detalhes',

            handler: function(button, event){

                var sm = AcoesListingEditorGrid.getSelectionModel();

                var rec = sm.getSelected();

                exibeAcaoDetalhes(rec,principal_abas);

            }

//        },{

//            text: 'Nova Ação',

//            handler: function(button, event){

//                cadastraAcaoNovo(principal_abas);

//            }

        }];

        acoes_colunas_hidden = [false, false, false, false, false];

    }

//fim da definicao de permissoes

//inicio de filtros genericos
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//primeiro combobox (escolha do filtro)

cbb_filtro_generico_opcao = new Ext.form.ComboBox({

                            name: 'opcao_filtro',

                            hiddenId:'opcao_filtro_hidden',

                            hiddenName:'opcao_filtro_hidden',

                            store: new Ext.data.ArrayStore({

                                fields: ['opcao_filtro_valor', 'opcao_filtro_texto'],

                                data : [['NOME','Nome'], ['CODIGO','Código']]

                            }),

                            valueField:'opcao_filtro_valor',

                            displayField:'opcao_filtro_texto',

                            typeAhead: true,

                            mode: 'local',

                            forceSelect: false,

                            triggerAction: 'all',

                            emptyText:'Opções de Filtro',

                            selectOnFocus:true,

                            allowBlank: false,

                            anchor: '90%'

                        });

//listener do primeiro combobox
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cbb_filtro_generico_opcao.on('select', function() {

    tf_filtro_generico.setVisible(false);

    tf_filtro_generico. reset();

    tf_filtro_generico.setDisabled(true);

    switch(cbb_filtro_generico_opcao.getValue()){

        case 'NOME':

        case 'CODIGO':

            tf_filtro_generico.setDisabled(false);

            tf_filtro_generico.setVisible(true);

            tf_filtro_generico.focus(true);

            break;

    }

});

tf_filtro_generico =  new Ext.form.TextField({

            name: 'tf_filtro',

            emptyText: 'Filtro',

            minLength : 1,

            maxLength: 50,

            selectOnFocus: true,
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            allowBlank: true,

            hidden: true,

            anchor : '95%'

      });

//fim de filtros genericos

//inicio da definicao do grid

var url_store = URL + 'index.php/controller_acao/listar_acoes/';

  AcoesDataStore = new Ext.data.GroupingStore({

      baseParam: {

        start: PAGINACAO_REGISTROS_INICIO,

        limit: PAGINACAO_REGISTROS_FIM

      },

      proxy: new Ext.data.HttpProxy({

                url: url_store,

                method: 'POST'

            }),

      reader: new Ext.data.JsonReader({

        root: 'results',

        totalProperty: 'total'

      },[

        {name: 'IDACAO', type: 'int', mapping: 'IDACAO'},
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        {name: 'CODIGO', type: 'string', mapping: 'CODIGO'},

        {name: 'NOME', type: 'string', mapping: 'NOME'},

        {name: 'ATIVO', type: 'string', mapping: 'ATIVO'},

        {name: 'COTACAO_ATUAL', type: 'string', mapping: 'COTACAO_ATUAL'},

        {name: 'DATA_CADASTRO', type: 'string', mapping: 'DATA_CADASTRO'}

      ]),

      sortInfo:{field: 'NOME', direction: "ASC"},

      remoteSort: false,

      groupField:'ATIVO',

      autoload: true

    });

  AcoesColumnModel = new Ext.grid.ColumnModel(

    [{

        header: '#',

        readOnly: true,

        id: 'IDACAO',

        dataIndex: 'IDACAO',

        width: 25,

        sortable: true,

        hidden: acoes_colunas_hidden[0]
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      },{

        header: 'C&oacute;digo',

        dataIndex: 'CODIGO',

        width: 80,

        readOnly: true,

        sortable: true,

        hidden: acoes_colunas_hidden[1],

        align:'left'

      },{

        header: 'Nome',

        dataIndex: 'NOME',

        width: 80,

        readOnly: true,

        sortable: true,

        hidden: acoes_colunas_hidden[2],

        align:'left'

      },{

        header: 'Cota&ccedil;&atilde;o Atual',

        dataIndex: 'COTACAO_ATUAL',

        width: 50,

        readOnly: true,
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        sortable: true,

        hidden: acoes_colunas_hidden[3],

        align:'center'

      },{

        header: 'Ativo',

        dataIndex: 'ATIVO',

        width: 40,

        sortable: true,

        align:'center',

        hidden: acoes_colunas_hidden[4],

        readOnly: true

    }]

 );

    AcoesColumnModel.defaultSortable= true;

pagingBar = new Ext.PagingToolbar({

        pageSize: PAGINACAO_REGISTROS_FIM,

        store: AcoesDataStore,

        displayInfo: true,

          beforePageText: 'P&aacute;gina',

304



          afterPageText: 'de {0}',

          displayMsg: 'Mostrando acoes {0} - {1} de {2}',

          emptyMsg: "N&atilde;o h&aacute; usu&aacute;rios para serem exibidos.",

          firstText: 'Retornar &agrave; primeira p&aacute;gina.',

          lastText: 'Ir para a &uacute;ltima p&aacute;gina.',

          nextText: 'Pr&oacute;xima P&aacute;gina',

          prevText: 'P&aacute;gina Anterior',

          refreshText: 'Atualizar'

    });

  AcoesListingEditorGrid =  new Ext.grid.EditorGridPanel({

      id: 'AcoesListingEditorGrid',

      store: AcoesDataStore,

      cm: AcoesColumnModel,

      enableColLock:false,

      view: new Ext.grid.GroupingView({

          forceFit: true,

          groupTextTpl: '{text} ({[values.rs.length]} {[values.rs.length > 1 ? "itens" : "item"]})'

      }),

      selModel: new Ext.grid.RowSelectionModel({

                    singleSelect: true

                }),
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      autoExpandColumn: 'NOME',

      buttons: lista_botoes,

      bbar: pagingBar,

      buttonAlign: 'center'

    });

    function dblclickHandler(grid, rowIndex, e){

        var sm = grid.getSelectionModel();

        var rec = sm.getSelected();

        //a criacao da aba eh feita na funcao abaixo

        exibeAcaoDetalhes(rec,principal_abas);

    }

  AcoesListingEditorGrid.addListener('rowdblclick', dblclickHandler);

  AcoesDataStore.load({

    params: {

    },

    callback: function(r, options, success){
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    }

  });

  AcoesDataStore.setDefaultSort('NOME', 'ASC');

//fim da definicao do grid

//inicio da definicao da estrutura exibida

filtro_generico = {

                title:'Filtros Gen&eacute;ricos',

                autoScroll:true,

                id: 'acoes_filtros_genericos',

                border:false,

                layout: 'fit',

                width: '100%',

                height: 150,

                items: {

                    layout:'form',

                    defaults: {border: 0},

                    hideLabels: true,

                    items: [cbb_filtro_generico_opcao, tf_filtro_generico]
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                },

                buttons:[{

                    text: 'Filtrar',

                    align: 'center',

                    handler: function(b,e){

                        aplicaFiltro();

                    }

                }, {

                    text: 'Tirar Filtros',

                    align: 'center',

                    handler: function(b,e){

                        cbb_filtro_generico_opcao.reset();

                        tf_filtro_generico.setVisible(false);

                        tf_filtro_generico. reset();

                        tf_filtro_generico.setDisabled(true);

                        aplicaFiltro();

                    }

                }]

            };

acoes_lista_west = new Ext.FormPanel({
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            region:'west',

//            id:'acoes_filtros',

            title:'Ferramentas',

            width: 200,

            minSize: 175,

            maxSize: 400,

            collapsible: true,

            cls: 'lista_acoes_opcoes',

            margins: {

                top: 0,

                right: 0,

                bottom: 0,

                left: 0

            },

            //margens qdo collapsed

            cmargins: {

                top: 0,

                right: 0,

                bottom: 0,

                left: 0

            },
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            layout:'vbox',

            items:[filtro_generico],

            autoScroll:true

        });

acoes_lista_center = {

            region: 'center',

            layout:'fit',

            items: AcoesListingEditorGrid // soh carrega os dados a primeira vez

        };

acoes_lista = {

        title: titulo,

        layout:'border',

        //height: 500,

        items: [ acoes_lista_west, acoes_lista_center ]

    };

//fim da definicao da estrutura exibida

    //adicionaAba(principal_abas,'aba_lista_acoes',titulo,acoes_lista,false);

    return acoes_lista;

}
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 16.4.26 system/application/views/acao/cotacao_dia.js  

Ext.chart.Chart.CHART_URL = '<?php echo VIEWS_URL; ?>_flash/charts.swf';

function cotacaoDia(dados_cotacao_dia_dados){

    var dados_cotacao_dia = new Ext.data.JsonStore({

        fields: ['VALOR', 'DATA_CADASTRO'],

//        sortInfo: {

//            field: 'DATA_CADASTRO',

//            direction: 'ASC'

//        },

        data: dados_cotacao_dia_dados

    });

    var cotacao = {

            store: dados_cotacao_dia,

            xtype: 'linechart',

            yField: 'VALOR',

            xField: 'DATA_CADASTRO',

            yAxis: new Ext.chart.NumericAxis({

                labelRenderer: Ext.util.Format.usMoney,

                title: 'Cotação'
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            }),

            xAxis: new Ext.chart.CategoryAxis({

                title: 'Dia'

            }),

            tipRenderer : function(chart, record){

                return MOEDA_REAL + " " + Ext.util.Format.number(record.data.VALOR, 

'0.00').replace('.',',') + ' no dia ' + record.data.DATA_CADASTRO;

            },

            extraStyle: {

               xAxis: {

                    //labelRotation: -90

//                },

//                legend:

//                {

//                    display: 'right',

//                    padding: 5,

//                    font:

//                    {

//                        family: 'Tahoma',

//                        size: 10
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//                    }

                }

            }

        };

    return cotacao;

}

 16.4.27 system/application/views/corretora/corretora.js  

<?php

require_once('../../config/constantes.php');

header('Content-type: text/javascript');

header('Cache-control: must-revalidate');

header('Expires: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s', time() + 604800) . ' GMT');

require_once ('corretora_lista.js');

require_once ('corretora_detalhes.js');

?>

 16.4.28 system/application/views/corretora/corretora _detalhes.js  

/**

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0
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 * @created 17/07/2009

 */

/**

 * Funcao que cria e exibe uma aba com os detalhes de uma corretora.

 *

 * @param obj -> Record passado atraves de uma linha de um grid de corretoras

 * @param componente_nome -> utilizado no adicionaAba

 * @param p_id_corretora -> id do chamado caso obj seja nulo

 */

function exibeCorretoraDetalhes(obj,componente_nome, p_id_corretora){

    if(obj != null){

        p_id_corretora = obj.data.IDCORRETORA;

    }

    var formulario;

    Ext.QuickTips.init();

    // turn on validation errors beside the field globally

    Ext.form.Field.prototype.msgTarget = 'side';

    var endereco = new String(URL + 'index.php/controller_corretora/detalhar_corretora/' + 

p_id_corretora);

    Ext.Ajax.request({
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       url: endereco,

       method: 'POST',

       waitMsg: MSG_CARREGANDO,

       success: function(response, opts) {

              var resposta = Ext.decode(response.responseText);

              resposta = resposta.results;

                formulario =  new Ext.FormPanel({

                    labelAlign: 'top',

                    title: 'Detalhes da Corretora ' + p_id_corretora,

                    height: 800,

                    waitMsgTarget: true,

                    layout: 'form',

                    bodyStyle:'padding:5px',

                    items: [new Ext.form.Checkbox({

                          name: 'ATIVO',

                          boxLabel: 'Ativo',

                          checked: (resposta.ATIVO.toUpperCase() == "SIM"),

                          readOnly: true

                    }),{

                        xtype:'textfield',

                        fieldLabel: 'Nome',
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                        name: 'NOME',

                        allowBlank:false,

                        value: resposta.NOME,

                        readOnly: true

                    },{

                        xtype:'textfield',

                        fieldLabel: 'Mensalidade',

                        name: 'MENSALIDADE',

                        allowBlank:false,

                        value: resposta.MENSALIDADE,

                        readOnly: true

                    },{

                        xtype:'textfield',

                        fieldLabel: 'Valor por Opera&ccedil;&atilde;o',

                        name: 'VALOR_OPERACAO',

                        allowBlank:false,

                        value: resposta.VALOR_OPERACAO,

                        readOnly: true

                    },{

                        xtype:'textfield',

                        fieldLabel: 'Valor da Matr&iacute;cula',
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                        name: 'VALOR_MATRICULA',

                        allowBlank:false,

                        value: resposta.VALOR_MATRICULA,

                        readOnly: true

                    }]

                });

                adicionaAba(componente_nome,'aba_corretora_' + p_id_corretora,'Corretora ' + 

p_id_corretora,formulario,false);

       },

   failure: function(response, opts) {

      Ext.MessageBox.alert(titulo_mensagem_erro,mensagem_erro + response.status);

   }

});

}

 16.4.29 system/application/views/corretora/corretora _lista.js  

/**

 * Conteudo da aba LISTAGEM DE ACOES

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0
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 * @created 28/08/2009

 */

var CorretorasDataStore;

var corretoras_lista_west;

function exibeCorretoraLista(){

    var titulo;

    var CorretorasColumnModel;

    var CorretorasListingEditorGrid;

    var pagingBar;

    var cbb_filtro_generico_opcao;

    var tf_filtro_generico;

    var filtro_generico;

    var corretoras_lista_center;

    var corretoras_lista;

    titulo = 'Corretoras';

    var corretoras_colunas_hidden = new Array();

    var lista_botoes;

    function aplicaFiltro(){

        CorretorasDataStore.load({ params: corretoras_lista_west.getForm().getValues() });

    }
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//inicio da definicao de permissoes

//colunas: IDCORRETORA, NOME, MENSALIDADE, VALOR_OPERACAO, 

VALOR_MATRICULA, ATIVO

    if(temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR))){

        corretoras_colunas_hidden = [false, false, false, false, false, false];

        lista_botoes = [{

            text: 'Ver Detalhes',

            handler: function(button, event){

                var sm = CorretorasListingEditorGrid.getSelectionModel();

                var rec = sm.getSelected();

                exibeCorretoraDetalhes(rec,principal_abas);

            }

//        },{

//            text: 'Nova Ação',

//            handler: function(button, event){

//                cadastraCorretoraNovo(principal_abas);

//            }

        }];

    } else {

        lista_botoes = [{
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            text: 'Ver Detalhes',

            handler: function(button, event){

                var sm = CorretorasListingEditorGrid.getSelectionModel();

                var rec = sm.getSelected();

                exibeCorretoraDetalhes(rec,principal_abas);

            }

//        },{

//            text: 'Nova Corretora',

//            handler: function(button, event){

//                cadastraCorretoraNovo(principal_abas);

//            }

        }];

        corretoras_colunas_hidden = [false, false, false, false, false, false];

    }

//fim da definicao de permissoes

//inicio de filtros genericos

//primeiro combobox (escolha do filtro)

cbb_filtro_generico_opcao = new Ext.form.ComboBox({

                            name: 'opcao_filtro',

                            hiddenId:'opcao_filtro_hidden',

                            hiddenName:'opcao_filtro_hidden',

320



                            store: new Ext.data.ArrayStore({

                                fields: ['opcao_filtro_valor', 'opcao_filtro_texto'],

                                data : [['NOME','Nome']]

                            }),

                            valueField:'opcao_filtro_valor',

                            displayField:'opcao_filtro_texto',

                            typeAhead: true,

                            mode: 'local',

                            forceSelect: false,

                            triggerAction: 'all',

                            emptyText:'Opções de Filtro',

                            selectOnFocus:true,

                            allowBlank: false,

                            anchor: '90%'

                        });

//listener do primeiro combobox

cbb_filtro_generico_opcao.on('select', function() {

    tf_filtro_generico.setVisible(false);

    tf_filtro_generico. reset();

    tf_filtro_generico.setDisabled(true);

    switch(cbb_filtro_generico_opcao.getValue()){
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        case 'NOME':

            tf_filtro_generico.setDisabled(false);

            tf_filtro_generico.setVisible(true);

            tf_filtro_generico.focus(true);

            break;

    }

});

tf_filtro_generico =  new Ext.form.TextField({

            name: 'tf_filtro',

            emptyText: 'Filtro',

            minLength : 1,

            maxLength: 50,

            selectOnFocus: true,

            allowBlank: true,

            hidden: true,

            anchor : '95%'

      });

//fim de filtros genericos

//inicio da definicao do grid
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var url_store = URL + 'index.php/controller_corretora/listar_corretoras/';

  CorretorasDataStore = new Ext.data.GroupingStore({

      baseParam: {

        start: PAGINACAO_REGISTROS_INICIO,

        limit: PAGINACAO_REGISTROS_FIM

      },

      proxy: new Ext.data.HttpProxy({

                url: url_store,

                method: 'POST'

            }),

      reader: new Ext.data.JsonReader({

        root: 'results',

        totalProperty: 'total'

      },[

        {name: 'IDCORRETORA', type: 'int', mapping: 'IDCORRETORA'},

        {name: 'NOME', type: 'string', mapping: 'NOME'},

        {name: 'MENSALIDADE', type: 'string', mapping: 'MENSALIDADE'},

        {name: 'VALOR_OPERACAO', type: 'string', mapping: 'VALOR_OPERACAO'},

        {name: 'VALOR_MATRICULA', type: 'string', mapping: 'VALOR_MATRICULA'},

        {name: 'ATIVO', type: 'string', mapping: 'ATIVO'},

        {name: 'DATA_CADASTRO', type: 'string', mapping: 'DATA_CADASTRO'}
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      ]),

      sortInfo:{field: 'NOME', direction: "ASC"},

      remoteSort: false,

      groupField:'ATIVO',

      autoload: true

    });

  CorretorasColumnModel = new Ext.grid.ColumnModel(

    [{

        header: '#',

        readOnly: true,

        id: 'IDCORRETORA',

        dataIndex: 'IDCORRETORA',

        width: 25,

        sortable: true,

        hidden: corretoras_colunas_hidden[0]

      },{

        header: 'Nome',

        dataIndex: 'NOME',

        width: 80,

        readOnly: true,
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        sortable: true,

        hidden: corretoras_colunas_hidden[1],

        align:'left'

      },{

        header: 'Mensalidade',

        dataIndex: 'MENSALIDADE',

        width: 50,

        readOnly: true,

        sortable: true,

        hidden: corretoras_colunas_hidden[2],

        align:'center'

      },{

        header: 'Valor por opera&ccedil;&atilde;o',

        dataIndex: 'VALOR_OPERACAO',

        width: 50,

        readOnly: true,

        sortable: true,

        hidden: corretoras_colunas_hidden[3],

        align:'center'

      },{

        header: 'Valor da Matr&iacute;cula',
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        dataIndex: 'VALOR_MATRICULA',

        width: 50,

        readOnly: true,

        sortable: true,

        hidden: corretoras_colunas_hidden[4],

        align:'center'

      },{

        header: 'Ativo',

        dataIndex: 'ATIVO',

        width: 40,

        sortable: true,

        align:'center',

        hidden: corretoras_colunas_hidden[5],

        readOnly: true

    }]

 );

    CorretorasColumnModel.defaultSortable= true;

pagingBar = new Ext.PagingToolbar({

        pageSize: PAGINACAO_REGISTROS_FIM,
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        store: CorretorasDataStore,

        displayInfo: true,

          beforePageText: 'P&aacute;gina',

          afterPageText: 'de {0}',

          displayMsg: 'Mostrando corretoras {0} - {1} de {2}',

          emptyMsg: "N&atilde;o h&aacute; usu&aacute;rios para serem exibidos.",

          firstText: 'Retornar &agrave; primeira p&aacute;gina.',

          lastText: 'Ir para a &uacute;ltima p&aacute;gina.',

          nextText: 'Pr&oacute;xima P&aacute;gina',

          prevText: 'P&aacute;gina Anterior',

          refreshText: 'Atualizar'

    });

  CorretorasListingEditorGrid =  new Ext.grid.EditorGridPanel({

      id: 'CorretorasListingEditorGrid',

      store: CorretorasDataStore,

      cm: CorretorasColumnModel,

      enableColLock:false,

      view: new Ext.grid.GroupingView({

          forceFit: true,

          groupTextTpl: '{text} ({[values.rs.length]} {[values.rs.length > 1 ? "itens" : "item"]})'

      }),
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      selModel: new Ext.grid.RowSelectionModel({

                    singleSelect: true

                }),

      autoExpandColumn: 'NOME',

      buttons: lista_botoes,

      bbar: pagingBar,

      buttonAlign: 'center'

    });

    function dblclickHandler(grid, rowIndex, e){

        var sm = grid.getSelectionModel();

        var rec = sm.getSelected();

        //a cricorretora da aba eh feita na funcao abaixo

        exibeCorretoraDetalhes(rec,principal_abas);

    }

  CorretorasListingEditorGrid.addListener('rowdblclick', dblclickHandler);

  CorretorasDataStore.load({
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    params: {

    },

    callback: function(r, options, success){

    }

  });

  CorretorasDataStore.setDefaultSort('NOME', 'ASC');

//fim da definicao do grid

//inicio da definicao da estrutura exibida

filtro_generico = {

                title:'Filtros Gen&eacute;ricos',

                autoScroll:true,

                id: 'corretoras_filtros_genericos',

                border:false,

                layout: 'fit',

                width: '100%',

                height: 150,

                items: {

                    layout:'form',
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                    defaults: {border: 0},

                    hideLabels: true,

                    items: [cbb_filtro_generico_opcao, tf_filtro_generico]

                },

                buttons:[{

                    text: 'Filtrar',

                    align: 'center',

                    handler: function(b,e){

                        aplicaFiltro();

                    }

                }, {

                    text: 'Tirar Filtros',

                    align: 'center',

                    handler: function(b,e){

                        cbb_filtro_generico_opcao.reset();

                        tf_filtro_generico.setVisible(false);

                        tf_filtro_generico. reset();

                        tf_filtro_generico.setDisabled(true);

                        aplicaFiltro();

                    }

                }]
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            };

corretoras_lista_west = new Ext.FormPanel({

            region:'west',

//            id:'corretoras_filtros',

            title:'Ferramentas',

            width: 200,

            minSize: 175,

            maxSize: 400,

            collapsible: true,

            cls: 'lista_corretoras_opcoes',

            margins: {

                top: 0,

                right: 0,

                bottom: 0,

                left: 0

            },

            //margens qdo collapsed

            cmargins: {

                top: 0,

                right: 0,

331



                bottom: 0,

                left: 0

            },

            layout:'vbox',

            items:[filtro_generico],

            autoScroll:true

        });

corretoras_lista_center = {

            region: 'center',

            layout:'fit',

            items: CorretorasListingEditorGrid // soh carrega os dados a primeira vez

        };

corretoras_lista = {

        title: titulo,

        layout:'border',

        //height: 500,

        items: [ corretoras_lista_west, corretoras_lista_center ]

    };

//fim da definicao da estrutura exibida

    //adicionaAba(principal_abas,'aba_lista_corretoras',titulo,corretoras_lista,false);

    return corretoras_lista;
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}

 16.4.30 system/application/views/usuario/usuario.js  

<?php

require_once('../../config/constantes.php');

header('Content-type: text/javascript');

header('Cache-control: must-revalidate');

header('Expires: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s', time() + 604800) . ' GMT');

require_once ('usuarios_lista.js');

require_once ('cadastro_usuario.js');

require_once ('usuario_novo.js');

require_once ('trocar_senha.js');

?>

 16.4.31 system/application/views/usuario/usuario_novo.js  

/*

 * Conteudo da aba com o cadastro do usuario nao existente

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

 * @created 21/08/2009

 */

function cadastraUsuarioNovo(componente_nome){
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    var win_cadastro_usuario;

    var email = {

                    xtype:'textfield',

                    fieldLabel: 'Email',

                    name: 'EMAIL',

                    vtype:'email',

                    allowBlank:false,

                    anchor:'95%'

                };

    var cbb_tipo_cadastro_usuario_detalhes;

    var cbb_papel_cadastro_usuario_detalhes;

    cbb_tipo_cadastro_usuario_detalhes =  new Ext.form.ComboBox({

                            name: 'TIPO',

                            hiddenId:'TIPO_hidden',

                            hiddenName:'TIPO_hidden',

                            store: new Ext.data.ArrayStore({

                                fields: ['TIPO_valor', 'TIPO_texto'],

                                data : usuario_tipo

                            }),

                            width: 230,

                            valueField:'TIPO_valor',
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                            displayField:'TIPO_texto',

                            typeAhead: true,

                            forceSelection: true,

                            mode: 'local',

                            triggerAction: 'all',

                            emptyText:'Escolha um Tipo',

                            selectOnFocus:true,

                            fieldLabel: 'Tipo',

                            allowBlank: false

                        });

    cbb_papel_cadastro_usuario_detalhes =  new Ext.form.ComboBox({

                            name: 'PAPEL',

                            hiddenId:'PAPEL_hidden',

                            hiddenName:'PAPEL_hidden',

                            store: new Ext.data.ArrayStore({

                                fields: ['PAPEL_valor', 'PAPEL_texto'],

                                data : usuario_papel

                            }),

                            width: 230,

                            valueField:'PAPEL_valor',

                            displayField:'PAPEL_texto',
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                            typeAhead: true,

                            forceSelection: true,

                            mode: 'local',

                            triggerAction: 'all',

                            emptyText:'Escolha um Papel',

                            selectOnFocus:true,

                            fieldLabel: 'Papel',

                            allowBlank: false

                        });

      var nome = {

                    xtype:'textfield',

                    fieldLabel: 'Nome',

                    name: 'NOME',

                    allowBlank:false,

                    anchor:'95%'

                };

      var senha = {

                    xtype:'textfield',

                    fieldLabel: 'Senha',

                    name: 'SENHA',

                    allowBlank:false,
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                    id: 'SENHA',

                    selectOnFocus:true,

                    inputType: 'password',

                    anchor:'95%'

                };

     var senha2 = {

                    xtype:'textfield',

                    fieldLabel: 'Repita a Senha',

                    name: 'SENHA2',

                    allowBlank:false,

                    selectOnFocus:true,

                    inputType: 'password',

                    vtype: 'password',

                    initialPassField: 'SENHA',

                    anchor:'95%'

                };

    var items_segunda_coluna;

    var items_primeira_coluna;

    if(temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR))){

        items_primeira_coluna = [nome, senha, senha2]

        items_segunda_coluna = [email, cbb_tipo_cadastro_usuario_detalhes, 
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cbb_papel_cadastro_usuario_detalhes];

    } else {

        items_primeira_coluna = [nome, email]

        items_segunda_coluna = [senha, senha2];

    }

    var cadastro_usuario_detalhes = new Ext.FormPanel({

        labelAlign: 'top',

        bodyStyle:'padding:2px',

        layout: 'anchor',

        anchor: '100% 100%',

        cls: 'cadastro_usuario',

        items: [{

            layout:'column',

            border:false,

            items:[{

                columnWidth:.5,

                layout: 'form',

                border:false,

                items: items_primeira_coluna

            },{

                columnWidth:.5,
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                layout: 'form',

                border:false,

                items: items_segunda_coluna

            }]

        }],

        buttons: [{

            text: 'Salvar',

            formBind: true,

            handler: function(b,e){

                if(cadastro_usuario_detalhes.getForm().isValid()){

                    cadastro_usuario_detalhes.getForm().submit({

                           url: new String(URL + 'index.php/controller_usuario/usuario_novo/'),

                           method: 'POST',

                           waitMsg: MSG_CARREGANDO,

                           success: function(form, action) {

                                var msg;

                                msg = 'Seu usu&aacute;rio foi criado com sucesso. ';

                                Ext.MessageBox.show({

                                   msg: msg,

                                   buttons: Ext.MessageBox.OK,
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                                   icon: Ext.MessageBox.INFO

                               });

                               var resposta = action.result.results.INICIALIZACAO;

                                if((componente_nome != undefined) && (componente_nome != null) 

&& (componente_nome != '')){

                                    Ext.getCmp(componente_nome).remove('aba_usuario_novo');

                                    UsuariosDataStore.load({ params: 

usuarios_lista_west.getForm().getValues() });

                                } else {

                                    //usuario nao logado

                                   logado = resposta.LOGADO;

                                   papel = resposta.PAPEL;

                                   tipo_usuario = resposta.TIPO;

                                   id_usuario = resposta.IDUSUARIO;

                                   nome_usuario = resposta.NOME;

                                   email_usuario = resposta.EMAIL;

                                   usuario_tipo = Ext.decode(resposta.usuario_tipo);

                                   usuario_papel = Ext.decode(resposta.usuario_papel);

                                   lista_usuario_login = Ext.decode(resposta.emails);

                                   iniciaAplicacao();

                                   win_login.close();
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                                   win_cadastro_usuario.close();

                                }

                           },

                           failure: function(form, action) {

                               switch (action.failureType) {

                                    case Ext.form.Action.CLIENT_INVALID:

                                        Ext.Msg.alert(titulo_mensagem_falha, 

mensagem_erro_cliente_invalido);

                                        break;

                                    case Ext.form.Action.CONNECT_FAILURE:

                                        Ext.Msg.alert(titulo_mensagem_falha, 

mensagem_erro_falha_conexao);

                                        break;

                                    case Ext.form.Action.SERVER_INVALID:

                                    default:

                                        var msg_erro;

                                        if(action.result.results == EMAIL_INVALIDO){

                                            msg_erro = 'Favor verificar o e-mail informado. ';

                                        } else if(action.result.results == EMAIL_SENHA_INVALIDA){

                                            msg_erro = 'As senhas do e-mail est&atilde;o diferentes. ';

                                        } else if(action.result.results == ADMIN_EXISTENTE){
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                                            msg_erro = 'J&aacute; existe um administrador cadastrado. ';

                                        } else if(action.result.results == SENHA_INVALIDA){

                                            msg_erro = 'As senhas est&atilde;o diferentes. ';

                                        } else {

                                            msg_erro = 'Ocorreu um erro, por favor tente novamente mais 

tarde. ';

                                        }

                                        Ext.MessageBox.show({

                                           title: titulo_mensagem_erro,

                                           msg: msg_erro,

                                           buttons: Ext.MessageBox.OK,

                                           icon: Ext.MessageBox.ERROR

                                       });

                               }

                           }

                    });

                }

            }

        },{

            text: 'Limpar',

            handler: function(){
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                cadastro_usuario_detalhes.getForm().reset();

            }

        },{

            text: 'Cancelar e Fechar',

            handler: function(b,e){

                if((componente_nome != undefined) && (componente_nome != null) && 

(componente_nome != '')){

                    Ext.getCmp(componente_nome).remove('aba_usuario_novo');

                } else {

                    win_cadastro_usuario.close();

                }

            }

        }]

    });

    if((componente_nome != undefined) && (componente_nome != null) && 

(componente_nome != '')){

        adicionaAba(componente_nome,'aba_usuario_novo','Novo Usu&aacute;rio 

',cadastro_usuario_detalhes,false);

    } else {

        win_cadastro_usuario = new Ext.Window({

            title: 'Cadastro',
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            width:800,

            height:610,

            cls: 'cadastro_usuario',

            //border:false,

            plain:true,

            closable: true,

            layout: 'fit',

            modal: true,

            items: [cadastro_usuario_detalhes]

        });

        win_cadastro_usuario.show(this);

    }

}

 16.4.32 system/application/views/usuario/usuarios_lista.js  

/**

 * Conteudo da aba LISTAGEM DE USUARIOS

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0
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 * @created 28/08/2009

 */

var UsuariosDataStore;

var usuarios_lista_west;

function exibeUsuarioLista(){

    var titulo;

    var UsuariosColumnModel;

    var UsuariosListingEditorGrid;

    var pagingBar;

    var cbb_filtro_generico;

    var cbb_filtro_generico_opcao;

    var tf_filtro_generico;

    var filtro_generico;

    var agrupamento;

    var agrupamento_form;

    var usuarios_lista_center;

    var usuarios_lista;

    titulo = 'Usu&aacute;rios';

    var usuarios_colunas_hidden = new Array();

    var lista_botoes;
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    function aplicaFiltro(){

        UsuariosDataStore.load({ params: usuarios_lista_west.getForm().getValues() });

    }

//inicio da definicao de permissoes

//colunas: IDUSUARIO, NOME, EMAIL, TIPO, PAPEL, BLOQUEADO

    if(temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR))){

        usuarios_colunas_hidden = [false, false, false, false, false, false];

        lista_botoes = [{

            text: 'Ver Detalhes',

            handler: function(button, event){

                var sm = UsuariosListingEditorGrid.getSelectionModel();

                var rec = sm.getSelected();

                cadastroUsuario(principal_abas, rec.data.IDUSUARIO, true);

            }

        },{

            text: 'Novo Usuario',

            handler: function(button, event){

                cadastraUsuarioNovo(principal_abas);

            }

        }];
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    } else {

        usuarios_colunas_hidden = [false, false, false, false, false, false];

    }

//fim da definicao de permissoes

//inicio de filtros genericos

//primeiro combobox (escolha do filtro)

cbb_filtro_generico_opcao = new Ext.form.ComboBox({

                            id: 'opcao_filtro',

                            name: 'opcao_filtro',

                            hiddenId:'opcao_filtro_hidden',

                            hiddenName:'opcao_filtro_hidden',

                            store: new Ext.data.ArrayStore({

                                fields: ['opcao_filtro_valor', 'opcao_filtro_texto'],

                                data : [['NOME','Nome'], ['EMAIL','E-mail'], 

['BLOQUEADO','Bloqueado']]

                            }),

                            valueField:'opcao_filtro_valor',

                            displayField:'opcao_filtro_texto',

                            typeAhead: true,

                            mode: 'local',

                            forceSelect: false,
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                            triggerAction: 'all',

                            emptyText:'Opções de Filtro',

                            selectOnFocus:true,

                            allowBlank: false,

                            anchor: '90%'

                        });

//listener do primeiro combobox

cbb_filtro_generico_opcao.on('select', function() {

    cbb_filtro_generico.setVisible(false);

    tf_filtro_generico.setVisible(false);

    cbb_filtro_generico.reset();

    cbb_filtro_generico.setDisabled(true);

    tf_filtro_generico. reset();

    tf_filtro_generico.setDisabled(true);

    switch(cbb_filtro_generico_opcao.getValue()){

        case 'BLOQUEADO':

            store_ccb_filtro_generico.loadData([['SIM', 'Sim'], ['NAO','Não']]);

            cbb_filtro_generico.setDisabled(false);

            cbb_filtro_generico.setVisible(true);

            break;

        case 'NOME':
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        case 'EMAIL':

            tf_filtro_generico.setDisabled(false);

            tf_filtro_generico.setVisible(true);

            tf_filtro_generico.focus(true);

            break;

    }

});

//segundo combobox (especificacao do filtro)

var store_ccb_filtro_generico = new Ext.data.ArrayStore({

      fields: [

        'ccb_filtro_generico_valor', 'ccb_filtro_generico_texto']

    });

cbb_filtro_generico = new Ext.form.ComboBox({

                        id: 'filtro',

                        hiddenId:'filtro_hidden',

                        hiddenName:'filtro_hidden',

                        store: store_ccb_filtro_generico,

                        valueField:'ccb_filtro_generico_valor',

                        displayField:'ccb_filtro_generico_texto',

                        typeAhead: true,

                        mode: 'local',
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                        hidden: true,

                        triggerAction: 'all',

                        emptyText:'Opções de Filtro',

                        selectOnFocus:true,

                        anchor:'90%'

                    });

//listener do segundo combobox

cbb_filtro_generico.on('select', function() {

    aplicaFiltro();

});

tf_filtro_generico =  new Ext.form.TextField({

            id: 'tf_filtro_usuarios',

            name: 'tf_filtro',

            emptyText: 'Filtro',

            minLength : 1,

            maxLength: 50,

            selectOnFocus: true,

            allowBlank: true,

            hidden: true,
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            anchor : '95%'

      });

//fim de filtros genericos

//inicio da definicao do grid

var url_store = URL + 'index.php/controller_usuario/listar_usuarios/';

  UsuariosDataStore = new Ext.data.GroupingStore({

      baseParam: {

        start: PAGINACAO_REGISTROS_INICIO,

        limit: PAGINACAO_REGISTROS_FIM

      },

      proxy: new Ext.data.HttpProxy({

                url: url_store,

                method: 'POST'

            }),

      reader: new Ext.data.JsonReader({

        root: 'results',

        totalProperty: 'total'

      },[

        {name: 'IDUSUARIO', type: 'int', mapping: 'IDUSUARIO'},

        {name: 'BLOQUEADO', type: 'string', mapping: 'BLOQUEADO'},

        {name: 'NOME', type: 'string', mapping: 'NOME'},
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        {name: 'EMAIL', type: 'string', mapping: 'EMAIL'},

        {name: 'TIPO', type: 'string', mapping: 'TIPO'},

        {name: 'PAPEL', type: 'string', mapping: 'PAPEL'}

      ]),

      sortInfo:{field: 'NOME', direction: "ASC"},

      remoteSort: false,

      groupField:'PAPEL',

      autoload: true

    });

  UsuariosColumnModel = new Ext.grid.ColumnModel(

    [{

        header: '#',

        readOnly: true,

        id: 'IDUSUARIO',

        dataIndex: 'IDUSUARIO',

        width: 25,

        sortable: true,

        hidden: usuarios_colunas_hidden[0]

      },{

        header: 'Nome',
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        dataIndex: 'NOME',

        width: 80,

        readOnly: true,

        sortable: true,

        hidden: usuarios_colunas_hidden[1],

        align:'left'

      },{

        header: 'E-mail',

        dataIndex: 'EMAIL',

        width: 80,

        readOnly: true,

        sortable: true,

        hidden: usuarios_colunas_hidden[2],

        align:'left'

      },{

        header: 'Tipo',

        dataIndex: 'TIPO',

        width: 50,

        readOnly: true,

        sortable: true,

        hidden: usuarios_colunas_hidden[3],
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        align:'center'

      },{

        header: 'Papel',

        readOnly: true,

        sortable: true,

        dataIndex: 'PAPEL',

        align:'center',

        width: 50,

        hidden: usuarios_colunas_hidden[4]

      },{

        header: 'Bloqueado',

        dataIndex: 'BLOQUEADO',

        width: 40,

        sortable: true,

        align:'center',

        hidden: usuarios_colunas_hidden[5],

        readOnly: true

    }]

 );

    UsuariosColumnModel.defaultSortable= true;
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pagingBar = new Ext.PagingToolbar({

        pageSize: PAGINACAO_REGISTROS_FIM,

        store: UsuariosDataStore,

        displayInfo: true,

          beforePageText: 'P&aacute;gina',

          afterPageText: 'de {0}',

          displayMsg: 'Mostrando usuarios {0} - {1} de {2}',

          emptyMsg: "N&atilde;o h&aacute; usu&aacute;rios para serem exibidos.",

          firstText: 'Retornar &agrave; primeira p&aacute;gina.',

          lastText: 'Ir para a &uacute;ltima p&aacute;gina.',

          nextText: 'Pr&oacute;xima P&aacute;gina',

          prevText: 'P&aacute;gina Anterior',

          refreshText: 'Atualizar'

    });

  UsuariosListingEditorGrid =  new Ext.grid.EditorGridPanel({

      id: 'UsuariosListingEditorGrid',

      store: UsuariosDataStore,

      cm: UsuariosColumnModel,

      enableColLock:false,

      view: new Ext.grid.GroupingView({
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          forceFit: true,

          groupTextTpl: '{text} ({[values.rs.length]} {[values.rs.length > 1 ? "itens" : "item"]})'

      }),

      selModel: new Ext.grid.RowSelectionModel({

                    singleSelect: true

                }),

      autoExpandColumn: 'NOME',

      buttons: lista_botoes,

      bbar: pagingBar,

      buttonAlign: 'center'

    });

    function dblclickHandler(grid, rowIndex, e){

        if(temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR))){

            var sm = grid.getSelectionModel();

            var rec = sm.getSelected();

            //a criacao da aba eh feita na funcao abaixo

            cadastroUsuario(principal_abas, rec.data.IDUSUARIO, true);

        }

    }
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  UsuariosListingEditorGrid.addListener('rowdblclick', dblclickHandler);

  UsuariosDataStore.load({

    params: {

    },

    callback: function(r, options, success){

    }

  });

  UsuariosDataStore.setDefaultSort('NOME', 'ASC');

//fim da definicao do grid

//inicio da definicao da estrutura exibida

filtro_generico = {

                title:'Filtros Gen&eacute;ricos',

                autoScroll:true,

                id: 'usuarios_filtros_genericos',

                border:false,
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                layout: 'fit',

                width: '100%',

                height: 150,

                items: {

                    layout:'form',

                    defaults: {border: 0},

                    hideLabels: true,

                    items: [cbb_filtro_generico_opcao ,cbb_filtro_generico, tf_filtro_generico]

                },

                buttons:[{

                    text: 'Filtrar',

                    align: 'center',

                    handler: function(b,e){

                        aplicaFiltro();

                    }

                }, {

                    text: 'Tirar Filtros',

                    align: 'center',

                    handler: function(b,e){

                        cbb_filtro_generico_opcao.reset();

                        cbb_filtro_generico.setVisible(false);
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                        tf_filtro_generico.setVisible(false);

                        cbb_filtro_generico.reset();

                        cbb_filtro_generico.setDisabled(true);

                        tf_filtro_generico. reset();

                        tf_filtro_generico.setDisabled(true);

                        aplicaFiltro();

                    }

                }]

            };

agrupamento_form = {

                    layout:'form',

                    defaults: {border: 0},

                    defaultType: 'radio',

                    itemCls: 'label_filtro_usuario',

                    items: [{

                        fieldLabel: 'tipo',

                        name: 'agrupamento',

                        handler: function(radio, selecionado){

                            if(selecionado){

                                UsuariosDataStore.groupBy('TIPO');
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                            }

                        }

                    },{

                        fieldLabel: 'papel',

                        name: 'agrupamento',

                        handler: function(radio, selecionado){

                            if(selecionado){

                                UsuariosDataStore.groupBy('PAPEL');

                            }

                        },

                        checked: true

                    },{

                        fieldLabel: 'bloqueado',

                        name: 'agrupamento',

                        handler: function(radio, selecionado){

                            if(selecionado){

                                UsuariosDataStore.groupBy('BLOQUEADO');

                            }

                        }

                    },{

                        fieldLabel: 'nenhum',
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                        name: 'agrupamento',

                        handler: function(radio, selecionado){

                            if(selecionado){

                                UsuariosDataStore.groupBy('');

                            }

                        }

                    }]

                };

agrupamento = {

                title:'Agrupamentos',

                autoScroll:true,

                border:false,

                layout: 'fit',

                width: '100%',

                items: agrupamento_form

            };

usuarios_lista_west = new Ext.FormPanel({

            region:'west',

//            id:'usuarios_filtros',

            title:'Ferramentas',

            width: 200,
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            minSize: 175,

            maxSize: 400,

            collapsible: true,

            cls: 'lista_usuarios_opcoes',

            margins: {

                top: 0,

                right: 0,

                bottom: 0,

                left: 0

            },

            //margens qdo collapsed

            cmargins: {

                top: 0,

                right: 0,

                bottom: 0,

                left: 0

            },

            layout:'vbox',

            items:[filtro_generico, agrupamento],

            autoScroll:true

        });
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usuarios_lista_center = {

            region: 'center',

            layout:'fit',

            items: UsuariosListingEditorGrid // soh carrega os dados a primeira vez

        };

usuarios_lista = {

        title: titulo,

        layout:'border',

        //height: 500,

        items: [ usuarios_lista_west, usuarios_lista_center ]

    };

//fim da definicao da estrutura exibida

    //adicionaAba(principal_abas,'aba_lista_usuarios',titulo,usuarios_lista,false);

    return usuarios_lista;

}

 16.4.33 system/application/views/usuario/cadastro_usuario.js  

/*

 * Conteudo da aba com o cadastro do usuario existente

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

363



 * @created 21/08/2009

 */

function cadastroUsuario(componente_nome, p_id_usuario, meu_cadastro){

    var titulo_aba;

    if(p_id_usuario != id_usuario){

        if(!temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR))){

            return ;

        }

        titulo_aba = "Usu&aacute;rio " + p_id_usuario;

    } else{

        titulo_aba = "Meu Cadastro";

    }

    var endereco = new String(URL + 'index.php/controller_usuario/detalhar_usuario/' + 

p_id_usuario);

    Ext.Ajax.request({

       url: endereco,

       method: 'POST',

       waitMsg: MSG_CARREGANDO,

       success: function(response, opts) {
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              var resposta = Ext.decode(response.responseText);

                var cbb_tipo_cadastro_usuario_detalhes;

                var cbb_papel_cadastro_usuario_detalhes;

                cbb_tipo_cadastro_usuario_detalhes =  new Ext.form.ComboBox({

                                        name: 'TIPO',

                                        hiddenId:'TIPO_hidden',

                                        hiddenName:'TIPO_hidden',

                                        store: new Ext.data.ArrayStore({

                                            fields: ['TIPO_valor', 'TIPO_texto'],

                                            data : usuario_tipo

                                        }),

                                        width: 230,

                                        valueField:'TIPO_valor',

                                        displayField:'TIPO_texto',

                                        typeAhead: true,

                                        forceSelection: true,

                                        mode: 'local',

                                        triggerAction: 'all',

                                        emptyText:'Escolha um Tipo',

                                        selectOnFocus:true,
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                                        fieldLabel: 'Tipo',

                                        allowBlank: false

                                    });

                if((resposta.results.TIPO != null) && (resposta.results.TIPO != undefined)) {

                    cbb_tipo_cadastro_usuario_detalhes.setValue(resposta.results.TIPO);

                }

                cbb_papel_cadastro_usuario_detalhes =  new Ext.form.ComboBox({

                                        name: 'PAPEL',

                                        hiddenId:'PAPEL_hidden',

                                        hiddenName:'PAPEL_hidden',

                                        store: new Ext.data.ArrayStore({

                                            fields: ['PAPEL_valor', 'PAPEL_texto'],

                                            data : usuario_papel

                                        }),

                                        width: 230,

                                        valueField:'PAPEL_valor',

                                        displayField:'PAPEL_texto',

                                        typeAhead: true,

                                        forceSelection: true,

                                        mode: 'local',

                                        triggerAction: 'all',
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                                        emptyText:'Escolha um Papel',

                                        selectOnFocus:true,

                                        fieldLabel: 'Papel',

                                        allowBlank: false

                                    });

                if((resposta.results.PAPEL != null) && (resposta.results.PAPEL != undefined)) {

                    cbb_papel_cadastro_usuario_detalhes.setValue(resposta.results.PAPEL);

                }

                var cadastro_usuario_detalhes_abas = null;

                if(temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR)) && id_usuario != 

p_id_usuario){

                    var aba_bloqueio = {

                                title:'Bloqueios',

                                layout:'form',

                                defaults: {width: 150},

                                defaultType: 'textfield',

                                items: [new Ext.form.Checkbox({

                                      name: 'BLOQUEADO',

                                      boxLabel: 'Bloqueado',

                                      checked: resposta.results.BLOQUEADO

                                }),{
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                                      name: 'DATA_BLOQUEIO',

                                      fieldLabel: 'Data',

                                      value: resposta.results.DATA_BLOQUEIO,

                                      format: 'd/m/Y h:i',

                                      readOnly: true

                                },new Ext.form.TextArea({

                                      name: 'MOTIVO_BLOQUEIO',

                                      fieldLabel: 'Motivo',

                                      minLength : 1,

                                      selectOnFocus: true,

                                      value: resposta.results.MOTIVO_BLOQUEIO,

                                      anchor : '95%'

                                })]

                            };

                    cadastro_usuario_detalhes_abas = [aba_bloqueio];

                }

                var id_usuario_tf = {

                                xtype:'hidden',

                                name: 'IDUSUARIO',

                                allowBlank:false,

                                value: resposta.results.IDUSUARIO
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                            };

                var nome = {

                                xtype:'textfield',

                                fieldLabel: 'Nome',

                                name: 'NOME',

                                allowBlank:false,

                                value: resposta.results.NOME,

                                anchor:'95%'

                            };

                var senha = {

                                xtype:'textfield',

                                fieldLabel: 'Senha',

                                name: 'SENHA',

                                allowBlank:false,

                                id: 'SENHA'+p_id_usuario,

                                selectOnFocus:true,

                                inputType: 'password',

                                value: resposta.results.SENHA,

                                anchor:'95%'

                            };

                var senha2 = {
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                                xtype:'textfield',

                                fieldLabel: 'Repita a Senha',

                                name: 'SENHA2',

                                allowBlank:false,

                                selectOnFocus:true,

                                inputType: 'password',

                                vtype: 'password',

                                initialPassField: 'SENHA'+p_id_usuario,

                                value: resposta.results.SENHA,

                                anchor:'95%'

                            };

                var email_senha = {

                                xtype:'textfield',

                                fieldLabel: 'Senha do E-mail',

                                name: 'EMAIL_SENHA',

                                id: 'EMAIL_SENHA'+p_id_usuario,

                                value: resposta.results.EMAIL_SENHA,

                                selectOnFocus:true,

                                inputType: 'password',

                                anchor:'95%'

                            };
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                 var email_senha2 = {

                                xtype:'textfield',

                                fieldLabel: 'Repita a Senha do E-mail',

                                name: 'EMAIL_SENHA2',

                                selectOnFocus:true,

                                inputType: 'password',

                                vtype: 'password',

                                value: resposta.results.EMAIL_SENHA,

                                initialPassField: 'EMAIL_SENHA'+p_id_usuario,

                                anchor:'95%'

                            };

                var email = {

                                xtype:'textfield',

                                fieldLabel: 'Email',

                                name: 'EMAIL',

                                vtype:'email',

                                value: resposta.results.EMAIL,

                                allowBlank:false,

                                anchor:'95%'

                            };

                var items_segunda_coluna;
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                var items_primeira_coluna;

                if(temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR)) && (id_usuario != 

p_id_usuario)){

                    items_primeira_coluna = [id_usuario_tf, nome, senha, senha2]

                    items_segunda_coluna = [email, cbb_tipo_cadastro_usuario_detalhes, 

cbb_papel_cadastro_usuario_detalhes];

                } else if(temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR))){

                    items_primeira_coluna = [id_usuario_tf, nome, senha, senha2]

                    items_segunda_coluna = [email, cbb_tipo_cadastro_usuario_detalhes, 

cbb_papel_cadastro_usuario_detalhes];

                } else {

                    items_primeira_coluna = [id_usuario_tf, nome, email]

                    items_segunda_coluna = [senha, senha2];

                }

                var cadastro_usuario_detalhes_itens_principal = {

                        layout:'column',

                        border:false,

                        items:[{

                            columnWidth:.5,

                            layout: 'form',

                            border:false,
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                            items: items_primeira_coluna

                        },{

                            columnWidth:.5,

                            layout: 'form',

                            border:false,

                            items: items_segunda_coluna

                        }]

                    };

                var cadastro_usuario_detalhes_itens;

                if(cadastro_usuario_detalhes_abas == null){

                    cadastro_usuario_detalhes_itens = 

[cadastro_usuario_detalhes_itens_principal];

                } else {

                    cadastro_usuario_detalhes_itens = 

[cadastro_usuario_detalhes_itens_principal,

                        {

                            xtype:'tabpanel',

                            plain:true,

                            activeTab: 0,

                            defaults:{bodyStyle:'padding:10px'},

                            items: cadastro_usuario_detalhes_abas
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                        }];

                }

                var cadastro_usuario_detalhes = new Ext.FormPanel({

                    labelAlign: 'top',

                    bodyStyle:'padding:5px',

                    layout: 'anchor',

                    anchor: '100% 100%',

                    autoScroll : true,

                    //cls: 'cadastro_usuario',

                    //monitorValid:true,

                    items: cadastro_usuario_detalhes_itens,

                    buttons: [{

                        text: 'Salvar',

                        formBind: true,

                        handler: function(b,e){

                            if(cadastro_usuario_detalhes.getForm().isValid()){

                                cadastro_usuario_detalhes.getForm().submit({

                                       url: new String(URL + 

'index.php/controller_usuario/salvar_usuario/'),

                                       method: 'POST',
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                                       waitMsg: MSG_CARREGANDO,

                                       success: function(form, action) {

                                           Ext.MessageBox.alert('Alerta','Altera&ccedil;&otilde;es salvas. 

');

                                           Ext.getCmp(componente_nome).remove('aba_usuario_' + 

p_id_usuario);

                                           UsuariosDataStore.load({ params: 

usuarios_lista_west.getForm().getValues() });

                                       },

                                       failure: function(form, action) {

                                           switch (action.failureType) {

                                                case Ext.form.Action.CLIENT_INVALID:

                                                    Ext.Msg.alert(titulo_mensagem_falha, 

mensagem_erro_cliente_invalido);

                                                    break;

                                                case Ext.form.Action.CONNECT_FAILURE:

                                                    Ext.Msg.alert(titulo_mensagem_falha, 

mensagem_erro_falha_conexao);

                                                    break;

                                                case Ext.form.Action.SERVER_INVALID:

                                                default:

                                                    var msg_erro;
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                                                    if(action.result.results == EMAIL_INVALIDO){

                                                        msg_erro = 'Favor verificar o e-mail informado. ';

                                                    } else if(action.result.results == 

EMAIL_SENHA_INVALIDA){

                                                        msg_erro = 'As senhas do e-mail est&atilde;o 

diferentes. ';

                                                    } else if(action.result.results == ADMIN_EXISTENTE){

                                                        msg_erro = 'J&aacute; existe um administrador 

cadastrado. ';

                                                    } else if(action.result.results == SENHA_INVALIDA){

                                                        msg_erro = 'As senhas est&atilde;o diferentes. ';

                                                    } else {

                                                        msg_erro = 'Ocorreu um erro, por favor tente 

novamente mais tarde. ';

                                                    }

                                                    Ext.MessageBox.show({

                                                       title: titulo_mensagem_erro,

                                                       msg: msg_erro,

                                                       buttons: Ext.MessageBox.OK,

                                                       icon: Ext.MessageBox.ERROR

                                                   });

                                           }
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                                       }

                                });

                            }

                        }

                    },{

                        text: 'Limpar',

                        handler: function(){

                            cadastro_usuario_detalhes.getForm().reset();

                        }

                    },{

                        text: 'Cancelar e Fechar',

                        handler: function(b,e){

                            Ext.getCmp(componente_nome).remove('aba_usuario_' + p_id_usuario);

                        }

                    }]

                });

                adicionaAba(componente_nome,'aba_usuario_' + 

p_id_usuario,titulo_aba,cadastro_usuario_detalhes,false);

       },

       failure: function(response, opts) {

          Ext.MessageBox.alert(titulo_mensagem_erro,mensagem_erro + response.status);
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          cadastraUsuarioNovo(componente_nome);

       }

    });

}

 16.4.34 system/application/views/usuario/trocar_senha.js  

/*

 * Conteudo da aba para troca de senha

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

 * @created 21/08/2009

 */

    var trocar_senha = new Ext.FormPanel({

        title: 'Trocar Senha',

        bodyStyle:'padding:5px',

        layout: 'anchor',

        anchor: '100% 100%',

        monitorValid:true,

        items: [{
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            layout:'column',

            border:false,

            items:[{

                columnWidth:1,

                layout: 'form',

                border:false,

                items: [{

                    xtype:'textfield',

                    fieldLabel: 'Senha',

                    id: 'SENHA',

                    name: 'SENHA',

                    selectOnFocus:true,

                    allowBlank: false,

                    inputType: 'password',

                    width: 200

                }, {

                    xtype:'textfield',

                    fieldLabel: 'Repita a senha',

                    id: 'SENHA2',

                    name: 'SENHA2',

                    vtype: 'password',
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                    selectOnFocus:true,

                    allowBlank: false,

                    initialPassField: 'SENHA',

                    inputType: 'password',

                    width: 200

                }]

            }]

        }],

        buttons: [{

            text: 'Salvar',

            formBind: true,

            handler: function(b,e){

                if(trocar_senha.getForm().isValid()){

                    trocar_senha.getForm().submit({

                           url: new String(URL + 'index.php/controller_usuario/trocar_senha/'),

                           method: 'POST',

                           waitMsg: MSG_CARREGANDO,

                           success: function(form, action) {

                               Ext.MessageBox.alert('Alerta','Senha trocada. ');

                               Ext.getCmp(principal_abas).remove('aba_trocar_senha');
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                           },

                       failure: function(response, opts) {

                          Ext.MessageBox.alert(titulo_mensagem_erro,mensagem_erro + 

response.status);

                       }

                    });

                }

            }

        },{

            text: 'Limpar',

            handler: function(){

                trocar_senha.getForm().reset();

            }

        },{

            text: 'Cancelar e Fechar',

            handler: function(b,e){

                Ext.getCmp(principal_abas).remove('aba_trocar_senha');

            }

        }]

    });
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 16.4.35 system/application/views/principal.js  

<?php

require_once('../config/constantes.php');

header('Content-type: text/javascript');

header('Cache-control: must-revalidate');

header('Expires: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s', time() + 604800) . ' GMT');

require_once('home.js');

require_once('acesso_rapido.js');

require_once('menu_principal.js');

require_once('layout.js');

?>

 16.4.36 system/application/views/home.js  

/**

 * Conteudo da aba HOME

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

 * @created 17/07/2009

 */

function homeItens(){

    var home_itens = [{
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                        title: 'Dados da Ação',

                        x: '1%',

                        y: '1%',

                        anchor: '98% 35%',

                        layout:'fit',

                        html: 'ha'

                        //items: meusAtendimentosLista()

    //                    items: tab2

                    },{

                        title: 'Cotação',

                        x: '1%',

                        y: '51%',

                        anchor: '98% 50%',

                        layout:'fit',

                        items: cotacaoDia(dados_cotacao_dia_dados)

                    }];

    return home_itens;

}

 16.4.37 system/application/views/acesso_rapido.js  
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/**

 * Conteudo localizado na parte esquerda do layout geral.

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

 * @created 16/07/2009

 */

var acesso_rapido_comunicados;

function acessoRapidoItens(){

    var acesso_rapido_configuracoes = "";

        acesso_rapido_configuracoes += "<div 

class=\"div_acesso_rapido_configuracoes\">";

        //acesso_rapido_configuracoes += "&raquo; <a href=\"#\" 

onclick=\"exibeUsuarioLista()\">Lista de Usuarios</a><br>";

        acesso_rapido_configuracoes += "&raquo; <a href=\"#\" 

onclick=\"cadastroUsuario(principal_abas, id_usuario, true)\">Meu Cadastro</a><br>";

        if(temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR))){

            acesso_rapido_configuracoes += "&raquo; <a href=\"#\" 

onclick=\"cadastraUsuarioNovo(principal_abas)\">Novo Usu&aacute;rio</a><br>";

        }

        acesso_rapido_configuracoes += "&raquo; <a href=\"#\" 

onclick=\"adicionaAba(principal_abas,'aba_trocar_senha','Trocar 

384



Senha',trocar_senha,false)\">Trocar Senha</a><br>";

        acesso_rapido_configuracoes += "&raquo; <a href=\"#\" onclick=\"logout()\">Logout</

a>";

        acesso_rapido_configuracoes += "</div>";

//    var acesso_rapido_email = {

//                    title:'E-mails',

//                    //html: Ext.example.shortBogusMarkup,

//                    border:false,

//                    //classe que contem o background-image

//                    //iconCls:'nav',

//                    autoScroll:true,

//                    layout: 'fit',

//                    cls: 'acesso_rapido_conteudo',

//                    items: {

//                        border:false,

//                        autoScroll:true,

//                        layout: 'vbox',

//                        items: listarEmails()

//                    }

//                };

    var acesso_rapido_atalhos = "";
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        acesso_rapido_atalhos += "<div class=\"div_acesso_rapido_atalhos\">";

        //acesso_rapido_atalhos += "&raquo; <a href=\"#\" 

onclick=\"escreveEmail(principal_abas)\">Escrever E-mail</a><br>";

        acesso_rapido_atalhos += "&raquo; <a href=\"#\">Agendar Atendimento</a><br>";

        acesso_rapido_atalhos += "&raquo; <a href=\"#\" 

onclick=\"exibeFormNovoChamado(principal_abas)\">Solicitar Atendimento</a><br>";

        acesso_rapido_atalhos += "&raquo; <a href=\"#\">Relat&oacute;rios</a>";

        acesso_rapido_atalhos += "</div>";

    acesso_rapido_comunicados = {

                    border:false,

                    autoScroll:true,

                    layout: 'vbox',

                    items: [{

                        autoScroll:true,

                        layout: 'fit',

                        width: '100%',

                        html: "<div 

class=\"div_acesso_rapido_comunicados\">18/07/2009<br>&raquo; <a href=\"#\" 

onclick=\"testeJanelaPesquisa()\">Not&iacute;cia 1</a><br>&raquo; <a 

href=\"#\">Not&iacute;cia 3</a></div>"

                    },{

                        autoScroll:true,
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                        layout: 'fit',

                        width: '100%',

                        html: "<div 

class=\"div_acesso_rapido_comunicados\">17/07/2009<br>&raquo; <a 

href=\"#\"onclick=\"testea()\">Not&iacute;cia 1</a><br>&raquo; <a 

href=\"#\">Not&iacute;cia 2</a><br>&raquo; <a href=\"#\">Not&iacute;cia 3</a></div>"

                    }]

                };

    var acesso_rapido_itens = [{

//                    title:'Comunicados',

//                    //html: Ext.example.shortBogusMarkup,

//                    border:false,

//                    //classe que contem o background-image

//                    //iconCls:'settings',

//                    autoScroll:true,

//                    layout: 'fit',

//                    items: acesso_rapido_comunicados

//                },{

//                    title:'Atalhos',

//                    //html: Ext.example.shortBogusMarkup,

//                    border:false,
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//                    //classe que contem o background-image

//                    //iconCls:'settings',

//                    autoScroll:true,

//                    layout: 'vbox',

//                    items: [{

//                        autoScroll:true,

//                        layout: 'fit',

//                        width: '100%',

//                        html: acesso_rapido_atalhos

//                    }]

//                },{

                    title:'Configura&ccedil;&otilde;es',

                    //html: Ext.example.shortBogusMarkup,

                    border:false,

                    //classe que contem o background-image

                    //iconCls:'settings',

                    autoScroll:true,

                    layout: 'vbox',

                    items: [{

                        autoScroll:true,

                        layout: 'fit',
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                        width: '100%',

                        html: acesso_rapido_configuracoes

                    }]

                }];

    return acesso_rapido_itens;

}

 16.4.38 system/application/views/menu_principal.js  

/**

 * Refere-se as abas do sistema.

 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

 * @created 16/07/2009

 */

function menuPrincipalItens(){

//    var aba_home = {

//        title: 'Home',

//        layout: 'absolute',

//        items: homeItens(),

//        listeners:{
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//            activate : function(panel){

//                MeusAtendimentosDataStore.reload();

//                ChamadosNovosDataStore.reload();

//                AlertasDataStoreHome.reload();

//            }

//        }

//    };

//    var aba_chamados_externos = {

//        title: 'Chamados Externos',

//        layout: 'fit',

//        items: exibeChamadoLista('externo'),//chamados_externos_lista

//        listeners:{

//            activate : function(panel){

//                aplicaFiltro();

//            }

//        }

//    };

//    var aba_chamados_internos = {

//        title: 'Chamados Internos',

//        layout: 'fit',

//        items: exibeChamadoLista('interno'),//chamados_internos_lista
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//        listeners:{

//            activate : function(panel){

//                MeusAtendimentosDataStore.reload();

//            }

//        }

//    };

//    var aba_alertas = {

//        title: 'Alertas',

//        layout: 'fit',

//        items: alertasLista(true),

//        listeners:{

//            activate : function(panel){

//                AlertasDataStore.reload();

//            }

//        }

//    };

    var aba_acoes = {

        title: 'A&ccedil;&otilde;es',

        layout: 'fit',

        items: exibeAcaoLista(),

        listeners:{
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            activate : function(panel){

                AcoesDataStore.reload();

            }

        }

    };

    var aba_corretora = {

        title: 'Corretoras',

        layout: 'fit',

        items: exibeCorretoraLista(),

        listeners:{

            activate : function(panel){

                CorretorasDataStore.reload();

            }

        }

    };

    var aba_relatorios = {

        title: 'Relat&oacute;rios',

        layout: 'fit',

        items: null

    };

    var aba_documentos = {
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        title: 'Documentos',

        layout: 'fit',

        items: null

    };

    var aba_usuarios = {

        title: 'Usu&aacute;rios',

        layout: 'fit',

        items: exibeUsuarioLista(),

        listeners:{

            activate : function(panel){

                UsuariosDataStore.reload();

            }

        }

    };

    var aba_reportar_erro = {

        title: 'Reportar Erro',

        layout: 'fit',

        items: null

    };

    var aba_ajuda = {

        title: 'Ajuda',
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        layout: 'fit',

        items: null

    }

    var menu_principal_itens;

    if(temPermissao(new Array(PAPEL_SUPERVISOR, PAPEL_USUARIO))){

        menu_principal_itens = [aba_acoes,aba_corretora];

        //menu_principal_itens = [aba_home, aba_chamados_externos, 

aba_chamados_internos, aba_alertas, aba_relatorios, aba_documentos, aba_usuarios, 

aba_reportar_erro, aba_ajuda];

    }

    if(temPermissao(new Array(PAPEL_ADMINISTRADOR))){

        menu_principal_itens = [aba_acoes,aba_corretora, aba_usuarios];

        //menu_principal_itens = [aba_home, aba_chamados_externos, 

aba_chamados_internos, aba_alertas, aba_comunicados, aba_relatorios, 

aba_documentos, aba_usuarios, aba_reportar_erro, aba_ajuda];

    }

    return menu_principal_itens;

}

 16.4.39 system/application/views/layout.js  

/**

 * Arquivo contendo o layout (esquema) geral do sistema.
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 * @author Diogo Bratti

 * @version 1.0

 * @created 16/07/2009

 */

    function iniciaAplicacao(){

        var viewport_center = {

                    xtype: 'tabpanel',

                    id:principal_abas,

                    enableTabScroll:true,

                    activeItem: 0, // index or id

                    items: menuPrincipalItens()

                };

        

        //Componente que se auto-dimensiona no browser

        //soh pode ter um componente viewport na aplicacao

        //pode-se adicionar subcomponentes atraves de "items" ou atraves do metodo "add"

        var viewport = new Ext.Viewport({

            layout:'border',

            items:[{

                region:'west',
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                id:'acesso_rapido',

                title:'Acesso R&aacute;pido',

                //redimensionavel

                //split:true,

                width: 200,

                minSize: 175,

                maxSize: 400,

                collapsible: true,

                margins: {

                    top: 35,

                    right: 0,

                    bottom: 5,

                    left: 5

                },

                //margens qdo collapsed

                cmargins: {

                    top: 35,

                    right: 0,

                    bottom: 5,

                    left: 5

                },
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                layout:'accordion',

                layoutConfig:{

                    animate:true

                },

                items: acessoRapidoItens()

            },{

                region:'center',

                margins: {

                    top: 35,

                    right: 0,

                    bottom: 0,

                    left: 0

                },

                layout: 'fit',

                items: viewport_center

            }]

        });

    }
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