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Introdução
O Alitem, além de ser ser um portal de aplicativos, também permite que o usuário desenvolva seus próprios aplicativos e os
disponibilize para contratação por outros usuários, recebendo o seu percentual sobre cada contratação de forma simples,
integrada e automática.
Você também pode convocar funcionários ou colegas para um trabalho de desenvolvimento em equipe.
Para ter sucesso nesta atividade, é primordial conhecer todos os passos para habilitá-lo e todas as regras de repasse
financeiro.
Este manual foi desenvolvido com este objetivo. Leia atentamente as instruções para que possa desenvolver um aplicativo
de sucesso.
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Habilitando-se
Considerando que você já é um usuário comum do Alitem, poucos passos são necessários para estar habilitado a
desenvolver aplicativos na plataforma.
De uma forma sintética:
• Cadastre-se como usuário do Alitem;
• Entre no Alitem efetuando seu login;
• Complete seu cadastro no ícone "Meus dados" (importante para emissão de documentos fiscais e para maior credibilidade
sua perante os contratantes);
• Contrate o aplicativo IDE, através do ícone "Novo";

• Clique em “Início”, e ative o aplicativo IDE clicando sobre seu ícone na tela inicial;
• Crie o projeto do aplicativo no ícone "Aplicativos", em seguida, clicando em “Novo”, defina as características dele, como
nome, descrição, valor, categoria, etc.
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Depois de criada a aplicação você pode ativar a edição clicando no ícone “Editar” na barra superior e selecionando-o.
A partir deste momento, você tem à disposição as ferramentas que o habilitará a desenvolver aplicativos que poderão ser
disponibilizados para qualquer outro usuário.
Depois do desenvolvimento em si da aplicação, efetue bastante testes, garantindo uma aplicativo sem erros. Em seguida
você deve seguir os passos:
• Submeter seu aplicativo para avaliação pela equipe do Alitem;
• Caso não seja aprovado, você receberá as orientações para modificá-lo, deixando-o apto;
• Caso seja aprovado, estará imediatamente disponível para contratação;
• Acompanhe as contratações no ícone "Acompanhamento";
• Liste os clientes contratantes com seus respectivos dados para emissão da nota fiscal ou o documento desejado;
• Recupere o valor do repasse através do PayPal.
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O aplicativo IDE
O aplicativo IDE é o meio pelo qual você pode desenvolver seus aplicativos para o Alitem. Todas as suas ferramentas são
disponibilizadas para uso on-line, ou seja, através de um navegador de Internet.
Prefira sempre utilizar navegadores atualizados, preferencialmente o Mozilla Firefox ou Google Chrome para a edição de
código fonte.

Pré-requisitos
Através do aplicativo IDE, você poderá criar o código de programação dos seus aplicativos, porém é importante entender as
linguagens utilizadas e os recursos disponíveis, pois você deverá dominá-los para poder desenvolver aplicativos robustos e
compatíveis com todos os ambientes (Web, Smartphones e Tablets).

Linguagens
Apesar de integrar várias tecnologias, linguagens e frameworks, o Alitem as encapsula ao mesmo tempo em que uniformiza
o trabalho de compatibilidade com as plataformas (Web, Smartphones e Tablets).
Basicamente é necessário o conhecimento na linguagem de programação PHP (www.php.net), conceitos de orientação a
objetos e do framework gFW (desenvolvido pela GiuSoft).
A linguagem PHP é muito conhecida dos programadores, e dispõe de farta documentação na Internet. Entretanto, no
Alitem, alguns recursos da linguagem foram desativados, visando a segurança da aplicação e do portal como um todo.

Conhecimento de banco de dados
É primordial o conhecimento da linguagem SQL para a utilização de bancos de dados pelo seu aplicativo. Esta linguagem é
bastante comum e conhecida de todos os programadores que já desenvolveram qualquer aplicativo comercial.
A sintaxe utilizada pelo Alitem é compatível com a do SGBD MySQL, e uma farta documentação pode ser obtida no link:
dev.mysql.com

Biblioteca de classes do Alitem
O Alitem faz uso intensivo de uma biblioteca de classes e funções que facilitam todo o processo de desenvolvimento.
Esta biblioteca é denominada framework gFW, e é responsável pela camada de apresentação visual do aplicativo
independente do dispositivo, acesso a banco de dados, apresentação de imagens, tradução, e inúmeras outras
funcionalidades.

Desenvolvimento em equipe
Um trabalho em equipe pode ser mais produtivo, dinâmico e ágil, e pode ser feito com facilidade no Alitem. Para isto, basta
convidar outros usuários (funcionários ou colegas) a se relacionar contigo, e definir o perfil deles como "Colaborador" para
o aplicativo IDE.

A interface de desenvolvimento
Após a ativação do aplicativo em desenvolvimento, o menu do Alitem será substituído pelo menu do seu aplicativo
adicionando uma aba a mais.
Alitem - Guia do Desenvolvedor
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Esta aba é composta pelas ferramentas de desenvolvimento:

• Ícones
‣ Permite a inclusão de ícones para utilização no seu aplicativo. O ícone deve ter as dimensões de 64x64 e será
automaticamente convertido para as dimensões de 32x32 (para utilização nos menus) e 16x16 (para barras de
ferramentas);
• SQL
‣ Para a criação, alteração e testes nas tabelas de bancos de dados;
• Editor
‣ Responsável pela definição do menu do aplicativo, suas permissões de acesso e digitação de código de
programação e avaliação em tempo real do funcionamento das páginas.

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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Ícones
Através deste recurso, você poderá adicionar ícones para serem utilizados em seu aplicativo, seja nos menus, ou mesmo nas
páginas geradas.
Para adicionar um ícone, clique no pequeno botão:
clique no botão “Salvar”.

, selecione a imagem desejada localizada em seu computador e

A imagem será adicionada na partir inferior da janela, e poderá ser utilizada nos menus usando o nome fornecido ou nas
páginas do seu aplicativo através da função gImage do framework gFW.
Para excluir uma imagem, clique sobre ela e confirme a operação.

Observações importantes
• A imagem deve ter dimensões: 64 pixels de altura por 64 pixels de largura;
• Deve ser utilizado o formato PNG;
• Ao ser inserida no sistema, será automaticamente disponibilizada nos tamanhos 16x16, 32x32, e 64x64.

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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SQL
O uso de bancos de dados em aplicativos comerciais é bastante comum, e a ferramenta SQL é o meio pelo qual são criadas
as tabelas do banco de dados do seu aplicativo. Além disto, é possível executar as querys do tipo SELECT, INSERT, DELETE e
UPDATE, testando e otimizando o resultado.

Antes de mais nada, é importante saber que, ao criar um aplicativo, você já tem um banco de dados criado e disponível
para a mesma, basta criar suas tabelas e campos.

Criando uma tabela
Para criar uma nova tabela, basta clicar com o botão direito no texto “Tabelas” da árvore contendo a estrutura de dados do
seu aplicativo localizada na área inferior esquerda. Em seguida clique em “Novo”.
Ao criar uma nova tabela, o sistema criará automaticamente o campo “id”, auto-numerado, e que sempre será a sua chave
primária.
É muito importante que você siga algumas pequenas regras na criação das tabelas e campos do seu aplicativo:
• Use sempre letras minúsculas;
• Somente letras, underline, e números. Nunca use caracteres especiais ou acentuados;
Alitem - Guia do Desenvolvedor
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• Sempre inicie com letras;
• Nunca use nomes muito grandes;

Criando campos da tabela
Para criar um novo campo na tabela, clique com o botão direito na tabela e depois em "Novo".
O Alitem faz inúmeros tratamentos automáticos de validação e apresentação de dados, e para isto utiliza a estrutura
conforme você define nesta ferramenta.
Os seguintes tipos de dados do banco serão identificados pelo framework para exibir o campo de formulário
correspondente:
• INT ou INTEGER: Campo numérico somente inteiro;
• FLOAT: Campo numérico que aceita números fracionados;
• VARCHAR ou CHAR: Campo texto;
• TEXT: Campo TEXTAREA (área de texto);
• MEMO: Campo de edição HTML (editor de texto completo);
• DATE ou CHAR(10): Campo de data;
• DATETIME: Campo de data e hora;
• TINYINT ou BIT: Campo checkbox (valores sim ou não).
Uma outra definição muito importante, é que as chaves estrangeiras devem ter o seguinte padrão: id_”nome da tabela de
origem”. Lembrando que o campo “id” é criado automaticamente em todas as tabelas, e sempre devem ser utilizados como

campo chave.

Campo normal
Nome do campo sem abreviações e sem acentuações. Caso seja um nome composto, separe-o usando o caractere
sublinhado (underline).
Exemplos:
• telefone
• endereco
• nome
• razao_social

Campo chave primária
A chave primária sempre será o campo id, que é criado automaticamente pelo Alitem no momento da criação da tabela.

Campo chave estrangeira
O campo chave estrangeira, referencia uma associação a um registro em outra tabela, e para que o gFW interprete
corretamente esta associação, você deve criar o campo utilizando a seguinte regra:
id + _ + nome da tabela + _ + complemento

Exemplos:
Alitem - Guia do Desenvolvedor

8

GiuSoft Tecnologia
Tabela contatos:
Alitem - Guia do Desenvolvedor 10

id + _ + nome da tabela + _ + complemento
Exemplos:
Tabela contatos:
‣

id

‣

nome

‣

data_nascimento

Tabela agenda_telefonica:
‣

id

‣

id_contatos

‣

telefone

‣

celular

‣

sexo

Tabela namorados:
‣

id

‣

id_contatos_homem

‣

id_contatos_mulher

Atenção
• Todos os nomes de bancos de dados, tabelas e campos devem estar totalmente em minúsculas;
• Não utilize acentos, espaços em branco, nem caracteres especiais;
• Evite ao máximo a utilização de nomes longos, porém sem abreviar demasiadamente.

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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Editor
O editor é a principal ferramenta para o desenvolvimento. Ele é composto por quatro painéis:

Painel esquerdo - Funcionalidades
Este painel tem duas funcionalidades. A primeira é que você pode elaborar a estrutura do menu do seu aplicativo, bastando
para isto, clicar com o botão direito sobre a pasta do menu, a partir de “Início”, na opção "Novo" no menu contextual.
Em seguida, defina as propriedades do item recém criado no painel direito.
A segunda função é a de abrir o código de programação correspondente ao item selecionado.
Vale ressaltar que além dos itens de menu, alguns arquivos especiais são disponibilizados no topo da lista:
• Global: arquivo de código que será acrescentado automaticamente ao topo de todo o código do aplicativo. Também é
definida a classe app, que será útil para a troca de informações entre aplicativos diferentes;
• Termos de uso: Texto que será apresentado no momento da contratação do seu aplicativo, expressando as condições que
deverão ser aceitas pelo usuário para poder utilizar seu aplicativo (contrato);

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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• Configurações: Página que será ativada automaticamente no primeiro uso do aplicativo, e estará disponível sempre na
barra de atalhos vertical. Deve ser utilizado para exibir as instruções iniciais e a definição de parâmetros para o correto
uso do aplicativo.
Cada pasta de menu criada também é um arquivo de código que será incluído automaticamente, porém somente para os
itens contidos dentro da mesma.

Painel direito - Propriedades
Neste painel, você poderá definir o nome do menu, sua descrição, e o texto de ajuda instantânea (que aparece ao passar o
mouse sobre o menu). Além disto poderá definir os tipos de acesso permitidos, ou seja, para quais usuários relacionados ao
usuário contratante do aplicativo, o menu estará disponível.
Para definir o ícone do menu, basta digitar o nome do mesmo no campo “Imagem”.
O Alitem disponibiliza uma série de ícones que podem ser utilizados pelo seu aplicativo. Consulte o Apêndice A para a
tabela completa.

Painel central - Código fonte
Neste painel você digitará seu código de programação. Para auxiliá-lo, a barra de ferramentas superior disponibiliza alguns
recursos:
• Salvar: Salva o código fonte atual e todas as propriedades do painel à direita;
• Campos: É um pequeno auxiliar para a criação de campos de formulário;
• Modelos de código: contém alguns códigos de exemplo que, ao selecionado, é transferido para a área de digitação, você
poderá clicar em "Salvar" e experimentar imediatamente o código;
• Adicionar: Permite incluir o código fonte atual na lista de modelos de código. Após a inclusão você deverá re-abrir o
editor para poder utilizar o novo modelo adicionado;
• Ajuda: abre o Wiki com instruções sobre o desenvolvimento utilizando o framework gFW;
• Botão pincel: ativa ou desativa as cores no código fonte.

Painel inferior - Prévia
Mostra uma miniatura da página do menu clicada (no painel a esquerda) em execução, ou seja, o que o usuário obterá ao
clicar no item do menu. é atualizada ao clicar em "Salvar".

Atenção
Todas as alterações efetuadas só serão processadas após clicar no botão "Salvar".

Criando menus consistentes
Como regra geral para criação de menus:
• Tente definir o texto do menu em apenas uma palavra, porém que a mesma realmente expresse com clareza a finalidade;
• Caso não consiga resumir em uma palavra, utilize o mínimo de palavras possível, no máximo 3, também seguindo o
mesmo critério;
• Utilize nomes iguais para funcionalidades iguais, e na mesma ordem, por exemplo:

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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‣ Veículos
๏ Cadastro (insere, edita ou remove um veículo)
๏ Listagem (mostra todos os veículos cadastrados em formato de relatório)
‣ Equipamentos
๏ Cadastro (insere, edita ou remove equipamentos)
๏ Listagem (mostra todos os equipamentos cadastrados em formato de relatório)

Outras dicas importantes
Não crie novas concepções para funcionalidades conhecidas. Por exemplo, se seu aplicativo abre, salva e fecha arquivos,
crie o menu “Arquivo”, com os itens Abrir, Salvar, Fechar, e coloque-o como primeiro menu;
Coloque os itens com funcionalidades conhecidas nos menus tradicionais. Por exemplo: item “Opções” deve ficar em
“Ferramentas”;
Procure, ao máximo, seguir o padrão de menus e complemente o restante de acordo com sua aplicação.
A criação de menus pode ser subdividida em duas classes de objetivos:

Funcionalidades principais do aplicativo
Para estas funções, os itens devem ser personalizados de acordo com a atividade fim, mantendo coerência, simplicidade e
principalmente, usando termos que apontem realmente para a funcionalidade acionada.
Sempre defina um ícone para as funcionalidades importantes e deixe-as disponíveis na primeira aba do menu.

Cadastros em tabelas auxiliares
Funções que realizam cadastros e gestão das tabelas de banco de dados que são auxiliares na atividade fim do aplicativo.
Por exemplo, em um sistema de locadora , seria a tabela de títulos ou a de clientes, e a tabela principal seria a de locações.
Para os links de menu deste tipo, nem sempre é interessante alocar um ícone, porém, para as tabelas auxiliares de muita
importância, é interessante criar uma seção especial, e associar um ícone para cada atividade.

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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Introdução ao framework gFW
O framework gFW nada mais é do que um grande conjunto de funções e classes disponíveis para uso no PHP e que geram
resultados na tela do navegador. Na sua versão atual, a 3.0, disponibiliza uma série de recursos visando facilitar o
desenvolvimento e uniformizar a aparência do seu aplicativo. Suas funcionalidades estão automaticamente disponíveis e
não há necessidade da utilização do comando include, ou mesmo as tags <? e ?> para ativá-las.
Os principais recursos que ele disponibiliza são:
• Anula completamente a necessidade de código HTML;
• Apresenta uma interface com o usuário consistente independente da plataforma (Web, Smartphone, ou Tablet);
• Acesso facilitado a execução de comandos SQL do banco de dados através de apenas uma função;
• Exibição de ícones sem nenhuma preocupação com pastas físicas ou HTTP;
• Inúmeras classes e funções para diversas necessidades;
O gFW encapsula uma série de utilitários e outros frameworks como o Sencha, FCKEditor e o ADOdb.
Para um programador habitual do PHP, deve-se notar que alguns conceitos não estão presentes no desenvolvimento de
aplicativos no Alitem:
• Não é permitido usar as tags de início de código PHP (escape): <?, <?php e ?>
• Não é permitido incluir outros arquivos com o comando "include"
• Não é necessário incluir os arquivos com as classes do próprio framework do Alitem
Além disto, alguns comandos da linguagem não são permitidos:
• Acesso às variáveis de sessão através da váriavel $_SESSION;
• Comandos que expõe o núcleo do sistema (phpinfo, ini_get, ini_set, phpversion, phpuname, etc.);
• Comandos que adicionam recursos no PHP (extension_load, set_include_path, etc.);
• Comandos de acesso direto ao banco de dados (mysql_connect, mysql_query, mssql_connect, oci_connect,
etc.).

Um exemplo prático de código fonte
Abaixo segue um pequeno exemplo de código fonte usando os recursos do framework gFW no Alitem:
$sql="select * from feriados order by data";

$out=new gPage();
$out->addQuery($sql);
$out->showPage("{title: 'Feriados'; permissions: 'SIDU'}");

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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O mesmo código fonte abaixo resulta em três rotinas distintas: Novo registro, listagem e edição (com recursos de exclusão e
cópia do registro).
Levando em consideração que já foi criada uma tabela de banco de dados de nome “feriados”, este pequeno trecho de
código, produz a seguinte tela:

Todas as funcionalidades de criação de novos registros, edição ou exclusão estão disponíveis para o usuário, independente
da plataforma. O gFW identifica o tipo de dado na tabela do banco e faz todo o trabalho sozinho.

Entendendo a estrutura do gFW
As principais classes do gFW são:

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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Já as principais funções, são:
Nome
autoencode($texto)
contactData($id)

jsDecode($json)
jsEncode($json)
jsMerge($set1,$set2)
jsRemove($json,$campo)
ownerData()
redirect($pagina)
refresh($seg, $url)
rsContacts($tipo,$where,$order)

Funcionalidade
Converte a codificação do texto para UTF-8. Se já estiver em UTF-8, nada faz
Retorna os dados do contato $id relacionado ao usuário proprietário do aplicativo atual
em um array associativo
Converte um texto no formato CSS (JSON) para um array associativo
Converte um array associativo para o formato JSON usado no CSS
Mescla dois textos em formato CSS ou array associativo
Aciona DOWNLOAD de um arquivo (contido na string $arq)
Retorna o valor numérico por extenso
Converte um valor lógico do banco de dados para “Sim” ou “Não”
Converte um CNPJ somente números em um formatado com pontos e traço separador
do dígito verificador
Converte um CPF somente números em um formatado com pontos e traço separador do
dígito verificador
Converte uma data do formato do banco de dados para o formato da linguagem atual.
Ou seja, do formato “YYYY-MM-DD” para “DD-MM-YY”
Retorna a data fornecido por extenso. Se não fornecida, será considerada a data atual
Converte uma data e hora do formato do banco de dados para o formato da linguagem
atual. Ou seja, do formato “YYYY-MM-DD HH:MM:SS” para “DD-MM-YY HH:MM:SS”
Faz o processo inverso do comando gCheck
Faz o processo inverso do comando gDate
Faz o processo inverso do comando gDateTime
Faz o processo inverso do comando gFloat
Converte um número do formato do banco de dados para apresentação na tela no formato da linguagem atual. Ou seja, do formato “0,000.00” para “0.000,00”
Obtém o valor de uma variável de sessão
Define o valor para uma variável de sessão
Abrevia um nome próprio para o máximo de duas palavras (ou três com preposições)
Traduz o texto informado para a ativada pelo usuário atual
Converte o texto fornecido para primeira letra de cada palavra em maiúsculas, respeitando as preposições em minúsculas
Converte um texto em formato JSON (usado no Javascript) para um array associativo
Converte um array associativo para o formato JSON usado no Javascript
Mescla dois textos em formato JSON ou array associativo
Remove um campo de um texto em formato JSON
Retorna os dados do usuário proprietário do aplicativo atual em um array associativo
Redirecionar para página
Atualiza a página atual em $seg segundos, apontando para a URL $url
Retorna relação de contatos relacionados. Parâmetros:

tiracentos($texto)
uploadedFile()

• $tipo: Pode ser “rs” para recordset ou “array” (retornando id e nome)
• $where: Filtros. Exemplos: “consumidor=1”, “colaborador=1” ou “fornecedor=1”
• $order: Ordenação. Exemplo: “nome” ou “apelido”
Remove os acentos do um texto fornecido
Retorna uma string com o arquivo enviado via UPLOAD

cssDecode($css)
cssEncode($array)
cssMerge($set1,$set2)
download($nome,$arq,$tipo)
extenso($numero)
gCheck($valor)
gCnpj
gCpf($cpf)
gDate($data)
gDateString($data)
gDateTime($datahora)
gDBCheck($valor)
gDBDate($data)
gDBDateTime($datahora)
gDBFloat($numero)
gFloat($numero)
gSessionLoad($var)
gSessionSave($var,$valor)
gShortName($texto)
gT($texto)
gUcwords($texto)

As principais classes:
Nome
gOutput
gInput
gPage
gReport
gMultiPage

Funcionalidade
Responsável pela apresentação de textos, imagens e tabelas na tela do navegador
Responsável pela apresentação de formulários de entrada de dados
Responsável pela apresentação de formulários automáticos e inteligentes
Responsável para apresentação de relatórios
Responsável pela apresentação de várias páginas diferentes com um mesmo código

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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Atenção
O maior diferencial das classes do gFW é que a maior parte dos parâmetros é passada em formato JSON.
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gFW - Exibindo textos e tabelas
A forma mais simples de desenvolver as telas do sistema, é através da classe gOutput. Ela provê principalmente os métodos:
Método
out($conteudo)
br($quantidade)

Funcionalidade
Retorna uma saída qualquer na tela do navegador

msgTitle($texto)
msgSubTitle($texto)
msgMiniTitle($texto)
msgFilter($texto)
msgAlert($texto)
msgError($texto)
msg($texto,$estilo,$css,$href)
tableBegin($tamanho,$borda)

Retorna uma mensagem de texto formatada como título
Retorna uma mensagem de texto formatada como sub-título
Retorna uma mensagem de texto formatada como mini título (com menor destaque)
Retorna uma mensagem de texto formatada em itálico
Retorna uma mensagem de texto com ênfase em vermelho
Retorna uma mensagem de texto com ênfase para erros
Retorna uma mensagem de texto
Retorna o cabeçalho da tabela

Retorna um ou mais saltos de linha (<BR />)

• Tamanhos: “big”, “medium”, “tiny”, ou “free”
• Bordas: true (com bordas), false (sem bordas)
tableRow($array,$tipo)

Retorna uma linha contendo todas as colunas de uma tabela, sendo que, cada elemento
do array pode conter um prefixo com funções especiais:
• “<-” alinhamento à esquerda
• “->” alinhamento à direita
• “<>” alinhamento centralizado
• “~n” mesclar “n” colunas (parâmetro COLSPAN do HTML)
Tipos de linhas possíveis:
• “header”,“title”,“summary”,“footer”,“subtitle”, “total”, “disabled”, “enabled”, “alert”,
“group”
• Linha padrão com bordas: “detail”
• Fundo colorido: “white”, “grey”, “red”, “green”,”blue”,”yellow”,”orange”
• Frente colorida: “f-white”,”f-grey”,”f-red”, “f-green”,”f-blue”,”f-yellow”, “forange”
Pode ser utilizado mais de um tipo ao mesmo tempo, desde que sejam separados por um
espaço

tableEnd()
image($json)

begin()
end()
body($html)
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Retorna o rodapé da tabela
Retorna a imagem selecionada (previamente carregada) Parâmetros JSON:
• url: nome da imagem (pode ser precedido por 16/, 32/ ou 64/)
• href: link para outra página
• caption: texto da imagem
• hint: dica da imagem
Monta o cabeçalho HTML e todos os requisitos para o Alitem na página gerada Prefira usar
o método body. Use o conjunto begin-end somente para páginas muito complexas
Monta o rodapé HTML da página
Monta o cabeçalho e rodapé da página em apenas um comando, e entre os dois, descarrega o conteúdo enviado como parâmetro para este método
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Exemplos de código
Tela de bem-vindo:
$out=new gOutput();
$html=”Bem-vindo ao Alitem!”;
$out->body($html);

Tela padrão simples:
$out=new gOutput();
$html=$out->msgTitle(”Título da página”);
$html.=$out->msgSubTitle(“Sub-título da página”);
$out->body($html);

Outra forma que produz o mesmo resultado:
$out=new gOutput();
$out->begin();
echo $out->msgTitle(”Título da página”);
echo $out->msgSubTitle(“Sub-título da página”);
$out->end();

Uma página com tabela:
$out=new gOutput();
$html=$out->msgTitle(“Página de exemplo”);
$html.=$out->msgSubTitle(“Tabela simples”);
// Parâmetros possíveis para o tamanho: big, medium, tiny e free
// Parâmetros para a borda: true ou false
$html.=$out->tableBegin(“big”,true);
$mtz=””;
$mtz[]=”Título da coluna 1”;
$mtz[]=”Título da coluna 2”;
$mtz[]=”Título da coluna 3”;
// Tipos de linhas: title, header, subtitle, footer, summary, detail (linhas normais), none
$html.=$out->tableRow($mtz,”header”);
for ($l=1; $l<4; $l++)
{
$mtz=””;
for ($c=1; $c<4; $c++)
{
$mtz[]=”Col $c x Lin $l”;
}
$html.=$out->tableRow($mtz);
}
$html.=$out->tableEnd();
$out->body($html);

Um exemplo que busca campos do banco de dados e apresenta na tela:
$out=new gOutput();
$html=$out->msgTitle(“Página de exemplo”);
$html.=$out->msgSubTitle(“Tabela com campos da tabela Feriados”);
$html.=$out->tableBegin(“big”,true);
$mtz=””;
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$mtz[]=”Id”;
$mtz[]=”Data”;
$mtz[]=”Descrição”;
$html.=$out->tableRow($mtz,”title”);
$rs=gQuery(“SELECT * from feriados”);
while (!$rs->EOF)
{
$mtz=””;
$mtz[]=$rs->fields[“id”];
$mtz[]=gDate($rs->fields[“data”]);
$mtz[]=$rs->fields[“descricao”];
$html.=$out->tableRow($mtz);
$rs->MoveNext();
}
$out->body($html);

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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gFW - Exibindo calendários
A forma mais simples de trabalhar com calendários, é através da classe gCalendar. Ela provê principalmente os métodos:
Método
add({$json})

Funcionalidade
Adiciona um evento para ser exibido no calendário. Parâmetros JSON:

showDay()
showMonth()
showYear()
url

• title: Título do evento
• details: Detalhes adicionais sobre o evento (opcional)
• image: Ícone mostrado junto ao texto do evento (opcional)
• dateStart: Data e hora inicial no formato de banco de dados Y-m-d H:i:s
• dateEnd: Data e hora final no formato de banco de dados Y-m-d H:i:s
• url: Parâmetro a ser adicionado a url gerada ao clicar em editar item do calendário
Mostra o calendário de um dia
Mostra o calendário de um mês
Mostra o calendário de um ano
Parâmetro a ser adicionado a url gerada ao clicar em novo item de calendário

Construindo um calendário
Para mostrar um calendário você deverá inicialmente definir os parâmetros para exibição no formato JSON ao instanciar o
objeto gCalendar:
• today - dia inicial para apresentação do calendário. Se for omitido, será considerado o dia atual;
• readOnly - Se definido como true, não permite alterações;
• startTime: Primeiro horário a ser mostrado na visualização do calendário no modo dia (opcional);
• endTime: Último horário a ser mostrado na visualização do calendário no modo dia (opcional);
• stepTime: Quantidade de minutos entre os eventos (opcional). Padrão: 60

Exemplos de código
Mostrando o calendário no modo dia:
$out=new gOutput();
$cal=new gCalendar(“{today: 2012-02-01; startTime: 08:00; endTime: 18:00; stepTime: 30}”);
$cal->add(“{title: ‘Evento de teste’; details: ‘Maiores informações’; dateStart: ‘2012-02-01 10:00’;
dateEnd: ‘2012-02-01 13:00’; image: ‘b2017’}”);
$cal->add(“{title: ‘Outro evento’; details: ‘Maiores informações’; dateStart: ‘2012-02-01 15:00’;
dateEnd: ‘2012-02-01 17:00’;}”);
$cal->add(“{title: ‘Evento de teste’; details: ‘Maiores informações’; dateStart: ‘2012-02-03 10:00’;
dateEnd: ‘2012-02-03 13:00’; image: ‘b2017’}”);

$html=$cal->showDay();
$out->body($html);

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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Exemplos de visualização
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Observação
O próprio usuário pode mudar o tipo de visualização do calendário, clicando sobre o dia, mês ou ano no
tipo atual apresentado.
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gFW - Banco de dados
As operações com bancos de dados são nativas ao gFW, de forma que não há necessidade de comandos de conexão,
configuração de ambiente e nem mesmo identificar o nome do banco de dados.
Cada aplicativo criado recebe automaticamente um banco de dados próprio, embutido e disponível automaticamente.
Somente os comandos SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE são permitidos e o Alitem agrupa automaticamente os dados de
cada usuário contratante do seu aplicativo.
Você deve inicialmente criar as tabelas necessárias através do ícone SQL na aba IDE.
Partindo do pré-suposto de que já foi criada uma tabela chamada “feriados”, a execução de comandos com retorno de
conjunto de registros é feita da seguinte forma:
$out=new gOutput();
$html=$out->msgTitle(”Página de teste de banco de dados”);

$rs=gQuery(“select * from feriados”);
while (!$rs->EOF)
{
$html.=”Registro: “.$rs->fields[‘id’].” Data: “.gDate(rs->fields[‘data’]).”<br>”;
$rs->MoveNext();
}
$out->body($html);

Para executar comandos UPDATE, INSERT e DELETE:
$out=new gOutput();
$html=$out->msgTitle(”Página de teste de banco de dados”);

$rs=gQuery(“INSERT INTO feriados (nome,data) values (‘Natal’,‘2011-11-25’)”);
$html.=”Feriado adicionado”;
$out->body($html);

Principais comandos
Nome
gQuery

Funcionalidade
Responsável pela execução dos comandos SQL

$variavel->fields
$variavel->EOF
$variavel->BOF
$variavel->MoveNext()

Para o comando SELECT, retorna um objeto contendo um conjunto de registros, que são acessados através do array fields deste conjunto
Array associativo contendo campos e seus valores para o registro atual
Indica se o final do conjunto de registros foi alcançado
Indica se o início do conjunto de registros foi alcançado
Move o ponteiro para o próximo registro
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Observações
• Muita atenção ao obter os registros através do comando SELECT em um loop, não esquecendo de realizar
um MoveNext para saltar para o próximo registro;
• As datas são salvas e obtidas no formato Y-m-d, necessitando ser convertida para apresentação na tela. Para
isto use as funções gDate e gDBDate;
• Os valores numéricos necessitam ser convertidos também, pois são salvos no banco de dados em formato
americano (usando o ponto como separador de fração). Para isto use as funções gFloat e gDBFloat.

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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gFW - Formulários simples
A classe responsável pela entrada de dados é a gForm, e ela possui os seguintes métodos:
Método
_constructor($json)

Funcionalidade
Ao instanciar o objeto, alguns parâmetros podem ser definidos:
title: Título do formulário
subTitle: Sub-título do formulário
instructions: Informações adicionais (aparecem na parte inferior do formulário)
columns: Número de colunas com campos (indisponível em tablets e
smartphones)
Adiciona um campo ao formulário
Obtém os campos do formulário
Renderiza o formulário
•
•
•
•

add($json)
get()
render()

Para utilizar a gForm, será necessário instanciar primeiramente a classe gInput, e passar os parâmetros JSON necessários.
Além disto, os campos também são adicionados com parâmetros em formato JSON. Tipos de campos possíveis:
Método
exclude
hidden
show
label
text
upperText
lowerText
upperFirstLetterText
password
textarea
memo
url
email
number
integer
positive
date
datetime
time
checkbox
cpf
cnpj
combo
comboMultiSelection
file
gps

Formatação no cliente
Desktop Disp. móveis
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
não
sim
não
sim
não
sim
sim
sim
sim
sim
não
sim
não
sim
não
sim
não
sim
não
sim
não
sim
não
sim
não
sim
não
sim
sim
sim
não
sim
não
sim
sim
sim
não
sim
não
sim
sim
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Funcionalidade
Não mostra o campo
Não mostra o campo, mas passa valor padrão adiante
Mostra valor do campo, sem passar valor adiante
Mostra um texto ao invés de um campo para entrada de dados
Campo texto simples
Campo texto somente maiúsculas
Campo texto somente minúsculas
Campo texto com as primeiras letras de cada palavra em maiúsculas
Campo senha
Campo texto com várias linhas para digitação
Campo texto com formatação (negrito, itálico, etc.)
Campo que exige um endereço de Internet (iniciando com http://)
Campo que exige um endereço de e-mail
Campo que exige um número qualquer
Campo que exige um número inteiro
Campo que exige um número positivo
Campo que exige um data
Campo que exige uma data e hora
Campo que exige uma hora
Campo lógico (sim/não)
Campo que exige um CPF (sem validação)
Campo que exige u CNPJ (sem validação)
Campo com lista de opções
Compo com lista de opções que permite a seleção de vários itens
Campo para seleção de arquivo para upload
Campo que retorna posição latitude x longitude do GPS (não visível)
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Veja um exemplo:
$out=new gInput();
if ($_REQUEST['texto']=='')
{
// Mostra formulario
$frm=new gForm("{title: 'Formulario de teste'; columns: 2}");
$frm->add("{type: label; value: 'Teste de campo label'; }");
$frm->add("{type: date; fieldLabel: Data; name: 'data'; value: ''; }");
$frm->add("{type: text; fieldLabel: Campo Texto; name: texto; }");
$frm->add("{type: textarea; fieldLabel: Área de Texto; name: areatexto; }");
$frm->add("{type: memo; fieldLabel: Editor de texto; name: edtexto; }");
$frm->add("{type: text; allowBlank: false; fieldLabel: Texto obrigatorio; name: textoObrig;}");
$frm->add("{type: upperText; fieldLabel: Texto maiusculas; name: textoMai;}”);
$frm->add("{type: lowerText; fieldLabel: Texto minusculas; name: textoMin; }”);
$frm->add("{type: email; fieldLabel: Email; name: email; value: ''; }");
$frm->add("{type: url; fieldLabel: URL; name: url; value: ''; }");
$frm->add("{type: number; fieldLabel: Numero; name: num; value: ''; }");
$frm->add("{type: integer; fieldLabel: Inteiro; name: num; value: ''; }");
$frm->add("{type: positive; fieldLabel: Positivo; name: num; value: ''; }");
$frm->add("{type: datetime;fieldLabel: Data/hora;name:'datahora';value:'".(date("Y-m-d H:i:s"))."'; }");
$frm->add("{type: time; fieldLabel: Hora; name: hora; value: ''; }");
$frm->add("{type: checkbox; fieldLabel: Dois estados; name: checkb; }");
/* Como especificar os dados da lista do combo?
* 1. Atraves de array de elementos
* 2. Passando o parametro items: <nome> onde <nome>=nome de uma tabela do banco
* 3. Passando o parametro items: <nome> onde <nome>=nome de um sp (stored procedure)
* 4. Passando uma query como parametro em items
*/
$mtz="";
$mtz[]="Elemento 1";
$mtz[]="Elemento 2";
$mtz[]="Elemento 3";
$frm->add("{type: combo; fieldLabel: Listagem; name: combo1; value: 1}",$mtz);

$mtz="";
$mtz["el1"]="Outro Elemento 1";
$mtz["el2"]="Outro Elemento 2";
$mtz["el3"]="Outro Elemento 3";
$frm->add("{type: combo; fieldLabel: Listagem associativo; name: combo2}",$mtz);

$sql="select id,nome from feriados";
$frm->add("{type: combo; fieldLabel: Listagem do banco; name: combo3; items: $sql}");
$frm->add("{type: combo;fieldLabel:Listagem JSON;name: cmb4;items:[{'1','Um'},{'2','Dois}] }");

$frm->render();
} else
{
// Processa dados do formulario
$html.=$out->msgTitle("Formulario");
$html.="Nome: ".$_REQUEST['texto'];
}
$out->body($html);
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gFW - Formulários automáticos
Os formulários automáticos (ou inteligentes) são gerados pelo próprio framework, que recebendo uma query como
parâmetro, identifica os campos do banco de dados e os transforma em uma tabela de seleção de registros, em uma janela
ou formulário de edição de dados.
Assim que a página é executada da primeira vez, ela mostrará uma tabela (grid) contendo os campos armazenados na
tabela do banco de dados correspondente (passada como parâmetro). Nesta mesma tela, serão mostrados botões com ações
específicas: Novo, Editar, Apagar, Selecionar (respectivamente, representadas no gFW pelas siglas I, U (W ou F), D, e L). A
esta tabela também pode ser adicionado um pequeno formulário que serve para filtrar o conteúdo da mesma.

Estrutura básica de utilização da classe
Veja um exemplo simples de formulário automático:
$out=new gPage();
$out->addQuery("select * from geral_feriados order by data");
$out->showPage("{title: 'Feriados'; permissions: 'SIDU'}");

A estrutura básica de utilização desta classe é bem simples:
• Instancie a classe;
• Adicione uma ou mais querys;
• Chame o método showPage para exibir a página com os recursos definidos nos parâmetros JSON.
Ao executar o método showPage, os seguintes parâmetros podem ser passados:
• title: Título da página ;
• linkUrl: Cria um botão adicional na barra de ferramentas do grid, permitindo direcionar para outra página. Se não for
especificado, chama a própria página;
• linkLabel: Nome do botão adicional (se não for especificado, será usado o termo genérico “Selecionar”);
• permissions: Define qual o tipo de tela e acessos que serão permitidos ao usuário.

Permissões
O parâmetro permissions define propriedades e permissões para as páginas geradas automaticamente. Isto significa que
a mesma só terá os recursos que você definir neste parâmetro e o usuário estará restrito a elas:
• S - Permite a exibição de uma tabela com os registro da query informada para seleção pelo usuário
• U - Adiciona a função "Editar". A edição é feita no próprio grid. Só pode ser usado em conjunto com "S";
• W - Adiciona a função "Editar em Janela" no próprio grid. Só pode ser usado em conjunto com "S";
• F - Adiciona a função "Editar em Formulário". Só pode ser usado em conjunto com "S";
• D - Adiciona a função "Apagar". Só pode ser usado em conjunto com "S";
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• L - Adiciona a função "Executar" (link). Só pode ser usado em conjunto com "S", se não for informado parâmetro "linkUrl"
apontando para a página desejada, aponta para a mesma página;
• I - Caso também exista a permissão "S", adiciona um botão "Novo" na barra de ferramentas, permitindo criar um novo
registro. Caso não exista, abre diretamente o formulário de entrada de dados.

Exemplos de código
Campos calculados na tabela de seleção de registros
É possível calcular os valores a serem apresentados na tabela de registros (grid) definindo o parâmetro "calculated: true" na
definição do dicionário.
A partir da classe estendida, você pode fazer um tratamento especial para um campo, ignorando o que é obtido da query de
banco de dados. Exemplo:
class Pagina extends gPage
{
function onBeforeCalculate($item,$campos)
{
// $item = campo para calcular (pode haver mais de um)
// $campos = valores de todos os campos do registro atual (sem tratamento)
$novoValor=$campos[$item];
if (($item=='nome') && ($novoValor=='Natal'))
{
$novoValor='Nascimento de Jesus';
}
return($novoValor);
}
}
$sql="select id,data,nome from geral_feriados order by data";
$dic=new gDataDictionary();
$dic->add("{name: 'nome'; fieldLabel: 'Nome do feriado'; type: 'text'; calculated: true}");
$out=new Pagina();
$out->addDictionary($dic);
$out->addQuery($sql);
$out->showPage("{title: 'Feriados'; permissions: 'SIDU'}");

Dicionários
Os campos identificados pelo framework, podem ser alterados via código, permitindo personalizar os tipos de campos ou o
nome apresentado na tela, ou solicitados no formulário de entrada de dados, independente da sua estrutura no banco.
Isto é feito através da definição de dicionários. Exemplo:
$sql="select * from geral_feriados order by data";
$dic=new gDataDictionary();
$dic->add("{name: 'id_paises'; fieldLabel: 'País'; type: 'combo'; items: 'paises'}");
$dic->add("{name: 'id_estados'; fieldLabel: 'Estado'; type: 'combo'; items: 'estados'}");
$dic->add("{name: 'id_cidades'; fieldLabel: 'Cidade'; type: 'combo'; items: 'cidades'}");
$out=new gPage();
$out->addDictionary($dic);
$out->addQuery($sql);
$out->showPage("{title: 'Feriados'; permissions: 'SIDU'}");

Alitem - Guia do Desenvolvedor
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Listas com valores obtidos via servidor (AJAX)
Para obter os valores da lista de acordo com uma execução no lado servidor, você deve estender a classe gPage e mudar o
comportamento do método onBeforeRemoteCombo. Além disto, defina o campo no dicionário como “remote: true”:
// Extendendo a classe gPage
class Pagina extends gPage
{
function onBeforeRemoteCombo($item)
{
if ($item=='paises')
{
$query='select id,nome from paises';
}
return($query)
}
}
$sql="select * from geral_feriados order by data";
$dic=new gDataDictionary();
// O atributo remote: true define que, para esta lista, os valores serão obtidos via AJAX
$dic->add("{name: 'id_geral_paises'; fieldLabel: 'País'; type: 'combo'; remote: true; items: 'paises'}");
$dic->add("{name: 'id_geral_estados'; fieldLabel: 'Estado'; type: 'combo'; items: 'estados'}");
$dic->add("{name: 'id_geral_cidades'; fieldLabel: 'Cidade'; type: 'combo'; items: 'cidades'}");
$out=new Pagina();
$out->addDictionary($dic);
$out->addQuery($sql);
$out->showPage("{title: 'Feriados'; permissions: 'SIDU'}");

Filtros
Além de personalizar os campos, também podem ser informado quais campos poderão ser utilizados como filtros para a
busca de registros na tabela:
$sql="select * from geral_feriados order by data";
$dic=new gDataDictionary();
$dic->add("{name: 'id_paises'; fieldLabel: 'País'; type: 'combo'; items: 'paises'}");
$dic->add("{name: 'id_estados'; fieldLabel: 'Estado'; type: 'combo'; items: 'estados'}");
$dic->add("{name: 'id_cidades'; fieldLabel: 'Cidade'; type: 'combo'; items: 'cidades'}");
$flt=new gDataFilter();
$flt->add("{name: 'id_estados'; fieldLabel: 'Estado'; type: 'combo'; items: 'estados'}");
$flt->add("{name: 'from_data'; fieldLabel: 'Período inicial'; type: 'date'}");
$flt->add("{name: 'to_data'; fieldLabel: 'Período final'; type: 'date'}");
$out=new gPage();
$out->addDictionary($dic);
$out->addFilter($flt);
$out->addQuery($sql);
$out->showPage("{title: 'Feriados'; permissions: 'SIDU'}");

Os filtros seguem o mesmo padrão de sintaxe adotado no dicionário, entretanto, existem alguns truques adicionais:
Caso deseje criar um campo que limite uma faixa de registros, por exemplo, um período de datas, inclua o texto "from_"
antes do nome real do campo, e "to_" para o limite máximo. Entretanto, este recurso só está disponível para campos de
texto, datas e numéricos (não é possível para combos nem checkboxes).
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Parâmetros
Ao utilizar a permissão L (link), opcionalmente podem ser solicitados parâmetros adicionais, que serão enviados para a
página de destino (como se fossem campos de formulário):
$sql="select * from geral_feriados order by data";
$par=new gDataParameters();
$par->add("{name: 'nome'; fieldLabel: 'Nome'; type: 'text'}");
$par->add("{name: 'data'; fieldLabel: 'Data'; type: 'date'}");
$out=new gPage();
$out->addQuery($sql);
$out->addParameters($par);
$out->showPage("{title: 'Feriados'; permissions: 'SIDUL'}");

Tabela mestre/detalhe automática
É possível criar um formulário com abas, que associa automaticamente uma tabela de banco de dados a outras com suas
respectivas chaves estrangeiras.
Para que este recurso funcione corretamente, as chaves estrangeiras devem ser definidas da seguinte forma: id_(nome da
tabela pai). Exemplo:
$out=new gPage();
// Tabela principal
$sql1="select id,nome,idade,data_nascimento from pessoas";
$out->addQuery($sql1);
// Tabela relacionada 1
$sql2="select id,id_pessoas,endereco,bairro,cidade from enderecos";
$out->addQuery($sql2,"{title: 'Endereço'; permissions: 'SIUD'}");
// Tabela relacionada 2
$sql2="select id,id_pessoas,marca,modelo from veiculos";
$out->addQuery($sql2,"{title: 'Veículos'; permissions: 'SIUD'}");
$out->showPage("{title: 'Pessoas'; permissions: 'SIDU'}");

Campos diferenciados na tabela e no formulário
Caso você queira mostrar campos diferentes na tabela de seleção de registros e no formulário (mostrando somente os mais
importantes no grid), você pode usar o método addGridQuery para a query do grid, e o método padrão addQuery será
definido para o formulário de entrada de dados:
$out=new gPage();
$sql="select * from geral_feriados";
$out->addQuery($sql);
// Para mostrar somente o id e o nome no Grid...
$sqlGrid="select id,nome from geral_feriados order by data";
$out->addGridQuery($sqlGrid);
$out->showPage("{title: 'Feriados'; permissions: 'SIDU'}");

Definindo dinamicamente o valor de uma lista ou campo
É possível definir o valor de um campo, com base no valor de outro campo através do método addListener.
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Filtrando valores de uma lista
Considerando duas tabelas com a seguinte estrutura: Pessoas:
• id - bigint
• nome - varchar(30)
Alunos:
• id - bigint
• genero - char(1)
• id_pessoas - bigint
Para filtrar os valores de uma lista, com base no valor selecionado em outra lista, use o seguinte exemplo:
$sql="select id,genero,id_pessoas from alunos";
$out=new gPage();
$dic=new gDataDictionary();
$dic->add("{name: 'genero'; fieldLabel: 'Gênero'; allowBlank: false; type: 'combo';

items: {'M','F'}}");

$dic->add("{name: 'id_pessoas'; fieldLabel: 'Nome'; type: 'combo'; items: 'select id,nome from pessoas'}");
$out->add($dic);
$out->addListener("{name: 'genero'; event: 'blur'; action: 'filter'; target: 'id_pessoas'; field: 'genero'}");
/*
O método addListener significa:
name: Tratar o campo 'genero',
event: Em qual momento: 'blur' = Ao sair do campo, 'focus' = Ao entrar no campo,
action: Filtrar outra lista (combo),
target: Nome do campo-lista a ser filtrado (alvo),
field: Campo da lista alvo que será filtrado
*/
$out->addQuery($sql);
$out->showPage("{title: 'Acessos'; permissions: 'SIDW'}");

Definindo novos valores via AJAX
É possível também substituir totalmente os valores de uma lista (combo) sem atualizar a página:
class Pagina extends gPage
{
// método necessário para atualizar a lista no lado servidor
function onBeforeRemoteCombo($name)
{
if ($name=='id_alunos')
{
// remoteValue = valor do campo 'genero' (parâmetro source)
if ($this->parameters['remoteValue']=="M")
$flt="M";
else
$flt="F";
$items="select id,nome from pessoas where genero='$flt' ";
}
return($items);
}
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$sql="select id,genero,id_pessoas from alunos";

$out=new Pagina();

$dic=new gDataDictionary();
// Deve-se definir o campo com o atributo remote: true para que o componente chame o método onBeforeRemoteCombo
$sqlPessoas= "select id,nome from pessoas";
$dic->add("{name: 'id_pessoas'; fieldLabel: 'Nome'; type: 'combo'; remote: 'true'; items: $sqlPessoas'}");
$dic->add("{name: 'genero'; fieldLabel: 'Gênero'; allowBlank: false; type: 'combo';

items: {'M','F'}}");

$out->add($dic);

// Também deve ser definido o Listener com o parâmetro remote: true
$out->addListener("{name: 'id_pessoas'; event: 'focus'; action: 'get'; source: 'genero'; remote: true'}");
/*
O método addListener significa:
name: Tratar o campo 'genero',
event: Em qual momento: 'blur' = Ao sair do campo, 'focus' = Ao entrar no campo,
action: Filtrar outra lista (combo),
source: Nome do campo com o valor a ser passado como parâmetro,
remote: Indica que o campo será do tipo AJAX
*/
$out->addQuery($sql);
$out->showPage("{title: 'Acessos'; permissions: 'SIDW'}");

Trabalhando com eventos
Através desta nova versão do Framework da GiuSoft, é possível interceptar eventos e criar códigos para situações
específicas.
Na classe gPage existem vários métodos que podem ser estendidos mudando o comportamento padrão do framework. Os
principais são:
Evento
onBeforeAdd($campos)
onAfterAdd($campos)
onBeforeUpdate($campos)
onAfterUpdate($campos)
onBeforeDelete($campos)
onAfterDelete($campos)
onSelect($id,$msg,$maisJs)
onBeforeRemoteCombo($items,$fields)
onBeforeShowFields($fields)
onBeforeShowForm($json)
onBeforeShowGridFields($fields)

Descrição
Executado antes de adicionar registros em uma tabela
Executado após adicionar registros na tabela
Executado antes de alterar registros em uma tabela
Executado após alterar registros na tabela
Executado antes de apagar registros em uma tabela
Executado após apagar registros na tabela
Executado após selecionar um registro da tabela
Executado no formulário para obter os valores de um combo via AJAX
Executado antes de mostrar os campos de um formulário
Executado antes de mostrar o formulário
Executado antes de mostrar os campos da tabela

Por exemplo:
// Alterando o comportamento da classe gPage
class Pagina extends gPage
{
function onBeforeAdd($campos)
{
// Antes de salvar, altera campos...
if ($campos['nome']=="Natal")
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$campos['nome']=="Nascimento de Jesus";
// Para exibir uma mensagem depois de salvar, altere o valor do atributo “message”
$this->message=”Mensagem exibida depois de salvar!”;
return($campos);
}
function onAfterAdd($campos)
{
// Depois de salvar, salta para outra página...
header("location: outraPagina.php");
}
}
$sql="select * from geral_feriados order by data";
$out=new Pagina();
$out->addQuery($sql);
$out->showPage("{title: 'Feriados'; permissions: 'SIDU'}");

Um exemplo que faz um teste e emite uma mensagem ao salvar:
// Alterando o comportamento da classe gPage
class Pagina extends gPage
{
private $alterou=false;
function onBeforeAdd($campos)
{
// Antes de salvar, altera campos...
$this->alterou=false;
if ($campos['nome']=="Natal")
{
$campos['nome']=="Nascimento de Jesus";
$this->alterou=true;
}
return($campos);
}
function onAfterAdd($campos)
{
if ($this->alterou)
{
parent::onAfterAdd($campos,"O registro foi salvo, mas o nome foi alterado!");
}
} }
$sql="select * from geral_feriados order by data";
$out=new Pagina();
$out->addQuery($sql);
$out->showPage("{title: 'Feriados'; permissions: 'SIDU'}");
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gFW - Relatórios
A classe gReport é responsável pela exibição de relatórios, e permite praticamente todos os métodos utilizados na classe
gPage, com exceção dos formulários de entrada de dados.
Você pode utilizar o método addFilter, addDictionary ou addParameters da mesma forma que com a class gPage.
Quanto aos seus métodos:
Método
showReport($json)

Descrição
Mostra o relatório. Os parâmetros $json podem ser:
•
•
•
•
•
•

name: Nome
title: Título do relatório
subTitle: Sub-título do relatório
showId: Mostrar ou não a coluna Id (true ou false)
showHeader: Mostrar ou não a primeira linha - cabeçalho (true ou false)
rowStyle: Estilo da linha do detalhe do relatório. Exemplos:
light - Linha sem separação entre as colunas e com espaçamento maior
grey - Linha com fundo cinza
blue - Linha com fundo azul
f-red - Linha com letras vermelhas
(podem ser utilizados simultaneamente)

addFilter
addGroup

Permite adicionar filtros antes da exibição do relatório
Permite agrupar um conjunto de registros: Parâmetros:

addTotal

• name: Nome do grupo
Permite adicionar um sumário ao final do relatório. Parâmetros:

addQuery

• name: Nome do campo a ser sumarizado
• formula: Pode ser sum, avg, min, max ou count (soma, média, mínimo, máximo ou
total de registros)
Adiciona uma consulta de banco de dados para ser mostrada como relatório

Quanto aos eventos, o gReport possui:
Evento
onBeforePrintDetail($campos)
onBeforePrintHeader($campos)
onBeforePrintReport()
onBeforePrintTotal()
onAfterPrintDetail($campos)
onAfterPrintHeader($campos)
onAfterPrintReport()
onAfterPrintTotal()

Descrição
Executado antes de mostrar um registro
Executado antes de mostrar o cabeçalho
Executado antes de gerar o relatório
Executado antes de mostrar o total processado
Executado após mostrar um registro
Executado após mostrar o cabeçalho
Executado após mostrar o relatório inteiro
Executado após mostrar o total processado

Exemplos
Relatório simples:
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$out=new gReport();
$sql="select * from feriados";
$out->addQuery($sql);
$out->showReport("{title: Pagina; permissions: SIUD}");

Relatório com totais
$out=new gReport();
$sql="select id,descricao,quantidade,valor, (quantidade*valor) total from vendas”;
$out->addQuery($sql);
$out->addTotal("{name: 'quantidade'; formula: 'sum'}");
$out->addTotal("{name: 'valor'; formula: 'sum'}");
$out->showReport("{title: Pagina; permissions: SIUD}");

Relatório com filtros
$out=new gReport();
$sql="select id,data,setor,descricao,quantidade,valor, (quantidade*valor) total
from vendas”;
$out->addQuery($sql);
$flt=new gDataFilter();
$flt->add("{type: 'combo'; name: 'setor'; fieldLabel: 'Setor'; items: setores}");
$flt->add("{type: 'date'; name: 'from_data'; fieldLabel: 'Data de'; value: '01-".date("m-y")."'}");
$flt->add("{type: 'date'; name: 'to_data'; fieldLabel: 'Data até'; value: '".date("d-m-y")."'}");

$out->addTotal("{name: 'quantidade'; formula: 'sum'}");
$out->addTotal("{name: 'total'; formula: 'sum'}");
$out->addFilter($flt);
$out->addGroup(‘{name: setor}’);
$out->showReport("{title: Vendas; subtitle: Vendas realizadas por setor}");
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gFW - Múltiplas páginas
A class gMultiPage é responsável por exibir várias páginas diferentes através de um só código fonte. É possível utilizar saídas
HTML ou formulários.
Quanto aos seus métodos:
Método
add($json,$pagina)

Descrição
Adiciona uma página com seu respectivo conteúdo. Os parâmetros $json podem ser:
name: Nome
title: Título da página
subTitle: Sub-título da página
error: Exibe uma mensagem realçada
buttonNextCaption: Texto apresentado no botão “Avançar”. Se for “no”, não o
mostra
• buttonBackCaption: Texto apresentado no botão “Voltar”. Se for “no”, não o mostra
•
•
•
•
•

set($json,$pagina)
showMultiPage()

Permite mudar o conteúdo de uma página usando como referência o campo “nome”
Mostra as páginas na seqüência que foram criadas no código-fonte

Seus eventos possíveis:
Evento
onBeforeShowPage($campos)

Descrição
Executado antes de mostrar uma página, permitindo mudar a ordem de exibição ou
seu conteúdo. O valor em $campos é um array associativo contendo todos os campos
de formulário passados até o momento

Exemplo de código
class multiPage extends gMultiPage
{
function onBeforeShowPage($fields,$page)
{
// Esta rotina é executada antes da página ser exibida
// Os valores dos formulários são acumulados em $fields
// O número da página atual vem em $page

if ((isset($fields["valor"])) && ($fields["valor"]<30))
$fields["gPage"]=0; // muda para a página zero
return($fields);
}
}

$out=new multiPage();

// Página 0 - Usando HTML
if ($gPage==0)
{

Alitem - Guia do Desenvolvedor

36

GiuSoft Tecnologia
$html=$out->msg("Este é um exemplo do uso da classe gMultiPage que permite gerar uma sequencia de páginas");
}
$out->add("{name: etapa1; title: Título 1; subTitle: Sub-titulo}",$html);

// Página 1 - Usando um formulário
$frm=new gForm();
if ($gPage==1)
{
$frm->add("{type: number; fieldLabel: Valor; name: valor; value: 50; }");
}
$out->add("{name: etapa2;title: Título 2; subTitle: Sub-titulo }",$frm);

// Página 2 - Outro formulário
$frm=new gForm();
if ($gPage==2)
{
$frm->add("{type: number; fieldLabel: Valor2; name: valor2; value: 50; }");
$frm->add("{type: upperText; fieldLabel: Texto; name: texto; value: Teste; }");
}
$out->add("{name: etapa3;title: Título 3; subTitle: Sub-titulo }",$frm);

// Página 3 - Última página
if ($gPage==3)
{
$html=$out->msg("Você concluiu todas as páginas");
}
$out->add("{name: etapa4; title: Título 4; subTitle: Sub-titulo}",$html);

$out->showMultiPage();

Atenção
É muito importante inserir a verificação da variável “gPage”, pois ela contém a página atualmente em
execução, evitando executar as demais seções de código.
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gFW - Integração com o Alitem
Uma das maiores vantagens do Alitem é permitir a integração entre usuários e aplicativos, porém, para que isto seja
possível, é imprescindível que sejam utilizadas as classes apropriadas.

Usando os contatos dos usuários do Alitem no seu aplicativo
Você não deve criar o seu próprio cadastro de clientes, fornecedores, funcionários etc. Utilize a classe gPeopleConnections
que viabilizará uma integração automática com o Alitem.

“Cadastrando” novos contatos
Na verdade, não existe a possibilidade de “cadastrar” novos contatos, e sim de convidar contatos do Alitem, ou fora dele.
Para tanto, siga o exemplo do seguinte código fonte:
$out=new gPeopleConnections();

// Para adicionar campos para uso no aplicativo atual use o metodo addComplement
$frm=new gForm();
$frm->add("{type: upperText; fieldLabel: Tipo sanguineo; name: tipo_sanguineo; maxLength: 2}");
$frm->add("{type: number; fieldLabel: Idade; name: idade;}");
$out->addComplement($frm);

$out->showInviteMenu();

Usando o exemplo acima, os campos adicionais necessários somente ao seu aplicativo são adicionados através de um
formulário normal. Ao executar a página, pode ser observado que surgirá um menu com as opções:
Ao selecionar novo, será possível adicionar um contato do Alitem para uso no seu aplicativo, convidando-o. A grande
diferença de convidá-lo nesta opção, é que será solicitado o preenchimento dos campos específicos da sua aplicação. A
opção consultar mostrará todos os dados que o contato permitiu além dos específicos da sua aplicação.

Atenção
‣ Os campos endereço, CPF, CNPJ e outros só estarão disponíveis se o usuário convidado liberar o acesso
‣ O novo contato só estará disponível após o aceite do convite

Acessando contatos no seu código-fonte
Na verdade, toda aplicação criada, inclui automaticamente uma tabela com características especiais. O nome desta tabela
é “pessoas” e contém os contatos relacionados e seus respectivos dados, como endereço, telefone, CPF ou CNPJ.
Entretanto, lembre-se que alguns destes dados só estarão disponíveis se o relacionamento associado assim o permitir.
Você poderá acessar esta tabela normalmente nos comandos SQL, sem permissão de alteração, exclusão ou inclusão de
registros.
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Exemplo:
$sql=”select * from pessoas”;
$rs=gQuery($sql);
while (!$rs->EOF)
{
$html.=$rs->fields[‘nome’].”<br>”;
$rs->MoveNext();
}
$out=new gInput();
$out->gBody($html);

Você também pode utilizar relacionamentos com INNER, LEFT, OUTER JOIN entre a tabela “pessoas” e as tabelas do seu
aplicativo.
Outra forma de acessar os dados dos contatos é através da função gPeople. Esta função retorna todos os contatos do usuário
atual, inclusive os campos específicos da sua aplicação (usando o método addComplement) em um array.
Além de retornar os campos, três campos especiais são informados: “colaborador”, “cliente”, “fornecedor”, com valores 0
(zero) ou 1 (um), indicando o relacionamento entre o usuário e este contato.
Veja o exemplo abaixo:
$people=gPeople();
foreach ($people as $one)
{
echo “Nome: “.$one[‘nome’].” - Colaborador? “.$one[‘colaborador’];
}

Obtendo características de um contato relacionado
Pode ser necessário identificar algumas características do usuário atual do sistema em relação ao usuário proprietário do
aplicativo.
Para confirmar qual a forma que o usuário atual se relaciona com o proprietário do aplicativo, utilize o método is da classe
gPeopleConnections.
Exemplo:
$out=new gInput();
if (gPeopleConnections::is(“colaborador”))
$html=”É um colaborador”;
else
$html=”Não é um colaborador”;
$out->gBody($html);

Isto é particularmente útil para modificar o comportamento do código de acordo com o tipo de usuário.
Você pode usar como parâmetro para o método is:
• dono

proprietário do aplicativo;

• colaborador

o proprietário o associou como colaborador;

• consumidor

o proprietário o associou como consumidor;

• fornecedor

o proprietário o associou como fornecedor.
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gFW - Variáveis especiais
A plataforma Alitem disponibiliza algumas variáveis especiais que auxiliam no desenvolvimento dos aplicativos. São elas:
Variável
$usrId
$usrName
$usrEmail
$usrIdd
$usrIddName
$usrIddEmail
$gDevice
$gOs
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Descrição
Número de identificação do usuário atual
Nome do usuário atual
Email do usuário atual
Número de identificação do usuário que é proprietário do aplicativo em execução
Nome do usuário proprietário do aplicativo atual
Email do usuário proprietário do aplicativo atual
Tipo de dispositivo que está sendo utilizado pelo cliente.
Pode ser: web, tablet, ou mobile
Tipo de sistema operacional do cliente. Podendo ser: windows, linux, mac, ios ou android
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Desenvolvendo bons aplicativos
O desenvolvimento de bons aplicativos é uma arte, mas que, seguindo alguns conceitos, torna-se mais fácil de conseguir
bons resultados:
‣ Planeje antes de botar a mão na massa;
‣ Desenvolva o ícone do seu aplicativo antes de criá-lo;
‣ Exatidão, simplicidade e clareza vem primeiro;
‣ Não maltrate a língua mãe, revise os textos;
‣ O texto de ajuda do menu (dica) deve ser claro e realmente explicar para que ele serve;
‣ Procure usar sentenças de uma palavra sempre que possível (Salvar ao invés de Salvar este registro);
‣ Desenvolva telas inteligentes (com AJAX) para rotinas complexas, evitando que o usuário fique saltando de tela em tela;
‣ Procure começar o desenho de um menu ou diálogo com um modelo pré-existente;
‣ Faça perguntas positivas (ao invés de "Gostaria de não usar tal recurso?");
‣ Os botões seguem a ordem da esquerda para a direita, respostas positivas primeiro (exemplo: Ok - Cancelar, ao invés de
Cancelar - Ok);
‣ Priorize o uso das funções específicas para exibição de textos, tabelas e imagens do gFW ao invés de saídas diretas em
HTML;
‣ Ao utilizar ou elaborar botões ou imagens, lembre-se de manter a iluminação e sombra sempre dos mesmos lados;
‣ Lembre-se de apagar os dados das tabelas do seu sistema antes de publicá-lo;
‣ Lembre-se que, por ser um aplicativo de Internet voltado para um grande público, ele deve ser simples e intuitivo de
operar, portanto evite criar uma infinidade de recursos, parâmetros de configuração, funcionalidades sem fim e
complexidades voltadas para especialistas e usuários avançados.
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Postando seu aplicativo para
homologação
Quando concluir o desenvolvimento do aplicativo, efetue exaustivos testes, eliminando erros, pois após a sua publicação
não será mais possível alterá-lo.
No menu principal do IDE, você pode clicar em "Submeter" e selecionar o aplicativo desejado.
A partir deste momento, aguarde o retorno da equipe do Alitem sobre a avaliação do seu aplicativo.

Requisitos para homologação
A homologação de um aplicativo consiste na aprovação do mesmo pela equipe de avaliação do Alitem. E esta aprovação se
dará somente se os seguintes critérios forem observados e cumpridos no seu aplicativo:
• Não pode ter conteúdo pornográfico, pedófilo, discriminatório, difamatório, ofensivo, ilegal, imoral ou ilícito;
• Deve ter todas as características do aplicativo definidas no próprio cadastro dele, não utilizando de nenhum recurso
externo;
• Deve ter as funcionalidades correspondentes as suas características, ou seja, que não divirjam do objetivo do aplicativo;
• Não pode ter nenhuma funcionalidade que interfira com as operações do portal Alitem;
• Não pode ter funcionalidades ocultas, que executam alguma ação sem que o usuário saiba (diferentemente do que indica
sua descrição do menu);
• Não pode ter código ou patentes de terceiros com licença que restringe ou impede seu uso comercial;
• Não pode ter aparência visual que destoe a do portal, seja utilizando HTML, JavaScript ou qualquer recurso próprio, ou
de terceiros;
• Não pode executar comandos de bancos de dados além do SELECT, INSERT, DELETE e UPDATE;
• Não pode acessar código, bancos de dados ou tabelas de outros aplicativos, servidores, sites ou mesmo do próprio
núcleo do Alitem;
• Não pode executar código de qualquer linguagem de programação diretamente no servidor;
• Não pode incluir qualquer tipo de propaganda;
• Não pode incluir ligações para outros sites externos, excetuando-se os de ajuda ao usuário;
• Não pode acessar funcionalidades do próprio servidor ou dos seus daemons;

Recomendações
Além destes requisitos obrigatórios, é recomendável:
• Desenvolver o aplicativo observando as melhores recomendações e estudos de usabilidade, para que o aplicativo seja
extremamente simples e agradável de usar;
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• Manter um site com instruções de uso e dicas para seu aplicativo;
• Disponibilizar um meio ágil e efetivo para o atendimento de suporte ao usuário;
• Divulgar seus aplicativos do Alitem através dos seus canais usuais.
• Ao observar e contemplar estes itens, você estará potencializando a aceitação do seu aplicativo, e permitindo um melhor
retorno financeiro.
Ao infringir as regras de homologação, seu acesso poderá ser bloqueado temporariamente ou definitivamente.
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Acompanhando as contratações
do seu aplicativo
Você poderá acompanhar o sucesso da sua aplicação através do menu "Acompanhamento". Nele são disponibilizados os
seguintes ícones:
• Extrato: exibe as contratações individuais do seu aplicativo e permite a exibição dos dados do usuário para emissão do
documento fiscal;
• Contratações: exibe o total adquirido no período.

Repasse financeiro
O pagamento para a contratação dos aplicativos no Alitem se dá através do PayPal (www.paypal.com.br), que é o maior e
mais seguro sistema de pagamento eletrônico do mundo. O processo ocorre da seguinte forma:
Após a seleção do aplicativo pelo usuário, surgirá a tela com a descrição completa e avaliações do produto. Ao clicar em
"contratar", a página será redirecionada para o site do PayPal, onde o usuário deverá concluir a transação financeira através
da sua conta particular no PayPal ou através de cartões de crédito.
No momento do pagamento pode ser observado que a fatura é cobrada distinguindo duas entidades: o Alitem (através da
GiuSoft Tecnologia) e o desenvolvedor, mostrando o valor rateado para cada uma. Atualmente o rateio do valor total é de
70% para o desenvolvedor, e 30% para o Alitem pela disponibilização de toda a plataforma.
Após a confirmação de pagamento, o PayPal transferirá os respectivos valores, descontando o valor correspondente ao seu
serviço (cerca de 6% do valor total).
A emissão do documento fiscal da transação é de responsabilidade individual de cada entidade, ou seja, a GiuSoft enviará
para o seu e-mail a nota fiscal eletrônica e o desenvolvedor deverá encaminhar o seu documento fiscal diretamente para o
usuário.
Vale ressaltar que dispor de uma conta cadastrada no PayPal facilitará bastante o processo, tanto para quem contrata,
quanto para o desenvolvedor.
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Conclusões
Nada impede de utilizar o Alitem para o desenvolvimento de um aplicativo para uso próprio ou para disponibilizá-lo para
outros usuários. Ou seja, ele pode ser uma fonte de receita extra, ou mesmo a fonte de receita principal.
Sua infraestrutura é o alicerce ideal para a disponibilização de aplicativos Web que podem ser acessados em qualquer
dispositivo computacional, além de garantir uma estrutura confiável de repasse financeiro.
Faça bom uso, e bom trabalho!
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Apêndice A - Ícones
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Apêndice B - Classes
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