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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 

 

L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és 

sincronitzar dos entorns diferents com són els EVA (Entorns 

Virtuals d’Aprenentatge) i els ERP (Planificació de 

Recursos empresarials). 

 

Com a Entorn Virtual d’Aprenentatge s’ha escollit Moodle, 

que és un sistema web de programari lliure que permet als 

educadors crear comunitats online. 

L’ERP escollit és OpenERP. És un sistema multiplataforma de 

gestió que satisfà varies necessitats de les empreses, com 

la gestió de vendes, d’estocs, etc. Té la funcionalitat 

d’instal·lar mòduls envers les necessitats de cada empresa, 

i poder crear-ne de nous o modificar-ne existents. Un 

d’aquests mòduls existents del que es farà ús és el 

training (formació), on es poden gestionar cursos, 

contactes, matriculacions, etc. 

 

Com a mitjà de comunicació entre tots dos entorns 

s’utilitzaran les funcions Web Services que ja porta 

implementades l’API de Moodle. Els Web Services són 

protocols de comunicació que tenen la capacitat de 

proporcionar interoperabilitat entre dos sistemes. 

 

El resultat final serà un mòdul instal·lable d’OpenERP que 

faci ús d’aquestes funcions per poder importar i exportar 

dades dels cursos, alumnes, i matriculacions d’OpenERP a 

Moodle i viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Paraules clau (màxim 10):
 

OPENERP MOODLE XML PYTHON 

MAPEIG ASSISTENT WEB SERVICES REST 

IMPORTACIÓ EXPORTACIÓ   
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1. Introducció 
 

Com a últim pas dels estudis, l'alumne s'enfronta amb el projecte final de carrera, que li suposa l'assentament 

de les metodologies adquirides durant la carrera universitària. Això comporta que sigui un pas intermedi 

entre la vida com a estudiant i la laboral, donat que l'alumne ha de ser capaç de treure solució a un problema 

real escollint unes decisions que influiran directament en el treball final.  

 

1.1 Objectius 

 

Durant el projecte es volen assolir els següents objectius: 

 

 Fer un anàlisi complet del problema per a que la nostra solució sigui la més encertada possible. 

 

 Extreure una solució a dit problema, escollint amb certa llibertat ja que la idea del projecte és una 

mica oberta. 

 

 Treballar amb tecnologies que estan a l'ordre del dia com són les aplicacions ERP's, el llenguatge de 

programació Python, els Web Services per la interconnexió, etc. 

 

 Enfocar l'aprenentatge i desenvolupament del projecte sempre amb eines de lliure distribució. 

 

 

1.2 Justificació 

 

Al finalitzar  totes les assignatures, va arribar aquell moment de posar-me a pensar sobre el tema del 

projecte. Vaig intentar fer com un petit flashback de la carrera en busca d'aquella assignatura, pràctica, o 

tema que fos motiu suficient per poder mantenir un esperit de motivació i entrega. Aquí és on vaig anar a 

parar a l'assignatura de Gestió de Sistemes Informàtics (GESI), on es tocaven entre d'altres coses aplicacions 

de gestió empresarial integrades (ERP‟s). Així que donada l'especialitat de la carrera i que m'agradava, que 

millor que enforcar el meu projecte a un sistema de gestió. En aquest moment ja estava convençut de cap a 

on tirar tecnològicament, volia desenvolupar un mòdul d'OpenERP, que era l‟ERP usat en les pràctiques de 

GESI.  

 

Una adaptació per algun sector empresarial semblava una bona idea i en un primer moment vaig pensar 

d'adaptar un mòdul per una benzinera, entre d'altres coses. Però llavors em trobava amb el problema de que 
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ningú del meu entorn podia exercir com a client fidedigne del mòdul a desenvolupar, cosa que no m'agradava 

per un possible resultat no real. 

 

En aquest moment és quan vaig anar a parlar amb el que ara és el meu tutor del PFC, Jordi Esteve. Ell em va 

plantejar l'idea de desenvolupar un mòdul d'OpenERP que pogués tenir certa comunicació amb la plataforma 

d‟aprenentatge Moodle per tal de facilitar el treball, integrant i comunicant les dades entre les dues 

plataformes.  

L' idea em va agradar, a part de per la pròpia temàtica, per la flexibilitat que suposava no haver-me d'ajustar 

a un resultat final predeterminat, cosa que a la vegada suposaria un petit repte per a mi. 
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2. Descripció del projecte  

 

El problema ve donat principalment per la falta d‟eines capaces d'unir dos entorns diferents como són els 

VLE (Virtual Learning Enviroment) i els ERP (Planificació de Recursos Empresarials).  

 

Usarem les sigles EVA per referir-nos en català als Entorns Virtuals d‟Aprenentatge o en anglès VLE 

(Virtual Learning Enviroment).  

 

Per tant, la idea és aconseguir complementar el nostre EVA dotant-li d'un sistema de gestió i facturació. Al 

dir complementar ens estem referint a dotar-li amb una forma d'automatització referent a la manipulació de 

dades. Aquest és un aspecte important, ja que la introducció de les mateixes dades d'una banda i de l'altre 

suposa una important pèrdua de temps i una font d‟errors. 

L'objectiu principal serà crear un mòdul dins l‟ERP capaç d'exportar i importar les dades dels elements 

fonamentals: usuaris, cursos i matriculacions. Entenem per matriculació el fet de que un usuari estigui inscrit 

a un curs determinat. Per tant el que es vol és: 

 

 Importar del EVA a l‟ERP: 

- Les dades necessàries per crear a l‟ERP l'usuari existent a l‟EVA (i matriculat a alguna 

assignatura). 

- Les dades necessàries per crear a l‟ERP el curs existent a l‟EVA. 

- Les dades necessàries per crear a l‟ERP la matriculació existent a l‟EVA. 

 

 Exportar de l'ERP a l‟EVA: 

- Les dades necessàries per crear a l‟EVA l'usuari existent a l'ERP. 

- Les dades necessàries per crear a l‟EVA el curs existent a l'ERP. 

- Les dades necessàries per crear a l‟EVA la matriculació existent a l'ERP. 

 

 Fer que les dades modificades de l'usuari a l'ERP s'actualitzin a l‟EVA. 

 

 Possibilitat d'afegir vàries connexions entre un ERP i diferents EVA‟s. 

 

Aclariment: Definirem com a plataforma de partida a l‟ERP. Això significa que quan es parli d'importació 

ens referirem a que l'ERP importa del VLE i d‟exportació quan sigui en sentit contrari. 

 

Cal tenir en compte que per la correcta importació i exportació és necessari un mètode d‟identificació de 

cada element de l‟EVA i la connexió de la que prové. També remarcar que les dades dels elements a 
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sincronitzar s'aniran definint segons avanci el projecte i hi hagi un estudi més profund dels dos sistemes. De 

moment les dades a sincronitzar seran una mica globals i poc definides. 

 

2.1 Importació 

 

Per la banda de la importació ens interessen aquests conceptes: 

 

 Els cursos: volem crear a l'ERP els cursos amb les dades que ens  són d'utilitat dels cursos de l'entorn 

d‟aprenentatge: nom, la durada del curs, l'identificador del curs a l'EVA (molt important per la 

integritat, i que més endavant es detallarà). Cal tenir en compte que un curs pot tenir vàries matèries, 

i que les matèries que inclouen el curs les haurem de detallar a l'ERP, ja que és comú que als entorns 

d'aprenentatge no hi hagi distinció entre curs i matèria. També es vol enregistrar la connexió de la 

que prové. 

 

 Les matèries: es volen crear els registres necessaris de les matèries a l'ERP amb el seu nom, la seva 

identificació a l'EVA i la connexió de la que prové. Entenem per matèria al conjunt de coneixement 

que sol formar part d‟un curs. Per exemple, un curs de 1r d‟Enginyeria inclourà les matèries Àlgebra, 

Càlcul i Física. 

 

 Els usuaris: dels usuaris de l'entorn d‟aprenentatge ens interessa el cognom, el nom, l'adreça 

electrònica, el mòbil si el té, i possibles anotacions. 

 

 Les inscripcions: fonamentalment el que es vol es obtenir la informació de les matriculacions 

provinents de l'entorn d‟aprenentatge, que principalment no serà res més que un lligam entre un 

usuari i un curs. 

  

 

2.2 Exportació 

 

Per la banda de la exportació també caldrà tenir constància de les connexions i els identificadors, per la 

correcta exportació sense repeticions dels següents conceptes: 

 

 Els cursos: Es vol crear a l'entorn d'aprenentatge els cursos existents a l'ERP. Es crearan com a 

cursos a l‟EVA tant els cursos com les matèries que constin a algun curs de l‟ERP. 
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 Els usuaris: Es crearan a l'EVA els contactes existents a l'ERP amb les seves dades. També es vol 

que quan es modifiqui dita informació s'actualitzi a l'entorn d'aprenentatge. 

 

 Les inscripcions: es crearà a l'entorn d'aprenentatge les inscripcions existents a l'ERP amb les dades 

pertinents. 

 

2.3 Coherència de les dades entre els dos sistemes 

 

És un punt molt important, per varis aspectes: 

 

 Que no hi hagi repetició de dades. 

 

 Que si en algun moment un element es volgués, per exemple, actualitzar ens asseguréssim de que és 

aquest i no un altre. 

 

 Es podria donar el cas que l'administrador volgués tenir vàries connexions a diferents EVA‟s, per 

tant seria contraproduent barrejar identificadors de diferents EVA‟s perquè perdria tota lògica. 

 

Per aconseguir això s'ha d'establir un punt intermedi on es relacionin els identificadors de l'ERP i els de 

l'entorn d'aprenentatge. 
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3. Avaluació tecnològica 

 

Un cop definit el problema és el moment de decidir quines tecnologies s'aproximen més als nostres 

requeriments respecte a l‟ERP i a l‟EVA a integrar. S'ha de tenir en compte coses com els llenguatges que 

s'utilitzaran, les bases de dades suportades o quins protocols es poden utilitzar per la comunicació Web 

Service entre els dos sistemes. 

 

3.1 ERP 

 

Els ERP (Enterprise Resource Planning) són sistemes de gestió d'informació que satisfan varies necessitats 

de les empreses, integrant i automatitzant moltes de les pràctiques habituals.  

Els seus objectius generals són: 

 

 Optimització dels processos empresarials. 

 Ajuda a la presa de decisions, execució més ràpida i amb més probabilitats d'èxit. 

 Accés a tota la informació entre tots els components de la organització de tal forma que 

s'automatitzin els processos. 

 Integrar en una sola base de dades centralitzada les diferents utilitzades pel sistema. 

 Eliminació de dades i operacions innecessàries o redundants. 

 Reducció dels temps de costos dels processos, implicant un increment de la productivitat. 

 

El principal avantatge és augmentar la productivitat ja que es té accés a la informació d'una manera senzilla i 

el temps s‟inverteix a analitzar les situacions i problemes i buscar-ne les solucions. 

 

Existeixen tres característiques d'un sistema ERP que fan que es distingeixin del software empresarial de 

gestió utilitzat històricament per la micro empresa:  

 

 Integritat: Els ERP permeten controlar diferents processos de la companyia sota l'òptica de que tots 

els departaments d'una empresa es relacionen entre si. Això vol dir que el resultat d'un procés és el 

punt d'inici d'un altre. 

 

 Modularitat: Els ERP es converteixen en una eina que es pot instal·lar d'acord els requeriments del 

client. Depenent de les funcionalitats concretes es determinarà quins mòduls utilitzar. 

 

 Adaptabilitat: Els ERP es poden adaptar fàcilment a les característiques de cada empresa. Això es 

possible per mitjà de la configuració o parametrització dels processos. 



Connexió OpenERP  amb Moodle_____________________________________________________________ 
 

18 
 

Els sistemes ERP mantenen tots els processos sota una mateixa base de dades, per a que la informació estigui 

disponible per a tothom a tot moment. 

 

Els mòduls instal·lats a un ERP d'una empresa variaran depenent de les necessitats d'una empresa, ja que els 

requeriments a les diferents organitzacions poden ser molt diferents. Alguns del mòduls més habituals són: 

 

 • Gestió Financera 

 • Gestió de Vendes 

 • Gestió de Compres 

 • Gestió de Distribució i Logística 

 • Gestió de Recursos Humans 

 • Gestió Acadèmica 

 

3.1.1 Tipus d’ERP 

 

Existeixen varis sistemes ERP propietari com poden ser SAP, Oracle o Microsoft Dynamics entre d'altres. 

Aquests ERP's propietaris són aquells que per utilitzar-los s'ha de pagar una llicència. Aquesta llicencia es 

sol pagar pels números de llocs operatius podent arribar a representar el 50% del cost de la implantació total 

del sistema. Per aquest motiu ens decantarem directament pels ERP's lliures, sent els més importants els 

citats a continuació: 

  

 OpenBravo: és un ERP de codi obert enfocat a les petites i mitjanes empreses. És una aplicació amb 

arquitectura client/servidor web, que proporciona una molt bona seguretat i facilitat per ser utilitzat 

des de qualsevol navegador web. Està desenvolupada amb el llenguatge Java, s'executa sobre 

Apache i Tomcat, i té suport amb les bases de dades PostgresSQL i Oracle. OpenBravo es va crear 

inicialment a partir del codi de Compiere i d'altres. 

 

 Compiere: és una aplicació ERP i CRM multiplataforma destinada a petites i mitjanes empreses, i 

que té una gran expansió al mercat anglosaxó. Està desenvolupada amb Java, i té connectivitat amb 

les bases de dades PostgresSML, MySQL, Sybase i Oracle, sent aquesta última l'única reconeguda 

oficialment. La documentació i el suport només estan disponibles pagant. Està organitzat en 

processos de negocis i no en mòduls. Es subministra com un sistema unitari per a que l'usuari tingui 

una vista unificada del negoci. 

 

 OpenERP: sistema ERP i CRM amb una estructura client/servidor. És multiplataforma i té client 

d‟escriptori i client web, el que permet treballar des de qualsevol navegador. Disposa d'interfícies 
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XML-RPC i SOAP i el client d‟escriptori està construït sobre la llibreria Gtk+, havent també una 

alternativa construïda sobre Qt. Com a base de dades utilitza Postgres, i està programat amb Python. 

Té mòduls instal·lables. 

 

 AbanQ: software ERP multiplataforma evolució de Facturalux. Està orientat a donar a les Pymes 

d'una plataforma de treball orientat a l'administració, gestió comercial, finances, etc. Treballa sobre 

les bases de dades MySQL o Postgres. Compta amb solucions de paquets comercials per a empreses 

que van des de mòduls de la gestió financera fins a complexes processos de producció. Està 

construït sobre la llibreria Qt. 

 

3.1.2 Elecció d'ERP 

 

L'elecció escollida pel desenvolupament del projecte és 

l'OpenERP. Aquesta decisió està basada en diferents 

raonaments: 

 

 OpenERP és molt actiu amb una gran comunitat al voltant,  moltes empreses que li donen suport i 

existeix gran quantitat d'informació, majoritàriament en anglès. 

 

 Pel que fa a la interfície de l'usuari, existeix un client GTK oficial i un servidor web que permet 

accedir des de qualsevol navegador. 

 

 La metodologia de desenvolupament a OpenERP utilitza XML i Python exclusivament a la creació 

de qualsevol mòdul. 

 

 No és necessari accedir a la base de dades directament. Per fer-ho s'utilitzen els mètodes que ens 

facilita l'entorn OpenObject. Aquest mètodes són els ORM (Object Relation Mapping) i juntament 

amb Python ens faciliten moltíssim l'accés a les bases de dades. 

 

 A part dels mòduls oficials, OpenERP té al seu abast més de 500 mòduls que els complementen. 

Disposa d'un framework de desenvolupament anomenat OpenObject amb un útil i potent ús 

d'herències que permeten adaptar-los a les nostres necessitats de negoci. 

 

 Té eines de migració de dades. 

 

 Està traduït a més de 25 idiomes. 
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I com a última, deixant de banda la part tècnica, és que OpenERP va ser el sistema utilitzat a les pràctiques 

de l'assignatura GESI que va fer decantar-me per aquest projecte. El professor del qual ha estat el meu actual 

tutor, tenint una àmplia experiència en el tema, amb les avantatges que això em podria portar de cara al meu 

assessorament. 

 

3.1.3 OpenERP 

 

3.1.3.1 Introducció 

OpenERP, conegut als seus inicis com TinyERP, és un sistema de gestió dels recursos empresarials (ERP) i 

de gestió de la relació amb els clients (Customer Relationship Manegement). És una aplicació client/servidor 

que li proporciona persistència la base de dades relacional PostgreSQL. 

 

L'aplicació s'executa tant des de l'escriptori com des del navegador web, i utilitza el protocol XML-RPC o 

NET-RPC per a la comunicació entre client i servidor. Mitjançant aquests protocols es crida a les funcions 

des del client, passant-li els arguments i tot lo necessari mitjançant HTTP i codificat en XML. 

 

 

Il·lustració 1 - Arquitectura Client/Servidor (Font: OpenERP.cat) 

 

La gestió de les dades es realitza en la part del servidor. El client simplement mostra aquestes dades i envia 

peticions, és a dir, el client sol·licita una acció al servidor, i aquest li contesta enviant-li les dades necessàries. 

Hi ha tres tipus d'accions: obrir una finestra, imprimir un document o executar un assistent. 

 

Suporta múltiples monedes, companyies i comptabilitats, també incorpora funcionalitats de gestió de 

documents per agilitzar la col·laboració entre departaments i equips dins l‟organització. Permet treballar 
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remotament mitjançant una interfície web des d‟un ordinador connectat a Internet o amb clients d‟escriptori 

(hi ha versions per Windows, Linux i Mac).  

 

Una gran avantatge d'OpenERP és que està construït sobre la plataforma OpenObject. Aquest framework 

permet el que s'anomena programació ràpida d'aplicacions (RAD - Rapid Application development). 

 

Els components d'aquest framework són: 

 

 ORM (Object Relational Mapping): Mapeig de bases de dades relacionals a objectes Python. 

 Arquitectura MVC (Model Vista Controlador). 

 Sistema de fluxos de treball o workflows. 

 Dissenyador d'informes o reports (OpenOffice, JasperReports, ...). 

 Eines BI (Business Intelligence) i OLAP cube engine. 

 Clients Gtk, Koo (KDE) i Web. 

 

OpenERP utilitza el patró d‟arquitectura de software Model-Vista-Controlador, que separa les dades d‟una 

aplicació, la interfície d‟usuari, i la lògica de control en tres components diferents: 

 

 Model: Ens defineix l‟accés a les taules (objectes) amb els seus camps (atributs). 

 Vista: Defineix com es mostren les dades a l‟usuari. 

 Controlador: Les accions que l‟usuari pot demanar. Aquestes accions accedeixen al model i 

normalment generen noves vistes. 

 

                                  Il·lustració 2 - Esquema Model Vista Controlador 

  

Accés del model a la vista: El model no necessita conèixer el funcionament intern de la vista per a realitzar 

aquesta operació. Però la vista necessita accés a les parts internes del controlador. 
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Accés de la vista al controlador: Les dependències de la vista sobre el controlador han de ser les mínimes 

possibles, per si en algun moment es vol substituir el controlador. 

 

3.1.3.2 Modularitat 

Quan s‟instal·la OpenERP, s‟instal·la automàticament el mòdul base que conté els MVC bàsics de l‟ERP com 

usuaris, grups, empreses, etc. 

 

Hi ha un mòdul anomenat osv que destaca per la seva importància, ja que els arxius que conté aquest mòdul 

són els encarregats de mantenir l'estructura de MVC, i del que hereten tots els demés objectes, 

 

Per desenvolupar el nostre mòdul és imprescindible la utilització d'altres mòduls, per ampliar o modificar 

segons les nostres necessitats. 

 

Il·lustració 3 – Esquema amb els principals mòduls d’OpenERP i les seves dependències 

 

El mòdul que s‟utilitzarà per desenvolupar la nostra aplicació és l‟anomentat training, que s‟utilitza per a la 

gestió de centres educatius. Aquest mòdul proporciona a l‟usuari les eines necessàries per poder enregistrar 

clients, contactes, matèries, cursos, inscripcions dels contactes a cursos i la seva facturació, entre d‟altres. 
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3.1.3.3 Introducció a OpenObject 

Els arxius d'un mòdul es guarden a una carpeta ubicada a bin/addons del directori d‟instal·lació del servidor 

OpenERP. Els següents arxius són una pauta bàsica d'un mòdul: 

 

Obligatoris: 

 L'arxiu __init__.py conté els imports del arxius Python (aquells amb la lògica del mòdul). 

 

 L'arxiu __openerp__.py conté la ruta dels arxius XML que contenen les vistes, descripció, autor, etc. 

 

 L'arxiu nom_fitxer.py conté el codi programat amb Python amb les classes, els atributs i mètodes. 

Aquí es defineix el model i el controlador.  

 

 L'arxiu nom_fitxer_view.xml  defineix de dades (vistes, accions, ...) amb XML. 

 

Opcionals: 

 

 Subcarpetes com report, wizard o workflow, per crear informes, assistents i fluxos de treball. 

 

 Carpeta dins del mòdul anomenada i18n per les traduccions. Les traduccions es guarden en format 

.po.  

 

 Carpeta anomenada security dins del mateix mòdul amb les regles de seguretat guardades en un 

arxiu CVS. 

 

Nota: Aquesta mateixa carpeta (mòdul) comprimida en format .zip també la reconeixeria.  

 

Dins dels arxius Python, que són els arxius que contenen la lògica, es defineixen certs camps que defineixen 

aquests objectes. 

 

 Alguns dels anomenats camps elementals: 

  -boolean: agafen valors True o False. 

  -integer: número sencer. 

  -date: data. 

  -datetime: data i hora. 

  -time: hora. 

  -char: cadena de caràcters amb una mida màxima. 
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  -text: text sense mida limitada. 

  -selection: agafa una sèrie de valors predefinits per poder escollir. 

  

 Hi ha tres tipus de relacions diferents entre els objectes d'OpenERP, que es defineixen mitjançant els 

següents camps relacionals: 

  - many2one: expressa una relació de molts a un, l'objecte pare. 

  - one2many: expressa una relació d‟un objecte a molts. 

  - many2many: defineix una relació de molts objectes a molts. 

 

 Els camps funcionals, que en lloc de guardar-se a la base de dades PostgreSQL simulen camps reals 

calculant una funció Python: function, related i property. 

 

 Els camps predefinits: 

  - id: l'id és el camp identificatiu de l'objecte (clau primària). 

  - create_uid: és l'ID de l‟usuària que va crear dit registre. 

  - create_date: data de la creació del registre. 

  - write_uid: Id de l'usuari que va modificar per última vegada el registre. 

  - write_date: és la data de l'última modificació. 

 

Aquests objectes que guarden les dades es mostren a l'usuari mitjançant interfícies, que són construïdes 

dinàmicament  per la descripció dels fitxers XML.  Aquestes interfícies s'anomenen vistes, i n'hi ha de varis 

tipus com: 

 

 Formulari (form): és on es mostren, s'insereixen o es modifiquen les dades dels camps. Hi ha de varis 

tipus, com per exemple els readonly que defineixen que aquell camp només serà de lectura, o 

required que defineix si serà obligatori omplir el camp per poder guardar-se. 

 

 Llista o arbre (tree): és a la que s'accedeix normalment quan es fa doble click a alguna opció del 

menú principal. Es mostren en forma de llista els objectes que pertanyen a aquell menú. 

 

 Gràfic (graph): s'utilitza normalment per mostrar estadístiques, és a dir, gràfics. 

 

 Calendari (calendar): es utilitzat per mostrar recursos en un calendari. Per exemple tasques de 

planificació. 

 

També existeixen altres tipus d'arxius com: 
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 Wizards (assitents): són processos que ens permetran executar una tasca determinada que haguem 

programat sobre algun objecte d‟OpenERP. Fan ús de la classe osv_memory, el que vol dir que es 

guarden en memòria i que OpenERP no crearà taules ni camps a la base de dades. 

 

 Workflow ( flux de treball) : determina l‟estat dels diferents recursos i les seves transicions. 

 

 Reports (informes): són utilitzats com a plantilles per realitzar informes amb les dades que es 

vulguin. Es poden generar en varis formats: OpenOficce, PDF, HTML o XML. 

 

 

3.2  Entorn virtual d'aprenentatge (EVA) 

 

Un entorn Virtual d'aprenentatge (EVA) és un sistema de gestió de cursos que ajuda als tutors a crear 

comunitats d'aprenentatge en línia. A aquestes plataformes també se les anomena LMS (Learning 

Management System). 

Són softwares que instal·lats a un servidor web que s'utilitzen per administrar, distribuir i controlar activitats 

de formació no presencial d'alguna institució o organització. Les principals funcions són: gestionar usuaris, 

cursos, materials, activitats, recursos, fòrums, etc. 

Els alumnes poden consultar el material dels cursos, els recursos, així com interactuar amb el professorat i la 

resta d'alumnes. 

 

3.2.1 Escollir entorn virtual d'aprenentatge 

 

Com a gairebé a qualsevol dels àmbits, existeixen plataformes privades i lliures. A la banda de sistemes 

propietaris estan per exemple eCollege, Fronter, Saba Learning o WebCT. Com en el cas dels ERP's ens 

decantarem directament per les tecnologies lliures. Alguns dels entorns lliures més importants són: 

  

 Moodle: és una plataforma de software lliure que s'instal·la a un servidor Web d'Internet i que 

permet recollir tota la informació i documentació necessària per impartir un curs a distància. Està 

desenvolupat amb el llenguatge PHP i s‟executa sobre les bases de dades. MySQL, PostgreSQL, 

Oracle i Microsoft SQL Server.  S'executa sense modificacions a Unix, Linux, OpenSolaris, 

Windows. Mac OS X, entre d'altres. Es distribueix sota una llicència GNU/GPL, i l'última versió és 

la Moodle 2.2. 

 



Connexió OpenERP  amb Moodle_____________________________________________________________ 
 

26 
 

 Claroline: projecte de software lliure escrit amb PHP, utilitzant MySQL com a base de dades i sota 

una llicència GNU/GPL. Està disponible per a plataformes com Linux, Windows, Unix o Mac OS X 

executant-se sense problemes en un navegador web. L'última versió és la 1.10.6. 

 

 Dokeos: és un entorn e-leaarning també de software lliure, sota una llicència GNU/GPL. És un cas 

de fork (bifurcació) amb Claroline. Està escrit amb PHP i utilitza la base de dades MySQL. L'actual 

versió estable és Dokeos 2.0. 

 

L'elecció escollida és Moodle degut a la gran freqüència d'aparició de noves versions de la plataforma base i 

les eines annexes, fent que sigui una eina referent. Per al seu funcionament només cal un servidor web amb 

un intèrpret de PHP i un sistema gestor de bases de dades compatible, que es poden trobar també sota 

llicencies lliures. Té una facilitat d'ús molt notable i té l'avantatge de tenir una comunitat a nivell nacional 

molt activa. Per posar un exemple, el mateix campus virtual de la UPC, anomenat Atenea, funciona sobre 

Moodle, per tant ha estat present des dels meus anys com a estudiant. 

 

3.2.2 Moodle 

 

És un sistema e-learning que està dissenyat per ajudar als professors a crear 

fàcilment cursos en línia. Inicialment va ser creat com a eina que donés suport a 

una visió d'aprenentatge que tenia en compte diversos conceptes teòrics: 

  

 Constructivisme: les persones construïm nou coneixement interactuant amb l'entorn. 

 

 Construccionisme: l'aprenentatge és particularment efectiu quan construïm alguna cosa per tal que 

els altres l'experimentin.  

 

 Constructivisme social: amplia les idees anteriors a un grup social en el qual les persones que 

interactuen construeixen el coneixement de manera conjunta i cooperativa.  

 

Moodle, que al principi era un acrònim de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment, 

s'executa sense modificacions sota Unix, Linux, Windows, Mac OS X entre d'altres sistemes operatius. Està 

dissenyat de manera modular i permet una gran flexibilitat per afegir o treure funcionalitats a molt nivells. 

 

Mitjançant un espai virtual ofereix una gran quantitat de possibilitats tant als centres com als docents com: 

 Alta d'assignatures. 

 Assignació d'usuaris a cursos. 
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 Assignació i modificació de permisos als usuaris. 

 Creació de fòrums de discussió. 

 Penjar material docent. 

 Gran flexibilitat i personalització de l'entorn. 

 

Pel correcte funcionament de la plataforma es necessari que hi hagi un administrador que s'encarregui de la 

instal·lació del programa i la posada en marxa.  

 

Disposa d'un sistema intern per actualitzar i reparar les bases de dades cada cert temps. Per altra banda, 

l'accés pot ser controlat pel professor, qui pot establir una clau per donar permís d'accés o no als alumnes 

matriculats oficialment. 

 

Moodle també té característiques d'importació per l'ús d‟altres sistemes, com són la importació de preguntes 

o cursos sencers per a  Blackboard o WebCT. 

 

Però una de les característiques imprescindibles del sistema Moodle pel desenvolupament d'aquest projecte 

és el suport als Serveis Web (Webservices), que permetran la interoperabilitat entre dos sistemes 

completament diferents com Moodle i OpenERP amb l'intercanvi de dades mitjançant estàndards oberts. Més 

endavant es detallarà que són aquests webservices i quins protocols utilitza. 

 

3.3 Web Services 

 

Malgrat de no estar present a la vista de l‟usuari como podrien ser els sistemes anteriors, els Web Services 

són imprescindibles per poder crear una comunicació entre dos programes diferents com OpenERP i Moodle. 

 

Els Web Services proporcionen un medi estàndard d‟interoperabilitat entre diferents aplicacions software. És   

per això que estan considerats la revolució informàtica de la nova generació d‟aplicacions.  

 

Això significa que poden haver transferències de dades entre diferents programes, que poden funcionar en 

varis ordinadors i amb diferents sistemes operatius, i que pertanyin a diferents empreses o institucions. Els 

Web Services no estan lligats a cap sistema operatiu o llenguatge de programació. 

Malgrat que l‟ús comú dels Web Services es refereix a clients i servidors comunicats mitjançant missatges 

XML i que segueixen l‟estàndard SOAP existeix un estil d‟arquitectura que s‟està popularitzant: el REST 

(Representational State Transfer).  Aquest  nou estil ha suposat l‟introducció d‟un model d‟arquitectura nou 

als ja existents.  

A continuació es detallen els estils d‟arquitectura més comuns: 
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 Remote Procedure Calls - RPC (Crides a Procediments Remots) 

Els serveis web basats en RPC representen una interfície de crida a procediments i funcions 

distribuïdes. La unitat típica d‟aquest tipus de serveis és la operació WSDL. Més endavant es troba 

la definició de WSDL. Se li ha arribat a anomenar la primera generació de Serveis Web, perquè les 

primeres eines per Serveis Web estaven centrades en aquesta visió. Per aquesta raó està molt estès, 

encara que segons alguns especialistes creuen que aquest estil ha de desaparèixer. 

  

 Service Oriented Architecture - SOA (Arquitectura Orientada a Serveis) 

És un concepte d'arquitectura de software que defineix la utilització de serveis per donar suport a 

requisits del negoci. Aquí la unitat bàsica de comunicació és el missatge, més que l‟operació. Permet 

la creació de sistemes d'informació altament escalables. 

 

 REpresentation State Transfer - REST (Transferència d‟Estat Representacional). 

Els Serveis Web basts en REST intenten emular el protocol HTTP o protocols similars mitjançant la 

restricció d'establir la interfície  a un conjunt conegut d'operacions estàndard: POST, GET, PUT i 

DELETE són les més importants. Aquesta arquitectura es basa més en interactuar amb recursos amb 

estat, que amb missatges i operacions. 

 

Els serveis web estan construïts amb varies tecnologies que treballen conjuntament amb una sèrie de 

protocols i estàndards: 

 

 Web Services Protocol Stack: És el conjunt de serveis i protocols dels Serveis Web. 

 

 XML (Extensible Markup Language): Format estàndard per les dades que s'intercanviaran. 

 

 WSDL (Web Services Description Language):  Llenguatges de la interfície pública pels Serveis Web. 

És una descripció que està basada en XML dels requisits necessaris del protocol i el format dels 

missatges per establir una comunicació amb els serveis web. 

 

 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): És un dels estàndards bàsics dels Serveis 

Web. El seu objectiu és que els missatges SOAP accedeixin a ell i doni pas als documents WSDL.   

 

 SOAP (Simple Object Access Protocol) o XML-RPC: Protocols que defineixen com dos protocols 

poden comunicar-se per medi de dades XML. 
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3.3.1 Els Web Services a Moodle 

 

Per utilitzar les funcions Web Servies de Moodle ens donen a escollir entre quatre tipus de “protocols”: 

 

 AMF 

Format de Missatge d'acció. És un format binari compacte creat per Macromedia/Adobe  que 

s'utilitza per serialitzar gràfics d'objectes d'ActionScript i XML, o enviar missatges entre un client 

Flash i un servei a distància.  

El missatge conté informació sobre el mètode que ha de ser invocat, els valors dels arguments, etc. 

AMF és binari i inclou una gran quantitat d'optimitzacions per mantenir la mida dels missatges 

AMF. És molt compacte en comparació amb SOAP/XML. 

 

 

E

l

 

s

e

r

v

i

d

o

r

Moodle AMF està basat en el servidor Zend AMF. Zend és un framework de codi obert que serveix 

per desenvolupar aplicacions web amb PHP 5; la seva implementació utilitza codi orientat a objectes. 

 

 XML-RPC 

 

XML-RPC és un protocol de crida remota a procediments que funciona sobre Internet i que funciona 

mitjançant l'intercanvi de missatges entre client i servidor, utilitzant el protocol HTTP per al 

transport dels missatges, i  XML per codificar les dades. És un protocol molt simple, ja que només 

defineix uns quants tipus de dades i comandes útils. Això fa que sigui més simple que SOAP i més 

fàcil d'implementar. No és bo pel transport d‟arxius de mida molt gran. 

           Il·lustració 4 – Esquema petició del protocol AMF 
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                   Il·lustració 5 – Esquema de la petició del protocol XML-RPC 

 

 El servidor Moodle XML-RPC està basat en el servidor Zend XML-RPC 

 

 SOAP 

Aquest protocol és una evolució del protocol XML-RPC, i va ser creat per Microsoft i IBM entre 

d'altres. Proporciona un mecanisme estàndard d'empaquetar missatges per mitjà de dades XML, a 

diferencia DCOM o el citat abans AMF. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns avantatges d'aquest protocol són que: 

 

- No està associat a cap llenguatge: es pot escollir el llenguatge a l'hora de desenvolupar 

nous projectes. 

 

            Il·lustració 6  – Esquema de petició del protocol SOAP 
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- No es troba fortament lligat a cap protocol de transport: un missatge de SOAP és un text 

XML, el que vol dir que es pot transportar utilitzant qualsevol protocol capaç de transmetre 

text. 

 

- Aprofita els estàndards existents a la industria: els principals desenvolupadors van optar 

per utilitzar estàndards existents. 

 

- Permet la interoperabilitat entre múltiples entorns: això significa que les aplicacions que 

s'executin a plataformes amb els estàndards existents a la industria es poden comunicar 

mitjançant SOAP amb aplicacions que es puguin executar en altres plataformes. 

 

 Per contrapartida té alguns punts en contra com: 

 

- Els clients necessiten saber les operacions i la seva semàntica abans del seu ús. 

- Els clients necessiten ports dedicats per a diferents tipus de notificacions. 

- Les instàncies del procés són creades implícitament. 

 

Simplificant es podria dir que SOAP és molt semblant a XML-RPC encara que amb més opcions. 

El servidor Moodle basat en SOAP es basa en el servidor Zend SOAP. 

  

 REST 

REST (Representational State Tranfer) és un estil d‟arquitectura de software per sistemes com la 

web. És una important tecnologia del web 2.0 que s‟ha convertit en una popular alternativa a altres 

tecnologies que exposen els seus serveis, com els Web Services SOAP. 

 

En realitat, REST es refereix estrictament a una col·lecció de principis pel disseny d‟arquitectura a la 

xarxa. Freqüentment és utilitzat en el sentit de descriure qualsevol interfície que transmet dades 

específiques d‟un domini sobre HTTP sense una capa addicional, com fa SOAP.  

 

 

Ilustración 7 - Esquema de petició del protocol REST 



Connexió OpenERP  amb Moodle_____________________________________________________________ 
 

32 
 

Encara que REST no és un estàndard, sinó un estil d‟arquitectura, està basat en estàndards: 

  • HTTP 

  • URL 

  • Representació dels recursos: XML, HTML, GIF, ... 

  • Tius MIME: text/xml, text/html 

 

Es basen en l‟estàndard HTTP, amb les operacions GET, POST, PUT i DELETE, i el seu format de 

resposta pot ser XML, JSON, o un altre format depenent de l‟aplicació. 

 

A XML-RPC, quan el client és un navegador, s'han de fer més esforços pel client en comparació amb 

REST.  

 

Avantatges: 

  - Baix consum de recursos.   

   - Les instàncies del procés són creades explícitament. 

  - Generalment fàcil de construir i adoptar. 

  - El client no necessita informació de ruta a partir de la URI inicial. 

  - Els clients poden tenir una interfície “listener” genèrica per a les notificacions. 

 

Inconvenients: 

  - Manipular els espais de nombre (URIs) pot ser enrevessat. 

  - La descripció sintàctica/semàntica molt informal, orientada a l'usuari. 

  - Poques eines de desenvolupament. 

 

Descartaria el protocol AMF, ja que està orientat més bé a objectes Flash, cosa que no ens interessa.  Pel que 

fa a XML-RPC, és un protocol molt establert però en certa mida obsolet en comparació a altres per la seva 

simplicitat d'operacions. 

 

Per tant, en una última instància, em quedarien SOAP i REST. A la comunitat interessada amb els Serveis 

Web hi ha molts debats sobre tots dos i no hi han opinions clares de quin és millor; sempre depèn de per a 

què i l'opinió de cada qual. Però la meva opinió és que es podria dir que tots dos tenen els seus avantatges i 

inconvenients com hem vist anteriorment i que tots dos són bones opcions. 

 

Però tenint en compte l'àmbit de treball en el que es treballarà, l'opció que ha fet que em decanti per REST és 

la de tenir un enfoc cap a  la web. I l'opció personal d'enfocar-me a una tecnologia en la que cada vegada són 

més els que s'inclinen i aposten per aquests tipus de models fan que em decanti per REST. 
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3.4 Conclusions 

 

Per tant la tasca a desenvolupar és un mòdul OpenERP programat en Python i XML, i que per mitjà dels 

Web Services amb el protocol REST hi hagi un flux de dades d‟OpenERP a Moodle i viceversa. 

 

 

Il·lustració 8 – Esquema de la funció del mòdul 
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4. Planificació inicial 

A l‟hora de fer la planificació del projecte s‟han desglossat i organitzat les tasques a realitzar per poder tenir 

una estimació del temps que comportarà portar-ho a terme. 

A continuació es mostra la planificació tenint en compte el temps estimat de realització  de cadascuna de les 

tasques i quines poden ser més prioritàries 

Planificació temporal: 

1. Anàlisi dels requeriments. Anàlisi del problema on es defineixen els passos a seguir correctament del 

projecte. Té una durada de 4 setmanes. 

 

2. Estudi de la tecnologia. En aquesta fase s‟estudien les tecnologies que s‟utilitzaran: OpenERP, 

Python, XML, PostgreSQL, Moodle, webservices i MySQL. Té una durada de 5 setmanes. 

 

3. Especificació. En aquesta etapa s‟extrauen els requeriments funcionals, no funcionals i d'interfície, 

així com el model conceptual i els casos d‟ús. Temps estimat de dos o tres setmanes. 

 

4. Disseny. Disseny de la interacció del propi sistema OpenERP i de la comunicació amb Moodle. 

Temps estimat de quatre o cinc setmanes. 

 

5. Implementació. Es crea el software per solucionar els requeriments inicials. Té una durada de nou 

setmanes. 

 

6. Test i proves. Es provarà el software i es faran les millores pertinents als errors sorgits. Està pensat 

fer-se juntament amb la implementació del sistema. Temps estimat de tres setmanes. 

 

7. Documentació. Redacció de la memòria amb els manuals d'ús. Temps estimat de quatre o cinc 

setmanes. 

 

Il·lustració 9 – Diagrama de Gantt de la planificació 
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S‟ha tingut en compte que: 

 Les setmanes tenen sis dies laborals. 

 Els dies tenen 5 o 6 hores laborals. 
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5. Anàlisi i especificació. 

 

5.1 Glossari de conceptes. 

A continuació es mostren conceptes importants per la comprensió dels raonaments exposats en aquest 

capítol: 

 

 Client: És l‟empresa o persona a qui es factura. Un client pot tenir diversos contactes. 

 Adreça: Direcció on s‟enviarà la factura. 

 Connexió: És el conjunt de paràmetres necessaris per establir una connexió amb Moodle. 

 Matèria: És la matèria del mòdul training i que pot formar part de varis cursos. 

 Curs: És el curs del mòdul training. Pot contenir varies matèries. 

 Edició:  És el curs fixat en unes dates determinades. Per a un curs es poden crear varies edicions.  

 Idioma: L‟ idioma de la matèria. 

 Producte: És el producte que es vendrà. En aquest cas el curs amb el seu preu i quantitat.  

 Contacte: És l'alumne del mòdul training que es podrà matricular als cursos. 

 Sessió: Concepte que relaciona la matèria amb una durada i data determinada. 

 Línia d'inscripció: Cadascuna de les unitats de les que composa una inscripció. És la relació d‟una 

edició d‟un curs, un contacte i una inscripció. 

 Inscripció: Objectes que inclouen línies d‟inscripció, i que estan associats a una empresa i adreça de 

factura. 

 Link Connexió - Curs: Són els registres que relacionen un identificador del curs a Moodle, la 

connexió de Moodle on resideix i l‟identificador del curs o matèria OpenERP. 

 Link Connexió – Contacte: Són els registres que relacionen un identificador de l‟usuari a Moodle, la 

connexió de Moodle on resideix i l‟identificador del contacte a OpenERP. 

 Link Connexió – Inscripció: Són els registres que relacionen  fonamentalment un contacte, una 

edició i un curs en una connexió Moodle. 

 Funció: És un client lligat amb un contacte que pot definir quina és la seva funció en la empresa. 

 Mapeig Curs Moodle: És el registre que es crea quan s‟importen cursos. Conté la informació del curs 

Moodle i altres camps per crear cursos i matèries. 

 Mapeig Matrícula Moodle: És el registre que es crea quan s‟importen matricules. Conté la 

informació de la matrícula Moodle i altres camps per crear les línies d‟inscripció. 
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5.2 Interacció dels components 

 

És important, com s'ha citat en alguns casos, tenir els objectes a un sistema i que es refereixin al mateix 

objecte de l'altre sistema.  Per exemple, si un usuari a Moodle té un id=5, el contacte a OpenERP (que també 

tindrà un id, per exemple 3) haurà de tenir alguna referència al identificador Moodle (id=5). En un primer 

moment es podria pensar que es pot guardar fent herència al mateix contacte OpenERP del mòdul training, 

però això comporta un problema. La impossibilitat de tenir registrades varies connexions a diferents sistemes 

Moodle. 

 

Moodle té l'opció de crear varis tokens, cadascun d‟ells amb una sèrie de funcions i privilegis. Això vol dir 

que es podria donar el cas de que l'administrador decidís tenir varies connexions, comportant que segurament 

l'id de Moodle (id=5) ja no es refereixi al mateix usuari. 

 

Aquest pont entre tots dos identificadors està basat en dos objectes anomenats link_connection_contact i 

link_connection_course, que es troben a la subcarpeta Connectivity Options. 

 

Fonamentalment aquí es guarda l'identificador, la connexió, el contacte o el “curs”, i l'id d'aquest contacte o 

curs a Moodle. 

 

Moodle no retorna cap identificador per les matriculacions, és a dir, simplement és un lligam entre un usuari 

i un curs. Però també es necessari que tingui coherència per no repetir matriculacions. El problema es 

soluciona comprovant la combinació de l‟identificador del curs, l‟id del contacte i la connexió que formen 

dita matriculació.  

 

El sistema té certa llibertat d'acció. Per exemple si s‟esborrés un contacte importat a OpenERP no 

s‟esborraria a Moodle. Caldria eliminar-lo de Moodle manualment.  

 

5.3 Peticions a Moodle 

 

Abans de continuar, s‟aclarirà com s‟ha enfocat la qüestió de plasmar als diagrames el fet de que Moodle no 

formi part d‟OpenERP. Per una millor comprensió dels diagrames i els seus requeriments es detallarà a 

continuació un diagrama de seqüència que mostra com el protocol REST resol una petició a Moodle. 

L‟estructura de petició i resposta és la mateixa en tots els casos, pel que només es mostrarà ara, i a les 

següents especificacions que facin ús dels Web Services només es detallarà com una petició de dades que fa 

OpenERP. 
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Il·lustració10 – Diagrama envía petició a Moodle 

 El protocol no guarda estat. El que fa que a cada petició es tingui que autentificar. 

 El client (OpenERP) crida una funció del Servei Web, i el protocol utilitza per verificar que la sessió 

és vàlida i activa. 

 El protocol crida a la funció externa corresponent, ubicat a external.php del mòdul corresponent. 
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 La funció external.php comprova que l‟usuari està realment autoritzat per realitzar dita funció. 

 El resultat de la funció es retornat al mòdul extern.php, de l‟extern al protocol, i del protocol al client 

ja en format XML. 

 

5.4 Anàlisi de requeriments. 

 

De la definició del problema s‟extreuen els següents requeriments.  

 

5.4.1 Requeriments funcionals 

5.4.1 Requeriments referents a connexió 

R.1.1 Crear nova connexió 

R.1.2 Modificar una connexió 

R.1.3 Consultar una connexió 

R.1.4 Esborrar una connexió 

 

5.4.2 Requeriments referents a enviar informació dels contactes a Moodle (per crear a Moodle) 

 R.2.1 Crear nou Link connexió - Contacte 

 

5.4.3 Requeriments referents a enviar informació dels cursos a Moodle (per crear a Moodle) 

 R.3.1 Crear nou Link Connexió – Curs 

 

5.4.4 Requeriments referents a rebre informació dels cursos de Moodle 

 R.4.1 Crear nous Mapejos dels cursos Moodle 

 

5.4.5 Requeriments referents a rebre informació dels usuaris de Moodle 

 R.5.1 Crear nous Contactes 

 R.5.2 Crear nous Link Connexió – Contactes 

 

5.4.6 Requeriments referents a rebre  informació de les matriculacions de Moodle 

 R.6.1 Crear nous Mapejos de les matriculacions Moodle 

 

5.4.7 Requeriments referents als Mapejos dels cursos Moodle  

R.7.1 Consultar Mapejos dels cursos Moodle  

R.7.2 Esborrar Mapejos dels cursos Moodle 

R.7.3 Modificar Mapejos dels cursos Moodle 

R.7.4 Crear nous cursos a partir dels Mapejos dels cursos Moodle 
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5.4.8 Requeriments referents als Mapejos de les matriculacions Moodle 

R.8.1 Consultar Mapejos de les matriculacions Moodle 

R.8.2 Esborrar Mapejos de les matriculacions Moodle 

R.8.3 Modificar Mapejos de les matriculacions Moodle 

 R.8.4 Crear noves línies d‟inscripció a partir dels Mapejos de les matriculacions Moodle 

 

R.9 Consultar connexió a la que pertany un contacte 

R.10 Consultar connexió a la que pertany un curs 

R.11 Consultar connexió a la que pertany una matèria 

 

R.12 Consultar relació Connexió - Contacte 

R.13 Consultar relació Connexió - Curs 

R.14 Consultar relació Connexió – Inscripció 

 

Requeriments no funcionals: 

- S‟ha de poder accedir a la informació des de diferents llocs i diferents usuaris alhora. 

- La informació de cada sistema es guarda en dos bases de dades diferents, però si consten les dades als dos 

sistemes han d‟estar mapejats amb el mateix identificador. 

 

5.5 Model conceptual. 

 

A la pàgina següent es mostra el model conceptual, que ens mostra quins són i com s'interrelacionen els 

conceptes rellevants. 
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Il·lustració 11 – Model Conceptual 
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5.6 Casos d'ús 

 

5.6.1 Diagrama de Casos d’ús 

S‟utilitzarà l‟acrònim CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete), per englobar els quatre casos d‟ús bàsics 

(crear, obtenir, actualitzar i esborrar) amb l‟objectiu de simplificar el diagrama. 

Remarcar que gran part del projecte està programat amb assistents (wizards) que executen tasques concretes 

sobre varis objectes OpenERP. Això vol dir moltes de les coses implementades que es creen a OpenERP no 

quedaran reflectides als diagrames. Com per exemple la importació d‟usuaris Moodle, on l‟usuari a  

OpenERP  només especifica la connexió en un wizard però es creen varis registres com Contactes o Link 

Connexió Contactes. 

 

Il·lustració12 – diagrama de casos d’ús 

 

En el diagrama hi han definits dos actors: 

 Administrador: té accés total a tots els elements d‟OpenERP, i és l‟encarregat del seu correcte 

funcionament.  

 Gestor de Sincronitzacions: Té accés a tots els elements del nostre mòdul per poder realitzar una 

sincronització complerta. Encara que l‟Administrador també té els mateixos permisos al mòdul que 

el Gestor de Sincronitzacions, s‟ha hagut de crear per seguretat,  ja que no es recomanable utilitzar-

lo a no ser que sigui per tasques d‟administració.  
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A continuació es detallaran tres casos d‟ús. El primer és un cas en el que OpenERP interactua amb Moodle 

important les dades dels cursos Moodle que les guardarà a Mapejos dels cursos Moodle. Els altres dos són 

els casos en que els Mapejos dels cursos Moodle  i els Mapejos de les matriculacions ja contenen informació 

de Moodle i han de crear respectivament cursos/materies i línies d‟inscripció a OpenERP. 

 

5.6.1.1 Assitent Importació Cursos 

 

Cas d’ús: 

nova importació Cursos 

Actors: 

Administrador, Gestor de Sincronitzacions 

Descripció: 

L'objectiu d'aquest cas d'ús és adquirir per mitjà de Serveis Web l‟ informació necessària de Moodle per 

poder crear els registres dels mapejos (Mapejos dels cursos Moodle) 

Requeriments: 

R.4.1 Crear nous Mapejos dels cursos Moodle 

 

Curs normal d’esdeveniments: 

1. L‟actor prem el botó de 

l‟assistent importa 'Cursos des 

de Moodle 

 

 2. El sistema mostra un wizard on es pot escollir la connexió.  

3. L‟actor selecciona una 

connexió, i prem el botó 

acceptar. 

 

 4. El sistema rep la informació necessària de Moodle i crea 

els nous registres a Mapejos dels cursos Moodle 

 

Contractes 

 novaImportacióCursos(connexió) 

Precondició: 

Existeix una connexió al sistema 

La connexió (c) està activa 

Postcondició: 

Es creen els „Mapejos dels cursos Moodle‟ (mc)  amb les dades dels cursos 

obtingudes de les peticions/respostes Moodle. 
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Curs alternatiu dels esdeveniments: 

1. Si no existeix cap connexió definida, l‟usuari haurà de crear una. 

2. Si ja existeix un contacte a OpenERP a la mateixa connexió no es crearà el registre. 

3. El sistema retornarà error si les dades de la connexió no estan ben definides. 

Diagrama de seqüència: 

 

 

Il·lustració13 – nova Importació 

 

5.6.1.2 Assistent nou Curs 

 

Cas d’ús: 

Assistent nou Curs. 

Actors: 

Administrador, Gestor de Sincronitzacions 

Descripció: 

La finalitat d‟aquest cas d‟ús és decidir primerament quin rol adquirirà el curs importat per crear un curs, una 

matèria, o un curs que inclogui automàticament una matèria amb el seu mateix nom (curs mono matèria). Es 

crearà amb l‟ informació obtinguda de Moodle que està guardada al mapeig_del_curs_moodle, juntament 

amb l‟ informació que ha d‟omplir l‟usuari. També es crearà automàticament un registre a Link Connexió – 

Curs després de crear-se el curs/matèria que relaciona la connexió, l‟id del curs/matèria a OpenERP i l‟id del 

curs a Moodle. 

 

Per simplificar els contractes, i donat la similitud dels tres casos,  es detallarà només quan es crea un curs. 

Aquest rol es podrà definir per mitjà d‟un camp desplegable (selection) on surten les tres opcions. 

 

Requeriments: 

R.7.3 Modificar Mapejos dels cursos Moodle 

R.7.4 Crear nous cursos a partir dels Mapejos dels cursos Moodle 
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Curs normal d'esdeveniments: 

 

1.  L‟actor prem el botó 'Mapeig 

dels Cursos Moodle'. 

 

 2. El sistema mostra en vista arbre tots els cursos de Moodle importats. 

3. L‟actor fa doble click sobre el 

curs/matèria que vulgui detallar i 

mapejar. 

 

 4. El sistema mostra la vista formulari del curs/matèria seleccionat amb 

la seva informació. 

4. L‟actor selecciona al camp 

desplegable si vol que sigui un curs, 

una matèria o un curs mono matèria, 

i omple les dades necessàries. 

 

5. L‟actor desa el document i prem 

el botó Crea 

 

 6. El sistema crea al sistema el curs o matèria seleccionat. 

 7. El sistema crea el registres del contacte a Link Connection - Course 

 8. Al camp many2one situat a la dreta del botó es mostra el registre 

Link Connexió – Curs recentment creat i s‟inhabilita el botó per a que 

no es pugui tornar a crear el mateix registre. 

 

Curs alternatiu dels esdeveniments: 

1. El sistema retornarà error en el cas de que no s‟introdueixi les dades obligatòries. 

2. Un registre Mapeig del Cursos Moodle només podrà ser guardat i crear un curs o matèria amb un rol. 

 

Contractes del sistema: 

 nouCurs(mapeig_curs_moodle) 

Precondició: 

- No hi ha cap mapeig_curs_moodle actiu. 

- El mapeig_curs_moodle és l‟identificador d‟un mapeig_curs (mc) que existeix 

en el sistema. 

Postcondició: 

- Hi ha un mapeig_curs actiu en el sistema. 

 

 creaCurs(dades, idioma, producte, linia_producte, format) 
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Precondició: 

- Hi ha un mapeig_curs (mc) actiu en el sistema. 

- Les dades que es volen introduir en el sistema són vàlides pel mapeig_curs (mc). 

- No hi ha cap curs (cu) actiu. 

- El curs (cu) no existeix al sistema. 

- Idioma és l‟identificador d‟un idioma (idi) que existeix en el sistema. 

- Producte és l‟identificador d‟un producte (p) que existeix en el sistema. 

- Linia_producte és l‟identificador d‟una linia_producte (lp) que existeix en el 

sistema. 

- Tarifa és l‟identificador d‟una tarifa (t) que existeix en el sistema. 

Postcondició: 

- Les dades introduïdes així com l‟idioma (idi), el producte (p), el compte analític 

(con) i el format (f) s‟han associat al mapeig_curs (mc). 

- El mapeig_curs (mc) es manté actiu en el sistema.  

- El sistema crea i guarda un nou curs (cu) lligat amb l‟idioma (idi), el producte 

(p), el compte analític (con) i el format (f). 

- El sistema crea i guarda un nou registre lin_connexió_curs (lnk) lligat amb el 

curs (cu) i les dades. 

 

 fi nouCurs() 

Precondició: 

- Hi ha un mapeig_curs (mc) actiu en el sistema. 

- Hi ha un curs (cu) actiu en el sistema. 

- Hi ha un lin_connexió_curs (lnk) actiu en el sistema.  

Postcondició: 

- No hi ha res actiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Connexió OpenERP  amb Moodle_____________________________________________________________ 
 

48 
 

Diagrama de seqüència: 

 

Il·lustració14 – nou Curs 

 

5.6.1.3 Assitent nova Línia d’Inscripció 

 

Cas d’ús:  

Assistent nova Línia d‟Inscripció. 

Actors: 

Administrador, Gestor de Sincronitzacions 

Descripció: 

La finalitat d‟aquest cas d‟ús és especificar en el Mapeig de les matriculacions Moodle certs paràmetres que 

es necessiten per crear la línia d‟inscripció i que no es poden extreure de Moodle. En prémer el botó es crearà 

la Línia d‟Inscripció i el Link Connexió – Inscripció. 

 Requeriments: 

R.8.3 Modificar Mapejos de les matriculacions Moodle 

R.8.4 Crear noves línies d‟inscripció a partir dels Mapejos de les matriculacions Moodle 

 

1.  L‟actor prem el botó Mapeig de 

les matriculacions Moodle. 

 

 2. El sistema mostra en vista arbre totes les matriculacions de Moodle 

importades. 

3. L‟actor fa doble click sobre la 

matriculació que vulgui detallar i 

mapejar. 
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 4. El sistema mostra la vista formulari de la matriculació 

sel·leccionada amb la seva informació. 

5. L‟actor sel·leciona la edició que 

vol utilitzar, la inscripció, el preu de 

venda i la Tarifa. 

 

6. L‟actor desa el document i prem 

el botó aplicar 

 

 7. El sistema crea a la base de dades la línia d‟inscripció i mostra al 

camp one2many (situat a la part inferior) els objectes Link Connexió – 

Inscricpció referents a les línies d‟inscripció realitzades. 

 

Curs alternatiu dels esdeveniments: 

5 El sistema retornarà error en el cas de que no s‟introdueixi les dades obligatòries. 

7.  Si ja existeix al sistema una línia d‟inscripció amb la mateixa edició del curs, i el mateix participant no es 

crearà. 

Contractes del sistema: 

 novaLíniaInscripció (mapeig_inscripcio_moodle) 

Precondició: 

- No hi ha cap mapeig_inscripcio_moodle actiu. 

- El mapeig_inscripcio_moodle és l‟identificador d‟un mapeig_inscripció  (mi) 

que existeix en el sistema. 

Postcondició: 

- Hi ha un mapeig_inscripció  actiu en el sistema. 

 

 creaLinia(dades, edició, tarifa, inscripció) 

Precondició: 

- No hi ha cap línia d‟inscripció activa. 

- La línia d‟inscripció ( lin) no existeix al sistema.  

- Hi ha un mapeig_inscripció  (mi) actiu en el sistema. 

- Les dades que es volen introduir en el sistema són vàlides pel mapeig_inscripció  

(mi). 

- Les dades introduïdes s‟han associat al  mapeig_inscripció  (mi) 

- Edició és l‟identificador d‟una edició (ed) que existeix en el sistema. 

- Tarifa és l‟identificador d‟un tarifa (t) que existeix en el sistema. 

- Inscripció és l‟identificador d‟una inscripció (ins) que existeix en el sistema. 

Postcondició: 
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- Les dades introduïdes així com l‟ edició (ed), l‟inscripció (ins) i la tarifa (t) s‟han 

associat al mapeig_inscripció  (mi). 

- El mapeig_inscripció  (mi) es manté actiu en el sistema.  

- El sistema crea i guarda una nova línia d‟inscripció (lin) lligat amb l‟ edició (ed), 

l‟inscripció (ins) i la tarifa (t). 

- El sistema crea i guarda un nou registre link_connexió_inscripció (lnk) lligat 

amb la línia d‟inscripció (lin), l‟edició (ed), l‟inscripció (ins) i les dades. 

 

 

 fi novaLiniaInscripcio() 

Precondició: 

- Hi ha un mapeig_inscripció  (mi) actiu en el sistema. 

- Hi ha una línia d‟inscripció (lin)  activa en el sistema. 

- Hi ha un lin_connexió_inscripció (lnk) actiu en el sistema.  

Postcondició: 

- No hi ha res actiu. 

 

Diagrama de seqüència: 

 

Il·lustració 15 – nova Línia d’inscripció 
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6. Disseny 

 

El disseny del projecte es basa en la programació d'un mòdul OpenERP que implanti la comunicació 

OpenERP – Moodle. 

Aquest projecte es basarà fonamentalment sobre el mòdul extra d'OpenERP training (mòdul extra 

d‟OpenERP ja existent). Aquest mòdul aporta una sèrie de conceptes que s'ajusten raonablement bé amb els 

conceptes de Moodle. 

Algunes de les principals característiques que ens interessen del mòdul training són: 

 

 Que es poden guardar contactes i lligar-los a un client. Un contacte és qui fa el curs, i el client qui el 

paga. Es pot donar el cas que sigui la mateixa persona, però és molt comú que els cursos els pagui 

una empresa o persona diferent. Per tant s'importaran els usuaris de Moodle per a quedar registrats a 

OpenERP com a contactes, degut a que a Moodle no es pot definir qui el paga. 

 

 Es poden guardar cursos, i matèries. Un curs pot estar constituït per matèries. També existeixen 

cursos mono matèria. 

 

 Es guarden inscripcions i línies d'inscripció. Les línies d'inscripció seran els objectes que es crearan 

quan s'importin matriculacions. 

 

Cal dir que hi ha altres característiques que s'han de definir necessàriament per poder arribar a crear les línies 

d'inscripció, com són les sessions i edicions. 

 

Pel que fa a les qüestions bàsiques que ens interessen, a Moodle és més simple, i està constituït 

fonamentalment per: 

 

 Cursos amb la seva informació. 

 Usuaris, que poden tenir diferents rols: alumne, professor, gestor, etc. 

 Matriculacions, conformades per un alumne i un curs.  

 

6.1 Comparació de les dades dels dos sistemes 

 

A continuació es mostra una taula resultat de l'estudi dels dos sistemes, on es poden veure relacionats amb 

línies els camps que poden coincidir de forma general i en color groc els camps obligatoris d'aquell objecte 

per poder crear-se. 
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Els camps obligatoris (grocs) que no tinguin una relació equivalent amb l‟altre sistema necessitaran un pas 

intermedi on l‟usuari l‟ompli o l‟escolleixi. Això passarà fonamentalment amb la importació, és a dir, al 

registrar-ho a OpenERP. Cal tenir en compte de que Moodle té certa flexibilitat per posar dades a 

l‟especificació de la seva API.  

 

 

Il·lustració16 – Taula comparativa de les dades d’alumnes en els dos sistemes 
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Il·lustració17 – Taula comparativa de les dades de cursos/matèries en els dos sistemes 
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Encara que a la Il·lustració 18 s‟enllaça l‟ID User amb Participante, de Participante es pot extreure el 

contacte. 

Igual passa amb l‟ID Course i l‟Edición. Edición està enllaçat amb un Curs. 

 

 

Il·lustració 18 – Taula comparativa de matriculacions en els dos sistemes 

 

6.2 El dilema del curs/matèria 

 

En quant als cursos i matèries hi ha una sèrie d'aspectes que s'han estudiat per resoldre un problema de 

compenetració de dades dels dos entorns. 

 

Partim de la base de que al mòdul training: 

 Es poden crear cursos i matèries. 

 Els cursos poden contenir matèries.  

 Un curs no pot formar part d'una matriculació sense matèries. 

 Una matèria no es pot matricular independentment sense formar part d‟un curs. 

 

A  Moodle no hi ha distinció entre curs o matèria, és a dir, que a tots se‟ls anomena cursos. 

 

Per tant, hi hauran dos situacions diferents, l'exportació i la importació. En quant a l'exportació (quan es 

volen passar cursos d' OpenERP  a  Moodle) tant els cursos com les matèries es crearan a Moodle com a 

cursos. En aquest cas no hi ha problema. 

 

El problema ve quan s'importen els cursos de Moodle a OpenERP perquè el sistema OpenERP no té cap 

mecanisme per distingir ni saber què és un curs o una matèria. 

 



Connexió OpenERP  amb Moodle_____________________________________________________________ 
 

55 
 

La solució adoptada és crear un pas intermedi on l'usuari decideixi si el que ha importat és un curs, una 

matèria, o un curs amb una única matèria. Un cop l‟usuari decideix a OpenERP el que vol que sigui el que ha 

importat podrà completar el procés inserint, si és el cas, les respectives matèries als cursos. 

Aquest pas intermedi també serveix per poder completar a OpenERP des de Mapejos dels cursos Moodle i  

Mapejos de les matriculacions Moodle aquelles dades que no ens pot subministrar Moodle i que es 

requereixen obligatòriament per crear els cursos, les matèries i les línies d‟inscripció.  

A continuació es mostra d‟una forma gràfica i senzilla com es solucionen les comunicacions i en quins casos 

s‟ha optat per un pas intermedi per completar-ho. 

 

EXPORTACIÓ 

En cap moment de les exportacions es necessiten aquests objectes per definir camps. Això es degut a que 

OpenERP té més opcions obligatòries que Moodle i per tant no es tindran problemes a l‟hora de crear els 

objectes a Moodle.   

 

 

Il·lustració 19 – Distribució dels conceptes quan s’exporta 

A la il·lustració també es pot observar com els cursos i les seves matèries incloses d‟OpenERP acaben sent 

cursos a Moodle. 

 

IMPORTACIÓ 

En canvi a la importació de cursos i matèries si que es requereixen aquests passos intermedis. Aquests passos 

o objectes es mostren com a quadres verds, que representen les pantalles on es definiran els camps que falten 

per poder crear l‟objecte a OpenERP 
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         Il·lustració 20 – Distribució dels conceptes quan s’importa 

 

Per tant aquestes dades venen a ser les dades en groc que no tenen representació a Moodle però són 

obligatòries. 

 

6.3 Aprofitament dels mòduls oficials i extres 

 

El mòdul a desenvolupar està programat completament en base al mòdul training (formació) i s‟anomenarà 

training_moodle. El mòdul training pot tenir dependències a objectes d‟altres mòduls que són necessaris per 

a la construcció dels seus objectes. 

Per tant a training_moodle es fan accessos fonamentalment a objectes de training, i conseqüentment a 

objectes d‟altres mòduls que són necessaris per a la creació d‟elements de training. 

 

A continuació es mostra un diagrama d‟entitat-relació on es pot veure millor. 
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Il·lustració 21 - Esquema que mostra quins mòduls s’han aprofitat, diferenciant-los amb colors. 
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6.4 Diagrames de col·laboració  

 

Els diagrames de col·laboració mostren  les interaccions que hi ha entre els objectes que participen en una 

situació determinada, i  a diferència del de seqüència, es centra en la relació dels objectes i la seva topologia 

de comunicació. 

 

Els missatges enviats d'un objecte a un altre es representen per mitjà de fletxes, on hi consta al costat el nom 

del missatge, els paràmetres i la seqüència del missatge. 

Cal dir que les relacions entre els objectes d'OpenERP ja existeixen, i que nosaltres estem afegint noves 

relacions o utilitzant les existents per aconseguir la finalitat del mòdul. 

 

OpenERP ja té el seu controlador intern encarregat de delegar les peticions que realitzem, però als següents 

diagrames introduirem un controlador inventat que anomenarem Controlador, i que delegarà la 

responsabilitat als nostres components. 

 

Donat que aquest controlador no apareix al nostre Model Conceptual estem violant el principi d'espill, fet 

que s'assumeix per així evitar-nos d'analitzar totes les relacions del model conceptual 

 

Per últim, i abans de passar a mostrar alguns diagrames de col·laboració, queda un aspecte fonamental 

d'aquest projecte: l'adquisició de dades de Moodle des de OpenERP. Això què vol dir? Doncs que s'utilitzarà 

informació que ni resideix a OpenERP ni l'introdueix l'usuari. Aquest fet s'ha plasmat als diagrames com un 

objecte al que hi pot accedir el sistema, però que no hi forma part d'ell.  

 

Per tant, aquests esdeveniments es mostren com a peticions a un component anomenat MOODLE i colorejat 

de taronja.  D' aquestes peticions s'extreu el concepte dades que vindria a ser la resposta XML però que el 

controlador utilitza internament per així utilitzar les dades tractades i necessàries per a la manipulació dels 

components. 

 

6.4.1 Cas d'ús nova importació de Cursos 

 

6.4.1.1 novaImportacioCursos(connexió) 

 

Aquest esdeveniment seria l‟encarregat de fer la petició a Moodle, per poder crear el registre de Mapeig del 

Curs Moodle. El controlador rep la petició de l‟actor, que li passa la connexió. D‟aquí fa la petició a Moodle 

obtenint les dades necessàries per crear el Mapeig_cur_moodle (mc). 
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Il·lustració 22 – Diagrama de col·laboració de nova Importació 

 

 

6.4.2 Cas d'ús nova Línia d’Inscripció 

 

6.4.2.1 Nova linia Inscripció(mapeig_inscricpció_moodle) 

Aquest és l‟esdeveniment encarregat d‟iniciar el sistema a l‟hora de crear una nova línia d‟inscripció. El 

controlador rep la petició de l‟actor, i és l‟encarregat de cercar Mapeig de la Subscricpció Moodle indicat. El 

mapeig de la inscripció moodle (mi) obtingut es mantindrà actiu durant tot el cas d‟ús. 

 

Il·lustració 23 – Diagrama de col·laboració de novaLínia Inscripció 
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6.4.2.2 creaLínia(dades, edició, tarifa, inscripció) 

 

El següent esdeveniment s‟encarrega de rebre les noves dades, inscripció, tarifa i edició i crear la nova 

línia_d‟inscripció i el registre de link_connexió_inscripció. El controlador rep la petició i delega la 

responsabilitat al mapeig_matriculació_moodle actiu que cerca l‟edició la tarifa i l‟inscripció que crea una 

nova línia_d‟inscripció (lin). El controlador afegeix aquesta nova línia al repositori de línies d‟inscripció. 

Per últim el controlador crea el link_connexió contacte amb les dades, la tarifa (t), la edició (ed), la 

inscripció (ins) i la línia d‟inscripció (lin) guardant-lo al repositori de link_connexió_inscripció. 

 

 

Il·lustració 24 – Diagrama de col·labora de creaLinia 

 

 

6.4.2.3 fiLinia() 

 

Esdeveniment encarregat de finalitzar el cas d‟ús.  
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Il·lustració 25 – Diagrama de col·labora de fi línia 

 

6.4.3 Cas d'ús nou Curs 

6.4.3.1 nouCurs(mapeig_curs) 

Aquest esdeveniment és l‟encarregat d‟iniciar el sistema a l‟hora de crear un nou curs amb informació de 

Moodle.  El controlador rep la petició de l‟actor, i és l‟encarregat de buscar el Mapeig_curs_moodle indicat. 

El mapeig del curs moodle (mc) obtingut es mantindrà actiu durant tot el cas d‟ús. 

 

 

Il·lustració 26 – Diagrama de col·laboració de nou Curs 

 

6.4.3.2 creaCurs() 

 

Aquest  esdeveniment s‟encarrega de rebre les noves dades, idioma, producte, compte analític i format. El 

controlador rep la petició i delega la responsabilitat al mapeig_curs_moodle actiu que cerca idioma, 

producte, compte analític i format, creant un nou curs (cu). 

 El controlador afegeix aquesta nou curs(cu) al repositori de cursos, i  es crea el link_connexió_curs (lnk) 

amb les dades, i el curs (cu). Per últim s‟afegeix (lnk) al repositori de link_connexió_curs. 

 



Connexió OpenERP  amb Moodle_____________________________________________________________ 
 

62 
 

 

Il·lustració 27 – Diagrama de col·laboració de crea Curs 

6.4.3.3 finouCurs() 

 

Esdeveniment que finalitza el cas d‟ús. 

 

Il·lustració 19 – Diagrama de col·laboració fi Curs 
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7. Implementació 

 

Quan s'ha fet l'anàlisi del problema, la seva especificació, i s'ha dissenyat la solució per solventar-lo hem de 

passar a fer la implementació a partir de la feina feta. 

Tota la tasca de programació s'ha fet treballant sobre el mòdul d'OpenERP (Python + XML). Això vol dir 

que encara que manipulem informació de Moodle, a nivell de programació Moodle (PHP) no es toca res. 

 

7.1 Versions 

 

OpenERP: 

La programació del mòdul s‟ha basat sobre la versió d'OpenERP 6.0.1. OpenERP té un important suport al 

darrera, cosa que comporta que hi hagi una constant actualització de les versions. Actualment estan per la 

6.0.3, versió que s'ha utilitzat només, a última instància, per fer certes captures de pantalles i petits retocs. 

La versió de Python que s'ha fet servir a tot el desenvolupament és la 2.6, i la de la bases de dades 

PostgreSQL ha sigut la 8.4. 

 

Moodle: 

Per altra banda per instal·lar Moodle s'ha utilitzat a gairebé tot el desenvolupament la versió 2.1.2, excepte a 

prop del final del projecte que va sortir la 2.2 i que es va utilitzar per fer algunes proves. 

 

És imprescindible utilitzar l'ultima versió, ja que a versions anteriors a la 2.2 hi havia alguns problemes amb 

la codificació de caràcters quan s'utilitzaven comandes amb el protocol REST. A versions anteriors a la 2.1.2 

directament  no es podria fer servir, ja que faltarien funcions dels Webs Services per poder fer córrer el 

mòdul. 

La versió de la base de dades MySQL és la 5.1 i la de PHP 5.3.2 

 

7.2 Desenvolupament del mòdul 

 

Pel desenvolupament d'aquest mòdul és un pilar fonamental el mòdul training (educació). És un mòdul que 

s‟inclou al extra-addons, i com ja s'ha comentat està destinat per a la gestió de centres educatius. Per tant la 

tasca del mòdul principalment és rebre i enviar informació intentant que hi hagi la màxima cohesió possible. 

El mòdul desenvolupat s'anomena Training_moodle. Serà l'encarregat d'establir el pont de comunicació entre 

l'OpenERP i Moodle i de guardar amb coherència les dades rebudes, així com enviar les necessàries i 

correctes. 
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A continuació es mostra un esquema on es veuen les herències realitzades per training_moodle sobre altres 

mòduls. 

 

Il·lustració 28 – Esquema amb les dependències usades de traing_moodle i training. 

7.2.1 Utilització dels Serveis Web 

 

El mòdul training_moodle ha de realitzar dues funcions principals, exportar i importar. És a dir que ha de 

tenir un mecanisme el qual sigui capaç de realitzar dites funcions. Les funcions que utilitzen els serveis web i 

que subministra l'API de Moodle són aquestes plataformes que possibiliten la comunicació. A continuació es 

farà una explicació de quines funcions Web Services s'han utilitzat per realitzar les tasques principals. 

 

7.2.1.1 Importar els cursos de Moodle cap a OpenERP 

moodle_course_get_courses 

És la funció utilitzada per rebre la informació dels cursos existents a Moodle. No requerereix de paràmetres 

obligatoris. 
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7.2.1.2 Importar els contactes de Moodle cap a OpenERP 

moodle_user_get_users_by_courseid 

Funció web service encarregada d'obtenir de Moodle els usuaris matriculats per curs cada curs. Requereix 

com a paràmetre obligatori: 

 int   // l'identificador del curs a Moodle 

 

Aquí, l‟objecte Link – Connexió –Contacte ens serà de vital importància, ja que l‟utilitzarem per extreure els 

id‟s dels cursos Moodle que anteriorment hem importat. Aquests id‟s serviran per poder fer peticions a 

Moodle amb la funció moodle_user_get_users_by_courseid per cada id del curs i extreure els usuaris que 

estan matriculats a cada curs. 

 

7.2.1.3 Importar les matriculacions de Moodle cap a OpenERP 

moodle_enrol_get_users_courses 

De la funció s'obtenen els cursos als que està matriculat un usuari a Moodle. Té com a paràmetre obligatori: 

 int   // l'id de l'usuari a Moodle 

 

Per tant, dels contactes OpenERP importats es recuperen (de manera semblant al cas anterior) l'id del 

contacte a Moodle a partir de l'objecte 'Link Connexió – Curs', i així fer peticions a Moodle per extreure en 

quin curs està cada contacte. 

 

7.2.1.4 Exportar els cursos d'OpenERP cap a Moodle 

moodle_course_create_courses 

Funció que crea els cursos existents a OpenERP i els crea a Moodle. Com a paràmetres obligatoris requereix 

de: 

 fullname string    

 shortname string    

 categoryid int   // Categoria del curs 

 

7.2.1.5 Exportar els contactes d'OpenERP cap a Moodle 

moodle_user_create_users&users 

Funció que crea els contactes existents a OpenERP i els crea a Moodle. Com a paràmetres obligatoris 

requereix de: 

 

 username string    

 password string   // Es genera automàticament 

 firstname string    

 lastname string    
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 email string    

 

7.2.1.6 Exportar les línies d'Inscripció (matriculacions) d'OpenERP cap a Moodle 

moodle_enrol_manual_enrol_users 

Funció que crea una relació entre un usuari i un curs a Moodle, i que vindrà a ser una matriculació. Com a 

paràmetres obligatoris requereix de: 

 

 roleid int   // Es el rol amb el que es queda matriculat l'usuari 

 userid int    // l'id de l'usuari a Moodle 

 courseid int   // l'id del curs a Moodle 

 

7.2.1.7 Actualitzar informació d’un contacte OpenERP a Moodle 

moodle_user_update_users 

 

Si l‟informació d‟un determinat contacte OpenERP  ha canviat, aquesta funció actualitza les seves dades a 

Moodle. 

 id double   //l‟id de l‟usuari Moodle 

 

7.3 Parts del mòdul 

 

Als següents punts es veuran alguns exemples d'algunes parts del mòdul, dividint les seves definicions 

segons l'estructura MVC. 

 

7.3.1 Model 

A continuació es mostren dos exemples de model, un és un objecte creat des de zero i l‟altre és un objecte 

heretat d‟un altres mòdul. 

 

7.3.1.1 Objecte Mapeig dels cursos Moodle 
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Aquest és l'objecte training.moodle.course, que és on es guarden els cursos importats de Moodle abans de 

passar a ser cursos o matèries pròpies del mòdul training. 

El camp _name indica el nom de la taula que es crearà a OpenERP amb els camps que es defineixen. 

_columns és el diccionari amb les dades, on es defineixen tots els valors de la taula creada. També pot 

aparèixer el camp description (que aquí no apareix) ens indica una petita descripció de l'objecte. 

 

Per posar un exemple de les dades que s‟especifiquen a _columns, tenim el camp „moodleid‟ del tipus integer 

que apareixerà com „Moodle ID‟ a la interfície. També és un element obligatori que s‟indica amb 

required=True, i que només és de lectura indicat amb readonly=True. Si no volguéssim que fos obligatori o 

de lectura no es definirien aquests atributs perquè per defecte tenen assignat False. 

 

El camp 'lang_id' és un camp relacional que apunta a una altra taula de la base de dades, en aquest cas 

„res.lang'. Aquest camp many2one ens permetrà seleccionar l‟idioma que li volem assignar a l‟objectes 

training.moodle.course (Mapeig dels cursos Moodle). 

 

Alguns atributs que es poden veure al codi són: 

- size: ens indica la mida màxima de caràcters pels camps de tipus char. 

- required: ens indica si el camp en qüestió és obligatori per a la creació de 

l'objecte. Per defecte apareix False. 

- readonly: defineix si el camp és obligatori o no. Per defecte apareix com a False. 

- help: proporciona al camp una breu descripció d'ajuda per l'usuari. 

- values: ens permet escollir entre una sèrie d'opcions d'un camp selection. La 

llista ha d'estar composta per tuples amb una clau i una etiqueta. 

 

7.3.1.2 Objecte Actualitza dades Moodle de contactes 

 

 

 

És de l'objecte definit al mòdul training_moodle, que hereta de l'objecte res.partner.contact que es troba al 

mòdul base_contact. L'herència s'indica posant el camp _inherit seguit del nom de la classe de la que es vol 

heretar.  
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A  _columns és on es defineixen els camps que es volen afegir, siguent en aquest cas un camp one2many 

enllaçat amb l'objecte link.connection.contact. Això fa que aquest camp ens mostri els registres de 

link.connection.contact d'aquell contacte per poder veure en quines connexions Moodle resideix. 

Per tant, l'herència és un gran avantatge ja que posant entre cometes el nom del camp a introduir podem 

modificar mòduls ja existents per adequar-lo a les nostres necessitats. 

 

7.3.2 Lògica del mòdul. Controlador. 

Aquesta és la part lògica del mòdul, i comparteix l‟arxiu amb el model de dades. Aquí hi consten les 

definicions de les funcions i els mètodes definits pel programador que defineixen el comportament del 

sistema. Com es podrà veure a continuació existeixen funcions predefinides com podrien ser el create o el 

write, o si és el cas redefinir d‟existents. 

A continuació es veurà un exemple de controlador creat des de zero de l‟objecte training_moodle_course. 

 

Per tal de comprendre millor el retall de codi s‟ha deixat la part del model, on es pot veure d‟on provenen els 

camps. 
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En aquest retall de codi es pot trobar la funció import_moodle_course que a dins seu fa ús de les funcions 

definides write i create. 

- La funció import_moodle_course és l‟encarregada de crear un objecte curs o 

matèria amb les dades de Moodle que prèviament s‟han guardat al propi registre, 

com per exemple el nom del curs, o el seu id a Moodle, entre d‟altres.  

- Més concretament al codi es pot observar quan l‟usuari selecciona  per crear un 

offer(curs) fent ús de la funció ja definida create, passant-li tots els camps 

necessaris. 

- També s‟observa l‟utilització d‟un write, que escriu al camp mapping_created el 

nom de l‟objecte mapejat. 

 

7.3.3 Vista 

Les vistes es defineixen en arxius XML on, per mitjà del llenguatge de les marques extensibles es relaciona 

amb l‟arxiu Python que conté la lògica i les dades. És aquí on es defineix que elements volem que es mostrin 

i de quina forma. També es poden definir atributs als camps, com que sigui obligatori, de lectura, invisible, 

etc. 

Les vistes possibles són: formulari (form), llista (tree), gràfic (graph), cerca (search) i calendari (calendar). 

En aquest projecte només s‟han programat vistes formulari i llista. A continuació es mostraran un exemple 

per cadascun d‟ells. 

 

7.3.3.1 Vista arbre  

La vista d‟arbre s‟utilitza com a mode de llistat el qual ens permet realitzar cerques en  la pantalla. És una 

vista simple i que només té algunes opcions de disseny. 



Connexió OpenERP  amb Moodle_____________________________________________________________ 
 

70 
 

 

 

Aquest fragment de codi correspon a la vista arbre (tree) de l‟objecte „Mapejos de les matriculacions 

Moodle‟.  

 

Les definicions dels camps s‟escriuen a la línia <field name”arch” type”xml”> i després s‟escriuen els 

camps  que es volen definir, com per exemple la connexió o el curs. 

 

 

 

Il·lustració 29 – Vista arbre dels Mapejos de les matriculacions Moodle 

 

 

7.3.3.2  Vista formulari  

Distribueixen els camps en una finestra seguint certs criteris i personalitzacions. Cada camp es precedeix 

d‟una etiqueta amb el seu nom. Els camps són posats d‟esquerra a dreta, seguint l‟ordre segons s‟ha declarat 

a l‟arxiu XML. D‟una forma predefinida el format està dividit en quatre espais especificant quantes 

columnes ocuparà cada camp. 
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Igual que en el cas tree els camps venen definits després de <field name”arch” type”xml”>. Als camps que 

el precedeixen s‟especifica cada camp que es vol mostrar. Però també hi ha atributs que fan que es puguin 

comportar de diferents maneres depenent d‟estats. És el cas de l‟atribut attrs, on es pot definir varis tipus de 

comportament com pot ser required (obligatori) o invisible (que no apareix a la interfície) depenent de les 

diferents condicions. En aquest cas, per exemple, depèn de què hi hagi definit al camp selection i de què 

escolleix l‟usuari. Per exemple, si seleccionés curs al camp selection, el camp  tipus no sortiria visible però el 

camp producte si. 

 

També hi ha etiquetes com <separator string=”Moodle Information” colspan=”4”> que serveixen per 

crear línies de separació amb el text que definim a string i la grandaria amb colspan. 

 

 

Il Il·lustració 30 – Vista formulari dels mapejos dels cursos Moodle 

 

Les accions determinen el comportament del sistema en resposta a les accions de l‟usuari. 
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7.3.4 Menús 

L‟id és necessari per poder ser identificats per OpenErp dins de la taula ítems. El name especifica la posició 

jeràrquica i el nom del menú o entrada. Action identifica l‟acció associada al menú. 

 

Amb menú ítem s‟especifica el menú arrel i els submenús. 

 

7.3.5 Traduccions 

Per a la programació de mòduls OpenERP l‟idioma utilitzat és l‟anglès i un cop programat es fan les 

traduccions a cada idioma. En el nostre cas s‟ha seguit el mateix procediment. S‟ha programat tot en anglès i 

després s‟ha fet la traducció al català. 

L‟avantatge d‟OpenERP en aquest àmbit és que pots extreure una plantilla dels camps que tu has utilitzat a la 

programació per després fer les traduccions sobre aquesta plantilla línea a línia. Aquesta plantilla es genera 

en format .po  i s‟ubica a la carpeta del mòdul i18n. 

 

7.3.6 Permisos 
Un usuari que no entra com administrador tindrà accés restringit a tots els mòduls si abans l‟administrador no 

li defineix els permisos que tindrà.  

 

Al nostre mòdul s‟ha definit el perfil Gestor de Sincronitzacions que té accés a tots els components del 

mòdul desenvolupat. Training_moodle està integrat i depèn del mòdul training, per tant l‟usuari també 

hauria de tenir permisos del mòdul training. 

 

A la carpeta /security del mòdul es troben els arxius .xml i .cvs on s‟han definit els permisos assignats al rol 

Gestor de Sincronitzacions. 
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8 Testeig del funcionament 

 

Durant el desenvolupament del mòdul el que s‟ha anat fent és anar comprovant el bon funcionament per 

parts, el que s‟anomena Prova Unitària. A mesura que s‟anaven desenvolupant més funcionalitats s‟anaven 

provant per assegurar el correcte funcionament de tot el sistema. 

 

En el meu cas aquesta metodologia de certificar el codi per parts l‟he trobat irremediable i imprescindible, ja 

que l‟aprenentatge de les tecnologies ha anat lligat a la resolució del propi mòdul.  

 

En el desenvolupament del mòdul training_moodle es podrien distingir dos parts diferenciades. Per una part, 

el que és el correcte funcionament intern i la seva lògica a OpenERP; la comunicació (crear, escriure, 

consultar...) entre els seus objectes i entre els seus camps.  

I per l‟altre banda, i bastant més complicat del que m‟esperava, l‟ utilització dels serveis web i de quina 

forma capturar les dades que ens interessaven de les respostes. 

 

Abans de programar els Serveis Web al propi mòdul, feia proves de comunicació directament  a la terminal 

Linux  per veure de quina forma es passaven els paràmetres, com es feien les peticions amb Python, quines 

respostes XML obtenia o poder fer estudis previs de les respostes XML pel tractament i recuperació de les 

dades. Tenint en compte que prèviament creava les dades necessàries a Moodle: els cursos, els alumnes o les 

matriculacions. 

 

Un cop aclarit més o menys la comunicació de la funció web de Moodle programava l‟objecte a OpenERP 

que havia de desenvolupar aquesta tasca. En un primer moment el que es feia era anar posant xivatos, que 

venen a ser prints ficats per parts clau del codi. Així es veia per la consola la resposta XML que rebia de 

Moodle i si el que anava programant recuperava i aïllava les dades que es necessitaven de dita resposta. O en 

cas contrari si les enviava bé i les registrava bé a Moodle.  

 

Aquesta tasca d‟enviar peticions i rebre la seva resposta és la part programada als wizards. 

Pel que fa a l‟importació de dades de Moodle, una vegada es tenia resolta la qüestió de l‟aïllament de dades, 

es procedia a guardar aquesta informació als objectes i camps corresponents d‟OpenERP i es mirava que 

aquests estiguessin ben relacionats amb els corresponents objectes sense duplicació de dades. Per exemple al 

Importa Contactes des de Moodle, es mirava que es creessin els contactes correctes, amb la seva respectiva 

informació i identificador correcte, i estigués ben relacionat amb els seu respectiu registre de Link Connexió - 

Contacte. 
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O, per contrapartida, si es tractava de l‟exportació, es procedia a la correcta recuperació de les dades 

d‟OpenERP, comprovant-les sempre a partir dels prints posats al codi i que es mostraven per la terminal. 

Després s‟accedia a Moodle per comprovar que s‟haguessin registrat correctament. 

 

D‟aquesta manera s‟anaven provant un a un i, donat el fet de que a una importació o exportació complerta 

participaven varies parts, s‟anaven comprovant totes les parts fetes amb ordre. Per exemple, un cop es tenia 

comprovat l‟exportació de contactes es passava a fer i comprovar l‟exportació de cursos. Després es 

programava l‟exportació de les línies d‟inscripció, es comprovava i es tornava a comprovar tot des del 

principi. 

 

Aquesta ha estat  la manera de poder assegurar el funcionament complert de tot el sistema.  
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9 Planificació final i avaluació econòmica 

 

9.1 Planificació final 

 

Per a la realització d‟aquest projecte final de carrera s‟han invertit una mitja d‟unes 850 hores, dedicant 25 

hores setmanals des de començaments de maig. Donat que ja m‟imaginava que amb aquest projecte m‟hauria 

d‟implicar moltes hores, vaig fer la planificació inicial en un començament a l‟alça. El que no em pensava és 

que arribés a ocupar totes les hores que més o menys  tenia previst. Aquest total d‟hores s‟agrupen en les 

etapes següents del projecte: 

 

 Estudi de les tecnologies a utilitzar. Va ser la primera etapa per la que es va començar. El temps 

dedicat a aquesta va ser més llarga del que em pensava. El desconeixement de les tecnologies 

OpenERP, Python, XML, Web Services, Moodle, etc. va fer que en ocasions em perdés per 

conceptes i tecnologies irrellevants pel producte final. 

 

 Anàlisi i especificació. En aquesta etapa es determinen els passos que s‟han de seguir en la 

realització del projecte. Es va dur a terme paral·lelament amb l‟etapa anterior i va portar més temps 

de l‟esperat degut a que havia de tenir, almenys, una base en les tecnologies utilitzades per poder 

idear la comunicació entre tots dos. 

 

 Disseny.  Quan s‟ha realitzat l‟anàlisi, s‟han d‟estudiar i especificar quins seran els objectes que es 

crearan o s‟heretaran per formar part del nostre programa 

 

 Implementació. Ha estat una de les etapes més llargues. Per una banda el treballar amb OpenERP 

comporta un entretingut aprenentatge, que un cop assolit es fa més fàcil treballar-hi. L‟estudi del 

comportament dels Serveis Web i l‟anàlisi de les seves respostes XML, però, em va comportar un 

volum considerable d‟hores. 

 

 Implantació. Etapa que es va incloure tardiament al fer proves de versions de softwares tant 

d‟OpenERP com de Moodle. 

 

 Test i jocs de proves. Etapa en la que es comprovava el correcte funcionament del software i que 

s‟anava fent juntament amb la implantació. Finalitzada la implementació es va testejar de forma 

global. 
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 Documentació. És una etapa que ha comportat més hores de les pensades inicialment ja que aquí ha 

de quedar constància de pràcticament  tot el que s‟ha realitzat  al  projecte. Es va començar a fer per 

la meitat del desenvolupament del projecte. 

A la següent taula es pot veure les tasques desglossades, el temps i el percentatge que ha comportat 

aproximadament cadascuna de les tasques. 

 

Etapa Hores %  

Estudi de les tecnologies 150 17.6 

Anàlisi i especificació 150 17.6 

Disseny 100 11.8 

Implementació 225 26.5 

Implantació 50 5.9 

Test i jocs de proves 50 5.9 

Documentació 125 14.7 

TOTAL 850 100 

                Il·lustració 31 – Taula amb les etapes, hores i percentatge 

 

 

Il·lustració 32 – Tasques del projecte desglossades. 

 

Com es pot apreciar al gràfic es veu que amb la tasca que ha comportat més temps és la d‟implementació 

26,5%. Seguit de l‟anàlisi amb un 17.5 % i l‟estudi de les tecnologies amb un 17.5%. Això es degut a la falta 
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d‟experiència de les tecnologies, cosa que em comportava un desconeixement per iniciar bé l‟anàlisi i 

conseqüentment el disseny que em va comportar un 11,8%. 

 

Després amb un 14.7 %  la documentació que, encara que es va anar fent en petites parts durant tot el 

projecte, bona part d‟ella es va realitzar durant els últims mesos. Per últim, al que menys temps s‟ha dedicat 

ha sigut la implantació amb un 5,9 % i el testeig amb un 5,9% també. 

 

9.2 Avaluació econòmica 

Tenint en compte les hores invertides per a cada etapa es farà un anàlisi econòmica del projecte. Per poder 

calcular-ho s‟assignarà cada tasca a un rol d‟un professional amb un sou i un preu per hora. 

Només es tindrà en compte el cost humà ja que totes les eines que s‟ha utilitzat són lliures. 

 

 Analista: porta a terme l‟anàlisi del problema i el disseny. Sou brut anual: 35.000€. Preu/hora: 

26,25€ 

 Programador: s‟encarrega de la implementació i del testeig. Sou brut anual: 20.000€. Preu/hora: 15€ 

 Tècnic Informàtic: porta a terme la implantació del programa i la migració de dades. Sou brut anual:  

18.000€. Preu/hora: 18€ 

 Redactor: redacta la memòria i els manuals. Sou brut anual: 15.000€. Preu/hora: 11,25€ 

 

Basant-nos en les dades anteriors podem extreure el que s‟hauria de pagar a cadascun dels rols, i sumant-los 

obtindrem el cost total del projecte. 

 

Etapa Hores Rol Cost (Euros) 

Estudi de les tecnologies 150 Programador 2.250€ 

Anàlisi i especificació 150 Analista 3.937,5€ 

Disseny 100 Analista 2.625€ 

Implementació 225 Programador 3.375€ 

Implantació 50 Tècnic Informàtic 900€ 

Test i jocs de proves 50 Programador 750€ 

Documentació 125 Redactor 1.406,25€ 

TOTAL 850  15.243,75€ 

                  Il·lustració 33 – Cost per tasca i durada 
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El següent gràfic  mostra el cost total de cadascun dels treballadors on es pot veure que el major cost és del 

programador, seguit de l‟analista. 

 

 

 Il·lustració 34 – Gràfic circular de costos finals per rol. 

 

El cost final del projecte seria de 15.243,75 euros, tenint en compte varis aspectes com que no tenia cap 

coneixement sobre cap de les tecnologies i que mai m‟hagi enfrontat a la resolució d‟un problema complert 

com aquest, sense tenir un hàbit estructurat de treball. Per tant, és un cost total fictici, ja que a la realitat seria 

bastant menor degut a una reducció considerable de les etapes com l‟estudi de les tecnologies, d‟anàlisi, 

disseny, i implementació. 

 

Si fem la comparació entre la planificació inicial i la planificació final podem observar que finalment s‟han 

requerit de més hores de les que es tenien planificades. Degut sobretot al temps emprat amb la implantació 

que no s‟havia previst, amb l‟estudi de les tecnologies i la documentació que va portar més hores de les 

previstes. Malgrat que amb les altres tasques es va fer una estimació a l‟alça van acabar ocupant el temps que 

es van planificar inicialment. 

 

Il·lustració 35 – Taula comparativa de les hores inicials i finals. 
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10 Conclusions 

 

10.1 Conclusions tècniques. 

 

 Els objectius principals del projecte,  l‟utilització dels serveis Web per enviar peticions a Moodle, 

l‟anàlisi de les seves respostes i l‟adequada utilització de la informació per integrar-la al mòdul training 

d‟OpenERP s‟han assolit. 

 

 L‟àgil desenvolupament amb OpenERP gràcies al patró de Model-Vista-Controlador podent, per 

exemple, canviar el comportament (controlador) sense canviar les vistes. Té un gran potencial per 

desenvolupar mòduls amb Python  i XML. 

 

 El gran potencial d‟OpenERP per desenvolupar mòduls amb Python  i XML facilita molt el 

desenvolupament, fet que fa que facilita començar a desenvolupar mòduls.  

 

 La interfície gràfica es limita a uns certs patrons de programació, cosa que fa que faciliti el disseny 

reduint el temps empleat en aquest. 

 

 La majoria de documentació d‟OpenERP es troba en anglès. Quasi tota la informació de procediments de 

programació no habituals es troben als fòrums de la web oficial d‟OpenERP i a la plataforma 

Launchpad. 

 

 Hi ha molt poca informació referent a la programació dels protocols Web Services, en aquest cas REST. 

 

 Moodle és una intuïtiva plataforma per a la gestió de cursos on-line que cada cop té més pes a la 

comunitat internacional. 

 

 Les funcions Web Services proporcionades per Moodle obren un gran ventall de possibilitats 

d‟interacció amb aquest. Cada nova versió es van millorant, el que ha fet que a finals del 

desenvolupament del projecte s‟afegissin de noves sense poder-les analitzar bé. 

 

 Treballant en aquest projecte he pogut veure que els Web Services tenen un gran potencial per a 

l‟enteniment de sistemes completament diferents. 
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 El protocol REST està orientat a la programació de sistemes web i, donat l‟exponencial creixement dels 

dispositius mòbils amb Internet fan que aquest protocol estigui en el punt de mira dels desenvolupadors. 

 

 S‟ha après a analitzar i extreure informació de documents XML. 

 

 La totalitat del projecte s‟ha desenvolupat utilitzant eines de distribució lliure, excepte algunes proves en 

Windows. 

 

10.2 Conclusions personals. 

 

 Ha sigut la primera vegada que m‟he hagut d‟afrontar a un problema complert i real, havent de fer el  

paper de varis rols durant el projecte. 

 

 Malgrat que podria semblar el contrari, el no tenir alguna persona que actués com a client m´ha 

dificultat bastant les coses. He hagut de decidir coses al començament amb una escàs maneig de les 

tecnologies, cosa que ha fet que hagi tingut que canviar en varies ocasions el disseny. 

 

 Python és un llenguatge bastant intuïtiu, ja que amb poques línies es poden fer més coses que en 

altres llenguatges requeririen de més codi. 

 

 Encara que em va costar bastant al principi endinsar-me a tots els conceptes nous i veure alguna 

relació, ha fet que tingui una bona visió de tecnologies que estan en constant creixement i que poden 

arribar a ser una sortida professional. 

 

10.3 Possibles ampliacions. 

 

Acabat el projecte, s‟han pensat varies ampliacions i millores que es podrien fer al mòdul. També cal dir que 

és un mòdul que pot arribar a ser molt personal depenent de qui l‟utilitzi. 

 

 Integrar l‟opció de poder mostrar petits fragments de codi Python per canviar comportaments i 

personalitzar els mapejos entre OpenERP i Moodle (fer conversions, canviar registres, ...) 

 

 Desenvolupament de funcions Web Services de Moodle per alleugerir opcions de mapejos. Es 

podrien crear de zero en php per capturar més dades. 
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 Adaptació complerta del mòdul a Moodle 2.2, que afegeix vàries funcions noves. 

 

 Adquirir un domini a Internet per poder penjar Moodle i comprovar el seu comportament final. 
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Annex I: Instal·lació de Moodle 

 

Per a la correcta instal·lació de Moodle sobre Linux Ubuntu, hem d'instal·lar una sèrie de paquets.  

 

Obrirem la terminal i teclejarem: 

 • sudo apt-get install mysql-server-5.1 apache2 php5 php5-mysql libapache2-mod-auth-mysql 

 Ens instal·la la base de dades MySQL i el servidor Apache. 

 

Ens demanarà el password de root de mySQL. Seguim instal·lant altres extensions necessàries. 

 • sudo apt-get install php5-gd 

 Instal·la la llibreria gràfica 

 • sudo apt-get install unzip zip 

 • sudo apt-get install curl php5-curl php5-xmlrpc 

 

Com s'han fet molts canvis en el sistema reiniciarem Apache: 

 • sudo /etc/init.d/apache2 restart 

 

Per comprovar que apache funciona escrivim al nostre explorador: 

 • localhost 

 Si ens mostra “It's works!” es que està correctament instal·lat al nostre sistema. 

 

Ara ens descarregarem l'última versió estable .tgz de Moodle des de la pàgina oficial: 

 http://download.moodle.org 

 

Descomprimim l'arxiu descarregat a la carpeta var/www. En aquest cas està guardat al directori tmp. 

  • sudo mv /tmp/moodle-latest-21.tgz /var/www/  

 • cd /var/www 

 • sudo tar zxvf moodle-latest-21.tgz 

 

Conclourem l'insta·lació a partir de l'explorador: 

  • http://localhost/moodle/ 

 

Ens sortirà una pantalla amb les preferències d'idioma. El seleccionem i li donem a següent. 

 

La carpeta /var/moodledata no existeix, així que haurem de crear-la per la terminal i donar-li tots els 

permissos necessàris per continuar l‟instal·lació. 
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   Il·lustració 35 – Gràfic circular de costos finals per rol. 

  

• sudo mkdir /var/moodledata 

 • sudo chmod 777  /var/moodledata/ 

 

Continuant amb la instal·lació ens demanarà quin servidor voldrem. Deixem MySQL. 

Introduïm el nostre usuari de la base de dades abans creat i la seva contrasenya. 

 

* Si, al continuar, ens surt un avís de que no es pot crear automàticament el fitxer config.php l'haurem de 

crear manualment nosaltres. Copiem el contingut que se‟ns demana i  el guardarem al directori arrel de 

Moodle. Això s'ha de fer en mode root per poder tenir permisos de modificació de la carpeta. La ruta de 

l'arxiu config.php depèn d'on s'hagi guardat. 

 

Per tant, si l'arxiu que em creat està a  home/bunburyhds/Desktop el movem cap a var/www/moodle  

 • sudo mv /home/bunburyhds/Desktop/config.php /var/www/moodle  

 

Continuem l‟instal·lació omplint els camps d'informació que ens interessin i finalitzem. 

Il·lustració 36 –1 Paràmetres de la base de dades 



Connexió OpenERP  amb Moodle_____________________________________________________________ 
 

85 
 

Possibles errors: 

 

1. És possible que intentant instal·lar paquets a distribucions Linux Ubuntu superiors a 10.04 surti el 

missatge de  couldn‟t find package (paquet). En aquest cas escriure: 

  • apt-get update 

 

2. Si al reiniciar Apache surt error: 

* Restarting web server apache2       

apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using  127.0.1.1 for 

ServerName  

... waiting apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 

for ServerName  

  

 2.1 S'ha d'editar el fitxer httpd.conf. Per tant, a la terminal escriurem: 

  • sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf 

 2.2 Per defecte httpd.conf està en blanc. Simplement afegim la següent linia a l'arxiu i guardem: 

  ServerName localhost 

 2.3 Finalment reiniciar el servidor: 

  • sudo /etc/init.d/apache2 restart 
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Annex II: Instal·lació d'OpenERP 

 

2.1 Instal·lació d'OpenERP a Windows 

 

Un cop descarregat el client en versió Windows, l‟executarem i seguirem les instruccions de l'assistent: 

 

1. Seleccionem idioma i premem Next. 

 

2. Seleccionem la ruta d‟instal·lació i premem Next. 

 

3. A partir d'aquí comença la instal·lació i la resta serà tot automàtic. 

 

2.2 Instal·lació d'OpenERP a Linux 

 

2.2.1 Servidor 

 

Per l‟instal·lació del servidor OpenERP s'han d'instal·lar una sèrie de paquets, com les bases de dades o 

llibreries. 

Encara que es pot fer per mitjà del Gestor de paquets Synaptic, aquí es detallarà com fer-ho mitjançant la 

terminal. Per tant, obrim la consola i seguim els següents passos per a l‟instal·lació. 

 

1- Instal·lació del servidor PostgreSQL (la base de dades utilitzada per OpenERP) i les seves eines: 

 sudo apt-get install postgresql postgresql-client 

 

Se‟ns pregunta la contrasenya d'usuari pel rol administrador. 

Quan ens pregunti si volem instal·lar altres paquets responem que si. 

 

Ara s'ha d'editar el fitxer d'accés a la base de dades: 

 sudo gedit /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf  

 

 

Es modifica la línia que està quasi al final 'local all all ident sameuser' per 'local all all md5' 

Es desa el fitxer i arrenquem el servidor PostgreSQL. 



Connexió OpenERP  amb Moodle_____________________________________________________________ 
 

88 
 

2- Creació d‟un usuari de PostgreSQL amb la seva contrasenya: 

 sudo su postgres 

 createuser --pwprompt nom_usuari  

 

Introduïm la contrasenya dues vegades. 

Responem que l'usuari NO serà superusuari, que SI podrà crear bases de dades i que NO podrà crear usuaris. 

Sortirem de l‟usuari amb Control + [D]. 

 

3- Instal·lació de llibreries Python i XML: 

 sudo apt-get install python python-lxml python-psycopg2 python-imaging python-reportlab 

 sudo apt-get install python-pyparsing python-pydot graphviz python-matplotlib python-numpy 

python-tz gs-gpl python-pychart python-egenix-mxdatetime python-vobject 

 sudo apt-get install python-hippocanvas  

 sudo aptitude install python-yaml 

 sudo apt-get install python-mako 

 

4- Per instal·lar el servidor OpenERP ens dirigirem a la pàgina oficial d'OpenERP i escollirem l'ultima versió 

estable per a Linux. Podem aprofitar i descarregar-nos també el client. 

http://www.openerp.com/downloads 

 

5- Descomprimim i mirem si el servidor arranca correctament. A la terminal posarem: 

 tar -xzf openerp-server-6.0.1.tar.gz 

 cd openerp-server-6.0.1/bin 

 ./openerp-server.py 

 

* Per interrompre l‟execució s'utilitza la combinació de tecles [Ctrl] + C. 

 

6- Per crear la base de dades s'ha d'iniciar el servidor amb l'usuari i contrasenya que em creat al punt 2: 

 ./openerp-server.py –r nom_usuari –w contrasenya  

 

2.2.2 Client 

 

1- Instal·lem una sèrie de llibreries Python i Gtk necessàries: 

 

 sudo apt-get install python python-xml python-gtk2 python-glade2 python-matplotlib python-

egenix-mxdatetime python-hippocanvas 
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2- Si no ho hem fet abans, descarreguem el client escriptori, el descomprimim i l'executem 

 

 tar -xzf openerp-client-5.0.15.tar.gz 

 cd openerp-client-5.0.15/bin 

 ./openerp-client.py 

 

El fitxer openerp-client.py es troba a la carpeta on està ubicat el client openerp-client-6.0.1/bin/ openerp-

client.py 

 

3- Per fer que els mòduls modificats s'actualitzin al la part client d'una forma sense haver d'entrar a OpenERP 

escrivim per consola; 

 

 ./openerp-server.py –update all  

 

2.2.3 Creació de la base de dades 

 

A continuació es descriuen els passos a seguir per a la creació d'una base de dades a OpenERP: 

 

Obrir el client OpenERP 

 

 

Il·lustració 37 – Menú creació d'una nova base de dades 

 

Crear la base de dades dirigint-nos a Archivo → Base de datos → Nueva base de datos 
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Il·lustració 38  - Finestra de creació d'una nova base de dades 

 

Omplim les dades Superadministrador, que és admin per defecte, New Database Name amb el nom de la 

base de dades a crear i l'Administrator Password. 

 

El camp OpenERP Server es troba indicat el servidor i la porta d'accés. En aquest cas es tracta d'un servidor 

local accedint pel port 9070. 

 

Un cop omplert tot clicarem el botó acceptar i passarà a crear-se la base de dades. 

 

Il·lustració 39 - Definició dels paràmetres de la base de dades creada 

 

Seleccionem la interfície extendida, per a que ens surtin les opcions dels mòduls a l'administració i seguim 

les pantalles de configuració. 
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Il·lustració 40 - Configuració de la interfície 

 

2.2.4 Instal·lació dels mòduls training_moode i training 

 

Després de passar pels assistents de configuració hem d'instal·lar els mòduls necessaris. En el nostre cas 

instal·larem el mòdul training que forma part dels extra-addons i que es subministra juntament amb el mòdul 

desenvolupat. 

 

Els mòduls training i training_moodle s'han d'afegir a la carpeta contenidora dels mòduls que es troba al 

directori on està instal·lat OpenERP openerp-server-6.0.1/bin/addons. És molt probable que també demani el 

mòdul base_contact_team, si és el cas fem el mateix que amb els altres, el copiem a la carpeta addons. 

 

Un cop copiats, actualitzem els mòduls anant a Administració -> Mòduls -> Actualitza llista de  

mòduls. 

 

Il·lustració 41 – Menú actualitza mòduls 

 

Així analitzarà els mòduls nous que s'han afegit. Si donem a Módulos només ens sortiran els mòduls des de 

l'última actualització. 
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Il·lustració 42 – Menú instal·la mòdul 

Arribats a aquest punt només ens queda premer a 'Programar para instalación' i després a 'Aplica 

actualizaciones programadas'.Com es pot veure a la il·lustració, aquí ens mostra tota la informació referent 

al mòdul, com pot ser el seu creador, la versió o les dependències on es mostra de quins mòduls precisa per 

poder instal·lar-se i funcionar. 

 

2.2.5 Creació d’usuaris. 

 

Si volem crear un usuari ens haurem de dirigir a Menú d‟administració->Usuaris->Usuaris. Es mostrarà una 

finestra amb els usuaris creats. Si acabem d‟instal·lar OpenERP només apareixerà l‟Administrador. Premem 

nou. Es defineix el nom, la seva contrasenya, i afegim a Grups els permisos que volem donar a l‟usuari que 

estem creant. En aquest cas Gestor de Sincronitzacions del mòdul training_moodle, i la resta de permisos de 

training. 

Il·lustració 43 – Vista crea nou usuari 

 



Connexió OpenERP  amb Moodle_____________________________________________________________ 
 

93 
 

Annex III: Manual d'ús del mòdul training_moodle 

 

En aquest apartat es mostra com utilitzar les diferents parts del mòdul training_moodle i per a què serveixen. 

S'ha de remarcar que encara que es podria portar a terme l'ús del mòdul d'una altre manera de la que es 

descriurà a continuació, només es garanteix el correcte funcionament de la següent manera. 

 

Abans de tot es detallarà quines dades tenim a cada part per veure quins cursos contenen i quins alumnes 

estan matriculats. Així es tindrà una idea més clara de com s‟estructuren els cursos, les matèries, les seves 

matriculacions i si aquestes són correctes.  

 

Partim tenint dades diferents, tant a OpeneERP com a Moodle. Primer es veurà que tenim a Moodle i com 

quedarà a OpenERP després d‟haver importat. Les relacions són les matriculacions. 

 

Les dades que resideixen a Moodle són les següents: 

    

 
Il·lustració 44 – Matriculacions a Moodle 

 

* Gloria Carner i Aleix Camps també estan matriculats a Fonaments, dibuix i Estructures, però per 

no saturar el gràfic no s‟ha posat. 

 

 

Tenim quatre cursos, un del quals l‟Introducció a la..  és un curs únic, i que es plasmarà a OpenERP com un 

curs d‟una sola matèria i amb el seu mateix nom. Els tres restants consten com un curs cadascun, però en 

realitat Fonaments d‟arquitectura es vol que a OpenERP sigui un curs que conté dos matèries: dibuix i 

estructures. Per tant, s‟ha d‟anar amb cura a l‟hora d‟organitzar-se un mateix per estructurar bé els cursos. 

 

 

La Il·lustració 45 mostra com quedarà a OpenERP un cop hagi acabat tot el procés d‟importació. 
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Il·lustració 45 – Matriculacions a OpenERP 

 

En el cas de tenir la informació a OpenERP i exporta-lo a Moodle quedaria de la següent manera.  

Dades a OpenERP. 

 

 
Il·lustració 46 – Matriculacions a Moodle 

 

I a Moodle quedarien tots com a cursos i matriculats tots els seus respectius alumnes. Es detallarà només 

com quedaria per l‟alumne Carlos Sanz i Antoni Font per que es vegi més clar. 

 

 
Il·lustració 47 – Matriculacions a Moodle 
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Un cop aclarit això, el primer que em de fer és anar al Formació i dins d'aquest anar a l'opció que està 

ubicada a baix de tot, anomenada Ajustos de la connexió Moodle. A parit d'aquí s'explicaran cadascuna de les 

parts. 

 

 
Il·lustració 48 – Menú amb la vista desplegada de les opcions de training_moodle 

 

 

3.1 Connexió 
 

Al seleccionar l'opció Connexió se‟ns obrirà la vista arbre on es pot escollir una connexió per modificar-la o 

crear una de nova. És un objecte molt simple on es guarden les dades necessàries per establir la connexió 

amb Moodle. Premem el botó nou, i ens apareixerà la vista formulari per omplir les opcions.  

 

 
Il·lustració 49 – Menú formulari de la Connexió 

 

Aquí s‟ha de determinar el nom que li volem donar a la connexió, la url on es situa el nostre servidor Moodle 

i el token que em generat a Moodle. És molt important assegurar-se de que aquestes dues últimes dades 

siguin correctes, ja que si no, no s'establirà cap enllaç. 

 

 

3.2 Importa 
 

Al obrir la carpeta importa ens apareixeran 5 opcions, que seran les necessàries per fer una importació 

completa. 
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3.2.1 Importa cursos des de Moodle 

 

És un assistent que al clicar se‟ns obrirà una finestra on ens demanarà que seleccionem la connexió desitjada. 

Aquesta connexió és la que em configurat amb anterioritat i serà de la que obtindrem la informació. 

 

 
Il·lustració 50 – Assistent wizard per especificar la connexió 

 

Després de donar-li al botó de confirmació es crearan registres a Mapeig dels cursos Moodle. Es crearà un 

registre per cada curs existent a Moodle. De moment aquests cursos encara no existeixen com a cursos del 

mòdul training. 

 

A continuació s'explicarà amb més detall per a que serveix Moodle Course Mapping. 

 

3.2.2 Mapeig dels cursos Moodle 

 

 
Il·lustració 51 – Vista arbre del Mapeig de cursos Moodle 

 

És a partir d'aquí on acabarem creant els cursos o les matèries del mòdul training. El sentit d'aquesta opció es 

degut a dos causes. La primera és que Moodle guarda tot com a cursos, però a OpenERP només es poden 

arribar a facturar cursos, que a la vegada conté matèries. Per tant es un pas per decidir si el que em importat 

és un curs o una matèria, com s‟ha explicat al començament. 

 

La segona causa es que per enregistrar un curs o una matèria calen una sèrie de camps obligatoris, que no 

podem omplir automàticament perquè és informació que no podem extreure de Moodle i per tant, l'usuari 

serà l'encarregat d'omplir-ho. 
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Seleccionem un curs per especificar quin serà el rol del curs importat que volem crear. Per això li donem a 

rol i ens sortiran les opcions desplegables. En aquest cas escollirem un curs amb una matèria única (1 curs 1 

matèria). 

 

 
Il·lustració 52 – Vista formulari del mapeig de cursos Moodle amb el rol  1 curs 1 matèria 

 

Quan em omplert les dades i s‟ha guardat, es prem el botó que crearà el curs amb la matèria. Quan es crea 

s‟inhabilita el botó i el camp rol per a que no es torni a crear un element igual. Al camp del costat del botó es 

pot consultar l‟ informació mapejada. 

Si s‟eliminés el curs es tornaria a habilitar. 

 

Com s‟ha indicat anteriorment amb les dades d‟exemple, el curs Fonaments d‟arquitectura és un curs que 

conté les matèries Dibuix tècnic i Estructures. Per tant, a Fonaments d‟arquitectura seleccionarem el rol curs 

omplint les dades i el crearem.  

 

 
Il·lustració 53 – Vista formulari del mapeig de cursos Moodle amb el rol curs. 

Per les dos matèries restants seleccionarem matèria i omplirem les dades per crear-les. De manera que a 

OpenERP ja tenim els cursos i matèries que desitjàvem. Però encara queda definir la seva estructura. 
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Il·lustració 54 – Vista formulari del mapeig de cursos Moodle amb el rol matèria. 

 

A la següent imatge es pot veure com queda la vista arbre dels „Mapejos dels cursos Moodle‟. 

 
Il·lustració 55 – Vista Arbre de de l’objecte Mapeig dels Cursos Moodle 

 

 

Ara s‟ha d‟incloure les matèries als cursos per a que quedin estructurades completament. A la següent imatge 

formacióbiblioteca->cursos es pot veure que els cursos ja existeixen com a tal al mòdul training. 

 

 
Il·lustració 56 – Vista arbre dels cursos a training 

 

En aquest pas em de realitzar dues coses. Primer és organitzar els nostres cursos incloent les matèries que es 

requereixin als cursos, l‟altre crear una edició i sessió pels cursos, que són necessàries per poder realitzar la 

línia d‟inscripció. Premem el curs desitjat, en aquest cas Fonaments d‟arquitectura, i a continuació s‟han 

d‟incloure les matèries prement el botó marcat en vermell de la següent imatge. 

 

 
Il·lustració 57 – Afegeix matèries als cursos 
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I afegim les matèries 

 
Il·lustració 58 – Matèries afegides al curs 

 

Un cop estructurat tots els nostres cursos amb les seves matèries s‟ha de clicar a crear edicions i sessions, 

per crear edicions per a cada curs. Les edicions s‟han d‟obrir per poder seleccionar-les més tard. 

 
Il·lustració 59 – Creació d’edicions i sessions d’un curs 

 

Es poden crear tantes edicions d‟un curs com es vulgui. 

 
Il·lustració 60 – Creació d’edicions i sessions d’un curs II 

 

Ara ja es pot passar a importar els usuaris, que seran aquells que estiguin matriculats a algun dels cursos 

importats i creats a OpenERP. Cal dir que aquesta era la part que portava més temps de l‟ importació. 
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3.2.3 Importa usuaris des de Moodle 

 

Similar al pas anterior, seleccionem Importa usuaris des de Moodle i la seva connexió. 

 

 
Il·lustració 61 – Wizard per especificar connexió 

 

Un cop em clicat Aplicar se‟ns creen els usuaris de Moodle com a contactes OpenERP. Ho podem 

comprovar anant a Formació->Llibreta d‟adreces->Contactes   

 

 
Il·lustració 62 – Vista arbre dels contactes importats 

 

Els contactes que no estan seleccionats en vermell són els que ja estaven a OpenERP per exportar a Moodle. 

 

Es pot comprovar si estan a Moodle anant a la pestanya „Moodle‟ dels contactes. 

 

 
Il·lustració 63 – Es mostra la connexió on resideix el contacte 
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3.2.4 Importa matriculacions des de Moodle 

 

Es selecciona la connexió al wizard com em fet amb anterioritat i li donem a Aplicar. Semblant als cursos, 

les matriculacions de Moodle se‟ns guarda a Mapeig de les matriculacions Moodle. 

 

3.2.5 Mapeig de les matriculacions Moodle 

 

Aquí apareix relacionat la connexió, el curs, i el contacte. Es defineix l‟ inscripció, la tarifa, el preu de venda 

i Edició. A Edició ens sortiran només aquelles del mateix curs. Aquí, a diferència del Mapeig dels cursos 

Moodle no s‟inhabilita el botó, perquè està l‟opció de crear diferentes línies d‟inscripció amb tots els 

mateixos paràmetres però diferent sessió. A la següent il·lustració es mostra com s‟han creat dos línies 

d‟inscripció amb les mateixes dades i diferents edicions. 

 

 
Il·lustració 64 – Vista formulari del mapeig de les matriculacions Moodle 

 

3.3 Exporta 

 

Exportar és molt més senzill. Només em de tenir les dades creades a OpenERP i exportar. Cal tenir cura que 

si es vol exportar una línia d‟inscripció, tant el curs com el contacte han d‟existir prèviament a Moodle, així 

que primer s‟ha d‟exportar els contactes i els cursos. 

 

Creem els cursos que volem. 

 

 
Il·lustració 65 – Vista formulari d’un curs amb matèries 

 

Creem els contactes. 

Creem edicions i sessions dels cursos i els obrim. 



Connexió OpenERP  amb Moodle_____________________________________________________________ 
 

102 
 

 
Il·lustració 66 – Vista arbre de les edicions 

Creem les línies d‟inscripció. No han d‟estar en esborrany, si no, no s‟exportarà. 

 

 
Il·lustració 67 – Vista arbre de les línies d’inscripció 

 

Ara ja podem donar-li per ordre i seleccionant la connexió a: 

 

 
Il·lustració 68 – Vista del menú desplegable de les exportacions 

 

I seguidament podem anar a comprobar-ho a Moodle. Igual que a les importacions, també es crearan 

registres a Link Connexió – Contacte i Link Connexió – Curs. 

 

3.4 Actualitza 

 

Està la possibilitat de que quan es modifiquen les dades d‟un contacte a OpenERP aquestes s‟actualitzin a 

Moodle. 

 

Per fer-ho hem ens dirigim a Contactes del mòdul training. Seleccionem el contacte que volem actualitzar i 

anem a la pestanya Moodle. Un cop allà podrem veure en quines conexions de Moodle està present. Per 

actualitzar premem el botó Actualitza aquest usuari a Moodle. 
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Il·lustració 69 – Actualiza un contacte a Moodle 

3.5 Link Connexió 

 

A Opcions de connectivitat hi ha tres objectes. Serveixen per no generar camps repetits  i saber en quines 

connexions estan. 

 

Link Connexió - Contacte 

 

 
Il·lustració 70  – Vista arbre de Link Connexió - Contacte 

Es poden veure els contactes que s‟han exportat i importat. 

 

Link Connexió – Curs 

 

 
Il·lustració 71 – Vista arbre de Link Connexió - Curs 
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Ens mostra els cursos que s‟han exportat i importat. 

Link Connexió - Inscripció 

 

 
Il·lustració 72 – Vista arbre de Link Connexió - Inscripció 

Es poden veure les línies d‟inscripció que s‟han importat. 
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Annex IV: Manual d'ús de Moodle 

 

4.1 Ús general 

Malgrat que Moodle posseeix múltiples opcions, els passos que es citen a continuació 

són les accions bàsiques per poder crear els registres necessaris a Moodle i així poder 

provar el mòdul training_moodle.  

 

Els blocs laterals  

 

Navegació 

Dóna accés a tots els recursos d‟una forma general: participants, blogs, cursos. Permet 

a l‟usuari veure agrupats per tipus els continguts. 

 

Ajustos 

Aquí, el professor editor, o l‟administrador podrà accedir a tots els paràmetres 

generals de configuració del curs, a la gestió d‟usuaris (rols i grups), a la gestió de 

fitxers i qüestionaris, etc. 

 

 

Quan a Navegació es selecciona una opció (curs, participant..) a la part Ajustes es 

on es poden editar les seves opcions. Per exemple si volguéssim editar la 

informació d‟un curs podríem anar a Navegacion Cursos -> „nom_curs‟ i despres 

a Ajustes-> Administración del curso -> Editar Ajustes. 

El fet de que a la il·lustració del costat no aparegui Administración del curso és 

perquè apareix quan es clica el curs, i el que es mostra és el menú inicial. 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Creació d’un curs 

 

Per crear un curs ens hem de dirigir a „Administración del sitio -> Cursos -> Agregar/editar cursos ‟ i 

premem el botó agregar un nuevo curso. 

 

Introduïm les dades obligatòries i aquelles que es trobin oportunes. Premem el botó de guardar i ens 

apareixerà una pantalla on tenim la possibilitat de matricular usuaris. Si ja es tinguessin usuaris es podrien 

matricular, però com no és el cas passarem a veure com es creen usuaris. 

 

Il·lustració 73 – Menú  
principal de Moodle 
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Il·lustració 74 – Creació curs a Moodle 

 

4.1.2 Creació d’un usuari 

Ens dirigim a „Ajustes del sitio -> Usuarios -> Hojear lista de usuarios‟' i li donem a „agregar usuario‟. 

 

 
Il·lustració 75 – Agregar usuaris a Moodle 

Ens apareix una pantalla amb les dades a omplir de l‟usuari. 

 
Il·lustració 76 – Camps a omplir de l’usuari 

 

Guardem, i ja ens apareixerà l‟usuari creat. 
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Il·lustració 77 – Usuari creat 

 

 

4.1.3 Matriculació 

 

 

Per a matricular un usuari a un curs ens em de dirigir a „Navegación -> Cursos‟ i 

escollir el curs. En el nostre cas „Internet‟. 

Un cop fet això ens dirigim a „Ajustes -> Administració del curso -> Usuarios -> 

Usuarios matriculados‟. 

 

 

Se‟ns obrirà una pàgina com la de abans on ens donaven la possibilitat de matricular 

usuaris a un curs. Premem „Matricular usuarios‟. 

 

 

 

Per últim ens apareixerà una finestra on consten tots els usuaris creats. Seleccionem els que trobem oportuns.  

 

 
Il·lustració 79 – Matricular usuari a curs 

 

4.2 Configuració dels Serveis Web 

 

Per poder integrar OpenERp amb Moodle s‟han de seguir una sèrie de passos per configurar el Web Service.  

Per tant, un cop em entrat a Moodle ens dirigim a: 

Il·lustració 78 – Menú  
lateral usuaris de Moodle 
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Administración del sitio -> Extensiones ->Servicios Web 

A Habilitar Servicios Web posem l‟estat a SI. 

 

El mòdul training_moodle d‟OpenERP utilitza REST per connectar-se amb Moodle. Cliquem al pas „2. 

Habilitar los protocolos‟. A part d‟habilitar el protocol REST em d‟habilitar també una sèrie de serveis que 

es necessiten per a que funcionin les funcions que més endavant afegirem, com per exemple la de crear 

cursos. 

 

Il·lustració 82 – Habilitar protocol REST a Moodle 

 

Il·lustració 80 – Opcions dels Serveis Web 

Il·lustració 81 – Habilitar Serveis Web 
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Per poder connectar-nos amb Moodle hem de crear un usuari a Moodle, i donar-li a aquest usuari l‟accés de 

REST. 

Anem a „3. Crear un usuario específico‟. Com sempre es treballa des del punt d‟administrador no caldria 

crear un usuari de nou, utilitzant el nostre usuari administrador (que conté tots els permisos) per assignar-lo 

per a la comunicació, i ometríem els següents passos fins  arribar al punt on ens dirigim a „Usuarios-

>Permisos->Asignar roles globales‟ per afegir l‟usuari de serveis web un aquest rol i utilitzar 

l‟administrador com a tal. 

 

Però si en canvi no es vol així, i es vol crear un usuari específic només  amb els permisos necessaris, es 

detalla a continuació com fer-ho. 

Per exemple crearem un usuari anomenat “OERP Moodle Connector”. 

 

Il·lustració 83 – Creació d’un usuari específic 

Anem al punt „4.Comprovar privilegios del usuario‟ per definir el nou rol a l‟usuari.  

 

Il·lustració 84 – Comprovació dels permisos dels usuaris 
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Per tant, assignem a aquest usuari un nou rol, que serà l‟accés als Serveis Web. Però primer hem de crear 

aquest rol. 

Per definir un nou rol ens dirigim a „Administración ->Usuarios->Permisos->Definir roles‟ i premem 

„Añadir nuevo rol‟. 

Omplim els camps i marquem „Sistema‟. 

Busquem fins trobar „Usar protocolo REST‟, l‟habilitem i premem el botó „Crear aquest rol‟ 

 

Ara ens dirigim a „Usuarios->Permisos->Asignar roles globales‟ per afegir l‟usuari de serveis web a aquest 

rol i el seleccionem. 

 

Il·lustració 87 – Assignació de rol a l’usuari 

 

Il·lustració 85 – Agrega un nou rol 

                       Il·lustració 86 – Habilitem protocol REST 
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Afegim els „serveis‟ que utilitzarà el mòdul training_moodle. Aquests serveis són els que permeten definir 

què és el que podrà fer el mòdul amb Moodle. 

 

Anem a „Administración del sitio -> Extensiones ->Servicios Web->Servicios Externos‟, i creem un nou 

servei. Seleccionem el camp Habilitado. 

 

 

Il·lustració 88 – Habilitació de serveis externs 

 

 

Ara ens dirà que els servei no té funcions. Li donem a „Agregar funciones‟. Les funcions necessàries pel 

correcte funcionament del mòdul són les següents: 

 

Il·lustració 89 – Agregar funcions web 

 

Es necessita autoritzar l‟usuari dels serveis web per al nou servei.  

„Administración del sitio -> Extensiones ->Servicios Web->Servicios Externos‟ i premem „Usuarios 

autorizados‟. 
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Il·lustració 90 – Autorització de l’usuari pel servei web 

 

Per acabar ens queda crear un token que és el que aporta la seguretat d‟accés. Aquest token s‟introduirà a un 

camp al mòdul d‟OpenERP. 

 

 

Il·lustració 91 –  Token creat 

 

Es selecciona l‟usuari, el servei i es guarda. 
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Annex V: Programes usats 

Pel desenvolupament d‟aquest projecte s‟han utilitzat les següents tecnologies i programes: 

 

Sistemes operatius 

 Microsoft Windows XP 32 bits: Sistema operatiu de pagament de Microsoft. 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/products/windows-xp 

 Ubuntu 9.10: Versió del sistema Linux amb escriptori GNOME amb la que es va començar. Es va 

actualitzar a la meitat del projecte. Versió de 32 bits. 

http://www.ubuntu.com/ 

 Ubuntu 10.04: Última versió utilitzada pel desenvolupament del projecte. 

http://www.ubuntu.com 

Llenguatges de programació usats 

 Python: Llenguatge de programació utilitzat pel desenvolupament del mòdul OpenERP. 

http://www.python.org/ 

 XML: Llenguatge d'etiquetes utilitzat a OpenERP i en les respostes Web Services. 

http://www.w3.org/XML/ 

Creació de diagrames 

 Dia: programa gratuït per crear diagrames. S‟ha usat per crear models conceptuals i diagrames de 

col·laboració. 

http://projects.gnome.org/dia/ 

 GanttProject: programa gratuït per crear diagrames de Gantt. 

http://www.ganttproject.biz/ 

 Microsoft Office Excel: Eina de pagament de Microsoft utilitzada per crear gràfics i taules. 

Edició Gràfica 

  Paint: Eina que incorpora Windows per defecte. S‟ha utilitzat per retocar imatges a Windows. 

 GIMP: editor d‟imatges inclòs a Ubuntu. S‟ha utilitzat per retocar imatges a Linux. 

Programació 

 Gedit: Editor de textos lliure, utilitzat a Linux. 

http://project.gnome.org/gedit/ 

 Geany: Editor de text lliure utilitzat a Linux. Ha sigut l‟editor principal de codi. 

http://www.geany.org/  

 Poedit: Editor per arixius .po de les traduccions OpenERP. 

www.poedit.net 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/products/windows-xp
http://www.ubuntu.com/
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 Eclipse: IDE de programació que només es va utilitzar al començament. 

http://www.eclipse.org/ 

 Notepad++: Editor de text lliure utilitzat per consultar codi a Windows. 

http://notepad-plus-plus.org/ 

Bases de dades 

 PostgreSQL: Gestor de bases de dades que usa OpenERP. 

http://www.postgresql.org/ 

 MySQL: Gestor de bases de dades que utilitza Moodle. 

http://www.mysql.com/  

Administrador de la base de dades 

 pgAdmin: Programa que serveix per administrar les bases de dades PostgreSQL. 

http://www.pgadmin.org/ 

 MySQL Administrator: Programa per administrar bases de dades MySQL. 

http://dev.mysql.com/doc/administrator/en/ 

Ofimàtica 

 Microsoft Office 2007: Suit ofimàtica de pagament de Microsoft. Ha sigut l‟eina principal utilitzada 

per la redacció de la memòria. 

 OpenOffice 3.2: Suit ofimàtica de lliure distribució. Utilitzat per la redacció d‟algunes etapes de la 

memòria 

http://www.openoffice.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.postgresql.org/
http://www.pgadmin.org/
http://www.openoffice.org/
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Bibliografia 

A continuació es mostren les fonts consultades  pel desenvolupament d‟aquest projecte: 

 

 Web EPSEVG. 

http://www.epsevg.upc.edu/ 

 

 Organització i planificació d'un PFC. 

http://www.lsi.upc.edu/~bcasas/docencia/pfc/manual_PFC2.pdf 

 

 Wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

 

 Web OpenERP. 

http://www.openerp.cat/ 

 

 Web d‟aprenentatge OpenERP amb tutorials. 

http://www.openerp.cat/aula/ 

 

 Fòrum d‟OpenERP. 

http://www.openerp.com/forum/ 

 

 Llibre de desenvolupament OpenERP, Open Object Developer Book. 

http://brochures.sisalp.fr/openobject-developer.pdf 

 

 OpenERP Technical Memento. Resum per al desenvolupament de mòduls OpenERP. 

http://www.openerp.com/download/OpenERP_Technical_Memento_v0.6.3.pdf 

 

 Launchpad. Per la consulta dels mòduls extra. 

https://code.launchpad.net/~zikzak/openobject-addons/extra-6.0 

 Documentació de Python. 

http://docs.python.org/contents.html 

 

 Manual de programació Python. 

http://www.biblioteca-digital.net.ve/wordpress/2010/04/29/libro-inmersion-en-python-dive-into-

python/ 

http://www.epsevg.upc.edu/
http://www.lsi.upc.edu/~bcasas/docencia/pfc/manual_PFC2.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.openerp.cat/
http://www.openerp.cat/aula/
http://www.openerp.com/forum/
http://brochures.sisalp.fr/openobject-developer.pdf
http://www.openerp.com/download/OpenERP_Technical_Memento_v0.6.3.pdf
http://docs.python.org/contents.html
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 Guia d'estil de programació de mòduls OpenERP en Python. 

http://www.openerpsite.com/guia-de-estilo-para-programar-en-python-modulos-de-open-

erp/1145.html 

 

 Documentació general Moodle. 

http://docs.moodle.org 

 Fòrum de Moodle. 

http://moodle.org/mod/forum/ 

 Documents pel desenvolupament Moodle. 

http://docs.moodle.org/dev 

 Pagina dels desenvolupadors Moodle on es modifiquen les versions. 

http://tracker.moodle.org/ 

 Pagina amb descripcions de les classes PHP utilitzades a Moodle. 

http://phpdocs.moodle.org 

 Connectivitat de Moodle amb sistemes externs. 

http://ojulearning.es 

 Informació sobre OpenERP. 

http://wiki.zikzakmedia.com/openerp 

 Apunts d‟Enginyeria del Software: Disseny (ESO1) de J.M. Merenciano. 

 

 Biblioteca EPSEVG. 

http://bibliotecnica.upc.edu/vilanova/ 

 

 Web de la Biblioteca UPC amb informació del PFC. 

http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/PFC/ 

 

 

 

 

http://www.openerpsite.com/guia-de-estilo-para-programar-en-python-modulos-de-open-erp/1145.html
http://www.openerpsite.com/guia-de-estilo-para-programar-en-python-modulos-de-open-erp/1145.html
http://docs.moodle.org/
http://wiki.zikzakmedia.com/openerp
http://bibliotecnica.upc.edu/vilanova/
http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/PFC/
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