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Resum  

Aquest projecte respon a la demanda feta pel professor Sebastià Vila, com a representant 

de la Càtedra de Programari Lliure de la UPC, de desenvolupar un portal on es puguin 

publicar ofertes de PFC relacionats amb el Programari Lliure. 

La gestió de les ofertes de PFC (altes, baixes, modificacions, cerca, seguiment, etc.) posa 

de manifest que el problema a resoldre no és sinó el de la gestió de continguts. 

S’ha escollit el producte Plone com la millor alternativa per portar a terme el projecte. Plone 

és un potent CMS (en anglès, sistemes gestors de contingut) i es troba en tal punt de 

maduresa, que es fa especialment atractiu, tant per a empreses de totes les mides i 

sectors, com per institucions i organitzacions de tot tipus. 

La principal conclusió a la qual arribem al finalitzar el projecte és que Plone ha estat a 

l’alçada de les expectatives i ha permès superar amb nota cadascun dels requeriments que 

s’han anat plantejant. 

Aquesta memòria recull, pràcticament pas a pas, com s’han anat satisfent els requeriments 

de cadascuna de les diferents fases del projecte. S’explica, per exemple, com ha estat 

definit el tipus de contingut oferta de PFC perquè sigui gestionable des de Plone com 

qualsevol altre tipus de contingut. També es detalla com s’implementa el comportament 

que han de tenir les ofertes: es defineix el seu cicle de vida, així com els permisos d’accés 

que hi tindran els usuaris, segons el perfil que hi intereactuï i segons l’estat en què es trobi 

l’oferta. 

Finalment, en l’última fase del projecte, s’explota una de les característiques més 

destacades de Plone, que és la personalització de l’aspecte general del portal. En aquesta 

part més creativa del projecte es fa una proposta de l’estructura, la usabilitat i l’estètica 

pensant en els diferents perfils d’usuari que utilitzaran el servei. 

Aquest projecte no tan sols dóna solució al cas real plantejat, sinó que pot servir de guia 

per a tot aquell que vulgui gestionar contingut amb Plone. 
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1. Glossari 

• PL: Programari lliure, o software lliure; es refereix al programari que es pot 

distribuir, utilitzar i modificar lliurement. 

• CPL: Càtedra de Programari Lliure. Més informació a : http://www.cpl.upc.edu. 

• CPL-UPC: Càtedra de Programari Lliure de la UPC. Més informació a : 

http://www.cpl.upc.edu. 

• CMS: Acrònim de Content Management System, en català: Sistema de Gestió de 

Continguts. Serveix per mantenir i actualitzar webs fàcilment. Normalment 

funcionen a través del mateix web, i a vegades a través d'aplicacions 

específiques. Els sistemes de gestió de continguts que s'han estès més són els 

que tenen origen al programari lliure. 

• GNU: És un acrònim recursiu de l'anglès "GNU's Not Unix" ("GNU no és Unix"). 

És un projecte inciat el 1984 per Richard Stallman, destinat a aconseguir un 

sistema operatiu lliure, que no l'afectin les patents de programari ni els NDA (Non 

Disclosure Agreement, acord de confidencialitat). 

• GPL: (General Public License), la Llicència Pública General és un tipus de 

llicència per programari que permet la còpia, distribució (comercial o no) i 

modificació del codi, sempre que qualsevol modificació es continuï distribuint amb 

la mateixa llicència GPL. La llicència GPL no permet la distribució de programes 

executables sense el codi corresponent. Aquesta llicència va ser dissenyada 

originalment per Richard Stallman i el grup GNU, com a alternativa al model de 

programari propietari predominant. Actualment, Linux és el programa sota 

llicència GPL amb més difusió. 

• Zope: És un servidor d'aplicacions orientat a objectes amb llicència GPL. Més 

informació a: www.zope.org. 

• CMF: Conjunt d’eines que s’executen sobre Zope que proporcionen 

característiques addicionals a Zope com ara workflow i skinning, i permeten 

desenvolupar un CMS tan complex com es vulgui. 

• Plone: funciona per sobre de Zope i del CMF, i és un paquet de productes, 

objectes Zope predefinits, un conjunt de plantilles i fulls d'estil (capa de 

presentació), els quals conformen un CMS bàsic preparat per a ser utilitzat. 
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Incorpora les característiques essencials per a la gestió dels tipus de continguts 

d'ús més freqüent, com ara pàgines web, notícies, arxius, carpetes, usuaris, 

blogs, etc. Més informació: www.plone.org. 

• ZMI: (Zope management Interface), interfíce per gestionar, a través de web, la 

configuració, objectes, eines, productes, etc. disponibles en el servidor 

d’aplicacions. Per extensió, es pot gestionar el portal de Plone, al ser un producte 

més de Zope. 

• Producte: Conjunt d’arxius, templates i imatges que obeeixen a unes normes 

preestablertes, per ser interpretats per Zope com un paquet fàcilment distribuïble i 

instal.lable en el servidor d’aplicacions. Els productes són creats per estendre les 

funcionalitats de Zope, o qualsevol de les seves eines, entre elles Plone. 

• Archetypes: És un producte de Zope que facilita la creació de nous tipus de 

continguts fàcilment distribuïbles i instal.lables com a productes. 

• i18n: Abreviació del terme anglès Internationalization, on el número 18 fa 

referència a les lletres que s’han omès. S’utilitza aquest terme per fer referència a 

l’adaptació d’un programari per poder ser utilitzat arreu. Això és, adaptable quant 

a idioma, moneda, format de data, zona horària, caràcters especials, unitats de 

mesura, etc. 

• gettext: Conjunt de biblioteques de funcions del projecte GNU per al procés de 

i18n. Sovint utilitzat per escriure programari multilingüe. 

• .po: Extensió que tenen dels arxius editables de gettext amb els termes base del 

programa per a ser traduïts. Aquest tipus de fitxer ha esdevingut un estàndard en 

la i18n de programari. 

• .mo: Extensió que tenen dels arxius compilats de gettext amb els termes base del 

programa ja traduïts. Existeix una fitxer .mo per a cada idioma al qual ha estat 

traduït el programari. 

• CSS: (Cascading Style Sheets), llenguatge d’estils usat per descriure la 

presentació d’un document en llenguatge d’etiquetes: HTML, XHTML o qualsevol 

tipus de document XML. 

• Skins: En el context d’aquest document i, en general parlant de programari, es 

tracta d’una personalització de l’aparença que pot adoptar un programari, pel que 

fa a la interfície gràfica de l’usuari. 
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• Template: Es podria traduir per plantilla. És un fitxer de text que conté certs 

elements dinàmics dins la seva estructura, a fi i efecte de proporcionar la 

separació del contingut de la manera de presentar-lo. 

• TALES: (Template Attribute Languages Expression Syntax), pseudo-llenguatge  

que permet afegir l’última capa lògica dins dels templates de Plone mentre es  

genera l’HTML que s’enviarà al navegador per ser renderitzat. 

• METAL: (Macro Expansion Template Attribute Language), permet la construcció 

de templates més sofisticats, que permeten la reutilització de fragments de codi, 

per ser cridats des de diversos templates. D’aquesta manera, es pot aconseguir 

la reutilització de codi i una gestió de les modificacions més centralitzada. Seria 

equivalent a definir funcions que poden ser cridades, fins i tot passant 

paràmetres. Plone aconsegueix així tenir un avançat sistema de plantilles. 

• Python: Llenguatge de programació orientat a objectes, interpretat i interactiu. És 

programari lliure i combina una potència remarcable amb una sintaxi molt 

entenedora. Sovint és comparat amb llenguatges com Java, Tcl, Perl o Scheme. 

Posseeix mòduls, classes, excepcions, tipus de dades dinàmics a alt nivell, i tipus 

dinàmics. Pot ser executat sobre diversos tipus d’UNIX, sobre Windows, 

Palm_OS, OS/2, Mac, Amiga, i moltes altres plataformes. 

• ACM: (Association for Computing Machinery), associació fundada el 1947 com la 

primera societat científica i educativa sobre informàtica. Publica una extensiva 

biblioteca digital i una referència de la literatura de la computació. 

• Widget: És un element gràfic, o control, amb el qual l’usuari d’un programa 

interactua, com podria ser una finestra o una caixa de text. En el context d’aquest 

document es referirà específicament als diferents tipus de controls que formen els 

formularis de gestió de continguts.   

• WYSIWYG: (What you see is what you get), els editors d’aquest tipus tenen la 

característica de generar l’HTML necessari per produir l’efecte visual desitjat. Però 

en cap moment l’usuari percep aquesta transformació. 

• Portlet: bloc de continguts o mòdul amb què es pot dividir la interfície gràfica d’un 

portal. Antigament, Plone utilitzava el terme slot per fer referència a aquests tipus 

d’elements. 
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• UTF-8: (8-bit Unicode Transformation Format) és una codificació de caràcters de 

longitud variable per Unicode. UTF-8 utilitza grups de bytes per representar 

l’estàndard d’Unicode pels alfabets de molts països del món. 

• ISO-8859-1: és una norma de la ISO que defineix la codificació de l’alfabet llatí, 

incluent els diacrítics (lletres accentuades, ñ, ç), i lletres especials (com ß, Ø), 

necessàries per l’escrpitura d’algunes llengues originaries de l’Europa occidental.  
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Una de les activitats anunciades per la Càtedra del Programari Lliure de la UPC en el seu 

full informatiu número 1 parla de la voluntat d’avaluar en profunditat Plone, l’eina de gestió 

de continguts de programari Lliure que aixeca més expectatives. 

El professor Sebastià Vila, membre de la Càtedra de Programari Lliure, ha proposat avaluar 

el producte Plone al mateix temps que es desenvolupa un servei que contribuirà a fomentar 

el Programari Lliure. 

2.2. Metodologia 

Plone era una eina sobre la que no teníem massa experiències prèvies. Per garantir uns 

resultats satisfactoris han estat clau dos factors pel què fa a la metodologia utilitzada:  

2.2.1. Desenvolupament per fases 

Tenint molt presents els objectius finals als que volíem arribar, s’ha anat construint la 

solució per fases a fi i efecte d’assolir-los. S’ha anat progressivament des dels fonaments 

de la solució, que és la part que l’usari no percep, fins la part més funcional, que sí que 

percebrà l’usuari final.  

A la Figura 4.1 estan representades gràficament les fases. 

2.2.2. Seguiment del projecte 

 El projecte tal com s’ha entregat, és fruit de l’evolució de les especificacions inicials, les 

quals han estat debatudes, negociades, matisades i ampliades en les successives reunions 

que s’han anat mantenint al llarg dels quatre mesos i mig que ha durat projecte. El 

seguiment del projecte ha consistit en reunions de manera sistemàtica cada 15 dies i 

comunicacions per correu electrònic quan ha estat necessari. 

Mitjançant unes fites concretes a assolir cada una o dues setmanes, ha estat possible tenir 

una alta sensació d’avanç.  

A mesura que s’han anat assolint fites, s’han anat prenent les anotacions pertinents, a fi i 

efecte de documentar i facilitar la posterior redacció de la present memòria del PFC.  
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Per concloure aquest apartat, s’adjunta, en la figura 2.1, la distribució temporal real, 

aproximada, que han tingut les diferents tasques del projecte.  

 

Fig. 2.1. Distribució real aproximada de les fases del projecte 
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3. Introducció 

L’objectiu del projecte és fer un estudi en profunditat de les possibilitats que Plone ofereix 

com a eina de gestió de continguts, a la vegada que es desenvolupa un portal amb una 

finalitat molt concreta.  

El portal serà un punt de referència per als alumnes de la UPC que busquen un PFC. Allà 

hi trobaran tota una oferta de projectes relacionats amb el Programari Lliure. 

L’abast del projecte és el desenvolupament del portal preparat per a ser utilitzat, l’anàlisi 

dels diferents passos que ha calgut donar per arribar a l’objectiu i finalment la redacció dels 

manuals per als diferents usuaris del portal.  

La present memòria recull, pràcticament pas a pas, l’evolució del projecte fins a l’objectiu 

final. 
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4. Anàlisi de requeriments 

Com que no hi ha requeriments específics sobre hardware o d’altres que no depenguin 

directament de la utilització i configuració de l’eina de gestió de continguts escollida, 

considerarem que  tots els requeriments són funcionals.  

 
Fig. 4.1 Anàlisi dels requeriments. bloc 1, bloc 2 i bloc 3 

 

Després de fer l’ànàlisi del llistat inicial de requeriments, aquests han estat organitzats en 3 

blocs: el bloc 1 és l’objectiu final del projecte, són les funcionalitats del servei d’ofertes que 

són percebudes pels usuaris finals del portal. El bloc 2 són els requeriments que ha de tenir 

el nou tipus de contingut, és a dir, les ofertes de PFC, per tal que sigui possible abordar els 

requeriments del bloc 1. Finalment, el bloc 3 enumera els requeriments que ha de complir 

l’eina de gestió de continguts triada per fer viables els altres blocs i en última instància, 

l’objectiu final. 

4.1. Requeriments del servei d’ofertes de PFC 

4.1.1. Usuaris del portal 

Hi haurà 3 perfils d’usuari que utilitzaran el servei d’ofertes: 

Anònim: Correspon a l’usuari no registrat que visita el portal i té accés al contingut publicat. 

Els alumnes que busquen un PFC relacionat amb el PL (Programari Lliure) responen a 

aquest perfil. 
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Membre: Correspon a l’usuari registrat que pot gestionar contingut i, per tant, també pot 

enviar ofertes de PFC perquè siguin publicades. Sota aquest rol (o perfil d’estudiant) hi 

trobarem els ofertants, candidats a dirigir un projecte, no necessàriament professors de la 

UPC. 

Administrador: Correspon a l’usuari que ha de supervisar i administrar tot el Portal en tots 

els aspectes. És qui accepta les sol.licituds d’alta dels membres al portal, qui publica les 

ofertes enviades pels membres. La figura del supervisor i la de l’administrador acostumen a 

estar separades, cosa que és molt addient per la gran majoria de les organitzacions, però 

no és el cas de la Càtedra de Programari Lliure (CPL). 

4.1.2. Usabilitat i estructura del portal 

El portal ha d’estar especialment enfocat a l’estudiant que busca un PFC. Això es posa de 

manifest amb els següents requeriments funcionals: 

• L’estudiant (o visitant) no s’ha de registrar per accedir al contingut. 

• A la pàgina d’inici s’explica clarament la raó de ser del portal i què hi trobarà. 

•  Accés al llistat d’ofertes de PFC disponibles amb un sol clic. 

• Accés als llistats d’ofertes assignades i a l’històric també amb un sol clic. 

• Navegació simple i clara mitjançant pestanyes superiors. 

• Les 20 ofertes de PFC publicades més recentment. 

• S’han de mostrar les ofertes relacionades amb la que s’està visualitzant, segons la 

classificació de temàtica informàtica de l’ACM [Ref. 1].  

• Disposició, des de totes les pàgines, d’un cercador d’ofertes que mostra el resultat 

de la cerca a mesura que es va escrivint, per a una millor usabilitat. 

• Promoure i facilitar que l’alumne es posi en contacte amb el creador de l’oferta. 

• Que l’alta de nous membres requereixi de la prèvia validació de l’administrador. 

4.1.3. Estètica del portal 

• Proposta d’una estètica en concordança amb la imatge de la CPL. 

• Proposta del logotip per al servei d’ofertes de PFC. 
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4.2. Requeriments específics de l’oferta de PFC 

4.2.1. Atributs de l’oferta 

Atribut  Indexable Característiques especials 

Títol Sí • Obligatori 

Director Sí • Obligatori 

Tutor Sí  

Lloc Sí  

Remuneració Sí • Valor per defecte = 0 

• Visualització: valor + “EUROS” 

Crèdits Sí • Obligatori 

Perfil Sí  

Descripció Sí • Obligatori 

Alumne Sí • Només editable si l’estat és 

“assignat” 

Resultats Sí • Només editable si l’estat és 

“tancat” 

Visites No • Només lectura 

• visites ++ en cada visualització 

Metadades 

(dades 

intrínseques del 

contingut) 

No • Descripció breu 

• classificació segons ACM (per 

mostrar ofertes relacionades) 

• període de validesa de l’oferta 

• autor/s, drets d’autor   

______________________________________________________ 
Taula. 4.2 Taula dels atributs requerits en l’oferta de PFC 
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4.2.2. Cicle de vida de l’oferta 

• Seccions d’ofertes de PFC actives, ja assignades i històric. Inicialment l’estat ha de 

ser no visible fins que el propietari decideixi fer la oferta esborrany públic. Quan està 

complerta pot “enviar-la” per ser publicada per l’administrador. Els estats “assignat” i 

“tancat” es necessien per classificar les ofertes en desenvolupament i l’històric 

resectivament. 

 

 
________________________________________________________ 

Llegenda: Les transicions en vermell només estan disponibles per l’administrador. 

Fig. 4.3 Cicle de vida de l’oferta. Diagrama d’estats i transicions.   
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4.2.3. Permisos, a nivell d’atribut, segons l’estat i el rol 

ROLS � ANÒNIM AUTOR MEMBRE ADMINISTRADOR 

PERMISOS 

� 
VEURE EDITAR VEURE EDITAR VEURE EDITAR 

ESTATS �    

PRIVAT � � � 

Títol, 

director, 

tutor, lloc, 

remuneració, 

crèdits, 

perfil, 

descripció i 

metadades 

� � 

ESBORRANY 

PÚBLIC 
� � � 

Títol, 

director, 

tutor, lloc, 

remuneració, 

crèdits, 

perfil, 

descripció i 

metadades 

� � 

PENDENT � � � � � � 

PUBLICAT � � � � � � 

ASSIGNAT � � � 
Alumne i 

metadades 
� � 

TANCAT � � � 
Resultats i 

metadades 
� � 

Llegenda: � Aquest rol podrà veure/editar tots el atributs d’una oferta que tingui aquest estat. 

� Aquest rol no podrà veure o editar una oferta que tingui aquest estat. 

____________________________________________________________ 
Fig. 4.4 Taula de permisos segons el rol i l’estat del flux de treball. 
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Detalls de la visualització i edició de les ofertes: 

• Literal “EUROS” que acompanyi al camp numèric remuneració per reforçar, 

visualment, la interpretació d’aquest valor a primera vista. 

• No es mostren els camps que tenen contingut buit. 

• Camps descripció i resultats amb editor tipus WYSIWYG. 

• Validació dels camps obligatoris indicats a l’apartat  4.2.1. i que informi de quins 

camps no compleixen la validació de formulari. 

• Mostrar un comptador de visites, que s’incrementi en cada visualització. 

4.3. Requeriments de l’eina 

Aquests són els requeriments que ha de proporcionar l’eina de gestió de continguts per 

donar-nos la potència i flexibilitat que necessitem per cobrir la resta de requeriments que en 

depenen: 

• Que incorpori els tipus de contingut d’ús més freqüent (documents, carpetes, 

enllaços,  pàgines web, imatges, etc.). 

• Que permeti configurar un flux de treball per cada tipus de contingut. 

• Indexació del contingut a mesura que es va creant per poder fer cerques. 

• Gestió d’usuaris: perfils d’usuari (rols) i autoritzacions sobre el contingut. 

• Configuració de tots els paràmetres del portal via web. 

• Que sigui prou potent, extensible i escalable per garantir una cobertura de les 

necessitats específiques que puguin sorgir en un futur. 

• Que ofereixi als diferents usuaris una experiència agradable i amigable. 

• Que sigui PL. Per coherència amb la vocació d’aquest projecte. 

•  Al ser de PL, que tingui un alt grau de maduresa i estigui recolzada per una activa 

comunitat de desenvolupadors i empreses de valor afegit. 
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5. Les eines triades 

De l’anàlisi de requeriments del capítol anterior es desprèn que, per abordar la solució, hem 

de seguir, justament a la inversa, l’ordre en què s’han presentat els requeriments. Així, la 

primera aproximació a la solució és escollir una eina de gestió de continguts que cobreixi 

els requeriments de l’apartat 4.1. 

S’ha escollit  Plone [Ref. 2] com a eina per a la gestió de continguts, principalment per 2 

motius: 

• El motiu principal és que Plone resulta ser el CMS que satisfà tots els requeriments 

plantejats. 

• La seu web de la CPL ja està desenvolupada en Plone. 

5.1. Valoració d’alternatives 

Plone estava ben posicionat des d’un pricipi per ser l’eina de gestió de continguts escollida. 

Tot i així, l’hem comparat amb Mambo, TYPO 3 i WebGUI (juntament amb Plone), per ser 

segurament els 3 CMS més coneguts de la inacabable llista de productes existents. 

Veure taula comparativa a l’ANNEX A. 

Plone és l’unic que ens permet satisfer tots els requeriments amb garanties, ja que la resta 

d’alternatives, entre altres coses, no permeten configurar un flux de treball als continguts. 

5.2. El secret de Plone 

5.2.1. Eines que treballen col.laborativament 

Moltes de les característiques que ofereix Plone es deuen a l’arquitectura sobre la que es 

recolza (un conjunt d’aplicacions, eines i llenguatges de programació). Així, podem dir que 

Plone és la cara visible de tota un maquinària que treballa al seu servei.  

El fet és que Plone és un producte que s’executa sobre Zope, un servidor d’aplicacions 

orientat a objectes escrit en Python. Python és un llenguatge de programació interpretat 

que està de moda, és multiplataforma i, per exemple, el cercador Google està escrit en 

aquest llenguatge. La CMF (Content Management Framework) és un conjunt d’eines que, 

també executant-se sobre Zope, proporciona característiques addicionals a Plone com ara 
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workflow (flux de treball) i skinning (aparences), i permet desenvolupar un CMS tan 

complex com es vulgui. 

El projecte ha estat desenvolupat amb la versió de Plone 2.1.1 [Ref. 2], que ve amb Zope 

2.7.8-final [Ref. 3], Python 2.3.5 [Ref. 4] i Archetypes 1.3.5-final [Ref. 5], entre altres eines 

que ja vénen incorporades per defecte en aquesta versió. Archetypes, com es veurà més 

endavant, és un producte clau per al desenvolupament de nous tipus de contingut per a 

Plone. 

Hi ha una eina que sí que hem necessitat instal.lar per resoldre un dels requeriments 

plantejats. Aquest producte és el CMFMember 1.1-beta2 [Ref. 6] i ens permet que els 

usuaris no es donin d’alta com a membres sense el permís de l’administrador.  Encara que 

es troba en fase beta, és sabut que s’acabarà incorporant a Plone en la instal.lació per 

defecte, com ho ha fet recentment el producte Archetypes. 

 

5.2.2. L’arquitectura de Zope 

Zope té característiques que el fan especialment singular i interessant. La seva arquitectura 

és molt modular i presumeix de ser tecnològicament neutral. Amb això volem dir que només 

depèn d’un sistema operatiu (Windows, Linux, Mac OS) per funcionar, ja que incorpora la 

seva base de dades d’objectes (ZODB) i el seu propi servidor web  (ZSERVER). Tot i així, 

es vincula amb els principals sistemes de bases de dades i servidors web. 

 En la Figura 5.1 es pot contemplar l’arquitectura de Zope i la seva alta connectivitat: 

• Es pot apreciar que el ZSERVER accepta peticions amb els protocols HTTP i FTP 

de clients i FASTCGI/PCGI si es vol connectar a un servidor web entre els clients i 

el ZSERVER. 

• Es pot connectar per SQL/ODBC a un Oracle, MS SQL Server, etc. o al sistema de 

fitxers. 
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_________________________________________________________________________ 

Fig. 5.1 Arquitectura del servidor d’aplicacions Zope [Ref. 3] 

Una altra característica de Zope que cal destacar és que l’administració es fa a través de 

web amb el Zope Management Interface (ZMI). Aquesta interfície de control s’utilitza molt, 

per desenvolupament, instal.lació i configuració del portal. 

5.2.3. Plone és extensible 

Una de les característiques de Plone és que pot créixer en funcionalitats gràcies a la 

instal.lació del que anomenem productes. A partir d’ara, s’utilitzarà aquesta nomenclatura 

per fer referència a aquests paquets instal.lables que poden augmentar, en molts sentits, 

les funcionalitats de Plone. Un producte pot ser una eina o pot ser un tipus de contingut.  
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Gràcies a aquesta capacitat, ens serà possible crear un nou tipus de contingut com a 

producte de Plone. 
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6. Creació d’un nou tipus de contingut 

Continuant en l’ordre establert segons la Figura 4.1, un cop triades les eines crearem un 

nou tipus de contingut per cobrir les necessitats específiques descrites en l’apartat de 

requeriments 4.2. 

Aquí hi juga un paper clau el producte preinstal.lat Arquetypes. 

La creació d'un nou tipus de contingut, en el nostre cas una oferta de PFC, implica 

bàsicament la creació d'uns fitxers de text escrits en Python. En aquest fitxers es 

defineixen, entre altres coses, els atributs, les propietats o algun paràmetre de 

comportament que ha de tenir el nou tipus.  

Quan aquests fitxers compleixen els requisits bàsics que marca Plone perquè siguin 

registrats com a producte, aquest es pot instal.lar com qualsevol altre producte CMF/Plone. 

Això és el que s’ha fet. S’han seguit les pautes que marca Plone per a la creació d’un nou 

producte. Alhora, en els fitxers de creació del nou tipus, s’han fet les crides pertinents a les 

utilitats del producte Archetypes. D’aquesta manera es generaran en el moment de la 

instal.lació tots els formularis i pàgines necessàries per gestionar les ofertes. 

Advertència: 

Tot el que s’explica a continuació és exactament la configuració portada a terme per 

desenvolupar el portal que està llest per ser utilitzat. Per tant, està comprovat que el seu 

funcionament és correcte en totes les proves que s’han realitzat (Linux Debian Sarge i 

Windows XP) per a les versions de Zope, Plone, Python, Archetypes i CMFMember 

detallades a l’apartat 5.2.1. 

Encara que aquest exemple complert pot servir de guia per al que vulgui fer 

desenvolupaments similars, no pretén ser una explicació exhaustiva de la creació de 

productes per Plone [Ref 5, 7, 8]. 

6.1. Creació del nou tipus de contingut com a producte 

Tot producte ha de tenir un nom. Aquest es dirà: OfertesPfc. 

Dins del directori Products, on es troben tots els productes de Zope, s’ha creat la següent 

estructura de directoris i fitxers: 
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___________________________________________ 

Fig. 6.1 Estructura final de creació del producte “OfertesPfc”. 

 

Tots aquests directoris i fitxers no són imprescindibles per a la creació d’un producte vàlid 

basat en Archetypes. A continuació es mostren els estrictament necessaris: 
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_________________________________________________________ 
Fig. 6.2 Estructura dels fitxers imprescindibles per a la creació del producte “OfertesPfc”. 

La resta de directoris (skins i i18n) permeten modificar l’aparença i donar suport multilingüe 

respectivament al nou tipus de contingut. Aquests 2 aspectes es tracten més endavant. 
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Fig. 6.3 Codi Python del fitxer __init__.py 

Fig. 6.4 Codi Python del fitxer config.py. 

En els fragments de codi de les figures 6.5 podem veure la definició dels atributs de l’oferta 

seguint el requeriments de la Taula 4.2. Per cadascun dels atributs podrem configurar-li: 

- Si s’ha d’indexar el valor de l’atribut per les cerques o no. 

- Si el camp és obligatori o no. 

- El widget (control que interacciona amb l’atribut) que volem assignar a l’atribut. 
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- L’etiqueta (label) de l’atribut i el corresponent identificador de traducció 

(label_msgid). 

- Descripció (description) que apareixerà en els formularis i el corresponent 

identificador de traducció (description_msgid). 

 

Problema dels accents en les etiquetes i descripcions: 

La primera opció que es va provar va ser escriure les etiquetes i les descripcions amb 

accents, però Plone no els interpretava correctament, al tenir configurada la codificació de 

caràcters en UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format). [Ref. 9] 

Donat que tots els arxius, pàgines, etc. de Plone vénen amb codificació de caràcters UTF-

8, la corresponent configuració de Plone és aquesta, i si canviem aquest paràmetre a 

través del ZMI a ISO-8859-1 les noves pantalles es veuen correctament, però  la totalitat de 

les pantalles originals de Plone deixen d’interpretar bé els caràcters. La codificació ISO-

8859-1  és la norma de la ISO que defineix la codificació per a l’alfabet llatí [Ref. 10]. 

 

La solució: i18n  

La solució és escriure les etiquetes i les descripcions sense accents. De fet, seria més 

ortodox  escriure-les en anglès. En el nostre cas estem passant de catala-sense-accents a 

català. 

Mitjançant els identificadors label_msgid, description_msgid i i18n_domain li estem dient a 

Plone on ha d’anar a buscar les correspondències dels termes en els diferents idiomes.  

La carpeta “i18n” que es mostra a la Figura 6.1 conté el fitxer “OfertesPfc-ca.po” 

(“OfertesPfc” és el domini on Plone buscarà les correspondències i “ca” significa  l’idioma 

de destinació).  

Si es volgués donar suport a l’idioma francès, italià, etc. només caldria crear els fitxers  

OfertesPfc-fr.po i OfertesPfc-it.po respectivament amb les correspondències de termes. 

Plone utilitza gettext, l’eina de GNU [Ref. 11] per fer que les aplicacions tinguin suport 

multilingüe. 

Quan s’inicia la instància de Zope, recorre tots el arxius amb extensió .po i els compila 

(extensió .mo) per si hi ha hagut modificacions en les cadenes de text de les pantalles i han 

de ser traduïdes. 
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Fig. 6.5.1 Fragment 1 de 5. Codi Python del fitxer OfertaPfc.py. 



Pàg. 30  Memòria 

 

 
Fig. 6.5.2 Fragment 2 de 5. Codi Python del fitxer OfertaPfc.py. 
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Fig. 6.5.3 Fragment 3 de 5. Codi Python del fitxer OfertaPfc.py. 
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Fig. 6.5.4 Fragment 4 de 5. Codi Python del fitxer OfertaPfc.py. 
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Fig. 6.5.5 Fragment 5 de 5. Codi Python del fitxer OfertaPfc.py. 

 
Fig. 6.6 Codi Python del fitxer Install.py. 

Un cop es troben aquests 4 fitxers, desats al lloc que els correspon i amb el nom que els 

corespon, segons la Figura 6.2., cal reiniciar Zope perquè es trobi amb un nou producte a la 

carpeta “Products” per registrar. Per comprovar que ha estat registrat correctament, entrem 

al ZMI>portal_quickinstaller, on hi trobarem el nou producte registrat llest per ser instal.lat 

(Figura 6.7). 
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6.2. Instal.lació del producte 

La instal.lació és tan fàcil com sembla, mirant la Figura 6.7. Es marca el nou producte 

“OfertesPfc” i es prem el botó “Install”. Es refresca automàticament la pantalla, desapareix 

de la llista de “productes instal.lables” i apareix a la llista de “productes instal.lats”. 

 

Fig. 6.7 ZMI>portal_quickinstaller just abans d’instal.lar el nou producte. 

Per comprovar que la instal.lació ha anat correctament, només cal entrar a Plone com a 

membre i comprovar que es pot crear, editar, visualitzar, esborrar, moure, etc. contingut del 

tipus OfertesPfc, com es fa amb la resta de continguts. A la Figura 6.8 s’aprecia com, 
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després de la instal.lació del producte, l’“oferta de pfc” efectivament està disponible per ser 

utilitzada. 

 
Fig. 6.8 “oferta de pfc” ja és un nou tipus de contingut disponible. 
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Fig. 6.9 Fragment del formulari autogenerat amb Archetypes. 

Es pot veure la correspondència que hi ha entre la definició de la classe en el fitxer 

OfertaPfc.py i els camps del formulari de la Figura 6.9. 

6.3. Personalització del comportament de les ofertes 

L’autogeneració de les pantalles que proporciona Archetypes està molt bé com a punt 

partida. Per satisfer tots els requeriments, però, haurem de personalitzar el comportament 

en diferents aspectes. 
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6.3.1. Cicle de vida o flux de treball  (workflow) 

Després de la instal.lació, el nou tipus “Oferta de pfc” té assignat el workflow per defecte (el 

plone_workflow). 

Des de ZMI>portal_workflow crearem un nou workflow que s’ajusti a les especificacions de 

la Figura 4.3. La manera més senzilla és copiar el plone_workflow amb un altre nom. Li 

posarem el nom de OfertaPfc_workflow. D’aquesta manera ja tenim la majoria d’estats i 

transicions ben configurades i només hem de: 

• Afegir els estats “assignat” i “tancat”. 

• Afegir les transicions “assigna” i “tanca”. 

• Fer que l’estat per defecte sigui “private” (privat) en comptes de “visible” (esborrany 

visible). 

El resultat de la personalització es pot apreciar a la Figura 6.10 (estats) i en les figures 

6.11(transicions).
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L’asterisc (*) indica l’estat inicial de les ofertes. 
Fig. 6.10 Llista dels estats del nou workflow. 

Seguint les especificacions, dins de cada estat s’han configurat les transicions que poden 

tenir lloc (veure figures 6.11). En la configuració de les transicions, hem indicat que és un 

requisit tenir permisos de propietari (owner) per poder executar la transició. L’administrador, 

és clar, també pot fer totes les transicions disponibles (veure Figura 4.3). 
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Fig. 6.11.1 Llista de les transicions del nou workflow. 1 de 2. 
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Fig. 6.11.2 Llista de les transicions del nou workflow (continuació). 1 de 2. 

 

6.3.2. Categorització del contingut 

Tots els elements de contingut de Plone poden incorporar una col.lecció de dades o atributs 

que les defineixen. Aquests atributs es coneixen amb el nom de metadades (metadata 

segons Plone) i proporcionen informació com ara: paraules clau (keywords) del contingut, 

drets d’autor, data de caducitat del contingut, etc. 

El que ens interessa aquí és definir una llista tancada de paraules clau per relacionar el 

contingut entre sí. Aquesta llista ha d’aparèixer només en els elements de contingut del 

tipus “oferta de pfc”. 

Al ser totes les ofertes de pfc de temàtica informàtica, utilitzarem la classificació que 

proposa l’ACM [Ref. 1]. Aquesta classificació és la següent: 

A. Obres generals. 

B. Maquinari (hardware). 
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C. Organització de sistemes informàtics. 

D. Programari (software). 

E. Dades. 

F. Informàtica teòrica. 

G. Matemàtiques de la informàtica. 

H. Sistemes d'informació. 

I. Metodologies de la informàtica. 

J. Aplicacions dels ordinadors. 

K. Altres aspectes de la informàtica. 

Per configurar aquesta llista de paraules clau com a predeterminades en el tipus “oferta de 

pfc” anem al ZMI>Plone>portal_metadata>elements>subject. 

Aquí creem una nova regla (Element Metadata Policy) per al tipus “oferta de PFC”. 
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Fig. 6.12 Categorització segons la classificació de l’ACM amb l’eina portal_metadata. 

6.3.3. Personalització dels templates 

Quan es crida a l’acció d’editar (Edit) o de visualització (View) en el context d’una “oferta de 

pfc”, Plone busca en primer lloc la versió personalitzada d’aquesta en la carpeta “skins” del 

producte (veure Figura 6.1). En cas de no trobar-la, carregarà el template per defecte.  

Per personalitzar els templates estàndard de Plone tenim 2 opcions: ho fem a través del 

ZMI i ens ho posarà a la carpeta “Custom” fora del nostre producte, o bé copiant 

manualment els arxius necessaris, dins del directori del producte al subdirectori “skins”. 

Aquesta segona opció és la que s’ha triat perquè els nous templates passen a ser part del 

producte “OfertesPfc”. 

Plone té templates simples (page templates amb extensió .pt) i templates controlats 

(controlled page templates amb extensió .cpt).  



Desenvolupament d’un servei d'ofertes de PFC amb Plone Pàg. 43 

 

El mecanisme de generació de l’HTML que s’envia al navegador per ser renderitzat no és 

trivial. Els templates tenen estructura XHTML i combinen lògica en Python, TALES 

[2(cap.5)], METAL [2(cap.6)] i CSS [2(cap.7), 10]. De manera introductòria, direm que els 

templates estan escrits en un llenguatge d’etiquetes XHTML-compatible on es fan crides a 

elements dinàmics provinents dels objectes a mostrar. Permeten certa lògica per poder 

definir variables, fer condicionals i iteracions amb el llenguatge TALES (Template Attribute 

Languages Expression Syntax), propi de Plone. El sistema per definir Macros (funcions) per 

ser cridades, amb o sense passar paràmetres, des de qualsevol template que hi tingui 

visibilitat es diu METAL (Macro Expansion Template Attribute Language).  

Template d’edició: 

El d’edició és un template controlat (extensió .cpt). Els arxius necessaris que hem de copiar 

són “oferta_pfc_edit.cpt” i “oferta_pfc_edit.cpt.metadata”.  

El primer és pròpiament el template que Plone utilitza per generar l’HTML i el segon arxiu 

és un arxiu de control per encapsular el comportament del formulari (títol, validació de 

camps, redirecció en cas d’èxit i en cas de fallada, etc.). 

Aquests arxius han estat copiats del directori: “…/Products/Archetypes/skins/archetypes/” al 

directori: “…/Products/ OfertesPfc/skins/OfertaPfc/”.  

S’ha modificat el template “oferta_pfc_edit.cpt” per introduir-hi la lògica (regles de negoci) 

especificades al capítol 4. Quan és molta la lògica a aplicar, es considera “bona pràctica” 

posar-la en un script o fitxer de text en Python per no “embrutar” el codi. En el nostre cas 

les modificacions són mínimes, com es pot apreciar a la Figura 6.13.  
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Fig. 6.13 Personalització del template d’edició d’una oferta de pfc. 

A la línia 101 es pot apreciar l’atribut de condició (condition). La condició escrita en Python 

filtra els widgets que es mostraran en el formulari. Només ho faran aquells que facin que 

l’expressió: (visAdmin or visBorrador or visAlumne or visResultats) avaluï a cert. Aquestes 

variables booleanes estan definides en les línies anteriors (96 a 100). 

Template de visualització: 

El template de visualització “base_view.pt” és de tipus simple (page template amb extensió 

.pt). 

Aquests arxius han estat copiats del directori: “…/Products/Archetypes/skins/archetypes/”  

al directori:  “…/Products/ OfertesPfc/skins/OfertaPfc/”.  

 
Fig. 6.14 S’actualitza el comptador de visites en cada visualització, simplement insertant aquesta línia de codi. 

NOTA IMPORTANT: Contràriament al que podria semblar, insertar la línia de la Figura 6.14 

al template de visualització (base_view.pt) no és suficient.  

Durant la visualització d’una oferta, un usuari que no sigui l’administrador només té 

permisos de lectura. Això evita, en un principi, que cap atribut de l’oferta sigui modificat, i 

ens portaria a un error de “permisos insuficients”. Per tal que ens permeti modificar el valor 

de l’atribut “visites”, tot i tenint només permisos de visualització, s’ha hagut d’afegir la línia 

103 que trobareu al fragment de codi de la Figura 6.5.4. Comprovareu que la línia és 
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autoexplicativa. 

 
Fig. 6.15 S’imposa la condició (línia 91) de no mostrar atributs buits (valors=0 ni valors=’’). 

 
Fig. 6.16 Es mostra l’email de l’autor suggerint el contacte (si l’estat no és ‘assignat’ o ‘tancat’). 

Finalment, explicarem com personalitzar la visualització d’una oferta a nivell de widget. 

Afegirem la cadena “EUROS” al costat del camp “remuneració”. 

Copiem el directori sencer widgets des de Product/Archetypes/skins/archetypes/ al directori 

del nostre producte, en la ubicació mostrada en la Figura 6.1. 
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Editem el template field.pt i afegim a la línia 29:  

“<tal: simbol_euro condition = "python:field.getName() == 'remuneracio' "> EUROS 

</tal:simbol_euro> ” com es mostra a la Figura 6.17. 

 
Fig. 6.17 Afegim la cadena “EUROS” al costat del camp “remuneració” (línia 29). 

Amb aquestes personalitzacions i les realitzades en el template d’edició es donen per 

tancats els requeriments detallats a l’apartat 4.2. 
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7. Implementació del Portal 

La part més densa del projecte ja està resolta. Per pujar l’ultim graó i arribar a la solució 

final, seguirem, un cop més, els requeriments que ens falten, en aquest cas els de l’apartat 

4.1. 

7.1. Definició dels perfils d’usuari 

Això no té cap dificultat, doncs els perfils d’usuari requerits són un cas particular del que 

proposa Plone per defecte. Simplement prescindirem de la figura de revisor de contingut, ja 

que l’administrador assumirà les funcions de validar el contingut enviat a revisió, així com 

els nous membres que sol.liciten l’alta al servei. 

7.2. Estructura i usabilitat del portal 

Pel que fa a l’estructura del portal, s’ha optat per una disposició en 2 columnes i amb 

navegació per pestanyes.  

Respecte l’estructura que Plone porta per defecte, s’ha suprimit la tercera columna i també 

alguns elements de contingut que anomenarem portlets, ja que poden distreure l’atenció 

dels usuaris. A continuació es detallen els passos seguits per arribar a la configuració de la 

proposta que es representa a la Figura 7.1. 
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Fig. 7.1 Proposta de l’estructura i usabilitat del portal. 

7.2.1. Distribució i personalització de portlets 

La distribució dels portlets del portal es configura des de: ZMI>Plone>Properties>left_slots 

per la distribució de la columna esquerra del portal i ZMI>Plone>Properties>right_slots per 

a la columna dreta [Ref. 12].  

Per suprimir la columna dreta (la tercera), simplement distribuint tots els portlets que 

necessitem a la columna esquerra n’hi ha prou. Automàticament, la columna central, que 

és on es mostren els continguts, s’eixampla per ocupar l’espai que s’ha alliberat.  

Els portlets de calendari, events, login, navegació i notícies han estat suprimits, doncs no 

són necessaris i podrien distreure l’atenció de qui utilitza el servei. 

A la Figura 7.2 es mostra la distribució final dels portlets. 

 

 



Pàg. 50  Memòria 

 

 
Fig. 7.2 Distribució dels portlets del portal a ZMI>Plone>Properties. 

 

Personalització del portlet que mostra les darreres modificacions 

Per complir amb les especificacions i fer que el portal mostri les darreres ofertes 

modificades, ha calgut personalitzar el portlet anomenat “portlet_recent” que ve amb Plone. 

D’una banda, aquest mostrava els darrers elements modificats independentment del tipus 

de contingut. Així, es mostraven les últimes pàgines modificades, els últims arxius 

introduïts, les darreres carpetes creades, etc. D’altra banda, el portlet només era visible 

pels membres del portal i l’usuari anònim no el podia veure. Aquests 2 aspectes són 

precisament els que s’han modificat. 

Personalitzarem el portlet des de 

ZMI>portal_skins>plone_portlets>portlet_recent>customize.  

Com es mostra a la Figura 7.3, eliminem la condició “not isAnon” de la línia 6 perquè passi 

a ser visible pels anònims. A la línia 13, substituïm la variable typesToShow per OfertaPfc 

que és el tipus que ens interessa mostrar. La variable typesToShow, com es pot apreciar a 

la figura, estava definida a la línia 10 i pot eliminar-se. 
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Fig. 7.3 Personalització del portlet_recent per ajustar-se a les nostres necessitats. 

Desactivació del camí de navegació 

Encara que internament per Plone no es tracta d’un portlet, el camí de navegació, també 

anomenat breadcrums o path, visualment és un bloc més que pot o no ser interessant tenir-

lo. En el nostre cas, com que el portal té bàsicament 3 seccions, totes elles a un mateix 

nivell de profunditat, deixa de tenir sentit el camí de navegació. 

Encara que hi ha diverses maneres de desactivar el camí de navegació, l’opció 

recomanada sempre serà, quan es pugui, mitjançant els fulls d’estils (arxius CSS) [Ref. 13]: 

Des de ZMI>portal_skins>plone_styles>public.css, cal prémer el botó “customize”. Veure 

Figura 7.4. 
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Fig. 7.4 Personalització d’un dels fulls d’estil del portal. 

En la següent pantalla es carrega el codi CSS dins una caixa editabe de text per a introduir-

hi les modificacions pertinents. A la Figura 7.5 es mostra el fragment que fa referència a la 

decoració del breadcrums. S’han afegit 3 línies (395, 396 i 397). Un cop es guarden els 

canvis, el nou CSS es diposita a ZMI>Plone >portal_skins>Custom. 
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Fig. 7.5 Desactivació de la barra de navegació (breadcrums) per CSS. 

7.2.2. Creació de les seccions principals 

Per definir les 3 seccions principals del portal, s’han utilitzat les carpetes intel.ligents (o 

smartfolders). Aquestes fan una consulta (o query) a la base de dades de contingut i 

recullen totes les coincidències. Seria l’equivalent a les vistes en una base de dades 

relacional. 

Permeten configurar els criteris de la consulta, els atributs que volem que apareguin en el 

llistat de resultats, entre altres opcions.  

D’una manera molt còmoda hem pogut definir, per exemple, per a la secció “ofertes de pfc” 

una carpeta intel.ligent que ens mostri totes les ofertes de pfc en estat “publicat”. Agafarem 

aquesta secció com a exemple de com es defineix una carpeta intel.ligent. 

Entrant com a administrador, ens situem a la carpeta d’inici i afegim un nou element del 

tipus “carpeta intel.ligent” (veure Figura 7.6). 
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Fig. 7.6 Creació de les seccions del portal amb carpetes intel.ligents. 

Omplim els camps que defineixen les característiques bàsiques de la secció que volem 

crear (Figura 7.7). 

 
Fig. 7.7 Definició de la carpeta intel.ligent “Ofertes de PFC”. 
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Situant-nos a la pestanya “criteri” definirem els criteris de la consulta  a la base de dades de 

contingut de Plone. En el nostre cas, dient que ens seleccioni els elements de tipus “Oferta 

de PFC” que estiguin en estat “publicat” serà suficient (Figura 7.8). 

 

 
Fig. 7.8 Criteri de selecció de la carpeta intel.ligent “Ofertes de PFC”. 

Desem els canvis i ja està. Ja tenim creada la nostra secció. L’adreça (URL, Uniform 

Resource Location) que ens portarà a aquesta secció serà http://localhost/ofertes-pfc degut 

a que a la carpeta intel.ligent se li ha especificat aquest “nom curt”. 

Com hem comentat, hem apostat per una navegació per pestanyes. Com es pot veure a la 

Figura 7.1 emmarcades amb el número 5, hi ha 4 pestanyes que tothom veu (inici, ofertes 

de pfc, pfc ssignats i pfc tancats). Les pestanyes emmarcades amb el número 6 es veuen 

en funció dels permisos que tingui l’usuari. Com el seu nom indica, la pestanya “manual 

membres” la veuen els membres (i l’administrador) i la pestanya “manual d’administrador” 

només la veu l’administrador. 
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Per poder fer-nos amb el control de la navegació per pestanyes s’ha procedit de la següent 

manera: primerament, entrant com a administrador, des de l’opció de menú  “configuració 

del lloc”, en la subopció “paràmetres de navegació”, desactivem la casella “Genera 

pestanyes automàticament” (Figura 7.9). 

 
Fig. 7.9 Desactivem l’opció que les pestanyes es generin automàticament. 

Primer afegim les 4 pestanyes que tothom veurà des del ZMI>portal_actions i afegim les 3 

pestanyes corresponents a les 3 seccions principals del portal [Ref. 14]. La Figura 7.10 és 

autoexplicativa. 
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Fig. 7.10 Creació de les pestanyes superiors. 

A la Figura 7.11 es mostra la creació de les 2 pestanyes que són visibles en funció dels 

permisos dels usuaris. En el primer cas, només comentar que a “Permission” s’ha posat un 

permís que mai tindrà un usuari anònim, i per tant només veuran el membres i 

administrador. En el segon cas imposem que només puguin veure la pestanya aquells amb 

permís per revisar contingut, és a dir, els administradors. 
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Fig. 7.11 Creació de les pestanyes condicionals superiors (manuals). 

En aquest punt, tots els requeriments de l’apartat 4.1.2 estan satisfets, menys un que diu: 

• Que l’alta de nous membres requereixi de la prèvia validació de l’administrador.  

La veritat és que no hi ha cap manera senzilla a Plone d’assignar als membres un flux de 

treball. Ha calgut cercar un producte (o add-on) que ho fes posible. 

Aquest producte és el CMFMember 1.1-beta2 que, com ja s’ha comentat en l’apartat de les 

eines triades, ens permet definir un flux de treball per a les altes dels membres. Així, es 

força que aquests depenguin d’una validació prèvia, per part de l’administrador, abans 

d’esdevenir membres del portal.  

És fàcil explicar què farà aquest producte. Convertirà la gestió actual dels membres a un 

nou sistema basat en Archetypes. D’aquesta manera, com que als tipus d’objectes basats 

en Archetypes se’ls pot assignar workflow, ja ho tenim. Simplement haurem de fer una 

migració inicial dels actuals membres a membres basats en Archetypes. 
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La instal.lació de CMFMember no ha presentat el mínim problema. Es diposita el directori 

que ens hem descarregat al directori dels productes (Products), reiniciem Zope, anem al 

ZMI i instal.lem l’eina amb el portal_quickinstaller. 

La migració dels membres ja existents al catalog de Plone és el pas més delicat; en el 

nostre cas tot ha anat com una seda. L’opció “Dry run” ha d’estar deshabilitada (Figura 

7.12). 

 
Fig. 7.12 La migració assigna als membres actuals el workflow “member_approval_workflow”. 
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Fig. 7.13 Nous workflows disponibles a l’instal.lar el producte CMFMember. 

Al fer la migració a CMFMember ens apareixen 2 nous workflows disponibles (Figura 7.13) 

a ZMI>Plone>portal_workflow: “member_auto_workflow" i “member_approval_workflow” 

que és el que a nosaltres ens interessa. 

NOTA: Amb l’opció de workflow "member_approval_workflow", passa a ser un requisit que 

la configuració SMTP (protocol d’enviament de correu electrònic) de Plone funcioni i aquest 

estigui connectat a internet. Potser això no és un problema per un servidor en producció, 

però sí que té rellevància en fase de desenvolupament, o en una demostració. Per 

solucionar això, s’ha instal.lat un servidor SMTP gratuït en local (localhost) per fer les 

proves.  

Podem dir que el resultat de CMFMember és molt bo i compleix perfectament les  

expectatives. 

7.3. Estètica del portal 

Per donar-li al portal una estètica en concordança amb la imatge de la CPL, partirem dels 

seus colors i del seu logotip [Ref. 15]. 
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_______________________________________________________________ 
Fig. 7.14 Logotip de la CPL del qual partirem per agafar els colors i per crear el logotip del portal. 

 

Partint del logotip de la Figura 7.14, hem fet la proposta del logotip per al portal. Podeu 

veure la proposta a la Figura 7.15. Creiem que aquest logotip transmet el següent 

missatge:  

• Diu què hi trobarem (Ofertes de pfc). 

• Diu qui ofereix el servei (Càtedra del Programari Lliure). A més, s’utilitza el logotip i 

els colors de la CPL. 

El fet que apareguin 11 logotips de diferent mida, tonalitat i orientació es deu a que: 

• Vol transmetre la gran varietat de l’oferta. 

• Vol transmetre la idea de comunitat de persones. 

 
Fig. 7.15 Proposta de logotip del portal d’ofertes de pfc. 

Un cop tenim el logotip del portal, explicarem com reemplaçar el que hi ha actualment. 

Des de ZMI>portal_skins>plone_images: 

seleccionem el “logo.jpg” i premem “Customize”. Finalment pengem (fem upload) la nova 

imatge i desem els canvis. Observem que a ZMI>portal_skins>Custom és on s’ha mogut el 

nou logotip [Ref. 16]. 
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Per donar-li al portal una imatge en la línia de la que té la CPL, agafarem els seus colors 

verd clar i verd fosc. Aquests colors els hem extret de la Figura 7.14 (en RGB, Red, Green, 

Blue), #F0EB9E per al verd clar i #A6B50A per al verd fosc [Ref. 15]. 

A la data de consulta de la documentació referenciada, hi havia un error. Els valors estaven 

invertits. 

Plone proporciona una interfície per fer aquestes modificacions de manera molt còmda i no 

haver d’editar els CSS, a no ser que es tracti de personalitzacions més sofisticades. 

Per sobreescriure aquests paràmetres estètics bàsics ens dirigirem a ZMI>portal_skins> 

plone_styles. Seleccionem “base_properties” i premem “Customize”. Ens apareixerà en 

pantalla el representat en les figures 7.16 i 7.17. Els canvis fets han estat ressaltats en la 

Figura 7.17 i després s’han desat. La imatge de Plone ha canviat instantàniament al 

refrescar la pàgina. 

 
Fig. 7.16 Interfície gràfica per modificar ràpidament l’aspecte del portal. 
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Fig. 7.17 Com modificar ràpidament l’aspecte del portal (continuació de Fig.7.16). 

El resultat de la combinació de colors, així com l’aspecte final del portal es pot veure a la 

Figura 7.1. 

Per acabar amb les personalitzacions estètiques, personalitzarem la icona que representa 

el nou tipus de contingut que hem creat en el capítol 6, és a dir, l’oferta de pfc.  

Hem creat una imatge en format gif de 16x16 i l’hem anomenat “pfc_icon.gif”. Hem mogut 

aquesta imatge al directori Products/OfertesPfc/skins/OfertaPfc com es mostra a la Figura 

6.1. 

Per acabar, hem assignat al tipus de contingut “OfertaPfc” el nom de la nova icona. Degut a 

que hem posat la imatge al primer lloc que Plone buscarà, la troba sense problemes. 

Vegeu a la Figura 7.18 la pantalla del ZMI>portal_types>OfertaPfc. 
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Fig. 7.18 Pantalla del ZMI que, entre altres coses, permet canviar la icona d’un tipus de contingut. 

Després de reiniciar Zope, podem veure el resultat del canvi (Figura 7.19). 

 
Fig. 7.19 Resultat de la personalització de la icona per al nou tips de contingut. 
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8. Desplegament de la solució 

Per passar aquest desenvolupament a l’entorn de producció hi ha diverses maneres de fer-

ho [Ref. 17, 18]. 

8.1. Prerequisits 

En tots el casos és altament recomanat que les versions de Zope, Python, Plone i 

Archetypes siguin exactament les mateixes que la utilitzada en el desenvolupament. A 

l’apartat 5.2.1 es detallen les versions utilitzades. També és important copiar la carpeta 

“Products” sencera de la màquina d’origen al servidor de producció. 

8.2. Manualment, seguint les instruccions 

Aquesta és l’opció recomanada per dos motius: 

• No depèn tan fortament de que les configuracions de desenvolupament i producció 

siguin les mateixes. 

• Qui segueixi aquest procediment experimentarà com evoluciona el portal a través 

de les successives personalitzacions, es farà seu el desenvolupament i sabrà on 

dirigir-se per ampliar el desenvolupament. 

Primerament, cal instal.lar el nou producte “oferta de pfc” com s’explica en el capítol 6. A 

continuació es recomana comprovar com es poden gestionar les ofertes amb els formularis 

per defecte que es generen amb els Archetypes.  

D’aquesta manera, es serà conscient de què falta i com es va aconseguint l’objectiu a 

mesura que es van seguint els passos que es descriuen en els capítols 6 i 7. 

8.3. Exportant i important la instància de Plone 

Si es volgués passar el portal a producció en 10 minuts, la manera recomanada seria 

copiar tot el directori “Products” de l’entorn de desenvolupament al servidor de producció i 

exportar la instància de Plone a un fitxer .zexp.  

Per fer-ho, ens hem de situar a l’arrel de ZMI (root folder), seleccionar la instància de Plone 

i prémer el botó “Import/Export” tal com es mostra a la Figura 8.1. 
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El fitxer generat es copia al directori imports/ en el servidor, i s’importa un altre cop des de 

l’arrel de ZMI, també seguint el procediment de la Figura 8.1. 

 
Fig. 8.1 Movent la instància de Plone d’un servidor a un altre. 

8.4. Movent tota la instància de Zope 

Menys recomanat, és moure tota la base de dades de Zope, també coneguda com a Zope 

Object DataBase (ZODB). Aquesta base de dades, a la pràctica és un fitxer anomenat 

Data.fs que acostuma a residir al directori /var. 

Si, tot i les recomanacions, es vol seguir aquest procediment, és necessari que els usuaris 

de Plone de l’entorn de desenvolupament existeixin a l’entorn de producció, que les 

versions del programari d’origen i destinació siguin les mateixes i que la carpeta “Products” 

també sigui idèntica. 

 Aquest procediment és recomanat exclusivament per a còpies de seguretat d’un servidor 

per a ser restaurades un altre cop al mateix servidor, més que per moure 

desenvolupaments d’un servidor a un altre [Ref. 17, 18, 19]. 
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8.5. Programàticament 

Interessant si es pretén desenvolupar un producte d’interès general i es pretén que tingui 

una alta distribució. Tot i així, hem trobat referències que ho desaconsellen [Ref. 17]. 

En el projecte que ens ocupa no val la pena, donat que és un producte que cobreix unes 

necessitats molt específiques.  

Això sí, pensem que seria un excel.lent exercici per aprofundir en el coneixement de les 

interioritats de Plone. Al ser necessari conèixer on i com s’han de desplegar les aparences, 

els workflows, les metadades i les altes personalitzacions realitzades. 
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9. Treballs futurs 

Amb aquest projecte s’ha resolt una necessitat real relativament senzilla. S’ha explotat la 

característica que 1 membre pot ser el propietari de N objectes del tipus “oferta de pfc”, és 

a dir 1 membre� N ofertes. 

Què passaria si, per exemple, volguéssim recollir les sol.licituds o contrapropostes que els 

alumnes fan a una oferta determinada (1 membre� N ofertes � N solicituds)? 

Com modelitzaríem aquestes entitats relacionades amb Plone?  

Tot apunta que la solució passa per afegir al tipus “oferta de pfc” la condició de “contenidor” 

(folderish en la nomenclatura de Plone), doncs el tipus “membre” ja ho és intrínsecament. A 

continuació crear un nou tipus de contingut del tipus “sol.licitud” i definir que en els 

contenidors de tipus “oferta de pfc” només s’hi poden afegir elements del tipus “sol.licitud”. 

Com a exemple podeu examinar el producte FAQ, que fa precisament això [Ref. 8].  

És llavors quan, a l’intentar abordar casos reals més complexos, en els quals apareixen a 

escena diverses entitats relacionades a gestionar amb Plone, quan l’eina ArchGenXML 

pren protagonisme. ArchGenXML és un ploducte de Plone que, a partir de models UML en 

format XMI, genera el codi en Python necessari per a la creació del corresponent producte 

[Ref. 20]. A la documentació asseguren que el producte ja és instal.lable i plenament 

funcional.  

Interessant, no? Algun voluntari? 
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Conclusions 

Podem concloure que el producte Plone ha superat amb nota tots els requeriments 

plantejats i ens ha permès arribar a un resultat molt satisfactori. 

Hem de reconèixer que per començar a personalitzar i desenvolupar sobre Plone és quasi 

imprescindible la lectura de més de 200 pàgines de documentació en anglès abans de que 

les coses comencin a sortir bé. Aquest és el preu.  

Al final del projecte, Plone ens deixa molt bona impressió degut, sobretot, al seu grau de 

maduresa. 

En general, la documentació del producte és molt bona. Ho demostra el fet que el portal ha 

estat desenvolupat sense coneixements previs de Python, Zope, Plone o Archetypes.  

La documentació disponible que parla dels Archetypes és potser la que encara no està a 

l’alçada de la resta, però també el producte és relativament jove i està evolucionant molt de 

pressa. 

Pensem que ha estat un bon exercici d’introducció a les possibilitats de Plone. No ens costa 

imaginar enunciats reals més complexes de resoldre que el plantejat en aquest projecte, 

però també és veritat que Plone dóna més del que se li ha demanat. Considerem que en 

l’estudi de Plone encara hi ha camí a recórrer. En l’apartat de treballs futurs, es proposa 

una via per seguir aprofundint en aquest producte i les seves possibilitats. 
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ANNEX A. Manuals d’usuari 

S’han redactat 3 manuals, un per cada tipus d’usuari del portal. 

Donada la senzillesa d’ús de Plone els manuals són senzills i es troben en format de pàgina 

web de Plone i accessibles pels diferents usuaris del servei. 

A.1. Manual del visitant anònim 

El visitant anònim, és aquell que no està registrat com a membre i té accés al contingut 

publicat. S’espera que el volum de visites que rebi el portal sigui pricipalment dels alumnes 

que busquen un PFC per desenvolupar i és a ells a qui va dirigit principalment el servei. 

En la pàgina d’inici es dóna la benvinguda a l’alumne i se li comunica tot el que se li ofereix 

amb el nou servei.  

La comunicació és molt directa. S’utilitzen punts de separació per remarcar les diferents 

idees, i es ressalten en negreta les paraules claus, per si l’alumne fa una ràpida lectura en 

diagonal. A continuació es redacta en manual: 

 

Benvinguts al servei d'ofertes de PFC! 

Aquest nou servei de la CPL va dirigit a tots aquells estudiants que estan vinculats a la UPC 

i encara no tenen un PFC ! 

 

Com utilitzar aquest servei 

• Com veuràs, el portal es troba dividit en 3 seccions per les que podràs navegar 

mitjançant les 3 pestanyes superiors! 

• També pots utilitzar el cercador, situat a la part superior-dreta del portal. No 

pateixis que si hi és, el trobaràs! 

• Que ja ens vas visitar la setmana passada? doncs consulta la secció de canvis 

recents! 

• Si utilitzes un agregador de feeds, aquí tens el nostre!  
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Aquí hi trobaràs les ofertes de PFC   

• En aquesta secció trobaràs el llistat complert d'ofertes de pfc. 

• Aquestes estan ordenades de manera que les més recents es troben en primer 

lloc.  

Quan estiguis visualitzant una oferta fixa't en 2 detalls: 

• Trobaràs el correu electrònic de l'autor de l’oferta al peu de la pàgina. Posa't en 

contacte! 

• Veuràs una secció de relacionats, on apareixeran les ofertes relacionades amb la 

que tu estàs visualitzant. 

 

També els PFC que ja han estat assignats   

Els projectes més macos són els primers que s'adjudiquen! 

Si veus que l’oferta que a tu et feia gràcia ja no hi és... segurament la trobaràs aquí! 

Qui no corre... vola! 

 

Llistat de PFC's ja desenvolupats   

• Aquí tindrem l'històric de PFCs que tothom podrà consultar.  

• Si teniu curiositat de saber quins PFCs ja s'han fet. 

• Si voleu agafar idees per a definir noves ofertes de PFC. 

En cada un dels PFCs veureu un apartat de resultats on l'alumne o el director del PFC 

deixen informació d'interès, com ara l'enllaç d'on descarregar-se la memòria del projecte, 

l'enllaç d'on descarregar-se el codi font, enllaços a recursos relacionats, informació de 

contacte, etc! 
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A.2. Manual del membre 

Aquest manual també es troba “penjat” al portal en forma de pàgina web de Plone. És 

accessible sols pels membres i l’administrador en forma de pestanya. El seu contingut és el 

següent: 

Aquí hi trobareu les indicacions generals d'utilització del portal des de la vessant del 

membre que proposa ofertes de PFC. Si estàs llegint això és perquè has estat acceptat 

com a membre, així que benvingut! 

1. PREFERÈNCIES PERSONALS 

Podeu canviar les vostres preferències personals accedint a la opció del menú de la Figura 

A2.1.1. 

 
Fig. A2.1.1 Accés a les preferències personals. 

Aquí podreu canviar la vostra clau d'accés al portal, les vostres dades personals i alguna 

opció de configuració personal com el vostre idioma per defecte, o el voste editor de 

contingut preferit. 

 
2. ESPAI DE TREBALL 

El vostre espai de treball és la vostra carpeta, accessible en tot moment en el menú de la 

Figura A2.2.1. 



Desenvolupament d’un servei d'ofertes de PFC amb Plone Pàg. 79 

 

 
Fig. A2.2.1 El vostre espai de treball és "la meva carpeta". 

Des d'aquí creareu les vostres ofertes de pfc, emmagatzemar els esborranys, i també 

l'històric d'ofertes. En la pestanya "continguts" podreu veure tot el llistat de contingut que 

vosaltres heu creat,  amb informació com ara el títol, l'estat en què es troba o la data de 

modificació. 

Aquest és el vostre espai per eliminar, crear i modificar el vostre contingut. 

 

3. CREAR UNA OFERTA DE PFC 

Estant en el voste espai de treball, aneu a l’opció de menú "afegeix un nou element" i 

seleccioneu "oferta de pfc" com es mostra a la Figura A2.3.1. 

 
Fig. A2.3.1 Des de l’espai de treball “la meva carpeta” es poden crear ofertes de pfc. 

Seguidament us apareixerà el formulari en blanc per introduir l’oferta. 

Cada camp ve acompanyat d'una breu descripció, indicant a què es fa referència. Podeu 

anar desant canvis i previsualitzant el resultat que acabarà mostrant-se abans d'enviar la 

sol.licitud d'alta de l’oferta. 
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La pestanya "propietats" és especialment important i ha de ser omplerta en tots els camps 

que convingui. És molt recomanable que com a mínim els camps "paraula clau" i 

"descripció" continguin algun valor.  

En cas de que s'enviï una oferta per a ser publicada, i aquesta no compleixi un mínim de 

qualitat i es detecti que no ha estat ben introduïda, serà retornada per l'administrador i no 

serà visible en portal. 

Si teniu dubtes, consulteu l'apartat 5, on es recullen les preguntes més freqüents. 

 

4. FLUX DE TREBALL (WORKFLOW) 

Quan es crea una nova oferta, aquesta es troba en estat privat. Només la poden veure el 

creador i l'administrador.  

A partir d'aquí es pot fer evolucionar l’oferta segons el diagrama d'estats i transicions de la 

Figura A2.4.1. 

El més destacat és que:  

• Per passar de l'estat "esborrany públic" a "publicat" l’oferta "s'envia" per ser 

aprovada per l'administrador.  

• L'estat important, des del punt de vista del portal, és el de publicat, doncs es 

correspon amb la secció "oferes de pfc".  

• Els estats, també importants, "assignat" i "tancat" es corresponen amb les seccions 

del portal "pfc assignats" i "pfc tancats" respectivament. 
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En vermell les transicions que només pot fer l'administrador 

Fig. A2.4.1 Cicle de vida (també anomenat flux de treball o workflow) d'una oferta de pfc. 

Si teniu dubtes, consulteu l'apartat 5, on es recullen les preguntes més freqüents. 

 
5. PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 

1. Com és que en el llistat d'ofertes no hi apareix la descripció de la meva oferta?  

La "descripció breu" que esperes veure als llistats és una metadada i la pots editar en la 

pestanya "propietats" de la teva oferta. 

2. Per què no puc editar la meva oferta? o només em deixa editar certs camps? 

Segons l'estat de revisió en què es troba una oferta (esborrany públic, publicat, assignat, 

tancat) el comportament de l’oferta canvia per ajustar-se al diagrama de flux de treball que 

ha estat definit per aquest tipus de contingut (veure fig.1). En resum: si vols editar camps 

de l’oferta que en l'estat actual no et permet, segueix els passos:  

• Retira l’oferta.  

• Fes les modificacions dels camps i les metadades que vulguis.  

• Envia l’oferta perquè sigui validada de nou. 
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3. Per què serveix assignar paraules clau a una oferta en la pestanya "propietats”?  

Les paraules clau que hi apareixen són la classificació que proposa l’ACM per a continguts 

relacionats amb la informàtica i permet categoritzar els diferents continguts publicats. 

D'aquesta manera, mitjançant aquesta classificació és possible suggerir al visitant un 

conjunt de continguts relacionats amb el que està visualitzant en cada moment. 

4. On puc especificar la titulació o la intensificació a qui va dirigida la meva oferta?  

Aquesta informació, entre d'altra, és convenient posar-la en el perfil de l'estudiant. 

 

A.3. Manual de l’administrador 

Aquest manual només és accessible per l’administrador en forma de pestanya. Pretén 

resumir les tasques que l’administrador realitzarà pel que fa a la supervisió del contingut. 

1. SUPERVISIÓ DE CONTINGUT 

L’administrador és qui s’encarrega de supervisar que les ofertes que els membres envien 

per ser publicades estiguin omplertes correctament segons els criteris que s’hagin definit 

com a vàlids. 

Per altra banda, les sol.licituds d’alta dels nous membres també han de ser aprovades per 

l’administrador. 

Ambdues sol.licituds queden en una cua anomenada “llista de revisió” com es pot apreciar 

a la Figura A3.1.1. 
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Fig. A3.1.1 Llista de revisió d’elements que són enviats per ser validats per l’administrador. 

Veient els elements de la “llista de revisió” podem veure si es tracta d’una oferta de PFC o 

d’un nou membre, així com la data de modificació de l’element. L’administrador pot accedir 

a cada element per examinar-ne el contingut amb deteniment, fer alguna modificació si 

s’escau, etc. Finalment  pot decidir “publicar” o “rebutjar” l’element segons superi o no la 

revisió. 

2. ADMINISTRACIÓ DE PLONE 

Són moltes, les tasques que podrà realitzar l’administrador del portal. Algunes directament 

relacionades amb el funcionament del portal com ara: 

• Reestabliment de “claus de pas” dels membres que no la recorden.  

• Reestabliment dels comptadors de visites de les ofertes. 

que es faran editant, en cada cas, l'element que es vulgui modificar, canviant l'atribut que 

es vol reestablir. 

També és previsible que l’administrador rebi consultes de membres que tenen algun dubte, 

etc. Es pressuposa que l’administrador ha de conèixer el manual del membre per “convidar” 

als membres a que se’l llegeixin. Si certa consulta es repeteix de manera sistemàtica, 

l’administrador és l’encarregat d’ampliar el manual dels membres o la seció de “reguntes 

més freqüents”. 
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Les tasques d’administració de Plone de caràcter més general no es recullen en el present 

manual. A continuació es proposen els següents enllaços com a recomanats per trobar tota 

la documentació que es pot necessitar: 

Guia definitiva de Plone 

Més documentació de Plone 
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ANNEX B. Taula comparativa de CMS 

B.1. Els candidats 

El que fa que hagin estat aquests els candidats a comparar-se amb Plone no és altre que 

són els més ben posicionats en el rànking general. Tots ells tenen lllicència GNU-GPL. 

B.2. Taula comparativa de CMS 

La taula comparativa adjunta ha estat descarregada de http://www.cmsmatrix.org el dia 20 

de gener de 2006. 

  

Product Mambo 4.5.3 Plone 2.1.1 TYPO3 3.8.1 WebGUI 6.8 

Last Updated 12/ 4/2005 12/ 1/2005 11/24/2005 12/ 5/2005 

System Requirements Mambo Plone TYPO3 WebGUI 

Application Server  PHP 4.1.2+  Zope  PHP 4.1.2+  mod_perl  

Approximate Cost  Free  Free  Free  Free  

Database  MySQL  Zope  MySQL  MySQL  

License  GNU GPL  GNU GPL  GNU GPL  GNU GPL  

Operating System  Any  Any  Any  Any  

Programming Language  PHP  Python  PHP  Perl  

Root Access  Yes  No  No  Yes  

Shell Access  Yes  No  No  Yes  

Web Server  

Apache, IIS, any PHP 

enabled web server, 

but Apache 

Apache, IIS, Zope  Apache, IIS  Apache  
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Recommended  

Security Mambo Plone TYPO3 WebGUI 

Audit Trail  No  Yes  Yes  Yes  

Captcha  No  No  Free Add On  Yes  

Content Approval  Yes  Yes  Yes  Limited  

Email Verification  Yes  Limited  Yes  Yes  

Granular Privileges  Yes  Yes  Yes  Yes  

Kerberos Authentication  No  Free Add On  No  Free Add On  

LDAP Authentication  Yes  Free Add On  Free Add On  Yes  

Login History  Free Add On  Free Add On  Yes  Yes  

NIS Authentication  No  Free Add On  No  Free Add On  

NTLM Authentication  No  Yes  Free Add On  Free Add On  

Pluggable Authentication  Yes  Yes  Free Add On  Yes  

Problem Notification  No  No  No  Yes  

Sandbox  No  Yes  Yes  Yes  

Session Management  Limited  Free Add On  Yes  Yes  

SMB Authentication  No  Free Add On  Free Add On  Free Add On  

SSL Compatible  No  Yes  Yes  Yes  

SSL Logins  No  No  Yes  Yes  

SSL Pages  No  No  Free Add On  Yes  

Versioning  Limited  Yes  Yes  Yes  

Support Mambo Plone TYPO3 WebGUI 

Certification Program  No  No  No  No  
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Code Skeletons     Yes  

Commercial Manuals  Yes  Yes  Yes  Yes  

Commercial Support  Yes  Yes  Yes  Yes  

Commercial Training  Yes  Yes  Yes  Yes  

Developer Community  Yes  Yes  Yes  Yes  

Online Help  Yes  No  Yes  Yes  

Pluggable API  Yes  Yes  Yes  Yes  

Professional Hosting  Yes  Yes  Yes  Yes  

Professional Services  Yes  Yes  Yes  Yes  

Public Forum  Yes  Yes  Yes  Yes  

Public Mailing List  Yes  Yes  Yes  Yes  

Test Framework     Yes  

Third-Party Developers  Yes  Yes  Yes  Yes  

Users Conference  Yes  Yes  Yes  Yes  

Ease of Use Mambo Plone TYPO3 WebGUI 

Drag-N-Drop Content  No  Free Add On  Free Add On  Yes  

Email To Discussion  No  Free Add On  Free Add On  No  

Friendly URLs  Yes  Yes  Yes  Yes  

Image Resizing  No  Free Add On  Yes  Yes  

Macro Language  Yes  Yes  Yes  Yes  

Mass Upload  No  Yes  No  Yes  

Prototyping  No  No  No  Yes  

Server Page Language  Yes  Yes  Yes  Free Add On  
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Spell Checker  No  Free Add On  Free Add On  Limited  

Style Wizard     Yes  

Subscriptions  No  No  Free Add On  Yes  

Template Language  Yes  Yes  Yes  Yes  

UI Levels  Yes  Yes  Yes  Yes  

Undo  Yes  Yes  Yes  Yes  

WYSIWYG Editor  Yes  Yes  Yes  Yes  

Zip Archives     Yes  

Performance Mambo Plone TYPO3 WebGUI 

Advanced Caching  Yes  Yes  Yes  Yes  

Database Replication  No  Costs Extra  No  Yes  

Load Balancing  No  Yes  No  Yes  

Page Caching  Yes  Yes  Yes  Yes  

Static Content Export  No  Free Add On  Free Add On  Yes  

Management Mambo Plone TYPO3 WebGUI 

Advertising Management  Yes  Free Add On  Free Add On  No  

Asset Management  Yes  Yes  Yes  Yes  

Clipboard  No  Yes  Yes  Yes  

Content Scheduling  Yes  Yes  Yes  Yes  

Content Staging  No  Free Add On  Free Add On  No  

Inline Administration  Yes  Yes  Yes  Yes  

Online Administration  Yes  Yes  Yes  Yes  

Package Deployment  Yes  Yes  Yes  Yes  
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Sub-sites / Roots  No  Yes  Yes  Yes  

Themes / Skins  Yes  Yes  Yes  Yes  

Trash  Yes  Free Add On  Free Add On  Yes  

Web Statistics  Yes  Free Add On  Free Add On  Yes  

Web-based Style/Template 

Management  
Yes  Yes  Yes  Yes  

Web-based Translation 

Management  
Yes  Free Add On  Yes  Free Add On  

Workflow Engine  No  Yes  Limited  No  

Interoperability Mambo Plone TYPO3 WebGUI 

Content Syndication (RSS)  Yes  Yes  Yes  Limited  

FTP Support  No  Yes  Yes  No  

UTF-8 Support  No  Yes  Yes  Yes  

WAI Compliant  Limited  Yes  Free Add On  Yes  

WebDAV Support  No  Yes  No  No  

XHTML Compliant  Yes  Yes  Yes  Yes  

Flexibility Mambo Plone TYPO3 WebGUI 

CGI-mode Support  No  Free Add On  Yes  Yes  

Content Reuse  Limited  Yes  Yes  Yes  

Extensible User Profiles  Free Add On  Yes  Free Add On  Yes  

Interface Localization  Yes  Yes  Yes  Free Add On  

Metadata  Yes  Yes  Yes  Yes  

Multi-lingual Content  Free Add On  Free Add On  Yes  Yes  

Multi-lingual Content Integration  Free Add On  Free Add On  Yes  No  
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Multi-Site Deployment  Free Add On  Yes  Yes  Yes  

URL Rewriting  Yes  Yes  Yes  Yes  

Wiki Aware  Limited  Free Add On  Free Add On  Limited  

Built-in Applications Mambo Plone TYPO3 WebGUI 

Blog  Yes  Yes  Free Add On  Yes  

Chat  Free Add On  Free Add On  Free Add On  Free Add On  

Classifieds  Free Add On  No  Free Add On  Yes  

Contact Management  Yes  Free Add On  Free Add On  Free Add On  

Data Entry  Free Add On  Free Add On  Limited  Yes  

Database Reports  Free Add On  Limited  Free Add On  Yes  

Discussion / Forum  Free Add On  Yes  Free Add On  Yes  

Document Management  Free Add On  Yes  No  Limited  

Events Calendar  Free Add On  Yes  Free Add On  Yes  

Expense Reports  No  No  Free Add On  No  

FAQ Management  Yes  Free Add On  Free Add On  Yes  

File Distribution  Free Add On  Yes  Free Add On  Yes  

Graphs and Charts  Free Add On  No  Free Add On  Free Add On  

Groupware  Free Add On  Free Add On  No  No  

Guest Book  Free Add On  Free Add On  Free Add On  Yes  

Help Desk / Bug Reporting  Free Add On  Free Add On  Free Add On  No  

HTTP Proxy  No  No  No  Yes  

In/Out Board  No  No  No  Yes  

Job Postings  Free Add On  No  Free Add On  Yes  
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Link Management  Yes  Free Add On  Free Add On  Yes  

Mail Form  Yes  Free Add On  Yes  Yes  

Matrix     Yes  

My Page / Dashboard  No  Limited  Free Add On  Yes  

Newsletter  Free Add On  Free Add On  Yes  Yes  

Photo Gallery  Free Add On  Free Add On  Yes  Yes  

Polls  Yes  Free Add On  Free Add On  Yes  

Product Management  Free Add On  Yes  Free Add On  Yes  

Project Tracking  Free Add On  Free Add On  Free Add On  Free Add On  

Search Engine  Yes  Yes  Free Add On  Yes  

Site Map  Free Add On  Free Add On  Yes  Yes  

Stock Quotes     Yes  

Surveys  Free Add On  Costs Extra  Free Add On  Yes  

Syndicated Content (RSS)  Yes  Free Add On  Free Add On  Yes  

Tests / Quizzes  Free Add On  Free Add On  Free Add On  Yes  

Time Tracking  No  No  Free Add On  Free Add On  

User Contributions  Yes  Yes  Yes  Yes  

Weather     Yes  

Web Services Front End  No  No  Free Add On  Yes  

Commerce Mambo Plone TYPO3 WebGUI 

Affiliate Tracking  No  No  Free Add On  No  

Inventory Management  No  No  Free Add On  No  

Pluggable Payments  No  Free Add On  Free Add On  Yes  
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Pluggable Shipping  No  Free Add On  No  Yes  

Pluggable Tax  No  Free Add On  No  No  

Point of Sale  No  No  No  No  

Shopping Cart  Free Add On  Free Add On  Free Add On  Yes  

Subscriptions  No  No  No  Yes  

Wish Lists  No  No  Free Add On  No  

Taula B.1 Taula comparativa de CMS. 
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ANNEX C. Estudi econòmic 

Aquest estudi econòmic no analitzarà els costos de posada en producció ni els costos 

d’explotació de la solució proposada, ja que es  troben fora de l’abast del projecte. 

Es tracta d’una simulació en què els conceptes imputables al projecte passen a ser  els 

conceptes facturables. Ho facturaria una empresa de consultoria als preus que podem 

trobar al mercat. 

A continuació (Figura C.1 i Figura C.2) es detallen els conceptes imputables al 

desenvolupament del projecte: 

C.1. Serveis 

Concepte Preu (€/h) Quantitat (h) Total

Consultoria 65 190 12.350 €

Anàlisi i programació 55 210 11.550 €

Disseny gràfic 30 15 450 €

Confecció manuals d'usuari 45 45 2.025 €

Confecció de la Memòria 55 85 4.675 €

TOTAL 31.050 €  
Taula C.1 Serveis facturables. Preus sense IVA 

C.2. Altres despeses 

Concepte Total

Amortització (durant 4,5 mesos) portàtil de 1.300€ (amortitzable a 48 mesos) 122 €

Papereria memòria PFC 80 €

Desplaçaments 65 €

Dietes 70 €

Material fungible, electricitat, connexió internet i altres 10 €

TOTAL 347 €  
Taula C.2 Altes despeses imputables al desenvolupament del projecte. Preus sense IVA 



Desenvolupament d’un servei d'ofertes de PFC amb Plone Pàg. 95 

 



Pàg. 96  Memòria 

 

ANNEX D. Estudi d’impacte ambiental 

Els projectes d’avui en dia s’han de plantejar i executar des de l’òptica del respecte pel medi 

ambient. A la pràctica, acostuma a ser la norma vigent la que marca els límits, a no ser que 

els requeriments del client que demanda el projecte siguin encara més restrictius. 

Els projectes respectuosos amb el medi ambient són aquells que tenen un impacte mínim, 

nul o, perquè no, positiu vers el medi ambient. 

Doncs bé, els projectes de software en general, i aquest projecte de final de carrera en 

particular, es troben dins d’aquest grup. 

L’impacte ambiental que ha tingut aquest projecte ha estat el següent: 

• 13,53 litres de carburant super95: 18 desplaçaments amb una moto de 125 cc. 

Trajecte de 22 Km (70% carretera i 30% ciutat).  

Distància (Km) tipus Consum (litres/100Km) Litres
275 carretera 3,4 9,35
110 ciutat 3,8 4,18

TOTAL 13,53  
Taula D.1 Consum en litres (carburant Super 95) imputable al projecte. 

• 5 CD gravables: amb els corresponents envoltoris per a l’entrega del projecte. 

• 160 fulls de paper reciclat: Impressió de les memòries, les tapes, els fulls 

d’enregistrament i altres proves d’impressió. 

• 125 kwh d’electricitat: portàtil de 250 W durant 500 h de funcionament. 


