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Resum 

Aquesta memòria constitueix el Treball de Fi de Grau indicat al títol i descriu els diferents aspectes de 

gestió d'un projecte consistent en desenvolupar l'eina per migrar els mòduls principals d'una base de 

dades d'Odoo de la versió 13 a la 14 i l'explicació teòrica sobre una base de dades real, des de la seva 

justificació, abast, procediments, planificació, estudi econòmic, resultats o aprenentatges. 

Aquest projecte seria l'objecte del servei que, una empresa especialitzada en aquesta eina, oferiria 

a una altra que tingués la necessitat d'actualització i considera fonamental la relació estreta entre 

empresa que ofereix el servei i el seu client per tal de maximitzar el benefici per a ambdues parts. Per 

tant, es porta a terme per a una empresa que té com a finalitat precisament el foment de l'ús d'aquesta 

eina i, per tant, és important que la base de dades estigui plenament actualitzada i amb les últimes 

funcionalitats disponibles, en concret, la base de dades de l'empresa Odoo Community Association, 

més coneguda com l’OCA. Aquest projecte redacta el procés, les eines i els coneixements necessaris 

per migrar mitjançant OpenUpgrade. La migració en l'àmbit d'Odoo consisteix a agafar una base de 

dades en una versió anterior i actualitzar-la perquè tingui les últimes funcionalitats de la plataforma. 

Odoo és una plataforma modular de planificació de recursos empresarials o ERP i gestió basada 

en la relació amb els clients o CRM, coneguda per la seva facilitat d'ús i el fet de tractar-se d'un 

programari lliure. D'altra banda, l’OCA és una organització sense ànim de lucre que té l'objectiu de 

promoure i escampar l'ús d'Odoo i donar suport al desenvolupament cooperatiu de les diverses 

característiques de la plataforma. Finalment, OpenUpgrade és un projecte de l’OCA que consisteix a 

crear una eina mitjançant la qual es pugui actualitzar qualsevol base de dades a les versions més actuals 

d'Odoo. 

Per a dur a terme el projecte, el primer pas és familiaritzar-se amb l'Odoo, tant a nivell 

d'interfície d'usuari o front-end, com a nivell d'entendre com està programat o back-end. En segon lloc, 

cal entendre com funciona l'OpenUpgrade i quin és el procés de creació dels arxius de migració que 

ens permeten actualitzar la base de dades a la versió desitjada. Finalment, cal crear aquests arxius i 

posar-los a prova. Tot aquest procés s'ha de fer en el menor temps possible i sense pèrdua de dades, ja 

que tota la migració es fa a la vegada i una empresa o institució ha d'estar el mínim temps possible 

sense disposar del seu software d'ERP. 
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1. Glossari 

CRM: De l’anglès Customer Relationship Management, és un software destinat a gestionar la 

informació dels clientes d’empreses o altres tipus d’organització. 

ERP: De l’anglès Enterprise Resource Planing, en l’àmbit dels sistemes informàtics és el conjunt 

d’eines destinats a la planificació de recursos empresarials. N’és un exemple Odoo. 

Hardware: És la part física, tangible, d’un sistema informàtic. 

IDE: De l’anglès Integrated Development Enviroment, és una eina informàtica que permet el 

desenvolupament de programari de forma còmoda i ràpida. 

Local: És l’adjectiu per especificar que un arxiu o repositori es troba allotjat en el disc dur de 

l’ordinador del desenvolupador. 

Remot: És l’adjectiu per especificar que un arxiu o repositori es troba allotjat a internet o qualsevol 

altre xarxa. 

Repositori: Instal·lació virtual on s’emmagatzema el codi d’un programa qualsevol i des d’on es pot 

distribuir. 

Script: Sinònim d’arxiu, que conté codi de programació.  

Software: En català programari, és el conjunt de programes informàtics, procediments i documentació 

que fan alguna tasca en un ordinador. 

Aquest segon apartat del glossari està destinat a definir la nomenclatura que s’usa per a models, taules i 

mòduls d’Odoo, un cop el lector ha arribat a l’apartat on s’explica Odoo, l’apartat 7. 

Quan s’usa un punt (.) per separar el nom d’un objecte, s’està referint a un model, és a dir, la forma que 

té Odoo de definir un objecte. Quan el nom se separa amb una barra Baixa (_) s’està identificant la 

taula a la base de dades. Finalment, quan es parla del mòdul, aquest normalment només té un nom 

sense espais i s’especifica en tot moment utilitzant anterior al nom del model o mòdul aquestes 

mateixes paraules. 

Mòdul → Mòdul Account 

Model → res.partner 

Taula a la base de dades  → res_partner 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Odoo és una plataforma de programari obert modular, en la qual milers de persones arreu del món 

col·laboren diàriament per afegir noves característiques i millorar les existents, per a fer-les més fàcils 

d'usar i/o arreglar els errors que es va trobant la comunitat des de 2005. Per aquest motiu, és una 

plataforma que evoluciona constantment i a un ritme elevat, que va llençant versions noves gairebé 

cada any. Tot i que no és obligatori, les empreses van actualitzant la versió de la seva base de dades i 

tenen dues opcions: contractar aquest servei a tercers, anomenats partners d'Odoo, que efectuen la 

migració o fer servir el servei de migracions que ofereix l'Odoo amb el "pack Enterprise", que amplia 

el rang d'aplicacions disponibles i ofereix suport d'aquest tipus. 

2.2. Motivació 

Quan les empreses que usen l'Odoo opten per fer servir el servei del mateix Odoo per actualitzar les 

seves bases de dades. Aquest els hi dona uns terminis massa elevats, incerts i confusos, fet que afecta la 

productivitat de l'empresa, que no pot organitzar-se amb exactitud el moment de parar i instal·lar la 

nova versió amb tot el que implica. A més a més, un cop enviada la base de dades a Odoo, aquesta es 

retorna sense indicar els canvis que han afectat a la plataforma, creant una espècie de núvol negre al 

voltant del procés de migració. És d'aquí d'on neix la motivació d'aquest projecte, que es comparteix 

amb el dels membres de l’OCA que participen activament al projecte OpenUpgrade, una eina de 

programari lliure, desenvolupada per la comunitat de partners d'Odoo, que té com a objectiu oferir un 

servei de migracions més transparent i eficaç. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Aquest projecte té dos objectius principals. 

El primer objectiu és el de ser capaç de migrar una base de dades d'un sistema Odoo en versió 

13 a la versió més actual, la versió 14. En concret s'usa per a l'estudi la base de dades de la Odoo 

Community Association, que durant la memòria s'observa com juga un paper dual en aquest procés. 

Aquest objectiu a més a més, engloba tot el procés de migració que permet a l'autor analitzar i entendre 

el funcionament de la plataforma i de quina forma està programada. 

El segon objectiu va relacionat amb el primer i és que es tracta de ser capaç d'entendre i 

desenvolupar l'eina que farà possible una part d'aquesta migració. Aquesta eina s'anomena 

OpenUpgrade i pertany a la mateixa Odoo Community Association. 

Aquest projecte és el pas previ a la migració de bases de dades per a empreses més grans i en 

versions anteriors a la 13, ja que permet a l'autor de la memòria usar una base de dades de dimensions 

més reduïdes per poder aprendre, entendre i especialitzar-se en Odoo i OpenUpgrade tant a nivell 

funcional com a nivell tècnic. 

Els objectius secundaris d'aquesta memòria són els següents. 

En primer lloc, familiaritzar-se amb l'entorn dels ERP i els CRM, en concret, amb Odoo, ja que 

proporciona un model de codi obert i col·laboratiu interessant per l'autor. 

En segon lloc, permetre a l'autor aprofundir els seus coneixements en Python i poder aprendre 

nous llenguatges de programació, com poden ser SQL i XML. 

Finalment, l'objectiu de ser capaç de ser una persona eficient i útil per a l'empresa on es troba 

actualment en pràctiques extracurriculars i en la que desenvolupa aquest projecte. 

 

 

 

 



Pág. 16  Memòria 

 

3.2. Abast del projecte 

En aquest apartat es defineixen els límits dels aspectes que es tracten a la memòria i fins a quin punt 

s'aprofundeix en aquests. 

Sent conscients que el procés de migració inclou el desenvolupament d'una eina molt concreta, 

cal primer la redacció de tots els conceptes necessaris per a entendre el procés de migració final. Amb 

relació a això, s'estudia l'ecosistema d'Odoo i els seus aspectes tècnics claus. Això permet al lector 

introduir-se en l'entorn dels ERP de programari lliure i l'estructura interna d'un sistema Odoo. 

Pel que fa a la mateixa migració, el desenvolupament de l'eina OpenUpgrade s'estudia des dels 

seus aspectes claus fins al desenvolupament d'un exemple, que permet entendre de forma general com 

es desenvoluparà la resta de l'eina a un lector poc familiaritzat amb aquest entorn. Com Odoo i 

l'OpenUpgrade són projectes col·laboratius de codi obert, l'autor de la memòria no és l'encarregat de 

desenvolupar tot el codi necessari per a una migració, sinó que col·labora en el desenvolupament. En 

concret, la feina de l'autor ha estat la d'arrencar el desenvolupament dels primers mòduls, que són els 

necessaris per seguir amb el desenvolupament de la resta, que depenen d'aquests primers. 

L'OpenUpgrade no permet migrar una base de dades al complet sinó que només una sèrie de mòduls 

dels quals es parla a l'apartat 8.2.1. És per això que aquesta memòria, seguint el segon objectiu 

principal, només se centra en el desenvolupament de l'eina que migra els mòduls propis d'Odoo i 

considera com a desenvolupats els arxius que migren les dades de la resta de mòduls. Finalment es 

parla del procés de migració d'una base de dades, des de l'anàlisi inicial en la versió d'origen, la 13, fins 

a l'entrega al client de la base de dades en versió 14, tot de forma teòrica, ja que el desenvolupament al 

100% de l'OpenUpgrade té una data objectiu major al temps d'entrega d'aquesta memòria. 

En resum, aquesta memòria tracta i aprofundeix en els aspectes claus d'Odoo, la Odoo 

Community Association i la seva eina OpenUpgrade per tal que un lector amb coneixements bàsics 

d'informàtica, sobretot de Python, pugui entendre com funciona el procés de migrar una base de dades 

d'un sistema Odoo de la versió 13 a la 14 mitjançant l'eina OpenUpgrade. 
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4. Descripció del client 

El client que requereix una migració a la versió més actual de la seva base de dades és la Odoo 

Community Association, més coneguda com l’OCA dins l'entorn d'Odoo. Aquesta és una organització 

sense ànim de lucre, localitzada a Suïssa, que té l'objectiu de promoure l'ús generalitzat d'Odoo i oferir 

suport al model col·laboratiu de desenvolupament de les característiques d'Odoo. 

Aquesta organització té una relació amb Odoo des de dos punts de vista. El primer és, com 

esmenten al seu objectiu, el d'entitat col·laboradora amb Odoo. Ofereix una gran varietat de 

funcionalitats que complementen i amplien les presents a Odoo. L'altre punt de vista és el d'usuari 

d'Odoo, és a dir, per a la gestió de la pròpia OCA es fa servir una base de dades d'Odoo. 

Un altre factor important de l’OCA és el fet que proporciona l'eina que s'usa en aquest treball per 

efectuar la migració, és a dir, l'OpenUpgrade (apartat 8.2.1). Tot i proporcionar l'eina, no té les 

capacitats tècniques per efectuar-se la migració, fet que implica la necessitat de trobar una entitat amb 

aquestes capacitats. 

 

 

 

 

  

Figura 1. Logotip de la Odoo Community Association extret de [1] 
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5. Descripció del problema 

Les raons principals per les quals l’empresa client vol fer la migració descrita en aquesta memòria i, 

per tant, els problemes que pretén resoldre són les descrites a continuació: 

• El client té actualment la seva base de dades en versió 13 una versió desfasada, amb limitació 

de funcionalitats i errors de productivitat. La versió 14 resol aquestes limitacions i ajuda al 

client a augmentar la seva productivitat. 

• Tot i que Odoo ofereix un servei de migracions més econòmic, aquest és lent, poc transparent, 

amb uns terminis de lliurament poc definits i no permet la migració de mòduls personalitzats. 

El servei que ofereix l’empresa especialitzada i que es descriu en aquest projecte, és molt més 

adient a les necessitats específiques dels clients, oferint també més confiança i tracte directe. 

D’altra banda, l’entitat que realitza la migració, on està inclòs l’autor de la memòria, ha de resoldre el 

següent problema:  

• Per poder oferir un servei satisfactori al client, es fa servir una eina anomenada OpenUpgrade, 

que conté els arxius per migrar el 93% [2] dels mòduls d'Odoo core (apartat 7.3) d’una base de 

dades fins a la versió 13, però per a la migració a versions posteriors, requerit pel client, s’han 

de desenvolupar nous arxius no existents en aquest moment. Aquest projecte descriu, també, 

aquest desenvolupament. 
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6. Servei que s’ofereix  

Quan el client presenta el problema a una consultoria el servei que s'ofereix normalment és el de 

migració i posterior suport tècnic. Això és degut al fet que una migració pot produir canvis en algunes 

dades poc utilitzades que acabin provocant un mal funcionament de la base de dades en ocasions 

concretes. Gràcies a aquest suport, es garanteix la resolució de problemes posteriors a la migració. 

En aquesta memòria es redacta el servei de migració, tot i que es contempla l'etapa de suport, que 

va lligada a la migració de forma estreta. 

Addicionalment es poden oferir serveis de suport a llarg termini i posteriors migracions, tot i que 

no es tracta en aquesta memòria. 

Les tasques que es duen a terme segons el servei que s'ofereix són: 

• Migració dels mòduls 

• Creació dels scripts de migració d’OpenUpgrade 

• Revisió tècnica de la base de dades 

• Migració de la base de dades 

• Resolució dels problemes de la migració 

• Anàlisi funcional de la base de dades migrada 

• Validació i procés de suport intensiu 

 

 



Pág. 20  Memòria 

 

7. Odoo 

A les següents pàgines s'expliquen els aspectes principals de la plataforma Odoo, incloent-hi una 

definició general i la seva estructura a nivell visual i de programació. Aquesta explicació detallada és 

fonamental, ja que per entendre el procés de migració d'una base de dades primer cal familiaritzar-se 

amb els aspectes que componen el seu software d'ERP, el seu ecosistema i el seu funcionament. 

7.1. Què és Odoo 

Odoo és una plataforma modular de gestió i planificació de recursos empresarials (o ERP). Està basada 

en la relació amb els clients (o CRM) i és coneguda per la seva facilitat d’ús i el fet de tractar-se d’un 

programari lliure. Aquesta plataforma està destinada a la digitalització dels processos de petites i 

mitjanes empreses, substituint programes com Excel o les factures en paper a favor d’una única 

plataforma multifuncional. Actualment es troba a la seva versió 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Logotip d'Odoo extret de [3] 
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7.2. Aspectes claus d’Odoo 

De la definició anterior es destaquen dos aspectes clau: el primer és que ens trobem davant un 

programari lliure i la segona és el fet que sigui modular. 

Programari lliure: 

• És un model de desenvolupament de software que es basa en la col·laboració oberta, és a dir, 

qualsevol usuari de la xarxa té accés a la forma en la qual es programa aquest software, 

normalment de forma gratuïta. 

• Avantatges: El seu abast és molt major que un programari privat i, per tant, molta més gent, 

amb idees de tot tipus, poden aportar-les sense gaires restriccions, ajudant a la ràpida evolució 

del programari. 

• Inconvenients: El primer de tots és la propietat intel·lectual. Si bé és cert que el programari 

d'Odoo té la major part del codi protegit amb la seva llicència, qualsevol persona pot veure de 

quina forma certa funcionalitat està programada i aprofitar-se per al seu propi benefici. També 

trobem el fet que oferir suport tècnic és molt més complicat, ja que molts cops la solució no ve 

definida per la mateixa empresa, Odoo en aquest cas, sinó que en molts casos ha d'exposar el 

problema a la comunitat i esperar que algú ho solucioni. Finalment, si un programari obert no 

compta amb el suport d'una comunitat, pot quedar en desús. 

En aquest cas, Odoo disposa d’un repositori a GitHub on qualsevol usuari pot proposar canvis, 

millores o idees al seu codi font seguint un format establert. Més endavant s’aprofundirà en 

aquest aspecte. 

Modularitat:  

• No hi ha dues empreses iguals, per tant, mentre més capacitat d'adaptació tingui l'eina de gestió 

que es vulgui utilitzar, es pot fer arribar a moltes més empreses. 

• Odoo permet instal·lar mòduls  a la base de dades que afegeixen noves funcionalitats, que són 

capaces d’integrar-se amb les ja existents. Això fa que no calgui tenir tots els mòduls instal·lats 

en un primer moment, només els necessaris, i que no calgui accedir directament als nous 

mòduls sinó que es poden veure els canvis dins els mòduls ja existents. 

La combinació d’aquests dos aspectes claus fa que Odoo sigui una plataforma que s’adapta 

totalment a l’empresa que la fa servir, el que li dona una clara avantatge competitiva. 
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7.3. L’ecosistema Odoo 

En un programari de les característiques d'Odoo, és important no només crear un bon software per a 

l'usuari final, sinó que cal desenvolupar també unes eines per a motivar i estendre el seu ús. Tot aquest 

conjunt forma l'ecosistema Odoo.  

 

Es tracten en concret els quatre components que, de dins a fora, composen l’ecosistema: 

• Odoo Core: L'Odoo Core, com el seu nom indica, compon aquelles funcionalitats més 

bàsiques d'Odoo i és la base de la resta de mòduls i aplicacions. L'accés al codi és lliure, gràcies 

a la llicència GNU LGPL que permet la seva modificació i extensió. Posteriorment es poden 

aplicar llicències més restrictives. 

Aquest codi forma part de l'anomenat Odoo Community Edition [5], que no té suport oficial 

d´Odoo tot i ser gestionat i distribuït per ells, però que està en constant desenvolupament i 

millora gràcies a una activa comunitat. 

• Odoo Enterprise: L’Odoo Enterprise correspon a la versió de pagament també desenvolupada, 

gestionada i distribuïda per Odoo S.A. En aquesta capa de l’ecosistema s’afegeix a l’Odoo 

Core funcionalitats més avançades, totes elles amb un previ pagament de subscripció. Això es 

coneix com a Odoo Enterprise Edition [5] i compta amb suport oficial, a més de serveis de 

migracions de bases de dades, entre d’altres. El codi és accessible a través de GitHub però 

aquest cop de forma privada. 

• Odoo Community Association (OCA): De la mateixa forma que la versió Enterprise, l’OCA 

proporciona una àmplia quantitat de mòduls que afegeixen tota mena de funcionalitats i 

amplien les existents. L’OCA està formada per empreses i contribuïdors independents que 

Figura 3. Ecosistema d'Odoo [4] 
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tenen interès en el desenvolupament d'Odoo. Per formar part d'aquesta associació cal signar un 

acord de col·laboració i fer un pagament. D'aquesta forma es pot usar lliurement el codi que 

terceres persones han aportat, respectant les llicències, a canvi d'aportar una part del teu temps 

a la millora de característiques existents i l'aportació de noves funcionalitats. 

Aquestes llicències són igual o més restrictives que la GNU LGPL de l'Odoo Core i asseguren 

que la distribució i modificació d'aquest codi es fan sota unes condicions en concret. 

Es veu doncs que aquesta és la primera capa que no és gestionada per Odoo S.A. i, per tant, 

tampoc compta amb suport oficial. 

En aquesta memòria es tracta a l’OCA com a usuari d'Odoo, però també com a empresa que 

ofereix un servei a altres usuaris d'Odoo. Per evitar la barreja de conceptes, en aquest apartat 

s'ha tractat a l’OCA de la segona forma. 

• Customer Code: Per últim es troba aquesta quarta capa, que afegeix noves funcionalitats que es 

creen per ser destinades a la seva venda i que poden respondre a dues situacions generals: 

o Una empresa necessitaria adaptar una de les funcionalitats existents a la seva entitat 

amb configuracions molt específiques. És llavors quan contracta aquest servei a una 

empresa o a un desenvolupador especialitzats en Odoo. 

o S'ofereix una funcionalitat que no existeix en cap de les capes anteriors i que pot ser 

d'interès per potencials clients que comprarien aquest codi. 

Odoo permet la distribució d’aquest codi i ofereix gran quantitat d’aplicacions d’aquest tipus en 

la seva tenda Odoo Apps Store, Figura 4. 

Figura 4. Captura de la tenda d'Odoo. Extreta de [6] 
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7.4. L’arquitectura d’Odoo 

La plataforma d'Odoo té una estructura interna que li permet ser un sistema funcional. Aquesta 

arquitectura configura des de la part més fonamental d'una base de dades, fins a la interfície que 

observa l'usuari final, que en la gran part dels casos no és un usuari expert en programació. A més a 

més, la definició d'una arquitectura adequa i possibilita les entitats externes a Odoo a aportar els seus 

desenvolupaments compatibles amb l'Odoo més bàsic, l'Odoo Core. 

Aquesta arquitectura també ajuda a entendre com està programat un mòdul i quina és la seva 

estructura, que segueix una formació per capes (Figura 5) que es detallen a continuació: 

• Base de dades: A nivell més intern i bàsic tenim una base de dades en la que s’emmagatzema i 

gestiona tota la informació de la nostra plataforma. Aquesta capa rep comandes de la capa 

lògica, comandes que s’executen directament sobre les dades emmagatzemades. La base de 

dades compleix un model relacional, és a dir, les dades estan disposades en forma de taula i 

existeixen relacions entre les dades dins una mateixa taula o respecte una altra. El sistema de 

gestió d’aquesta base de dades és PostgreSQL, també de codi obert, com és el cas d’Odoo. 

Aquesta capa es tracta amb més profunditat en l’apartat 7.6. 

• Capa lògica: Aquesta capa és la que s’encarrega de gestionar la comunicació entre l’usuari i 

tota la informació que hi ha a la base de dades. També realitza operacions sobre les dades 

existents. Aquesta capa la gestiona el servidor del sistema on es troba l’ORM. Tot i que podem 

accedir directament a la base de dades des del servidor, el més usual és fer servir aquest ORM, 

una traducció principalment en Python de les comandes que es farien en SQL si es volgués 

accedir a la base de dades directament.  

• Interfície d’usuari: Aquesta és la capa visible per a l’usuari final d’Odoo, encarregada de 

mostrar de forma senzilla les dades que sol·licita l’usuari en cada moment i de presentar les 

opcions disponibles per tractar les dades. A aquesta capa es pot accedir mitjançant un 

navegador i compta amb les interfícies gràfiques necessàries per a que l’usuari navegui per la 

plataforma, com podria ser un inici de sessió, un menú d’aplicacions, etcètera. A través del 

navegador s’accedeix a un client web, on l’usuari envia les comandes per operar sobre les 

dades. Aquesta capa es tracta amb més profunditat a l’apartat 7.7. 
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Per aprofundir en cadascuna d’aquestes capes, el primer que cal fer és entendre la definició dels 

mòduls des de l’ORM, a la capa lògica i, un cop entès això, es pot aprofundir en la base de dades i la 

interfície d’usuari. 

 

 

Figura 5. Arquitectura d'Odoo. Extreta de [7] 
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7.5. Capa lògica. Estructura dels mòduls 

Per entendre el procés de migració, cal primer entendre que és un mòdul, ja que l’eina que es fa servir 

per a la migració es desenvolupa independentment per cadascun dels mòduls.  

Els mòduls són totes aquelles funcionalitats que es programen per separat i que es poden 

instal·lar i desinstal·lar sobre la base de dades existent, alguns d'ells aporten canvis visuals, d'altres 

afegeixen canvis funcionals o la combinació d'aquests dos. 

L’estructura general d’un mòdul està molt ben definida per unes pautes del propi Odoo, que 

descriuen la distribució per directoris que han de tenir els diferents arxius, així com el nom i els 

formats d’aquests i què i com s’ha d’incloure. L’estructura general és la que s’observa a l’exemple de 

la Figura 6, on s’observen els directoris que formen el mòdul CRM. Cal destacar que no es poden 

utilitzar majúscules ni espais en el nom dels diferents arxius i carpetes. 

 

 

Figura 6. Captura de l'estructura del mòdul CRM. Extreta de GitHub [8] 
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Com s’observa, en primer lloc es troba un directori principal, crm a l’exemple, que inclou tota 

la resta al seu interior, aquest directori ha de tenir el nom del mòdul usant una barra baixa (_) com a 

separador si el nom tingués més d’una paraula. Seguidament es detallen cadascuna de les branques que 

surten d’aquest directori principal: 

• __init__.py: Per a poder considerar aquest directori com un mòdul, ha de ser un 

executable de Python i, per tant, ha de tenir aquest arxiu que actuarà com a punt 

d’entrada en l’execució del codi que correrà la resta del mòdul. Normalment està format 

per la càrrega dels diferents components del mòdul. En el cas del mòdul crm, en aquest 

arxiu es carreguen els directoris controllers, models, report i wizard, tal i com s’observa 

a la Figura 7. 

 

• __manifest__.py: Aquest és un dels arxius més importants. Conté un diccionari en 

Python amb tota la informació del mòdul, incloent-hi categoria, versió, mòduls dels 

quals depèn i una llista de tota la informació que s'ha de carregar. Les claus més 

importants d'aquest diccionari són les següents: 

o Name: El nom que es vol que vegi l'usuari, per tant, podrà contenir espais. 

o Version: Especifica la versió d'Odoo i seguidament la versió del propi mòdul. 

Per a un mòdul per a la versió 14 tindria un format similar al de l'exemple. 

o Depends: Aquesta clau conté una llista amb el nom tècnic dels mòduls dels 

quals depèn directament el mòdul en què es troba el desenvolupador. En el cas 

que no depengui de cap altre mòdul sempre ha d'aparèixer la dependència amb 

el mòdul base. El depends assegura que tots els mòduls dels quals depèn estan 

instal·lats correctament i no apareixeran problemes o bugs a l'hora de carregar, 

instal·lar, actualitzar o fer servir el mòdul. 

Figura 7. Arxiu __init__.py del mòdul crm usat com a exemple. Extret de [8] 
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o Data: Aquesta clau conté també una llista, però en aquesta ocasió la llista conté 

strings que són els directoris relatius (relative paths) a tots els fitxers que 

contenen la informació que s'ha de carregar durant la instal·lació o actualització 

del mòdul. Els directoris són relatius al directori principal. Normalment els 

fitxers que s'inclouen són els XML amb les vistes i la precàrrega de dades i els 

fitxers CSV amb la informació sobre les diferents normes d'accés especificades a 

la carpeta security. 

 

Figura 8. Captura del fitxer __manifest__.py modificat per l'autor per facilitar la visualització. 

Extret de [8] 
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• Controllers: Amb aquest directori s'explica la primera de les carpetes que s'inclouen a 

l'estructura d'un mòdul. En aquest mòdul s'inclou el codi relacionat amb els controladors 

de pàgina web. Els controladors a Odoo es fan servir per gestionar les pàgines web que 

pugui tenir creades l'usuari a través del codi i dur a terme accions, com per exemple, 

definir l'enllaç entre una URL i una pàgina web. Aquestes pàgines web es poden crear 

gràcies al mòdul Website. A l'exemple de la Figura 9 es veu com es relaciona el 

directori web "/lead/case_mark_won" amb una funció que ens retornarà aquells 

registres d'oportunitats de venda que estiguin marcades com guanyades. 

 

• Models: Els models són aquells que defineixen un objecte i tots els seus atributs. 

Aquesta definició inclou les relacions entre els atributs i tots els mètodes associats a 

l’objecte. Aquestes definicions tracten de forma directa o a través de l’ORM amb la base 

de dades i serveixen per crear i definir la seva estructura a aquest nivell més intern, és a 

dir, quan es defineix un model nou, es crea una taula a la base de dades on les columnes 

seran aquells atributs interessants d’emmagatzemar. La definició dels models correspon 

amb la definició d’una classe de Python. 

 

Figura 9. Captura d'una porció de l'arxiu main.py dins el directori controllers del mòdul crm. 

Extret de [8] 
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A la Figura 10 s’observa com es crea l’objecte i com es defineixen els seus atributs. Un registre és un 

objecte del model definit. 

Els atributs prenen el nom de camps (fields dins del context d’Odoo). Aquests camps 

defineixen les dades amb estructures bàsiques, com serien números o cadenes de caràcters, o amb 

estructures més complexes i pròpies d’Odoo, com els camps relacionals. Un dels objectius d’aquesta 

memòria és el de fer una migració, i en aquest procés, els canvis més significatius d’una versió a una 

altra són a nivell de camps. És per això que cal tenir clar quins són aquests i la informació que 

emmagatzemen. Segons el tipus d’informació que defineixen es pot fer la següent classificació: 

• Camps bàsics: Aquests camps són aquells que guarden informació simple del tipus numèrica, 

textual o booleana, entre d’altres. Els tipus més comuns són: 

o Char: Valors del tipus string o cadena de caràcters. 

o Text: Strings multilínia. 

o Integer: Valors enters. 

o Float: Nombres amb decimals. Opcionalment es pot definir la precisió. 

o Boolean: Guarda valors binaris True o False. 

Figura 10. Captura de l'arxiu crm_stage.py modificat per l'autor per facilitar la visualització. 

Extret de [8] 
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Hi ha d’altres camps bàsics menys utilitzats que són: 

o Date i Datetime: Informació que es guarda a la base de dades com una data i que a 

Python es gestiona com un objecte date i datetime respectivament. 

o Html: Basat en el camp Text però en aquesta ocasió s’espera rebre text en format 

HTML. 

o Binary: Guarda informació binària, com fotografies o documents. 

• Camps avançats: Aquests són camps relacionals i camps amb una assignació més complexa. 

En aquest grup es troben els següents camps: 

o Selection: Llista d’opcions. Quan es declara aquest camp i s’afegeix a una vista, aquest 

apareixerà en forma de llista de selecció. Aquest camp està format per parelles de 

valors, on el primer és el valor que emmagatzema la base de dades i el segon és el que 

apareix per pantalla a l’usuari. 

o Monetary: Guarda un valor relacionat a una divisa. Aquest camp permet guardar valors 

monetaris per una posterior conversió de divises amb facilitat. 

Dintre d'aquesta classificació també apareixen els camps relacionals, que cal entendre i 

tenir clar el concepte de cara a ser capaç de comprendre Odoo a nivell tècnic i les 

modificacions que apareixen d'una versió a una altra. Els camps relacionals permeten 

establir relacions entre registres de diferents models o dintre del mateix. De camps 

relacionals hi ha de tres tipus: 

o Many2one: Relació on diversos registres d’un primer model poden tenir relacionat un 

registre d’un segon model. 

Un exemple seria un mòdul on es defineix l'objecte llibre, podríem dir-li library.book 

(veure nomenclatura de taules i models al Glossari). Aquest llibre té un autor. El model 

que defineix una persona és el res.partner. Si volem aplicar aquesta relació al llibre, 

dins d'aquest model definiríem el camp autor, com a Many2one indicant res.partner 

com a model objectiu que relaciona. D'aquesta forma, cada llibre pot tenir un autor, 

però no més. Si s'observa la base de dades, la columna que emmagatzema aquest camp 

es tracta d'un nombre enter, que és la clau o referència única, que té el registre de l'altre 

model dins la seva taula. En altres paraules, si l'autor té la clau 3 a la taula res_partner, 

a la columna autor de la taula del library_book, apareixerà un 3. 
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o One2many: És el tipus de relació invers a l’anterior, és a dir, un registre del primer 

model pot tenir relació amb diversos registres del segon model. Aquesta relació no 

apareix a la base de dades però és molt útil de cara a l’ORM, ja que permet observar la 

relació Many2one des de l’altra banda.  

Seguint amb l'exemple anterior, al model res.partner hi hauria un camp One2many 

anomenat llibres, que retornaria tots els llibres escrits per aquell autor, és a dir, tots els 

llibres de la taula library_book, que tenen un 3 a la seva columna autor. El camp 

One2many no només es defineix especificant quin és el model que es relaciona sinó que 

també cal indicar el camp que conté la relació Many2one inversa. En aquest cas, 

distingint entre els dos models, al library.book definirem un Many2one anomenat autor, 

que apunta al model res.partner i que apareix com a columna a la taula library_book. 

Al segon model, el res.partner, definirem un camp One2many que apunta a 

library_book i, a més a més, al camp autor. Aquest camp no apareix reflectit a la taula 

res_partner de la nostra base de dades. A la Figura 11 es mostra un exemple de relació 

Many2one i One2many corresponent. 

 

 

Figura 11. Esquema exemple de relació Many2one i One2many entre dos models usats d'exemple. 

Font pròpia. 
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o Many2many: Aquest tipus de camp estableix una relació on diversos registres del 

primer model poden estar relacionats amb diversos registres del segon model. Aquesta 

relació apareix a la base de dades com a una nova taula amb dues columnes. La primera 

és la clau del registre del primer model i la segona columna és la clau del registre del 

segon model amb el qual té la relació. 

El nom de la taula per defecte és model1_model2_rel, amb l’ordre dels models de 

forma alfabètica. Aquest nom es pot modificar amb l’atribut relation en definir el camp. 

Seguint amb l’exemple del llibre, fins ara s’ha imposat que un llibre només podia tenir 

un autor. Això és perquè aquesta relació d’un a molts és unidireccional. Ara es vol 

trencar aquesta imposició, de manera que un llibre pot estar escrit per diversos autors, i 

un autor pot haver escrit diversos llibres. En aquest cas es defineix de nou el camp 

autor, però aquest cop com a Many2many. Per tant, es crea a la base de dades la taula 

library_book_res_partner_rel on apareixeran les relacions de la forma que es pot veure 

a la Figura 12. 

 

 

Figura 12. Esquema exemple de relació Many2many i la corresponent representación a la base de dades. 

Font pròpia. 
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Independentment de si ens trobem davant un camp bàsic o més avançat, es pot fer una 

classificació diferent. En aquesta ocasió es classifiquen segons la forma en què s'assigna un valor: 

• Camps calculats: Són aquells els quals el seu valor s’assigna a partir d’una funció o mètode 

que s’especifica a l’atribut compute en la definició del camp. Els camps calculats no apareixen 

a la base de dades per defecte, però es pot forçar el seu emmagatzematge amb l’atribut store 

amb valor True. Quan no s’especifica l’atribut compute i, per tant, no es tracta d’un camp 

calculat, el valor del camp s’omple en la seva majoria amb dades que introdueix l’usuari o 

l’ORM mitjançant les funcions write o create, que modifiquen o creen un registre, 

respectivament. 

• Camps per defecte: Són aquells camps que es creen de forma automàtica quan es crea un 

model nou i s'omplen de forma automàtica també quan es crea un registre. Aquests camps són: 

o id: La clau primària o primary key dins la base de dades que identifica de forma única 

el registre. 

o create_uid: Relació many2one a l’id de l’usuari que ha creat el registre. 

o create_date: Data en format datetime, és a dir, data i temps, en la que s’ha creat el 

registre. 

Per crear el model cal definir una classe de Python. Aquesta definició es fa heretant la classe 

models.Model, per tant, el primer pas és importar els objectes de la llibreria d'Odoo necessaris per fer 

un model bàsic. Aquests objectes són models i fields. El nom de la classe no té gaire importància, però 

normalment es posa el nom del model sense espais i la primera lletra de cada paraula en majúscules. 

Per l'exemple de la Figura 10, es vol definir el model crm.stage, que defineix un dels estats en el que 

pot estar una oportunitat de venda. Aquest nom no té importància, ja que el que s'usarà a l'entorn 

d'Odoo és el definit en el seu atribut _name. Altres atributs, l'addició dels quals és opcional, que es 

poden usar per iniciar la definició d'un model són: 

• _description: Descripció que apareix a l’usuari a l’hora de buscar el mòdul en l’aplicació 

dedicada a la instal·lació de mòduls. 

• _order: Ordre per defecte en el que apareixen presentats els registres del model. 

• _rac_name: És el nom del camp que s’usa per donar títol als registres. 

• _inherit: Amb aquest atribut s’especifica els model existents dels que depèn el model actual. 
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Per definir un camp qualsevol, primer cal crear el model i, al seu interior definir els camps de la 

forma nom_del_camp = fields.{tipus}({atributs} = ... ). Es recalca que cal haver importat models i 

fields de la llibreria de Python d’Odoo, anterior a la definició del model. 

Els atributs més importants que es poden afegir a un camp són: 

• string: Nom amb què es mostra el camp a l’usuari. Si no s’especifica, per defecte serà un nom 

derivat del nom del camp, posant la primera lletra de cada paraula en majúscules i canviant les 

barra baixes per espais (nom_del_camp → Nom Del Camp) 

• default: Especifica si el camp té un valor assignat per defecte. Pot ser també un mètode. 

• required: Aquest atribut fa que el camp no pugui estar buit dins la base de dades, és a dir, és un 

camp que ha d’estar omplert obligatòriament per crear un registre. 

• index: Crea un índex o identificador addicional dins la base de dades per a recerques més 

ràpides. 

• readonly: Fa que el camp no pugui ser modificat per l’usuari, per tant només es podrà assignar 

per l’ORM o modificant directament la base de dades. 

 

 

Seguint ara amb la descripció de l’estructura d’un mòdul, el següent directori que la forma és: 

• Data: Aquest directori conté aquells registres que es vulguin incloure en primera instància quan 

s'instal·la el mòdul. Pot ser útil per fer la precàrrega de plantilles per al mòdul de mail o afegir 

els impostos sobre el valor afegit que té cada país al mòdul de accounting, per evitar la seva 

introducció manual. Aquesta informació s'introdueix, en la seva majoria, en format XML. En 

aquest fitxer s'indica de quin model són els registres i el valor dels camps desitjats. 

A la Figura 14 es veu com es creen registres del model crm.stage, és a dir, les etapes per les 

quals passa una possible venda. Inicialment només s'especifica el nom de les etapes i l'ordre en 

què hi han d'aparèixer. 

 

Figura 13. Exemple de definició d'un camp. Extret de [8] 
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Figura 15. Captura d'una part de l'arxiu crm_lead_demo.xml on s'observa un registre de prova. 

Extret de [8] 

 

• Demo: Aquí s'inclou també informació que es vol en el moment de la instal·lació, però aquest 

cop amb la finalitat de tenir dades de prova, per efectuar tests i comprovar funcionalitats. Per 

tant, són dades que no es faran servir en un entorn de producció real, a diferència del que es 

pugui incloure a la carpeta Data vista anteriorment. En el mòdul CRM d'exemple no es fa una 

distinció entre la carpeta data i demo, ja que dins la carpeta data apareixen també registres de 

demostració. A la Figura 15 s'observa la creació d'un registre, un missatge per a usar-lo de 

demostració. Es coneix que és un missatge, ja que el model que s'especifica en la primera línia 

és el mail.message. 

 

Figura 14. Captura a l'arxiu crm_stage_data.xml. Extret de [8] 
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• I18n: En aquest director és on Odoo va a buscar les traduccions. Són arxius .po i .pot que 

contenen tots els strings traduïbles i les seves traduccions als diferents idiomes afegits. A la 

Figura 16 s’observa la traducció al català de la paraula Meetings, a l’arxiu ca.po. 

 

• Security: Conté els fitxers que defineixen llistes de control d'accés als models i vistes del 

mòdul. Aquest accés es defineix per grups d'usuaris. Cada usuari pertany a un o més grups. 

Aquests grups tenen quatre tipus de permís: lectura, creació, modificació i eliminació sobre els 

models del mòdul, tot definit en un arxiu CSV. Els grups d'usuaris es poden crear a través de la 

configuració a la interfície d'Odoo o afegir-los en un arxiu XML. A la Figura 17 s’observa una 

part de l’arxiu CSV segons la interfície de GitHub per al mòdul usat fins ara com exemple, el 

crm, on es poden veure els 4 tipus de permisos definits per a 5 grups d’usuaris diferents. 

 

• Views: Conté fitxers en XML que defineixen les vistes que tindrà la interfície d'usuari. 

Aquestes vistes són tant les que presenten els registres, com menús i diversos botons. En 

aquestes vistes es defineixen els camps que apareixen als formularis a l'hora de crear un registre 

amb diversos atributs que permeten mostrar certs camps només quan es compleixen unes certes 

condicions. També es poden definir filtres, com per exemple, per filtrar les ordres de compra 

per estat (facturat, enviat...). 

 

Figura 16. Captura d'una part de l'arxiu ca.po del mòdul crm. Extret de [8] 

Figura 17. Captura de l'arxiu ir.model.access.csv del mòdul crm segons ho mostra GitHub. Extret de [8] 
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A la Figura 18 s’observa com s’especifiquen els diferents camps que apareixeran a les vistes 

search i tree del model crm.stage. 

 

• Static: Dins aquest directori podem trobar diversos recursos web com per exemple imatges o 

gifs per utilitzar dins el mòdul en certs botons o el logotip de l'aplicació. Podem trobar també 

fitxers JavaScript o CSS que ens permeten renderitzar certs elements del navegador. Són fitxers 

d'accés públic a través de la web, fet que cal tenir en compte. 

A la Figura 20 s’observa un esquema bàsic de l’estructura interna d’aquest directori. A la 

Figura 19 s’observa el contingut del directori “static/src/img” a mode d’exemple.  

Figura 18. Captura d'una part de l'arxiu crm_stage_views.xml del mòdul crm on s'observa 

la definició de dues vistes. Extret de [8] 
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• Wizard: En aquest directori es troben els anomenats wizards d’Odoo, models que s’usen per fer 

d’intermediaris. Normalment són models de tipus transient, un tipus de model que serveix per 

emmagatzemar informació temporal i on de forma automàtica s’esborren els registres cada cert 

temps.  

Aquests wizards solen ser finestres que es mostren per sobre de la vista d’un model per 

interaccionar amb l’usuari, com es pot observar a la Figura 21. Es defineixen mitjançant un 

fitxer Python amb els corresponents mètodes i un arxiu XML on es defineix de quina forma i a 

on es mostra. També es poden usar, els wizards, per importar arxius en format CSV i crear 

registres a partir d’aquests. 

A la Figura 21 s’observa un Wizard que permet a l’usuari actualitzar la llista d’aplicacions dins 

el mòdul que permet instal·lar-les, l’ir.module. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Possible esquema de la 

carpeta Static. Extret de [9] 

Figura 19. Captura del contingut del 

directori img del mòdul crm. Extret de [8] 
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Aquests directoris mencionats anteriorment són els més habituals en la creació d'un mòdul, tot i això, 

excepte els arxius init i manifest, no és obligatori que apareguin tots els directoris. Només apareixeran 

aquells necessaris per a les funcionalitats i recursos que es necessiten al mòdul que es vol 

desenvolupar. Existeixen directoris addicionals, com el de test o report, amb funcionalitats de prova i 

de generar informes PDF respectivament. També es poden afegir directoris personalitzats per a 

funcionalitats molt específiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Captura del wizard que permet actualitzar la llista d'aplicacions disponibles per instal·lar. 

Font pròpia. 
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7.6. Base de dades. Com estan emmagatzemades les dades? 

Com s'ha introduït a l'apartat 7.5, el nivell més intern d'un sistema Odoo és una base de dades en 

PostgreSQL. En aquesta base de dades, cada cop que es crea un model nou, es crea una taula on les 

columnes són tots els camps que s'emmagatzemen per defecte, els camps que s'afegeixen de forma 

automàtica i aquells camps que no ho fan per defecte, però se'ls ha especificat l'atribut Store = True. 

Cada cop que es vol crear un registre d'un model, s'afegeix una fila a la taula, on la primera 

columna sempre és l'id, una clau numèrica que identifica aquest registre de forma única dins la taula. 

Aquest id és conegut com a primary key. Si aquest registre té un camp many2one, el que apareixerà a 

la columna corresponent a aquest camp és la primary key que té el registre amb el qual està relacionat. 

Aquesta primary key o id d'una taula externa es coneix com a foreign key. 

A la Figura 22 s'observen registres del model res.partner, és a dir, la taula res_partner. La 

primera columna és l'id, el primary key d'aquesta taula. Els camps company_id i country_id són 

many2one i s'observa l'id de la companyia on estan creats els contactes. A la columna country_id 

apareix el país de la direcció associada al contacte en forma de foreign key a la taula res_country que 

apareix a la Figura 23. 

 

 

 

Figura 22. Taula del model res.partner amb dades de mostra. Font pròpia. 

Figura 23. Registre de la taula res_country, que correspon a Estats Units. Font pròpia. 
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Altres camps que s'observen a la Figura 22 són camps automàtics com create_date, que 

especifiquen quan ha estat creat aquest contacte. Finalment es veuen camps estàndard com el de street 

o name, camps del tipus Char que donen diferent informació introduïda per l'usuari. 
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7.7. Interfície d’usuari 

Finalment, un cop s’han adquirit els coneixements de tot el que hi ha darrere d’un sistema Odoo es pot 

explicar la capa superior. 

Pel que fa a la interfície d'usuari d'Odoo, o front-end, ens trobem davant d'una plataforma 

senzilla i intuïtiva, gràcies a l'organització que té en els seus elements visuals. En primer lloc, quan 

s’entra a la base de dades amb un usuari i contrasenya concrets (Figura 24), el primer que troba 

l’usuari és un menú amb totes les aplicacions instal·lades (Figura 25). 

 

Cal distingir entre mòdul i aplicació: 

Els mòduls són totes aquelles funcionalitats, que es programen per separat i que es poden 

instal·lar i desinstal·lar sobre la base de dades existent, alguns d'ells aporten canvis visuals, d'altres 

afegeixen canvis funcionals o la combinació d'aquests dos. Una excepció és l'anomenat mòdul base, 

que no es pot desintal.lar, ja que és el que ens permet començar a configurar una nova base de dades 

d'Odoo abans d'instal·lar qualsevol altre mòdul. 

 

Figura 24. Interfície d'inici de sessió. Font pròpia. 
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D'altra banda, les aplicacions són mòduls els quals es poden accedir des del menú principal i 

són independents, visualment, a la resta d'aplicacions. S'especifica el fet que només són independents 

visualment, ja que pel fet d'instal·lar una aplicació, és possible que dins d'una altra hi aparegui una 

funcionalitat nova. 

Si és el primer cop que s'inicia la base de dades d'Odoo, l'usuari es troba davant una base de dades 

buida, només amb els mòduls que s'han comprat (Figura 25) si es tracta d'una empresa que compra 

aquest servei d'ERP, o l'eina per instal·lar aplicacions i la configuració si es tracta d'un desenvolupador 

que crea una base de dades de prova (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Menú d'aplicacions de la interfície d'Odoo amb mòduls adquirits. Font pròpia. 

Figura 25. Menú d'aplicacions quan s'inicia una base de dades de prova buida. Font pròpia. 
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Pel que fa a la interfície d’una aplicació, cadascuna pot estar dissenyada a criteri del 

programador, però sempre ha de seguir una estructura general, que es programa mitjançant codi en 

XML, on es destaquen els tipus de vistes, i els formularis (Figura 30). 

Les vistes són la forma visual de mostrar cadascun dels registres que es tenen d’un model, és a 

dir, per al model sale.order (que defineix ordres de venda), la forma de visualitzar cadascuna de les 

ordres de venta. 

Les vistes més importants que inclou Odoo per a mostrar els registres són les següents:  

• Tree o list: Els registres estan disposats en forma de llista, on aquests són les files, i a les 

columnes es pot mostrar el valor de certs camps. Veure Figura 27. 

• Kanban: El concepte d’aquesta vista és com un taulell on els registres són targetes organitzades 

en diferents grups en funció del seu estat o etapa en el que es troba. Veure Figura 29. 

• Calendar: Es mostren els registres en un calendari en funció d’una data especificada (inici, 

creació, final, caducitat...). Veure Figura 28. 

 

Hi ha d’altres vistes [10] no tan usades com la vista Dashboard, Graph o Pivot que poden mostrar 

estadístiques generals dels registres o d’altres més específiques com la vista Map on els registres 

apareixen en un mapa. 

Figura 27. Vista tree del model sale.order en una base de dades de prova. Font pròpia. 
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Figura 29. Vista kanban del model crm.lead en una base de dades de prova. Font pròpia. 

Figura 28. Vista calendar del model hr.leave en una base de dades de prova. Font pròpia 
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Figura 30. Vista form del model res.partner. Font pròpia. 
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8. Migrar una base de dades 

En aquest apartat es redacten els conceptes bàsics sobre la migració d’una base de dades d’Odoo i els 

conceptes necessaris per entendre OpenUpgrade i els seus complements. 

8.1. Què és una migració? 

La definició general diu que una migració és el procés de transferència de les dades d'un sistema a un 

altre. Si s'aplica aquesta definició a una base de dades d'Odoo, és la transferència de les dades d'una 

versió a una altra més nova, és a dir, actualitzar la versió del sistema Odoo i assegurar la compatibilitat 

de les dades amb la nova versió. Això s'aconsegueix aplicant les modificacions necessàries en 

l'estructura de les dades emmagatzemades a la versió anterior, segons els requeriments de la nova 

versió. Com s’ha vist anteriorment a l’apartat 7.6, Odoo està basat en un sistema de gestió de dades 

relacional, PostgreSQL, per tant, les modificacions sobre l’estructura de les dades es fa mitjançant 

seqüències SQL. 

Les bases de dades d'Odoo estan compostes de diversos mòduls que, segons el seu origen, es 

tracten de forma diferent a l'hora de migrar la versió d'Odoo. 

• Per als mòduls core s'usa OpenUpgrade, un projecte de l'OCA detallat en l’apartat 8.2. La 

forma en què s'estructura aquesta eina ajuda a entendre com funciona una migració en una base 

de dades d'Odoo. 

• Per als mòduls custom cal migrar de forma manual el seu codi. Aquests mòduls, en la seva 

majoria, provenen de repositoris públics, com pot ser el de l'OCA. Això vol dir que és molt 

probable que la comunitat ja hagi migrat molts dels mòduls necessaris per a la base de dades 

del client. 

Durant aquesta memòria s’usen els conceptes d’actualitzar i el de migrar, conceptes que es 

consideren equivalents. 
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8.2. El projecte OpenUpgrade 

8.2.1. OpenUpgrade 

L'OpenUpgrade és un projecte comunitari de l'OCA que té l'objectiu de proveir una eina de codi obert 

per a la migració de bases de dades d'Odoo a aquelles entitats que no vulguin utilitzar el suport d'Odoo 

per diverses raons. Aquesta eina només està destinada a l'actualització dels mòduls core, dels que 

facilita els scripts de migració necessaris per a cada versió [12].  

La versió d’OpenUpgrade ens indica quina és la versió que s’aconsegueix quan s’executa la 

migració. Aquesta eina permet actualitzar la versió d’un sistema Odoo a la versió desitjada, però amb 

la limitació que el procés s’ha de fer de forma iterativa per a versions d’una en una, és a dir, si es té un 

sistema Odoo en versió 11 i es vol migrar a la versió 14, s’haurà d’executar la migració tres vegades 

amb tres versions d’OpenUpgrade diferents, la 12, la 13 i la 14. 

La metodologia que fa servir OpenUpgrade per al procés de migració consta de tres fases, 

cadascuna d’elles molt ben definides: 

• Pre-migration: Aquesta és la fase on es preparen les dades, encara en la versió de partida, per 

al procés de migració, abans de fer qualsevol modificació sobre l'estructura dels mòduls i la 

base de dades. 

• Post-migration: En aquest punt, s'ha carregat el mòdul en la nova versió i es fan els canvis 

adients a les dades per adaptar-les a la nova estructura. 

• End-migration: En aquesta fase es fan els últims canvis necessaris un cop s'han carregat tots 

els mòduls en la base de dades actualitzada. 

Cadascuna d'aquestes fases té el seu propi script de migració, arxius Python que contenen les 

comandes i les funcions necessàries per a la migració. Aquestes funcions són de la llibreria 

openupgradelib, que s’explica a l’apartat 8.2.2. 

Odoo utilitza una nomenclatura per a les versions dels mòduls redactada en la seva documentació 

[12], que s'utilitza a OpenUpgrade per indicar a quina versió s'està migrant cada mòdul. Aquesta 

nomenclatura comença sempre per la versió d'Odoo per a la que està destinat el mòdul, per exemple 

14.0, seguit de tres números x.y.z, que incrementen en funció de la importància en els canvis que 

s'afegeixen en cadascuna de les revisions del mòdul. 
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Si s'observa OpenUpgrade a nivell de codi, aquest està tot disponible a través de GitHub en un 

repositori de l'OCA [13]. Aquest codi fins a la versió 13 era, en resum, un Odoo amb petites 

modificacions. Aquestes modificacions són una carpeta addicional, dins els mòduls del directori 

addons, anomenat migrations, que conté tots els scripts de migració per a cada mòdul i diversos arxius 

relacionats, concretats més endavant. El procés de migració fins a la versió 13 consisteix a executar la 

base de dades sobre aquest Odoo modificat, que completa el procés de migració. Això obliga a tenir 

diverses versions d'Odoo instal·lades, fet que augmenta la complexitat del procés. 

En la versió 14 d'OpenUpgrade, la funcionalitat és la mateixa, però amb un enfocament diferent. 

En aquesta ocasió OpenUpgrade és un mòdul més, que s'afegeix a l'Odoo existent en versió 13 i que 

conté tots aquests scripts de migració. 

 

8.2.2. La llibreria openupgradelib 

L'openupgradelib és un projecte de la mà de l'OpenUpgrade, també de codi obert. És una llibreria que 

conté mètodes amb les funcionalitats més habituals a l'hora de migrar una base de dades. Aquesta 

llibreria també està disponible a través del seu repositori al GitHub de la OCA [14], tot i que no cal 

tenir-lo clonat a l'ordinador, sinó que s'instal·la com una llibreria qualsevol de Python, amb la 

comanda: 

 pip install openupgradelib 

Com es comenta a l'apartat anterior, la migració es fonamenta en aconseguir que les dades siguin 

compatibles amb la versió objectiu i, per tant, les modificacions hauran de ser a aquest nivell. És per 

això que als scripts de migració apareixeran seqüències SQL que modifiquen de forma directa 

l'estructura de les dades. Gràcies a l'openupgradelib, es poden executar aquestes seqüències sobre la 

base de dades corresponent i a l'hora, aporta mètodes predefinits que estalvien la creació de les 

seqüències SQL més usades [14], com per exemple, per fer canvis en els noms dels camps o afegir-ne 

de nous.  

Figura 31. Logotip del projecte OpenUpgrade. Extret de [12] 
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9. Requisits previs 

9.1. Requisits de personal 

Aquest projecte consta de diverses fases (apartat 11) i el personal necessari no és el mateix en totes 

aquestes. 

Per al desenvolupament dels scripts de migració cal tota una comunitat que desenvolupi i revisi la 

feina col·lectiva, fet inherent a la naturalesa de l'entorn d'Odoo. 

Per a la migració d'una base de dades, una persona és capaç d'executar-la, tot i que utilitzar a una 

segona persona per al procés de resolució de problemes abans de l'entrega final al client, és l'òptim. 

Finalment, per al procés de suport posterior a la migració, és adequat tenir un equip de tres 

persones especialitzades, per repartir la feina i resoldre al client els problemes al més aviat possible, 

evitant que aquest tingui parat el seu sistema de gestió. 

En bases de dades més grans es pot considerar ampliar el personal necessari per a aquesta fase 

posterior a la migració, però la resta de fases es poden desenvolupar amb el mateix personal 

independentment del volum de les dades a migrar. 

9.2. Requisits tècnics 

Per a dur a terme l'objectiu del projecte, una migració a la versió 14 d'Odoo, cal disposar d'una sèrie de 

requisits que es presenten en aquest apartat. 

En primer lloc cal una persona amb la formació i els coneixements per a dur a terme el projecte de 

forma correcta i eficient, en aquest cas, l'estudiant. Els coneixements necessaris són: Python, XML, 

gestió de codi mitjançant GitLab i GitHub, Odoo a nivell tècnic i OpenUpgrade. 

En segon lloc és indispensable disposar d'un ordinador amb connexió a internet. Aquest ordinador 

ha de tenir instal·lat un sistema operatiu basat en Linux, com podria ser Ubuntu. Linux i Python 

treballen molt bé junts. Tenint en compte que l'ORM d'Odoo està compost en la seva majoria per codi 

en Python, és un avantatge molt important disposar d'aquest sistema operatiu. 

Aquest ordinador ha de ser capaç d'executar un sistema Odoo en local, és a dir, crear i engegar una 

instància d'Odoo amb els recursos disponibles al seu hardware. 
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A l'ordinador caldrà tenir instal·lat com a mínim un entorn de desenvolupament integrat o IDE, les 

llibreries necessàries per executar Odoo, especificades en el procés d'instal·lació (referència al 

cookbook). Cal també tenir descarregats dos repositoris de la Odoo Community Association: el de 

OpenUpgrade i l'openupgradelib, tots dos per desenvolupar els scripts de migració que s'expliquen en 

detall en l'apartat (10.2.1). Finalment, cal disposar d'un navegador. 

De forma opcional es pot instal·lar també un gestor de bases de dades. Tot i que no és un requisit 

obligatori, és molt útil disposar d'aquest recurs. 

L'estudiant ha utilitzat un ordinador de gamma alta, amb recursos suficients per executar Odoo en 

local. Aquest ordinador té instal·lada la versió 20.04.2 LTS d'Ubuntu i connexió a la xarxa. Com a 

entorn de desenvolupament integrat s'ha utilitzat el PyCharm, un IDE especialment dissenyat per 

compilar codi Python. També s'ha usat el Visual Studio Code. Com a navegador, s'ha usat Google 

Chrome. Finalment, s'ha usat un gestor de bases de dades anomenat DBeaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Logotips dels programes més usats durant la migració. D'esquerra a 

dreta: PyCharm, DBeaver i Google Chrome. Font: Google Imatges 
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10. Metodologia 

En aquest apartat es redacta de forma detallada quins són els passos a seguir per poder dur a terme la 

migració des de l'inici, on es té la petició d'un client amb una base de dades desactualitzada, fins al punt 

on es retorna al client la base de dades actualitzada i totalment funcional. En aquest apartat és on 

s'apliquen els coneixements obtinguts d'Odoo a nivell tècnic i OpenUpgrade, però també lògica de 

negoci i punts d'inflexió que fan que el procés no sigui mecànic o trivial. 

Les tasques a realitzar són, analitzar la base de dades, crear els scripts de migració necessaris i 

executar la migració, amb una posterior avaluació del resultat. Cal recordar que l'abast d'aquest 

projecte inclou aprofundir en la redacció teòrica del procés de migració, però no es fa de forma 

pràctica. 

10.1. Situació de partida 

En aquest apartat es redacta l'anàlisi de la base de dades del client en la seva versió 13 i l'estat de 

l'OpenUpgrade en la seva versió 14. 

Inicialment i un cop entès el problema que planteja el client, cal veure des d'on es parteix. La 

Odoo Community Association usa actualment una base de dades d'Odoo en la seva versió 13, amb un 

total de 160 mòduls [15].  

D’aquests 160 mòduls: 

• 105 són propis d’Odoo (Mòduls core) 

• 55 són Mòduls OCA  

• Cap és propi 

Tots aquests mòduls estan instal·lats i en la seva versió 13, cadascun en la seva pròpia revisió 

[15]. Cal recordar que l'eina encarregada de migrar els mòduls core és l'OpenUpgrade i per la resta de 

mòduls s'ha de fer de forma manual. 

D'altra banda s'observa la situació de partida de l'OpenUpgrade. Actualment amb 

l'OpenUpgrade 14 només es pot migrar el mòdul base, és a dir, dels 105 mòduls només es pot 

actualitzar un d'ells. 
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Dels 55 mòduls restants, cal buscar manualment als repositoris adients, si existeix una versió 

14, si no, cal desenvolupar-la i proposar-la a l'OCA, a l'espera de ser acceptada. Veure Taula 1. 

 

S’observa que dels 55 mòduls, existeix una versió 14.0 per a 43 d’ells, per tant, 11 són els que 

cal migrar de forma manual. 

Un cop analitzat això, es pot estimar un pressupost i una data d’entrega per al client. 

 

 

 

Nom tècnic Versió actual Cal actualitzar? account_financial_report 14.0 No

account_bank_statement_import_paypal 13.0 Sí currency_rate_update 14.0 No

date_range 14.0 No l10n_ch_base_bank 14.0 No

mis_builder 14.0 No account_credit_control 14.0 No

mis_builder_budget 14.0 No bank_statement_foreign_currency 13.0 Sí

mis_builder_demo 14.0 No partner_statement 13.0 Sí

account_payment_order 14.0 No oca_custom 14.0 No

report_xlsx 14.0 No sql_request_abstract 14.0 No

oca_event_badge 14.0 No bi_sql_editor 14.0 No

account_banking_pain_base 14.0 No web_export_view 13.0 Sí

account_type_menu 13.0 Sí web_responsive 14.0 No

account_banking_sepa_credit_transfer 14.0 No website_form_recaptcha 13.0 Sí

account_payment_partner 14.0 No apps_product_creator 14.0 No

account_payment_sale 14.0 No website_apps_store 14.0 No

l10n_ch_pain_base 13.0 Sí github_connector 14.0 No

l10n_ch_pain_credit_transfer 13.0 Sí github_connector_oca 14.0 No

account_e-invoice_generate 13.0 Sí oca_psc_team 14.0 No

account_invoice_ubl 13.0 Sí website_oca_integrator 14.0 No

account_payment_mode 14.0 No website_oca_psc_team 14.0 No

account_payment_unece 14.0 No github_connector_odoo 14.0 No

account_tax_unece 14.0 No base.module_base_technical_features 14.0 No

base_ubl 14.0 No base.module_document_page 14.0 No

base_ubl_payment 14.0 No base.module_knowledge 14.0 No

base_unece 14.0 No base.module_web_widget_color 13.0 Sí

base_vat_sanitized 13.0 Sí base.module_mass_editing 14.0 No

uom_unece 14.0 No base.module_membership_delegated_partner 14.0 No

project_members 14.0 No base.module_web_advanced_search 14.0 No

apps_download 14.0 No base.module_disable_odoo_online 14.0 No

Taula 1. Llistat dels 55 mòduls OCA de la base de dades de la Odoo Community Association. 

Font pròpia. 
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10.2. Procés de migració 

En aquest apartat es redacta el procés de migració un cop analitzada la base de dades. 

El primer pas per poder migrar la base de dades a la següent versió és anar al repositori 

d'OpenUpgrade [13] i buscar la versió a la qual es vol migrar la base de dades dins la selecció de 

branques. En el cas d'aquesta memòria, es vol migrar la base de dades a la versió 14, per tant es busca 

la versió 14.0 de l'OpenUpgrade. Veure Figura 33. Aquesta versió, com s'ha explicat a l'apartat 

anterior, encara no conté els scripts de migració per als 105 mòduls core de l'OCA, per tant, s'han de 

desenvolupar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Captura del repositori d'OpenUpgrade on s'indica en vermell on cal 

seleccionar la versió d'OpenUpgrade. Extret de [13] 
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10.2.1. Scripts de migració 

Els scripts de migració, són els arxius amb les funcions d’openupgradelib i les seqüències SQL 

necessàries per modificar les dades i adaptar-les a la nova versió. 

Per a cada mòdul poden ser necessaris tres scripts diferents, un per cada fase de la migració (pre-

migration, post-migration, end-migration), en funció dels canvis a efectuar a les dades. 

Per començar amb el desenvolupament d’aquests fitxers, és necessari un estudi previ del mòdul en les 

dues versions presents a la migració, tant a nivell funcional com a nivell de codi. Una eina molt 

interessant per a aquest estudi previ del mòdul a nivell funcional és el Runbot, un servidor remot que 

allotja bases de dades de prova en les últimes versions d’Odoo i és de lliure accés amb les credencials 

admin i admin per usuari i contrasenya respectivament. 

Un cop s’ha fet aquest estudi, on és important familiaritzar-se amb les funcions i utilitats del 

mòdul, sobretot en la versió 14, el desenvolupador pot començar a crear els scripts. 

Per al desenvolupament d’aquests scripts en local, el primer pas és clonar el repositori d’OpenUpgrade 

en la versió objectiu, la 14.0 en el cas de la memòria, en un directori en local. La resta dels passos 

referits al GitHub, inclòs la forma de proposar els scripts a l’OCA, es tracta en un apartat separat, 

l’apartat (10.2.1). 

Tornant a fixar l’atenció en el repositori d’OpenUpgrade que hem clonat al nostre local, dintre d’aquest 

directori es busca el mòdul que es vol migrar, dins la carpeta openupgrade_scripts/scripts. El mòdul es 

pot escollir segons diversos criteris, que dependran dels interessos del programador: 

• Mòdul sense dependències o que els mòduls dels quals depèn ja continguin scripts de migració. 

• Mòdul necessari ja que és dependència del mòdul que interessa. 

• Directament mòdul que interessa a l'espera que una altra entitat desenvolupi els scripts de les 

dependències. 

Per a l’explicació general del desenvolupament d’aquests scripts, s’usarà el mòdul mail, ja que és 

un mòdul sense dependències, amb scripts senzills i interessants. Un cop escollit el mòdul, dins el 

directori hi haurà una carpeta amb la versió objectiu. A l’obrir aquest directori es poden trobar un o dos 

fitxers, com es veu a la Figura 36: 
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• upgrade_analysis.txt: Aquest és un arxiu de text generat automàticament per a cada mòdul. 

Aquí es troben tots els canvis que ha patit el mòdul de la versió 13 a la 14 que requereixen una 

revisió manual, separats per canvis a nivell de models, camps i registres dins d’arxius en format 

XML. Per tant, seran aquests canvis els que requeriran, o no, de comandes i funcions als scripts 

de migració. És per això que aquest arxiu és fonamental per al desenvolupament d’aquests. Ara 

es descriu com es mostren els canvis per a cadascun dels nivells. Veure Figura 34. 

 

o Canvis en models: Tots els canvis relacionats amb models que s’afegeixen, s’esborren, 

es canvien de nom o pateixen qualsevol altre tipus de modificació detectada per 

l’OpenUpgrade. Aquests canvis per línies, on es diu, en primer lloc es diu el tipus de 

modificació que ha patit el model (nou model, model obsolet o model esborrat, entre 

d’altres). En segon lloc es concreta el nom del model de la forma que apareix a Odoo 

(separat per punts i no per comes, com passa a nivell de SQL). Finalment es dona 

informació addicional, com per exemple d’on s’ha mogut, quin era el nom anterior o 

quin tipus de model és si no és un model normal (transient o abstract). 

o Canvis en camps: Són tots els canvis relacionats amb els camps. Com un mòdul pot 

tenir diversos models, i cada model canvis en diversos camps, aquests es mostren en 

quatre columnes. La primera especifica el mòdul, la segona el model, la tercera el camp 

i la quarta informació sobre els canvis. D'aquesta informació addicional sobre els camps 

es destaquen les abreviatures DEL i NEW que indiquen quan un camp s'ha esborrat o 

s'ha afegit respectivament. Altres informacions molt comunes són les etiquetes de 

Figura 34. Captura del fitxer upgrade_analysis.txt modificada per l'autor per millorar la comprensió. 

Extret de [13] 
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default, now a function i not stored anymore. Aquesta primera indica quin és el valor 

per defecte que té o tenia el camp que ha patit modificacions. La segona vol dir que el 

camp ara s'omple mitjançant una funció, és a dir, és un camp calculat. L'última 

d'aquestes tres etiquetes vol dir que el camp ara té un format que no s'emmagatzema 

dins la base de dades. És el cas de quan un camp passa a ser calculat o una relació 

one2many, que com s'ha vist a l'apartat 7.5, a l’explicació del directori models, no 

queda registrat a la base de dades dins la taula del model. La resta d'etiquetes descriuen 

bé els canvis i es poden entendre. 

o Canvis en registres XML: Aquests canvis descriuen aquells registres modificats, que 

han estat afegits dins d'arxius XML. És el cas de les vistes, els menús, dades de prova, 

dades precarregades i regles d'accés, entre d'altres. Aquesta informació es dona indicant 

DEL o NEW, seguit del tipus de registre que és, seguit del nom del registre (ID) dins 

l'arxiu XML. Amb els arxius XML és molt important tenir en compte l'etiqueta 

noupdate, una etiqueta que s'afegeix a l'inici de la declaració del registre, que indica 

que quan el mòdul pateix una migració, aquell registre no es modificarà. Això s'ha de 

tenir en compte per al procés de creació dels scripts de migració. 

• noupdate_changes.xml: Aquest fitxer conté registres en XML amb l’etiqueta noupdate que 

potser interessen al desenvolupador de cara a la migració, ja que per defecte, aquests no 

s’actualitzen. És un fitxer amb aquests registres comentats de forma que el desenvolupador, de 

forma manual, descomenta aquells que consideri interessants. Aquest fitxer es carrega a la 

migració dins el fitxer de post-migration. 

 

Figura 35. Fitxer noupdate_changes.xml del mòdul mail. Extret de [13] 
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Amb aquests fitxers i els coneixements d'Odoo tècnic, el programador ja està llest per desenvolupar 

els scripts. Com s'ha observat, aquests arxius presents per defecte al directori de cada mòdul, ens 

indiquen els canvis que ha patit i cal analitzar de forma manual, creant els scripts adients. Aquesta 

anàlisi s'ha de fer de forma exhaustiva, assegurant-se que s'entén molt bé quina és la conseqüència de 

cadascun dels canvis en tots els nivells del sistema. Aquesta anàlisi es pot fer de diferents formes, i 

s'utilitzen tantes com el programador cregui necessàries. 

• Anàlisi dels canvis mitjançant GitHub: Dins de GitHub es troba allotjat el repositori d'Odoo 

[8] des de la seva versió 5, amb tots els canvis que s'han anat introduint en forma de commit. 

Aquests commits han estat prèviament Pull requests o PR validats i acceptats per la comunitat i 

mantenidors del repositori. 

Per a fer un PR a Odoo cal seguir una sèrie de passos definits per Odoo i que asseguren un 

format uniforme i una presentació clara de la informació. Un d'aquests passos és especificar al 

comentari del PR quins canvis introdueixen i el perquè. Aquest perquè molts cops inclou una 

explicació de què hi havia prèviament, per tant, de cara al desenvolupador que vol crear els 

scripts de migració és una eina molt útil per plantejar com tractar les dades. 

Per evitar buscar entre tots els commits el que descriu el canvi que interessa, es pot usar l'eina 

Blame, una funció de GitHub que mostra l'historial de canvis d'un fitxer superposant l'autor i el 

commit on s'ha introduït el canvi per a totes les versions del fitxer. Aquesta eina es troba en 

forma de botó a la part superior dreta de cada fitxer del repositori [8]. 

Figura 36. Captura de la interfície de GitHub previ a l'addició dels scripts de migració per al 

mòdul mail. Extret de [13] 
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 Per tant, github és útil per veure l’historial de canvis i veure la raó de tots ells. 

• Anàlisi dels canvis a nivell funcional, el Runbot [16]:  Els canvis que pateixen dues versions 

es pot observar també a nivell d'interfície i funcionalitats per a l'usuari final d'Odoo. Com s'ha 

comentat anteriorment en aquest mateix apartat, existeix una eina molt útil anomenada Runbot. 

Aquesta és molt útil per una ullada ràpida a les funcionalitats de cada versió, ja que les bases de 

dades de prova que conté tenen la majoria dels mòduls ja instal·lats i amb dades de prova, però 

com a contrapartida no es té accés a aquesta base de dades des d'un gestor de bases de dades, 

fet que no permet observar com estan organitzades les dades dins les taules, a nivell més intern. 

Per a solucionar això, un cop s'han intentat observar els canvis en una instància de Runbot i es 

creu que cal més profunditat, es poden executar en local dues instàncies d'Odoo en les versions 

de partida i la versió objectiu (13 i 14 respectivament per a aquesta memòria) i observar llavors 

les dades des del gestor de bases de dades del desenvolupador. 

Per tant, els canvis tan funcionals com a nivell més intern es pot fer a partir de bases de dades a 

Runbot i/o executades de forma local. 

 

 

Figura 37. Captura de l'arxiu mail_alias.py, del mòdul mail, en la vista Blame. Extret de [8] 
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• Anàlisi dels canvis mitjançant el codi font: Aquest tipus d'anàlisi es realitza normalment per 

observar com afecta el canvi en un camp al càlcul d'altres camps i valors que depenien del 

camp original. Per a fer això es pot combinar l'anàlisi de GitHub amb l'anàlisi del codi que s'ha 

descarregat en local, en el cas d'aquesta memòria dins l'IDE PyCharm. El que cal fer és una 

recerca de totes les línies de codi dels arxius Python en la versió d'origen que utilitzen el camp i 

veure perquè l'utilitzen. Un cop analitzat això, es fa el mateix amb la versió objectiu i és llavors 

quan es pot decidir que cal executar sobre les dades per efectuar la migració. Molts cops també 

és recomanable observar com s'utilitzen els camps dins els arxius XML, que defineixen les 

vistes i els registres precarregats. 

Un cop s'han descrit les eines per analitzar els canvis, es pot començar amb el següent pas, el de 

crear el fitxer upgrade_analysis_work.txt. S'ha observat anteriorment en aquest mateix apartat, que per 

defecte, l'OpenUpgrade proporciona l'arxiu upgrade_analysis.txt (Figura 34), que considerarem l'arxiu 

original. Aquest nou fitxer, acabat en _work.txt, és una còpia de l'original, còpia que fa el programador 

de forma manual. Aquest arxiu té l'objectiu de servir d'explicació per a qualsevol altra entitat que 

analitzi la migració o vulgui col·laborar i on apareix, per a cadascun dels canvis, quina decisió ha 

decidit prendre el programador. No es modifica l'arxiu upgrade_analysis.txt per tenir sempre l'arxiu 

original. 

Aquestes explicacions segueixen unes convencions. En primer lloc, quan es vol introduir una 

d'aquestes explicacions, just a la següent línia del canvi o grup de canvis que apareixen a l'arxiu de text, 

es posa una de les següents etiquetes: 

• # NOTHING TO DO: Vol dir que el programador ha decidit que no cal afegir contingut als 

scripts de migració per a aquest canvi o grup de canvis 

• # DONE: Amb aquesta etiqueta el programador descriu que ha afegit canvis a un o més scripts 

de migració. Tot seguit especifica pre-migration, post-migration i/o end-migration en funció de 

l'script o scripts on ha afegit codi. 

• # TO DO: Aquesta etiqueta és útil quan per diversos motius el programador vol afegir un 

comentari sobre què ha fet o vol fer per a futurs col·laboradors i el propi programador no ha 

estat capaç de fer-ho. 
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Aquestes etiquetes sempre van seguides d'una explicació precisa de per què s'ha decidit fer o no 

cadascuna de les accions. Si les explicacions són pobres, és molt probable que el proper col·laborador 

o l'entitat que revisi la feina feta tingui moltes més dificultats per efectuar la seva feina. Destacar també 

que es pot combinar dues etiquetes, com per exemple a la Figura 38. 

 

Un cop s'ha creat aquest arxiu upgrade_analysis_work.txt ja es poden començar a observar un a un 

els canvis que hi apareixen. L'ordre en què cal observar-los és l'ordre en què apareixen, és a dir, primer 

els canvis a nivell de models, després a nivell de camps i finalment a nivell de registres XML. 

En general es busca agrupar els canvis per facilitar la comprensió i tractament d'aquests. Caldria 

entrar en detall per a cada cas i això és una explicació de caràcter general, però es pot posar algun 

exemple. Pot ocorre que dins els models s'indiqui que s'ha creat un de nou. Doncs caldria observar si té 

relació amb algun dels que s'han esborrat i el perquè. També pot passar que un camp quedi obsolet o 

aparegui com a esborrat (etiqueta del) i un altre de nou (etiqueta new) tingui la mateixa funció o que 

emmagatzema les mateixes dades amb un altre nom. Aquest tipus d'associacions doncs, faciliten al 

programador la comprensió general dels canvis i la presa de decisions a l'hora d'afegir línies de codi a 

cadascun dels scripts necessaris en cada cas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Exemple d'us de dues etiquetes al fitxer upgrade_analysis_work.txt del mòdul account. 

Extret de [17] 



  Pàg. 63 

 

10.2.1.1. Desenvolupament dels scripts a nivell tècnic 

En aquest apartat es redacta com crear, a nivell de codi, els scripts de migració quan es dona el cas que 

el programador decideix que un dels canvis requereix una acció dins un o diversos d'aquests arxius. 

Tots tres tipus d’scripts (pre, post i end-migration) segueixen exactament la mateixa estructura. 

En primer lloc cal crear l'arxiu, anomenant-lo de la mateixa forma de la fase a la qual fan 

referència (pre-migration.py, post-migration.py o end-migration.py). Seguidament caldrà copiar les 

línies de codi tal qual apareixen a la Figura 39 adaptant les dues primeres línies de comentari segons 

l’entitat que realitza els scripts. A la línia 3 s’observa com s’importa la llibreria openupgrade, que 

conté la funció migrate. Aquesta funció, que es defineix a la línia 6, és la que contindrà al seu interior 

tots els mètodes també d’openupgradelib i línies de codi amb els canvis que ha decidit introduir el 

programador un cop estudiat cadascun dels canvis. Els paràmetres que necessita la funció migrate són 

env i version: 

• env: env o enviroment és la variable d'entorn, una variable que conté la informació necessària 

per a que a l'hora de la migració es puguin localitzar les taules i les dades que contenen. 

• version: Aquesta variable només s'usa en casos puntuals quan només es vol realitzar un dels 

canvis a una versió en concret que pot no ser la objectiu, sempre que existeixi la versió com a 

directori dins la carpeta scripts. Aquesta variable no s'usa en aquesta memòria i de moment cap 

entitat l'ha usat en el desenvolupament de l'OpenUpgrade en la seva versió 14. 

Quan el desenvolupador decideix que un dels canvis requereix codi en un script de migració, el 

primer que ha de fer és decidir l'etapa de la migració on ha d'executar-se aquest canvi i afegir-lo al 

corresponent script. El codi introduït als scripts són comandes SQL que s'executen directament 

sobre la base de dades. Hi ha mètodes existents a openupgradelib que faciliten les comandes més 

utilitzades. Si es vol afegir un mètode que inclou diversos mètodes d'openupgradelib per algun dels 

canvis, es pot definir entre les línies 3 i 5, i es cridarà des de la funció migrate, a partir de la línia 6. 

Figura 39. Plantilla d'un script de migració. Font pròpia. 
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Cada model és diferent de la resta i, per tant, el canvi en un camp d'un model pot comportar 

una decisió totalment diferent del canvi en un camp d'un altre model. El criteri d'actuació dependrà 

de l'anàlisi de codi i funcional fet prèviament. És per això que no es poden explicar de manera 

general aquestes decisions i com es tradueixen a codi, però si es pot veure a través d'un exemple. 

És per això que, a mode il·lustratiu, s'explica a l’apartat 10.2.1.3 com s'han creat els scripts del 

mòdul mail. Per la resta de mòduls el procediment serà el mateix amb els criteris de canvi que 

correspongui. Abans d’això, s’explica el flux de treball o workflow que es segueix des de que es 

clona el repositori a l’ordinador fins que es proposen els scripts a l’OCA. 

10.2.1.2. Workflow de GitHub. 

Quan una entitat col·laboradora amb Odoo i l'OCA vol proposar els seus canvis cal que conegui la 

forma de treballar amb repositoris i comandes de GitHub per fer la seva feina més eficient. En aquest 

apartat s'expliquen quins són els passos i les comandes necessàries des que es decideix crear uns scripts 

de migració fins que es proposen a l'OCA. 

El primer pas és crear un fork del repositori d'OpenUpgrade en el compte del desenvolupador o 

entitat. Això es fa iniciant sessió a GitHub, anant al repositori d'OpenUpgrade [13] i prement el botó 

Fork de la part superior dreta de la interfície. Veure Figura 40. Això crea una còpia del repositori en el 

compte del desenvolupador on pot afegir branques i fer modificacions. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Interfície de GitHub on apareix el botó Fork en vermell. Extret de [13] 
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El següent pas és el de clonar el repositori de l’OCA en local mitjançant la comanda: 

 git clone -b 14.0 https://github.com/OCA/OpenUpgrade 

Ara es té una còpia de la branca 14.0 en local del repositori oficial de l’OCA, no del que s’ha copiat al 

perfil. 

 

 

 

Figura 41. Diagrama parcial del flux de treball amb GitHub. Font pròpia. 

Figura 42. Diagrama parcial 2 del flux de treball amb GitHub. Font pròpia. 

https://github.com/OCA/OpenUpgrade
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El següent pas és crear una branca nova, en la que es faran les modificacions al directori 

corresponent del mòdul dins de l’OpenUpgrade. Aquesta branca es crea amb la comanda: 

git checkout -b 14.0-mig-$MÒDUL origin/14.0 

on $MÒDUL és en nom del mòdul per al qual s’estan desenvolupant els scripts. La comanda checkout 

-b crea una branca nova si el nom no existeix i parteix de la branca indicada en última instància, la 

branca 14.0 del remot origin, és a dir, del repositori original de l’OCA al núvol. 

 

Ara és quan es fan els canvis segons les explicacions anteriors (apartat 10.2.1.1) i es creen els 

scripts de migració. 

Un cop finalitzat el treball del desenvolupador, es corre la comanda: 

pre-commit run -a  

que assegura que el format dels arxius sigui adequat segons els requeriments de l’OCA. 

Per indicar quins canvis es volen pujar de nou al remot, s’executen les comandes: 

 git add . 

 git commit -m “[14.0][MIG] $MÒDUL” 

 

Figura 43. Diagrama parcial 3 del flux de treball amb GitHub. Font pròpia. 
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El següent pas és pujar aquests canvis al remot, però no es pot fer això directament al remot 

origin, és a dir, el de l’OCA, ja que no es tenen els permisos. El que cal fer és afegir el remot que s’ha 

copiat al perfil del desenvolupador entre els remots del repositori en local. Això es fa amb la comanda: 

git remote add $NOM $LINK_DEL_REMOT  

on aquest $LINK_DEL_REMOT s’obté mitjançant el botó verd (veure Figura 44) que apareix a la part 

superior dreta del remot copiat i el $NOM pot ser qualsevol que decideixi el desenvolupador. 

Per pujar aquests arxius al remot del desenvolupador s’usa la comanda: 

 git push $NOM 14.0-mig-$MÒDUL -u 

Figura 44. Captura de l'interfície de GitHub del fork del repositori de l'OCA al 

perfil de l'autor. Extret de [18] 

Figura 45. Diagrama parcial 4 del flux de treball amb GitHub. Font pròpia. 
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L'últim pas és tornar a entrar al GitHub i dins del remot copiat del desenvolupador seleccionar la nova 

branca creada. GitHub proposarà l'opció de fer un Pull Request o PR a l'OCA. Se segueixen els passos 

del PR i es deixa obert a l'espera que una altra entitat aprovi els canvis o proposi millores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama complet del flux de treball amb GitHub. Font pròpia. 
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10.2.1.3. Cas pràctic. Scripts de migració per al mòdul mail. 

En aquest apartat es redacta un exemple de creació dels scripts de migració per al mòdul mail, per 

facilitar la comprensió d'aquests i veure quins passos ha seguit el desenvolupador. 

El primer pas és el d'anàlisi funcional i de codi del mòdul, per tant, primer cal saber de què 

tracta. El mòdul mail dins Odoo és un mòdul que s'integra dins de molts altres per afegir funcionalitats 

de missatgeria. Com a funcionalitats interessants, aquest mòdul inclou els anomenats alias, adreces de 

correu electrònic que quan reben un correu, el contingut d'aquest es pot extreure i convertir en una 

acció a Odoo, per exemple, convertir el correu de certs clients en oportunitats de venda o 

emmagatzemar les factures adjuntes de proveïdors. 

Aquest mòdul apareix visualment en forma de botons amb etiquetes com "Send E-mail", però 

també té una aplicació pròpia on es poden gestionar canals i missatges privats entre usuaris d'Odoo o 

correus. Els models d'aquest mòdul defineixen missatges, correus, plantilles, alias i d'altres objectes 

relacionats amb serveis de missatgeria. 

 

 

Figura 47. Interfície d'usuari de l'aplicació Discuss o mòdul mail en la versió 14 d'Odoo. 

Font pròpia. 
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Per acabar amb aquesta anàlisi inicial es pot realitzar una lectura pels diferents commits que té 

aquest mòdul en la seva versió 14, per veure de forma molt general els canvis que s'han introduït. En 

aquesta versió 14 no apareixen canvis substancials a nivell de funcionalitat, tot i això s'observen fix, és 

a dir, ajustos i solucions a petits errors que té el mòdul. També es veuen commits amb l'etiqueta I18N. 

Aquests són actualitzacions en els arxius de traducció i que en cap cas alteren el codi font o la 

funcionalitat del mòdul. Tant els commits FIX, I18N i IMP (improvement, és a dir, noves 

funcionalitats), són els més comuns en la vida d'un mòdul i s'afegeixen constantment per la comunitat. 

 

En aquest punt ja es pot seguir el workflow amb GitHub fins que es crea una nova branca per 

començar la creació dels scripts i es crea la còpia de l'arxiu upgrade_analysis.txt, anomenada 

upgrade_analysis_work.txt. 

 

Figura 48. Captura dels últims commits del mòdul mail en la seva versió 14. Extret de [8] 

Figura 49. Primeres 6 línies del upgrade_analysis.txt del mòdul mail. Extret de [13] 
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Com s'ha vist anteriorment, el primer pas és observar els canvis en els models. En aquest cas hi 

ha un canvi de nom, un model obsolet i dos models nous. Sempre cal observar si hi ha alguna relació 

entre els models que s'esborren i els que es creen de nous i en aquest cas és un canvi de nom, per tant 

els podem agrupar. Els canvis de nom a les taules no es fan de forma automàtica, per la qual cosa 

caldrà afegir el canvi en un script de migració. Com un canvi de nom és una cosa usual, es busca a la 

llibreria openupgradelib si existeix alguna funció que faci un canvi de nom a una taula o al model 

corresponent, i es troba que hi ha dos mètodes, rename_models i rename_tables. En ambdós casos, 

l'explicació que apareix en forma de comentari sota la definició del mètode, ens indica que aquests 

s'executen normalment durant el pre-migration [14]. És per això que cal crear el fitxer pre-

migration.py i copiar la plantilla de l'apartat 10.2.1.1. Un cop copiada la plantilla s'afegeixen aquests 

dos mètodes amb els respectius arguments, explicats també a la descripció del mètode. L'argument 

env.cr és el cursor de la base de dades, que indicarà a quina taula s'han d'aplicar els canvis. Aquest 

canvi ha estat un rename a nivell de mòdul i, per tant, no cal una anàlisi profunda a nivell funcional ni 

de codi, tot i que el desenvolupador s'ha assegurat de què realment sigui un rename amb els mateixos 

camps i funcionalitat. 

 

 

Els següents canvis que s'observen a la Figura 49 són un model obsolet i dos de nous. En una 

primera instància es pot tenir el dubte de si el model obsolet mail.address.mixin pot tenir relació amb el 

model afegit mail.render.mixin, ambdós del tipus abstract. Tant el nom mixin com el tipus abstract fan 

referència a models amb funcionalitats més generals dissenyats per a ser heretats per altres models. Tot 

i això, usant l'eina Blame del GitHub observem que el mail.render.mixin és una nova funcionalitat, i 

Figura 50. Fitxer pre-migration.py versió 1. Font pròpia. 
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que segons el comentari del commit [19], afegeix un generador dinàmic de placeholders, és a dir, 

valors per defecte de certs camps configurats de forma manual per afegir a plantilles de mail. Això no 

te a veure amb el model obsolet, que segons el commit corresponent [20], és una neteja de codi, on 

s’ajunta el codi d’aquest mixin amb el del model mail.thread.blacklist. 

Finalment es té un nou model, el mail.blacklist.remove que afegeix una nova funcionalitat per 

gestionar les llistes de correus bloquejats. 

Per al model obsolet, no es fa res, ja que és del tipus abstract i per tant, no tindrà registres 

associats. El mateix passa amb el nou model abstract també, que a més és una funcionalitat nova. 

Finalment tenim un model transient, que emmagatzema les dades de forma temporal i després les 

elimina, per tant, no cal fer res amb aquest nou model al passar d'una versió a una altra, ja que la seva 

taula es trobarà buida. Aquests tres canvis s'agrupen i s'usa l'etiqueta # NOTHING TO DO a l'arxiu 

upgrade_analysis_work.txt. A partir d'aquest moment, no afegir cap línia de codi en un script de 

migració implicarà usar aquesta etiqueta amb l'explicació de per què no cal fer res. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Captura dels canvis a nivell de model de l'arxiu upgrade_analysis_work.txt un cop 

s'han analitzat tots aquests canvis. Font pròpia 
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Ara s’arriba als canvis que han patit els camps de la versió 13 a la 14. En primer lloc trobem, a 

la línia 8 de la Figura 52, el camp type del model ir.ui.view, és a dir, el que s’encarrega de gestionar les 

vistes. Aquest camp, ja existent a la versió 13 s’ha modificat i en la versió 14 no disposa de l'opció 

diagram, una vista no existent de fa diverses versions. És per això que aquest canvi no suposa cap 

acció, ja que cap dels registres existents a la versió 13 pot tenir aquest camp definit en diagram. 

El següent canvi és un camp del model mail.activity. Gràcies a l’etiqueta NEW sabem que 

aquest camp s’ha afegit de nou. Observant el GitHub, s’explica que aquest camp és una nova 

funcionalitat per al mòdul website_slides [21]. Observant el codi, es veu que no utilitza cap camp 

anterior per a la seva assignació ni és un camp obligatori. Observar el codi vol dir fer una recerca dels 

usos del camp dins els fitxers d’ambdues versions. Veure Figura 53. És per això que tampoc s’ha de 

fer cap acció per aquest canvi. 

Figura 52. Línies del fitxer upgrade_analyisis.txt del mòdul mail corresponents als canvis a nivell de camps. 

Extret de [13] 

Figura 53. Captura de l'eina de recerca de l'IDE PyCharm. Font 

pròpia. 
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Seguidament apareix un camp, altre cop nou, del tipus html dins el model mail.alias. Aquest 

camp introdueix una nova funcionalitat on, quan un correu electrònic és retornat per qualsevol motiu, 

es mostra el missatge configurat en aquest camp [22]. De nou, aquest camp no utilitza cap camp 

anterior ni cal modificar les dades existents. A més a més, no és un camp obligatori. Per aquestes 

raons, aquest canvi no requereix de codi als scripts. 

Per al model mail.channel hi ha un canvi. Línia 11 de la Figura 52. Apareix un camp nou 

anomenat active del tipus booleà i que té un valor per defecte. Tot i així no indica que sigui obligatori o 

required. Aquesta funcionalitat introduïda mitjançant el camp active a diferents models, permet a 

l'usuari fer visible o invisible certs elements sense necessitat d'esborrar-los [23]. En el cas del model 

mail.channel, que defineix canals de missatgeria interna en el propi Odoo, aquest camp permet amagar 

o mostrar aquests canals. Per evitar que el valor per defecte que assigna Odoo a tots els camps (False) 

impliqui tenir tots els canals invisibles per defecte, existeix aquest default o valor per defecte True. 

Com és una nova funcionalitat que no depèn de les dades anteriors, novament no cal afegir codi als 

scripts de migració. Un nou camp implica una nova columna a la taula, i això ho fa automàticament 

Odoo. 

Per al model mail.mail i mail.message s’han mogut dos camps del mòdul website_mail, ja que 

segons el commit [24] de GitHub, calia una reorganització dels camps, desordenats segons l’autor del 

commit i acceptat per Odoo. En aquest moment es pot tenir el dubte de si aquest canvi de model es fa 

de forma automàtica o cal fer-ho de forma manual introduint codi en un dels scripts de migració. Com 

que aquest tipus de canvis son recurrents, es fa una recerca a les funcions de la llibreria 

openupgradelib. Aquí es troba una funció anomenada update_module_moved_fields [14] ideal per a 

aquests camps. Tot i això, llegint la descripció es pot observar que aquest mètode ja no cal fer-lo servir, 

ja que Odoo gestiona aquest tipus de canvis de forma automàtica. És per això que no cal afegir res als 

scripts de migració. 

De moment tots els canvis a nivell de camp no han requerit de codi als scripts de migració per 

diverses raons. Tot i això l'entitat que desenvolupa aquests scripts ha hagut de comprovar un a un i de 

forma exhaustiva els canvis que apareixen al upgrade_analysis.txt, i anar apuntant les accions fetes o 

no i el perquè al upgrade_analysis_work.txt, com s’observa a la Figura 54. 
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En aquest següent camp, línia 14 de la Figura 52, que canvia d'una versió a una altra s'observa 

que el camp és nou i del tipus booleà. No és obligatori o required i tot i que no té valor per defecte, 

Odoo assigna False per a qualsevol camp no assignat. És per això que es considera que aquest camp té 

per defecte el valor False. De nou, es busca quina és la funcionalitat d'aquest camp a través del Blame, 

al GitHub. En aquest cas es tracta d'una funcionalitat que quan està activada (True) indica que aquest 

missatge en concret només el poden veure aquells usuaris d'Odoo pertanyents a certs grups d'usuaris, 

passant per sobre de la configuració individual de seguretat de cada usuari [25]. Es sap que es refereix 

a la privacitat dels missatges, ja que el model és el mail.message, que defineix un missatge. Després de 

revisar el codi i aplicant la lògica, aquesta nova funcionalitat no depèn de dades de registres anteriors, 

per tant, no cal afegir res a cap script de migració. 

Seguidament, línies 15 a 19 de la Figura 52, es pot observar que hi ha 5 camps del model 

mail.template, que defineix les plantilles de correus electrònics i missatges, amb la mateixa descripció, 

not stored anymore. Això vol dir que en la versió 13 aquestes variables es guardaven a la base de 

dades, però en la versió 14 ja no hi apareixen emmagatzemades. Estudiant el codi a la versió 13 i la 

seva funcionalitat mitjançant una instància de Runbot, en ambdues versions, es poden treure dues 

conclusions: la primera és que la funcionalitat d'aquests camps és la de facilitar la creació d'una 

expressió avançada per a la generació de plantilles, la segona és que la funcionalitat i visualment és 

igual en ambdues versions, i que aquests camps ja no s'emmagatzemen perquè són valors temporals 

que deixen de ser útils quan s'ha creat aquesta expressió que es guarda dins el camp copyvalue en 

forma de char. En aquests casos el desenvolupador té dues opcions, o eliminar les columnes de la taula 

mail_template o deixar els valors allà, ja que no implica incompatibilitat amb la nova versió. El 

Figura 54. Línies de l'arxiu upgrade_analysis_work.txt dels canvis tractats fins al moment. Font pròpia. 
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projecte OpenUpgrade té un principi que diu que es conservaran les dades sempre que es pugui. És per 

això que amb aquest grup de canvis es decideix la segona opció i, per tant, no afegir codi als scripts de 

migració. 

A continuació es troba la eliminació del camp user_signature, també del model mail.template, 

que segons el commit [26] s'entén que és una funcionalitat en la qual s'afegeix la signatura de l'usuari 

en un correu. Aquesta funcionalitat és utilitzada d'una altra forma i calia una neteja del codi. Aquest 

camp doncs és trivial i no cal afegir res als scripts de migració per preservar la informació. 

En el model mail.tracking.value es troba el canvi més interessant d'aquest mòdul. Línia 21 i 22 

de la Figura 52 Aquest model defineix el seguiment que es fa al valor d'un camp i s'executa alguna 

acció quan aquest canvia, segons ho configuri l'usuari. En aquest cas el canvi es troba en un camp 

anomenat field, del tipus char en la versió 13 que en la versió 14 és del tipus many2one i, per tant, té 

una relació amb algun altre model, en aquest cas, el ir.model.fields. El que es dedueix d'això és que a la 

versió 13 guardava el nom d'un camp i ara és una relació a la taula on es defineixen els camps de tots 

els models, la taula ir_model_fields. De fet, aquest camp field emmagatzema el camp al qual es vol fer 

el seguiment. Fent l'estudi funcional s'observa que en la nova versió, la 14, l'usuari és capaç de fer clic 

sobre el nom del camp (Figura 57) configurat al camp field i la interfície el porta a la descripció 

d'aquest camp. En canvi, a la versió 13 això no passa (Figura 56), ja que a la base de dades un char no 

Figura 55. Captura del formulari de mail.template on apareixen els camps 

que pateixen canvis i el camp copyvalue. Font pròpia. 
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s'entén com una relació, sinó com un simple camp de text. En aquest cas, no cal fer servir la eina 

Blame del GitHub ja que es veu clarament el canvi i la funcionalitat. 

 

  

Figura 57. Interficie d'usuari per a un registre del model mail.tracking.values versió 13. 

Font propia. 

Figura 56. Interfície d'usuari per a un registre del model mail.tracking.values versió 14. 

Font pròpia. 
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Ara és quan el desenvolupador ha de plantejar l'acció necessària per manipular les dades de la 

versió 13 i fer-ho compatible amb la versió 14, ja que aquest canvi no es fa de forma automàtica per 

Odoo i no és trivial. La base de l'acció que s'ha de fer és substituir el nom del camp emmagatzemat en 

forma de text a field per l'id d'aquell camp en la taula ir_model_fields. A més a més, aquells registres 

amb el camp field buit no tenen sentit, per tant, caldrà eliminar-los. Això s'ha de traduir a codi en els 

scripts en forma de comanda SQL i/o mètode de la llibreria openupgradelib. Es recorda que una 

columna a SQL correspon a un camp d'un model i una taula correspon al propi model. El primer pas és 

decidir quina d'aquestes accions es faran a cada fase. En un primer moment es pot pensar que es podria 

fer al post-migration, ja que un cop es té el mòdul instal·lat, és més senzill fer la relació many2one 

pertinent. El problema és que el desenvolupador es troba davant d'un camp required o obligatori, que 

ha d'estar omplert de forma correcta un cop la base de dades s'executa sobre un sistema en versió 14. 

És per això que tot aquest canvi es farà al pre-migration. Un cop decidit això es busquen les funcions 

de la llibreria openupgradelib que poden ser útils [27]. En un primer moment només es pot utilitzar el 

mètode logged_query, que és l'encarregat de permetre la introducció directa de comandes SQL a la 

base de dades, aquest mètode només necessita el cursor de la variable d'entorn, per a saber sobre quina 

taula s'aplica la comanda, i la pròpia comanda. Ara cal pensar quina serà aquesta o aquestes comandes 

SQL, però en el procés de raonament s'observa que caldrà sobreescriure els valors a la columna fields, 

ja que el camp no canvia de nom, només la forma en la qual s'emmagatzema la informació. És per això 

que primer cal fer una còpia de la columna mitjançant el mètode rename_columns i deixant l'últim 

paràmetre com a none. Aquest paràmetre activa el que es diu legacy_name, és a dir, una columna que 

és còpia de la qual s'especifica a la tupla en posició 0, amb un nom propi d'OpenUpgrade i que permet 

a la llibreria openupgradelib recuperar aquest nom mitjançant el mètode get_legacy_name [27]. Amb 

unes altres paraules, és una còpia d'una columna amb un accés ràpid a aquesta còpia per part de la 

llibreria en qualsevol dels scripts de migració, independentment de la fase. Veure línia 39 de la Figura 

58. 

Un cop feta aquesta còpia ja es pot tornar a pensar la comanda SQL. Aquesta o aquestes 

comandes es faran en un mètode a part, que el desenvolupador anomena 

fill_mail_tracking_value_field, que es cridarà des del mètode migrate. El plantejament que es fa és que 

cal buscar el camp que hi ha a la columna field a la taula ir_model_fields. Com el nom dels camps no 

és únic fora del model, pot donar-se el cas on dos camps de models diferents es diguin igual. És per 

això que la recerca d'aquest camp no pot ser només pel criteri del nom. Llavors cal buscar dins el 

model actual un altre camp que permeti tenir un altre filtre a l'hora de buscar. És el cas del camp 
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mail_message_id, que especifica un missatge d'un model en concret. Amb aquesta informació, el nom i 

el model, ja es pot buscar el camp a la taula ir_model_fields.  

 

El primer pas és crear la columna field, però en format int4, el format numèric amb què es 

guarda l'id en un camp many2one, com és el cas de field en la nova versió 14. Cal recordar que aquesta 

columna ja existia, però en format char i ja hem creat una còpia, per tant, es pot reescriure amb el 

format adient sense perdre la informació anterior. La comanda és la que es pot veure a la Figura 58 a la 

línia 13. La comanda ALTER TABLE - ADD el que fa és afegir una columna nova en una taula existent, 

on cal especificar el nom de la taula, el nom de la nova columna i el seu format. 

Figura 58. Fitxer pre-migration.py un cop afegit el codi per al canvi en el camp field. Font pròpia. 
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Seguidament cal crear la comanda que s'usarà per filtrar els camps i assignar l'id corresponent a 

la columna field. La comanda consistirà a agafar el nom del camp de l'antiga columna field juntament 

amb el model del camp mail_message_id i trobar el camp a la taula ir_model_fields, l'id del qual 

s'assignarà a la columna fields del registre corresponent a la taula mail_tracking_value. Aquesta 

comanda és la que es troba de la fila 17 a la 21. Les línies 17 i 18 tenen la comanda UPDATE - SET, 

aquesta comanda modifica el valor d'una columna existent, de la taula indicada al UPDATE i segons 

l'especificat al SET. En aquest cas, es modifica la taula mail_tracking_value, mtv per la resta de codi, 

on es vol que la columna field tingui l'id de la taula ir_model_fields, imf per la resta de codi gràcies a la 

comanda FROM de la línia 19. A les línies 19 i 20 és on es fa la recerca del camp a la taula imf 

mitjançant la comanda JOIN - WHERE. Amb la comanda JOIN o INNER JOIN es genera una taula 

amb registres de dues altres taules que s'afegeixen al resultat quan es compleix una condició. Veure 

Figura 59 

 

En aquest cas el resultat s'emmagatzemarà a la columna field nova, creada anteriorment. 

Recordant les condicions, cal que el model i el nom del camp coincideixin, i aquestes dos són les 

condicions que s'usen a les línies 20 i 21. Es destaca la forma en la qual s'obté el nom del camp que hi 

havia a la columna field anterior. S'observa que s'obté mitjançant el mètode get_legacy_name, ja que 

ara la columna field no és la mateixa i el nom de la còpia generada s'ha d'obtenir per aquest mètode. 

 

Figura 59. Diagrama del funcionament de la comanda JOIN d'SQL. Extret de [28] 
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Finalment, es fa una neteja de tots aquells registres de la taula mail_tracking_values que no s'ha trobat 

cap camp per relacionar i s'eliminen, ja que es considera que no tenen sentit registres amb el camp field 

buit. Un cop fet tot això, cal especificar els canvis a l'arxiu upgrade_analysis_work.txt mitjançant 

l'etiqueta # DONE seguit de l'arxiu on s'ha afegit codi, és a dir, pre-migration, i una petita explicació 

precisa del que s'ha fet. Veure Figura 60. 

 

Els últims dos camps que canvien d'una versió a una altra són ambdós del model res.users. 

Aquest model defineix un usuari d'Odoo. Tots els models que comencen amb ir_ o res_ es defineixen 

al mòdul base, però és molt comú heretar-los en diferents models per afegir funcionalitats. En aquest 

cas s'eliminen dos camps que en principi no tenen relació, però en fer una anàlisi mitjançant la història 

de commits de l'arxiu res_users.py al GitHub [29] i [30], s'observa que aquests dos camps s'eliminen 

per la mateixa raó, ja no s'usen en la nova versió. És per això que s'agrupen, s'explica que són dues 

funcionalitats que ja no s'usen i es deixen per conservar la informació. 

Amb aquests dos camps es finalitza l'anàlisi dels canvis a nivell de camps i es pot passar al 

següent i últim nivell, els canvis als registres XML. L'anàlisi per a aquests registres és molt més senzilla 

i ràpida que als canvis en altres nivells, ja que Odoo actualitza aquests registres de forma automàtica 

quan s'executa la migració, excepte en alguns casos que són els que cal identificar. Les excepcions són 

els registres amb l'etiqueta noupdate. Aquesta etiqueta apareix a l'arxiu update_analysis.txt i evita al 

desenvolupador haver d'entrar en cada registre buscant-la. Aquesta etiqueta igualada a 1 el que fa és 

indicar a Odoo que no actualitzi aquell registre quan s'executi la migració. Els casos que cal estudiar 

per tant, són aquells on hi hagi canvis en registres noupdate i on hi hagi hagut un canvi de valor en 

aquesta etiqueta, tant si passa de noupdate = 1 a noupdate = 0 com si és al revés. 

El primer pas és agrupar els registres que no tenen noupdate. Independentment de si 

s'afegeixen o s'eliminen, és a dir, apareix NEW o DEL respectivament, prèviament al nom del registre, 

aquests registres seran marcats com # NOTHING TO DO i una explicació on s'especifica que son 

registres sense l'etiqueta noupdate o amb aquesta en valor 0. Per als registres noupdate s'agrupen en els 

que tenen etiqueta NEW i en els que tenen etiqueta DEL. Per als que tenen etiqueta NEW no cal fer res, 

Figura 60. Línies del fitxer upgrade_analysis_work.txt amb les anotacions d'aquest canvi. Font pròpia. 
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ja que en la versió 13 no existien i, per tant, es creen a la nova versió, sent compatibles sempre. Pel que 

fa als registres amb etiqueta DEL, aquests cal forçar la seva eliminació, ja que Odoo per defecte no ho 

farà, gràcies a l'etiqueta noupdate amb valor 1. Aquesta eliminació sempre es fa a l'etapa post-

migration i, per tant, cal crear l'arxiu post-migration.py seguint la mateixa plantilla que a l'apartat 

10.2.1.1. Per a eliminar aquests registres, el desenvolupador usarà el mètode 

delete_records_safely_by_xml_id, afegint la variable d'entorn i el nom del registre, tal com indica la 

documentació de la llibreria openupgradelib [27]. Un cop fet això, s'indica a l'arxiu 

update_analysis_work.txt amb l'etiqueta # DONE el que s'ha fet i on. Veure línies 8 endavant a la 

Figura 61. 

 

Finalment, cal analitzar la resta d’excepcions. En aquest cas un dels registres canvia el valor de 

l’etiqueta noupdate. Segons el que s’observa, en la versió 13 era noupdate = 0 i en la nova versió és 

noupdate = 1. Aquest canvi també s’ha de fer de forma manual però aquest cop al pre-migration, tal i 

com es descriu a la documentació de la llibreria openupgradelib. El mètode a usar en aquest cas és el 

set_xml_ids_noupdate_value amb els arguments especificats a la documentació [27]. El més important 

és l’ultim, una valor True o False segons si el registre en la nova versió ha canviat a noupdate amb 

valor 1 o 0. En aquest cas s’usa True, ja que en la nova versió és noupdate = 1. Un cop més, 

s’especifica aquest canvi amb l’etiqueta # DONE i l’arxiu on s’ha modificat amb una petita explicació 

que s’observa a la línia 60 de la Figura 62. 

 

Figura 61. Contingut definitiu de l'arxiu post-migration.py. Font pròpia. 
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L'últim pas abans de pujar els arxius al remot del desenvolupador és el de carregar l'arxiu 

noupdate_changes.xml. En aquest cas, l'autor de la memòria va proposar a l'OCA aquesta acció, però 

posteriorment un altre col·laborador va decidir que era millor no fer-ho per preservar la continuïtat de 

les dades. En cas de voler carregar aquest arxiu, caldria usar el mètode load_data i especificar el 

directori relatiu d'aquest arxiu XML respecte a la carpeta mail dins el repositori d'OpenUpgrade, tal 

com s'observa comentat a la línia 7 de l'arxiu post-migration.py (Figura 61).  

Ara ja si es pot acabar de seguir el workflow de GitHub (apartat 10.2.1.2) per proposar aquests 

canvis a l'OCA i esperar que d'altres entitats col·laboradores revisin la feina i proposin canvis o els 

aprovin. 

 Amb això últim es dona per finalitzat l'exemple de creació d'scripts de migració per al mòdul 

mail. Si es vol veure un major nombre d'exemples, es recomana el repositori de GitHub 

d'OpenUpgrade, sobretot el Pull Request de l'autor on es migra el mòdul Account, amb gran varietat de 

situacions interessants [31]. 

 

 

Figura 62. Línies de l'arxiu upgrade_analysis_work.txt definitiu, modificat per millorar la 

visualització. Font pròpia. 
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10.2.2. Migració de la base de dades 

En aquest apartat es redacta el procediment per migrar qualsevol base de dades d'Odoo de la versió 13 

a la 14. 

La migració de la base de dades de la Odoo Community Association és un dels objectius de la 

memòria. Aquesta migració es pot fer de diverses formes, però en aquesta ocasió s'explica com fer-la 

tenint els arxius en local i a partir de material gràfic i exemples de l'entorn de desenvolupament 

PyCharm. 

Abans de migrar una base de dades d'Odoo a la versió 14 cal complir uns requisits, alguns dels 

quals no depenen de la mateixa base de dades: 

• Tots els mòduls core han de tenir creats els seus respectius scripts de migració a la versió 14 

d'OpenUpgrade. 

• Tots els mòduls custom han de tenir els seus propis scripts de migració i existir en versió 14. 

Aquest segon punt no entra dins l'abast del projecte. 

• La base de dades ha d'estar en versió 13. 

• Disposar d'un ordinador amb la versió més actual d'Odoo 14, d'OpenUpgrade 14 i, en general, 

de la versió per a Odoo 14 de tots els mòduls que té la base de dades. Aquest ordinador ha de 

respectar també els requisits tècnics de l'apartat 9.2. 

En l’abast de la memòria només es contempla una explicació teòrica de la migració, per tant: 

• Es suposa que l’OpenUpgrade està totalment desenvolupat i cobreix el 100% dels mòduls.  

• Es suposa que tots els mòduls custom disposen dels seus scripts de migració i existeixen a la 

versió 14.  

• La base de dades es troba actualment en versió 13. Això és real. 

• Es disposa d’aquest ordinador amb tots els arxius necessaris per executar la migració a Odoo 

14. No cal la versió 13 per executar la migració. 

S'entén que la base de dades és totalment funcional en la seva versió 13. Tot i això, si el client té un 

problema amb aquesta versió d'origen, es pot tractar en un altre projecte fora de la migració. Per 

entendre el procés de forma general, per executar una migració cal iniciar una instància d'Odoo, però 

amb uns paràmetres de llançament concrets que indiquin al motor de l'OpenUpgrade que ha d'executar 
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la migració. És llavors quan aquest motor de migracions anirà a buscar tots aquells arxius que 

continguin la línia @openupgrade.migrate, i executarà els mètodes corresponents. Un cop acabat el 

procés, si no han sorgit errors, la base de dades està actualitzada. 

El procés un cop es tenen totes les eines desenvolupades és senzill respecte a la creació de les 

mateixes eines, ja que aquest procés consisteix a executar la base de dades amb unes comandes de 

llançament específiques que actualitzen tots els mòduls i la seva informació. El procediment és 

automàtic i s'atura al finalitzar la migració, encara que hi hagi errors durant aquesta. 

Els passos per executar la migració són els següents: 

1. Fer una còpia de seguretat de la base de dades. Aquest pas és obligatori, ja que, durant el 

procés de migració, les dades existents es manipulen i el resultat pot no ser el desitjat. La 

informació que conté la base de dades molts cops és essencial i cal assegurar-se de tenir-la tota 

disponible en cas de qualsevol problema durant el procés de migració. Per fer aquesta còpia de 

seguretat és tan senzill com tenir emmagatzemades dues còpies de la mateixa i només 

manipular-ne una. 

2. Configurar l’IDE. Un cop s'ha fet la còpia de seguretat ja es pot obrir l'IDE escollit per 

l'entitat que executa la migració, en el cas d'aquesta memòria s'usa el PyCharm. Cal assegurar-

se de tenir els arxius esmentats en l'últim requeriment visibles a l'apartat de directoris. Dins de 

l'IDE s'escull l'arxiu de configuració que permet llençar una instància d'Odoo, anomenat odoo-

bin.py, que es troba al primer nivell de la carpeta on s'emmagatzema Odoo. 

3. Configurar els paràmetres de llançament. Dins la configuració de llançament que s'observa 

a la Figura 63 s'afegeixen els següents paràmetres: 

a. --addons-path. En aquest paràmetre s’indiquen els habituals directoris a les dues 

carpetes addons d’Odoo, els directoris que contenen els mòduls custom i el directori 

que conté els arxius d’OpenUpgrade. 

b. --database. Amb aquest paràmetre i el nom de la base de dades estem apuntant la 

migració a la base de dades que es vol migrar. 

c. --update all. Aquest paràmetre és el que indica que es vol realitzar la migració, no cal 

indicar res més. La part de all indica que es migraran tots els mòduls de la base de 

dades. 
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d. --stop-after-init. Aquesta comanda atura el servidor en local on hi s’executa la 

instància d’Odoo un cop ha finalitzat la migració. 

e. --load=base,web,openupgrade_framework. Aquest paràmetre amb els valors 

mostrats carrega els arxius necessaris per executar la migració. 

f. --upgrade-path. En aquest paràmetre cal especificar el directori de la carpeta scripts 

del repositori descarregat en local, per tant, aquest paràmetre s’encarrega de mostrar al 

motor de migració on es troben els scripts de migració per als mòduls custom. 

4. Iniciar la instància d’Odoo, en el cas de PyCharm, amb el botó verd amb el símbol de play    . 

Llavors és quan s’executa tota la migració. Durant aquest procés, es pot comprovar tot el que 

s’està executant gràcies al registre que es mostra en temps real a la pestanya Run. El temps de 

migració dependrà de la quantitat de registres que té cada mòdul i les manipulacions que s’han 

de fer a les dades. Uns scripts de migració poc eficients poden provocar processos de migració 

molt lents. 

5. Comprovar els errors. Un cop finalitzada la migració, la base de dades s'intentarà iniciar en la 

nova versió 14. Un cop iniciada, s'executa automàticament el paràmetre --stop-after-init que 

detindrà aquesta instància. És llavors quan es comprova tot el registre que ha generat l'IDE 

durant la migració. 

Figura 63. Captura de l'eina de PyCharm que permet configurar els paràmetres de llançament. 

Font pròpia. 
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6. Corregir els errors. Un cop detectats els errors cal corregir-los. Per a això es poden fer tres 

accions segons convingui: 

a. La primera opció és revisar les dades que donen error i intentar fer una neteja dels 

registres que puguin donar problemes. 

b. La segona opció és reportar els errors que han aparegut a l’apartat de Issues, al 

repositori de GitHub d’OpenUpgrade [13] i esperar a que un dels col·laboradors 

proposi una solució. 

c. La tercera opció, si s’ha fet neteja de les dades, és la d’arreglar els scripts de migració 

per evitar els errors. Opció que poden fer també les entitats col·laboradores amb la 

OCA quan un usuari d’OpenUpgrade reporta un Issue (opció b). 

7. Repetir els passos 5, 6 i 7 fins que s’hagin solucionat tots els errors. 

Es pot observar que aquest és un procés iteratiu i que, a causa de la quantitat de dades i la seva 

diversitat mai és cosa d'un sol intent. Com s'ha comentat també, el temps que requereix tot aquest 

procés depèn de la quantitat de dades, l'eficiència amb la qual estan desenvolupats els scripts de 

migració, la capacitat de processament de l'ordinador i el temps i la dificultat de resolució dels 

problemes que hi apareguin. 

S’ha realitzat una migració amb una base de dades de proba i la Figura 64 mostra una part dels 

registres que s’han generat, a la pestanya de run del PyCharm. 

 

Figura 64. Captura del registre generat pel PyCharm en una migració d'una base de dades buida amb 

el nom de TFGtest. Font pròpia. 
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10.3. Validació i control de qualitat 

En aquest apartat es redacten els passos a seguir un cop ha finalitzat la migració.  

En aquest punt cal executar la base de dades amb normalitat, per observar si hi ha hagut algun 

problema. Per fer això, s'eliminen els paràmetres exclusius de la migració, com són els dels apartats c, 

d, e i f del pas 3 de la migració. D'aquesta forma, es pot utilitzar la base de dades del client en local i fer 

proves funcionals. Es tracta d'anar entrant en tots els mòduls i provant la quantitat més gran de 

funcionalitats possibles, sense alterar les dades existents, ja que la base de dades s'ha de retornar al 

client. Si hi ha algun problema, caldrà repetir el pas 7 fins que aquesta última anàlisi funcional es pugui 

fer sense que hi aparegui cap problema. 

Tot i que la migració ja ha finalitzat, la base de dades entra ara en un procés de validació, on 

l'entitat encarregada de migrar la base de dades proporciona al client un període anomenat super-care, 

on aquesta entitat s'encarrega de donar un suport exhaustiu durant els primers dies d'ús de la base de 

dades en la nova versió. L'entitat que realitza la migració proporciona al client una plataforma on 

aquest pot introduir els seus problemes durant la utilització de la nova versió, classificant-los per tipus i 

urgència. Un exemple d'aquest tipus de plataforma és Jira [32]. 

Un cop transcorregut el període de super-care, de dues setmanes aproximadament, la resta del 

suport ja depèn del contracte entre client i entitat que ofereix el suport. 

 

 

 

Figura 65. Logotip de la plataforma de suport al client Jira. Extret de [32] 
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11. Planificació 

En aquest apartat es mostra la planificació temporal que s’ha seguit per a dur a terme aquest projecte, 

des del procés d’aprenentatge fins a la redacció de la memòria mitjançant unes fases que es mostren 

posteriorment en un diagrama de Gantt. 

 

Fase 1: Procés inicial d’aprenentatge. 

El fet de tractar un sistema ERP de codi obert és totalment nou per a l'alumne, i tot i que es fa gestió 

d'empreses i informàtica com a assignatura obligatòria, no hi ha cap moment del grau en el qual es 

combinin aquests dos aspectes. Això, juntament amb què l'autor ha realitzat aquest projecte en 

l'empresa on ha estat fent pràctiques, fa que calgui un procés d'aprenentatge i especialització en el 

sistema i l'eina en qüestió de la memòria: Odoo i l'OpenUpgrade. Aquesta fase no té un final definit, ja 

que amb el desenvolupament de l'OpenUpgrade i el treball paral·lel independent a l'objecte de la 

memòria, l'autor ha estat constantment formant-se i aprenent amb cada pas endavant. 

 

Fase 2: Presentació del projecte de migració a l’autor. 

En el moment que l’autor ja té els coneixements per entendre com funciona Odoo a nivell més intern i 

és capaç de desenvolupar els primers scripts de migració, es presenta el problema de la memòria. 

Aquest és el punt on es fa una anàlisi econòmica i temporal del projecte. També s’analitza la base de 

dades amb què es vol estudiar el procés de migració. 

 

Fase 3: Desenvolupament dels scripts de migració. 

Aquesta fase és en la que es comencen a desenvolupar els primers scripts de migració (apartat 10.2.1). 

Aquest desenvolupament implica també la familiarització amb els requisits d’Odoo i l’OCA a l’hora de 

proposar canvis en el codi de GitHub, així com les comandes de GitHub necessàries per completar el 

procés de desenvolupament d’aquests scripts. Els mòduls que no es poden migrar i no entren dins 

l’abast d’aquesta memòria cal considerar-los per a un projecte on es vulgui executar la migració de 

forma pràctica. Aquesta fase depèn no només de l’autor sinó també de la comunitat de 

desenvolupadors i col·laboradors amb l’OCA. 
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Fase 4: Migració de la base de dades (fora de l'abast). 

Aquesta fase es dona quan les eines que fan possible migrar un sistema Odoo a la versió 14 estan 

desenvolupades fins al punt que cobreixen la totalitat dels mòduls de la base de dades de l'OCA. El 

procés de migració és curt, però cal contemplar els possibles problemes que apareguin al final, ja que 

és un procés iteratiu on és normal que hi apareguin. Per a fer una migració el més eficient possible, la 

fase 4 ha hagut d'estar feta amb la eficiència més gran possible i la resolució de problemes també ha 

d'estar feta amb aquests principis. 

 

Fase 5: Fase de suport intensiu (fora de l’abast) 

Aquesta fase es dona un cop finalitzada la migració i entregada al client. És una fase d’unes dues 

setmanes on es dona un suport intensiu al client, dedicant un equip de persones només a resoldre els 

problemes que aquest pugui tenir durant els primers dies d’utilització de la base de dades en la nova 

versió. 

 

Fase 6: Redacció de la memòria. 

La darrera fase d'aquest projecte no ha estat la darrera temporalment, ja que la redacció s'ha fet abans 

de realitzar una migració de forma pràctica, tot i això es tenen els coneixements necessaris per a la 

realització de la migració, fet que assoleix els objectius. 
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Figura 66. Diagrama de Gantt del projecte. Font pròpia. 
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12. Anàlisi econòmica 

L'activitat de la qual és objecte aquest projecte, s'ofereix com un servei a clients, descrit a l'apartat 6, 

del que l'empresa proveïdora espera obtenir un benefici. 

L'estudi econòmic elaborat en aquesta memòria té com abast l'anàlisi dels costos directes del 

servei indicat, que consisteixen bàsicament en dedicació intensiva d'hores d'enginyers juniors, un 

director de projecte que és també el contacte amb el client, un suport administratiu i una estimació dels 

costos de material d'oficina i d'amortització dels equips informàtics. 

No es consideren altres aspectes d'avaluació econòmica o financera com els costos estructurals, 

de venda o màrqueting, consums, impostos, rendibilitat de la inversió o benefici aplicat. 

Conceptes a comptabilitzar: 

• Durada de l'activitat: 8 mesos 

• Personal: 

Responsabilitat Recursos Dedicació 

(%) 

Cost brut 

anual 

(milers d’€) 

Durada 

(mesos) 

Cost total  

(milers d’€) 

Director de projecte i 

contacte amb el client 

1 30 70 8 14 

Enginyers junior per a 

desenvolupament i 

validació 

7 40 30 8 56 

Personal administratiu 1 25 20 8 3,3 

Total cost de personal 73300€ 

Taula 2. Anàlisi de costos de personal 

• Cost de materials: S'estimen uns costos de material d'oficina i amortització de les eines 

informàtiques necessàries de 2500 €. 

El cost directe total del servei de migració és de 75800€ 
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S'ofereix també una visió dels costos per fase, atenen a la proporció de temps dedicat a cadascuna 

d'elles. Això és important per diferents objectius com l’elaboració d'ofertes i la cerca d'oportunitats de 

reducció de costos o millora d'eficiències: 

 

Fase Cost total 

del projecte 

% de 

temps 

dedicat 

Cost total per 

fase  (€) 

Anàlisi de la configuració 

dels mòduls de la base de 

dades del client 

75800 10 7580 

Desenvolupament dels scripts 

de migració dels mòduls core 

i mòduls custom  

75800 75 56850 

Revisió tècnica i funcional i 

validació final 

75800 15 11370 

Total cost de l´activitat 75800€ 

                                           Taula 3. Anàlisi de costos per fase 
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13. Anàlisi d’impacte ambiental 

En aquest apartat es descriu l'impacte ambiental generat pel desenvolupament del projecte. 

A causa de la naturalesa del projecte, aquest no és especialment agressiu amb el medi ambient. 

El desenvolupador només ha d'utilitzar un ordinador amb connexió a internet per a la totalitat de les 

tasques i és per això que l'impacte que es considerarà és el de l'elevat consum elèctric que genera. 

Durant tot el procés l'autor, juntament amb la resta d'entitats que col·laboren, tenen l'ordinador portàtil 

o de torre encesos, juntament amb la pantalla, durant tota la jornada laboral. A més a més, durant els 

moments on l'ordinador necessita més recursos, com és el procés de migració en si, el consum elèctric 

augmenta considerablement respecte al treball nominal programant i desenvolupant scripts de 

migració. Ni l'oficina ni l'habitatge de l'autor compten amb energies renovables en el seu 

subministrament, fet que afavoreix un impacte negatiu al medi ambient. 

Un altre impacte ambiental que es pot considerar són els desplaçaments a l'oficina, que en el 

cas de l'autor han estat en tren, metro i a peu. En aquesta ocasió, l'ús de transport privat hauria estat 

més perjudicial i el transport públic és de les formes més netes d'arribar a l'oficina. Fora de l'abast 

d'aquesta memòria estaria l'anàlisi de com s'obté i s'aprofita l'energia consumida i generada per aquests 

transports, ambdós elèctrics. Cal considerar que a causa de la pandèmia produïda per la COVID-19, els 

trajectes a l'oficina s'han vist reduïts a dos dies per setmana de març a juny i tot l'estiu fins al 10 de 

setembre teletreball, fet que afavoreix un impacte ambiental més positiu que en el cas d'haver de 

desplaçar-se cada dia laborable. 
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Conclusions 

En aquest apartat es redacten les conclusions extretes un cop realitzat el treball. 

Assoliment dels objectius 

Pel que fa als objectius, aquests han estat assolits de forma satisfactòria, ja que l'autor ha pogut ser 

capaç de fer un aprenentatge profund en l'entorn d'Odoo, arribant al punt de tenir les capacitats 

tècniques per ser capaç d'oferir un servei de migració a una empresa real, com la Odoo Community 

Association. 

El primer dels objectius doncs, ha estat assolit, s'ha pogut redactar de forma exhaustiva com és 

el procés de migració d'una base de dades del sistema Odoo a Odoo 14, encara que la realització 

pràctica d'aquest objectiu hagués estat molt interessant. 

El segon dels objectius també ha estat assolit. L'autor ha estat l'encarregat de començar el 

desenvolupament del l'eina OpenUpgrade en la seva versió 14. Prèviament al projecte, aquesta eina 

s'acabava de llençar als desenvolupadors, juntament amb la versió 14 d'Odoo, que va sortir al mercat a 

finals de 2019, sobre l'agost. La major part dels scripts que ha desenvolupat l'autor han estat ja 

acceptats per l'OCA, fet que demostra que la formació prèvia ha estat aprofitada de forma eficient. 

Respecte als objectius secundaris, l'autor considera que ha assolit un nivell molt alt de Python i 

XML, que li permet desenvolupar mòduls i aplicacions per a un sistema Odoo i solucionar problemes 

que puguin sortir d'aquest desenvolupament. D'altra banda, es considera ampliat el coneixement d'SQL, 

gairebé nul a l'inici del projecte, ja que s'ha estat capaç de desenvolupar els scripts especificats al segon 

objectiu. Per concloure els objectius secundaris, l'autor es considera familiaritzat amb els softwares 

d'ERP i CRM així com el model col·laboratiu amb què treballa la comunitat d'Odoo. 

Continuació del projecte 

Aquest projecte obre les portes a l'autor i a totes aquelles entitats interessades en les migracions en 

l'entorn d'Odoo a poder realitzar l'actualització d'una base de dades d'Odoo amb les eines i els 

coneixements descrits. Això vol dir que aquest projecte serveix com a punt de partida per a la migració 

de forma pràctica de la base de dades de l'OCA. Al mateix temps, aquest projecte obre les portes a la 

migració de bases de dades molt més grans, amb molts més registres i mòduls personalitzats, que 

plantegen grans reptes a l'hora de migrar. També és un punt de partida per a realitzar migracions amb 
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un salt de versió més gran. En aquesta memòria es redacta la migració de la versió 13 a la 14, per tant, 

només cal una migració. La migració d'una base de dades des de la versió 11, per exemple, requeriria 

tres migracions. 

En resum, aquest treball pot servir per familiaritzar al desenvolupador mitjançant una migració 

senzilla i permetre l'ús d'aquests coneixements per migracions més avançades. 

Conclusions personals 

La realització del projecte ha estat una experiència molt enriquidora per l'autor, que li ha permès, no 

només endinsar-se en l'àmbit dels softwares de gestió d'empresa sinó també en el món laboral, sent 

aquest treball part de la seva formació de les pràctiques curriculars i extracurriculars, on actualment ha 

estat gairebé 800 hores. Per tant, aquest treball ha proporcionat aquest doble aprenentatge molt útil per 

al futur laboral de l'estudiant. 

D'altra banda, ha permès aplicar els coneixements adquirits durant el grau, sobretot de les 

assignatures del departament d'informàtica i les assignatures de gestió de projectes i organització i 

gestió. Cal no oblidar que la capacitat de resolució de problemes que proporciona el grau també ha 

estat decisiu a l'hora de poder adquirir els coneixements sobre aquest nou àmbit per a l'estudiant, així 

com permetre una adaptació molt ràpida a l'entorn de treball. 

No tot ha estat positiu, però, i per això s'exposen aspectes negatius de la realització del projecte. 

El primer i del que l'autor n'és més conscient és la gestió del temps. Aquest treball ha ajudat a 

l'autor a ser conscient de la importància de gestionar el temps de forma correcta, per evitar l'entrega de 

tasques molt a prop de la data límit. Com a segon punt negatiu, a l'autor li hagués semblat interessant 

realitzar la migració pràctica, però el fet d'haver-se d'adaptar a canvis en una entitat externa a la 

universitat, no ho ha fet possible. Tot i això, l'estudiant segueix fent les pràctiques en aquesta entitat i 

realitzarà la migració més endavant. 
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