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Resum 

Creació del web d'uns estudis de la UOC amb un sistema de gestió de continguts 

de codi obert 

L’objectiu d’aquest treball és la selecció d’un sistema de gestió de continguts de codi obert i la 

realització del web d’uns estudis de la UOC amb el programari escollit. Es comproven les capacitats 

d’aquest programari en la gestió del contingut del web: creació de nous continguts, expansió, 

permisos d’accés, flux de treball, etc. La selecció del programari es fa reduint la mostra en diferents 

etapes, utilitzant a l’inici la informació proporcionada pels desenvolupadors, per passar a provar 

directament el programari en la fase final. Un cop realitzat el procés de selecció el sistema de gestió 

de continguts escollit és Plone, que es basa en un entorn de creació de sistemes de gestió de 

continguts (CMF o Content Management Framework) i aquest a la seva vegada en Zope, un 

reconegut servidor d’aplicacions web desenvolupat amb el llenguatge Python. Es mostra com amb 

aquest programari es pot crear el web d’uns estudis sense gaire dificultat, i els passos mínims per 

garantir la seguretat i personalitzar parts del web, sense entrar en aspectes gràfics. Plone es 

beneficia de la base sobre la que està creat amb l’accés a les seves eines de gestió, la possibilitat 

d’utilitzar els productes ja existents, la creació de nous productes en un entorn orientat a objectes, i 

el suport d’una comunitat de desenvolupadors i usuaris en creixement. Per la seva banda Plone 

proporciona un sistema de gestió de continguts utilitzable des del primer moment, amb una 

interfície que compleix els estàndards d’accessibilitat i afegeix una sèrie d’eines que faciliten la 

creació i gestió del web, com el sistema de notícies i esdeveniments, o el circuit del cicle de treball. 
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Glossari 

Apache - Servidor de pàgines web de codi obert per a diferents plataformes (UNIX, Windows, etc.) 

Blog (Web log) - Diari en format web. Pot ser un diari personal o un conjunt de notícies, ordenats 
per data. 

CMF (Content Management Framework) - Entorn de programació d’aplicacions enfocat al 
desenvolupament de CMS. 

CMS (Content Management System) - Sistema que facilita la gestió de continguts en tots els 
seus aspectes: creació, manteniment, publicació i presentació. També es coneix com Web Content 
Management  (WCM) sistema de gestió de contingut de webs. 

GPL (General Public License) – Llicència que permet l’ús i modificació del codi per a 
desenvolupar programari lliure, però no propietari. 

CSS (Cascading Style Sheets) – Els fulls d’estil en cascada contenen un conjunt d’etiquetes que 
defineixen el format que s’aplicarà al contingut de les pàgines d’un web. Es diuen “en cascada” 
perquè un full pot heretar els formats definits en un altre full de forma que no cal que torni a 
definir-los. Aquests fulls permeten la separació entre el contingut i la presentació en un web. 

HTML (HyperText Markup Language) - Llenguatge basat en marques que indiquen les 
característiques del text, utilitzat per a definir documents d’hipertext en webs. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) - Protocol client-servidor utilitzat per a l’intercanvi de 
pàgines web (HTML) 

LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP, Perl o Python) - Arquitectura formada pel sistema 
operatiu Linux, el servidor web Apache, la base de dades MySQL i un o més dels llenguatges de 
programació PHP, Perl o Python. 

LCMS (Learning Content Management System) - Programari per a la gestió automatitzada de 
cursos en línia, que inclou gestió d’usuaris, de resultats i de recursos. És un sistema de gestió de 
cursos amb les capacitats d’un CMS i per tant gestionar també els continguts dels recursos.  

LGPL (Lesser General Public License) – Llicència que permet l’ús i modificació de llibreries de 
codi per a desenvolupar programari lliure o propietari. Abans coneguda com Library GPL. 

LMS (Learning Management System) - Es diferencia dels LCMS en que no hi ha gestió dels 
continguts, sinó simplement administració del curs, però acostuma a utilitzar-se com a sinònim. 
També conegut com Course Management System (CMS) o Virtual Learning Environment (VLE) 

Metadades – Dades sobre les dades. Informació que descriu el contingut de les dades. Per 
exemple d’un document serien metadades, entre d’altres, el seu títol, el nom de l’autor, la data de 
creació i modificació, i un conjunt de paraules clau que identifiquin el seu contingut. 

MySQL – Base de dades relacional multiplataforma de codi obert, molt popular en aplicacions web. 

Open source – Codi obert o codi lliure. Programari que distribueix de forma lliure el seu codi font, 
de forma que els desenvolupadors poden fer variacions, millores o reutilitzar-lo en altres aplicacions. 
També conegut com free software. 
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Perl - Llenguatge de programació d’alt nivell que hereta de diversos llenguatges, molt utilitzat per al 
desenvolupament de webs dinàmiques. 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) - Llenguatge de programació per al desenvolupament de 
webs dinàmiques, amb sintaxi semblant al C. Originalment es coneixia com Personal Home Page 
tools, eines per a pàgines personals (en Internet). 

Python - Llenguatge interpretat d’alt nivell orientat a objectes. 

URL (Uniform Resource Locator) - Adreça d’un recurs en la web. Té el format 
protocol://màquina.domini:port/ruta/recurs. Per exemple 
http://www.uoc.edu/dt/20396/index.html on no s’indica el port perquè el protocol HTTP en té un 
per defecte (80). 

WAI (Web Accessibility Initiative) - Iniciativa del Consorci de la World Wide Web per assegurar 
que els webs estan dissenyats pensant en l’accés de persones amb discapacitats. 

Web - Sistema per presentar informació a Internet basat en hipertext. Quan s’utilitza en masculí (el 
web, un web) es refereix a un lloc web sencer, en canvi si es fa servir en femení (la web, una web) 
es refereix a una pàgina web concreta dintre del lloc web. 

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) -  és una extensió del protocol 
HTTP que permet als usuaris editar i administrar fitxers de forma col·laborativa en servidors web 
remots (definició de http://www.webdav.org/) 

Web log - Veieu ‘Blog’. 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) - Traduït: el que veus és el que obtens, que 
aplicat a la edició significa treballar amb un document amb l’aspecte real que tindrà. Editar una 
pàgina  d’HTML en un editor que no sigui WYSIWYG, implica treballar amb els codis que indiquen el 
format que tindrà el text, sense veure el resultat final. 
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Introducció 

Realitzar un web pot ser una feina complicada i molt laboriosa si no es disposa  de les eines 

adequades. En el passat les eines eren bàsicament editors que  permetien generar una pàgina, que 

van evolucionar per incorporar el control de  l'estructura del web i altres funcionalitats, però en 

general estaven enfocades  més a la creació que al manteniment. En els darrers anys s'ha 

desenvolupat el  concepte de sistema de gestió de continguts. Eines que permeten crear i mantenir  

un web amb facilitat, encarregant-se de les feines mes tedioses que fins ara  ocupaven el temps 

dels administradors dels webs. 

Tenint en compte l’estalvi que suposa la utilització d’aquestes eines, i el cost de desenvolupar-les, 

seria lògic esperar que el seu preu fos molt elevat. Això és cert per alguns productes comercials, 

però existeixen potents eines de gestió de continguts d’accés lliure, disponibles amb llicències de 

codi font obert. 

Aplicat al desenvolupament del web dels estudis de la UOC, una eina d’aquest tipus pot permetre 

una implementació ràpida i senzilla, amb unes funcionalitats que amb altres sistemes suposarien un 

gran esforç econòmic i humà. 

Els gestors de continguts proporcionen un entorn que possibilita l’actualització, manteniment i 

ampliació del web amb la col·laboració de múltiples usuaris. En un entorn universitari aquesta és 

una característica important, que a més pot ajudar a crear una comunitat cohesionada que participi 

més en el procés educatiu. 

En aquest treball s'estudiarà el funcionament general dels sistemes de gestió de continguts, amb 

l'objectiu de poder-ne seleccionar un que sigui adequat per realitzar el web dels estudis de la UOC. 

Es partirà d'uns requeriments inicials que serviran per avaluar un grup d'eines i escollir-ne una. Es 

profunditzarà en el funcionament de l’eina i es proposarà un nou disseny que aprofiti les seves 

característiques. Per últim s'implementarà la proposta de web per tal de comprovar les possibilitats 

de l'eina i tenir un model que serveixi per a un desenvolupament posterior, que no queda cobert en 

aquest document. 
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1. Pla de treball 

L’elaboració d’aquest treball es va realitzar entre l’1 de març de 2004 i el 18 de juny de 2004. Es va 

planificar en cinc fases ben diferenciades que es detallen a continuació. En l’annex 1 es pot 

consultar el diagrama de Gantt.  

Fase 1:  Preparació (del 01/03/2004 al 14/03/2004, 14 dies) 

 Recopilació d’informació general sobre els sistemes de gestió de continguts.  

 Preparació del pla de treball general. 

 Primer esborrany del contingut general de la memòria. 

 Disseny preliminar del web, amb l’objectiu de tenir criteris de selecció. 

Fase 2:  Selecció i comparació de 15 CMS (del 15/03/2004 al 28/03/2004, 14 dies) 

 Recopilació de CMS de codi obert disponibles. 

 Recollida d’opinions d’usuaris i experts. 

 Selecció de 15 CMS. 

 Recopilació d’informació sobre els 15 CMS. 

 Comparació teòrica de funcionalitats.  

 Proves dels CMS disponibles en webs demo. 

 Instal·lació d’Apache, PHP i MySQL. 

 Selecció de 4 CMS 

Fase 3:  Comparació de 4 CMS (del 29/03/2004 al 25/04/2004, 28 dies) 

 Instal·lació en local dels CMS. 

 Recopilació de manuals i fonts de suport. 

 Test i comparació dels CMS. 

 Preparació del disseny del web tenint en compte les característiques dels CMS escollits. 

 Selecció d’un CMS. 

 Realització dels punts de la memòria amb informació general dels CMS. 

 Previsió dels punts de la memòria pendents. 

 Informe sobre les eines utilitzades. 

Fase 4:  Implementació del CMS  (del 26/04/2004 al 23/05/2004, 28 dies) 

 Instal·lació del CMS en el servidor de la UOC. 

 Estudi en profunditat del CMS seleccionat. 

 Estudi dels mòduls disponibles. 

 Instal·lació dels mòduls necessaris. 
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 Realització del web. 

 Ajustos en el disseny. 

 Test del web (estabilitat, usabilitat i accessibilitat) 

 Lliurament de l’informe de resultat. 

Fase 5:  Memòria i presentació  (del 24/05/2004 al 18/06/2004, 26 dies) 

 Conclusions del treball. 

 Inclusió d’imatges. 

 Creació d’una presentació en powerpoint. 

 Repàs general del treball. 

 Lliurament del treball. 
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2. Els sistemes de gestió de continguts 

2.1. Què és un CMS? 

Els sistemes de gestió de continguts (Content Management Systems o CMS) és un programari que 

s’utilitza principalment per a facilitar la gestió de webs, ja sigui en Internet o en una intranet, i per 

això també són coneguts com gestors de contingut web (Web Content Management o WCM). Cal 

tenir en compte, però, que l’aplicació dels CMS no es limita només als webs.  

James Robertson (2003b) proposa una divisió de la funcionalitat dels sistemes de gestió de 

continguts en quatre categories: creació de contingut, gestió de contingut, publicació i presentació.  

Creació de contingut 

Un CMS aporta eines perquè els creadors sense coneixements tècnics en pàgines web puguin 

concentrar-se en el contingut. El més habitual es proporcionar un editor de text WYSIWYG, en el 

que l’usuari veu el resultat final mentre escriu, a l’estil dels editors comercials, però amb un rang de 

formats de text limitat. Aquesta limitació té sentit, ja que l’objectiu és que el creador pugui posar 

èmfasi en alguns punts, però sense modificar gaire l’estil general del lloc web.  

Hi ha altres eines com edició dels documents en XML, utilització d’aplicacions ofimàtiques amb les 

que s’integra el CMS, importació de documents existents i editors que permeten afegir marques, 

habitualment HTML, per a indicar el format i estructura d’un document.  

Un CMS pot incorporar una o varies d’aquestes eines, però sempre haurien de proporcionar un 

editor WYSIWYG per la seva facilitat d’ús i la comoditat d’accés des de qualsevol ordinador amb un 

navegador i accés a Internet. 

Per a la creació del lloc pròpiament dit, els CMS aporten eines per definir l’estructura, el format de 

les pàgines, l’aspecte visual, ús de patrons, i un sistema modular que permet incloure funcions no 

previstes originalment. 
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Gestió de contingut 

Els documents creats es dipositen en una base de dades central on també es guarden la resta de 

dades del web, com són les dades relatives als documents (versions fetes, autor, data de publicació 

i caducitat, etc.), dades i preferències dels usuaris, l’estructura del web, etc. 

L’estructura del web es pot configurar amb una eina que, habitualment, presenta una visió 

jeràrquica del lloc i permet modificacions. Mitjançant aquesta estructura es pot assignar un grup a 

cada àrea, amb responsables, editors, autors i usuaris amb diferents permisos. Això és 

imprescindible per facilitar el cicle de treball (workflow) amb un circuit d’edició que va de l’autor al 

responsable final de la publicació. El CMS permet la comunicació entre els membres del grup i fa un 

seguiment de l’estat de cada pas del cicle de treball. 

Publicació 

Una pàgina aprovada es publica automàticament quan arriba la data de publicació, i quan caduca 

s’arxiva per futures referències. En la seva publicació s’aplica el patró definit per a tot el web o per a 

la secció concreta on està situada, de forma que el resultat final és un lloc web amb una aspecte 

consistent en totes les seves pàgines. Aquesta separació entre contingut i forma, permet que es 

pugui modificar l’aspecte visual d’un lloc web sense afectar els documents ja creats i allibera els 

autors de preocupar-se pel disseny final de les seves pàgines. 

Presentació 

Un CMS pot gestionar automàticament l’accessibilitat del web, amb suport de normes internacionals 

com WAI, i adaptar-se a les preferències o necessitats de cada usuari. També pot proporcionar 

compatibilitat amb els diferents navegadors disponibles en totes les plataformes (Windows, Linux, 

Mac, Palm, etc.) i la seva capacitat d’internacionalització el permet adaptar-se a l’idioma, sistema de 

mesures i cultura del visitant.  

El sistema s’encarrega de gestionar molts altres aspectes com els menús de navegació o la jerarquia 

de la pàgina actual dintre del web, afegint enllaços de forma automàtica. També gestiona tots els 

mòduls, interns o externs, que incorpori al sistema. Així per exemple amb un mòdul de notícies ens 

presentaria les novetats aparegudes en un altre web, amb un mòdul de publicitat ens mostraria un 

anunci o missatge animat, i amb un mòdul de fòrum ens podria mostrar, a la pàgina principal, el 

títol dels darrers missatges rebuts. Tot això amb els enllaços corresponents i, evidentment, seguint 

el patró que els dissenyadors hagin creat. 
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2.2. Necessitat d’un CMS 

En l’apartat anterior s’apunten prou motius per veure la utilitat d’un sistema que gestioni el nostre 

web, però es podria pensar que no és necessari per a un web relativament petit o quan no es 

necessiten tantes funcionalitats. Això només podria ser cert per a un web amb unes poques pàgines 

estàtiques pel qual no es prevegi un creixement futur ni gaires actualitzacions. En qualsevol altre 

cas la flexibilitat i escalabilitat que permeten aquests sistemes, justifiquen la seva utilització en 

pràcticament qualsevol tipus de web. 

Molts usuaris particulars utilitzen CMS gratuïts per elaborar i gestionar les seves webs personals, 

obtenint webs dinàmics plens de funcionalitats.  El resultat que obtenen és superior al d’algunes 

empreses que es limiten a tenir pàgines estàtiques que no aporten cap valor afegit.  

Aquests són alguns dels punts més importants que fan útil i necessària la utilització d’un CMS: 

 Inclusió de noves funcionalitats al web. Aquesta operació pot implicar la revisió de 

multitud de pàgines i la generació del codi que aporta les funcionalitats. Amb un CMS pot 

ser tan simple com incloure un mòdul realitzat per tercers, sense que això suposi gaires 

canvis en el web. El sistema pot créixer i adaptar-se a les necessitats futures. 

 Manteniment de gran quantitat de pàgines. En un web amb moltes pàgines cal un 

sistema per distribuir les feines de creació, edició i manteniment amb permisos d’accés a 

les diferents àrees. També s’ha de gestionar les metadades de cada document, les 

versions, la publicació i caducitat de pàgines i els enllaços trencats, entre d’altres aspectes. 

 Reutilització d’objectes o components. Un CMS permet la recuperació i reutilització de 

pàgines, documents, i en general qualsevol objecte publicat o emmagatzemat. 

 Pàgines interactives. Les pàgines estàtiques arriben a l’usuari exactament com estan 

emmagatzemades al servidor web. En canvi les pàgines dinàmiques no existeixen al 

servidor tal i com es reben al navegadors, sinó que es generen segons les peticions dels 

usuaris. D’aquesta manera quan per exemple fem servir un cercador, el sistema genera 

una pàgina amb els resultats que no existien abans de la nostra petició. Per aconseguir 

aquesta interacció els CMS connecten amb una base de dades que fa de repositori central 

de totes les dades del web. 

 Canvis de l’aspecte del web. Si no hi ha una bona separació entre contingut i 

presentació, un canvi de disseny pot comportar la revisió de moltes pàgines per a la seva 

adaptació. Els CMS faciliten els canvis amb la utilització, per exemple, de l’estàndard CSS 

(Cascading Style Sheets o fulls d’estil en cascada) amb el que s’aconsegueix la 

independència de presentació i contingut. 
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 Consistència de la web. La consistència en un web no vol dir que totes les pàgines 

siguin iguals, sinó que hi ha un ordre en comptes de caos. Un usuari nota de seguida quan 

una pàgina no és igual que la resta del web per l’aspecte, disposició dels objectes o canvis 

en la forma de navegar. Aquestes diferencies donen sensació de desordre i donen a 

entendre que no l’han fet professionals. Els CMS poden aplicar un mateix estil a totes les 

pàgines amb el mencionat CSS, i aplicar una mateixa estructura mitjançant patrons de 

pàgines. 

 Control d’accés. Controlar l’accés a un web no consisteix simplement en permetre 

l’entrada al web, sinó que comporta gestionar els diferents permisos per a cada àrea del 

web aplicats a grups o individus. 

2.3. CMS comercials i de codi obert 

Es pot fer una primera divisió dels CMS segons el tipus de llicència escollit. Per una banda estan  els 

CMS comercialitzats per empreses que consideren el codi font un actiu més que han de mantenir en 

propietat i no permeten que tercers hi tinguin accés. Per l’altra tenim els de codi font obert, 

desenvolupats per individus, grups o empreses que permeten l’accés lliure i la modificació del codi 

font. 

La disponibilitat del codi font possibilita que es facin personalitzacions del producte, correccions 

d’errors i desenvolupament de noves funcions. Aquest fet és una garantia de que el producte podrà 

evolucionar fins i tot després de la desaparició del grup o empresa creadora.  

Algunes empreses també donen accés al codi, però només amb l’adquisició d’una llicència especial o 

després de la seva desaparició. Generalment les modificacions només poden fer-les els mateixos 

desenvolupadors, i sempre segons les seves prioritats. 

Els CMS de codi obert són molt més flexibles en aquest sentit, però es podria considerar que l’eina 

comercial serà més estable i coherent, per estar desenvolupada per un mateix grup. En la pràctica 

aquest avantatge no és tan gran, ja que els CMS de codi obert també estan coordinats per un únic 

grup o per empreses, de forma similar als comercials.  

Utilitzar una eina de gestió de continguts de codi obert té un altre avantatge que fa decidir-se a la 

majoria d’usuaris: el seu cost. Habitualment tot el programari de codi obert és d’accés lliure, es a dir 

sense cap cost en llicències. Només en casos aïllats es fan distincions entre empreses i entitats 

sense ànim de lucre o particulars. En comparació els productes comercials poden arribar a tenir un 

cost que només una gran empresa pot assumir. 
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En quant al suport, els CMS comercials acostumen a donar suport professional, amb un cost elevat 

en molts casos, mentre que els de codi obert es basen més en les comunitats d’usuaris que 

comparteixen informació i solució als problemes. Les formes de suport es poden barrejar, i així 

trobem CMS de codi obert amb empreses que ofereixen serveis de valor afegit i amb actives 

comunitats d’usuaris. En el cas comercial també succeeix, però el cost de les llicències fa que el 

gran públic es decanti per altres opcions i per tant les comunitats de suport són més petites. 

Un problema que acostuma a tenir el programari de codi obert és la documentació, generalment 

escassa, dirigida a usuaris tècnics o mal redactada. Aquest problema s’agreuja en el cas dels mòduls 

desenvolupats per tercers, que no sempre incorporen les instruccions del seu funcionament. 

En el mercat hi ha CMS de qualitat tant comercials, com de codi obert. Molts CMS de codi obert 

estan poc elaborats, però també en trobem entre els comercials. En definitiva un bon CMS de codi 

obert és molt més barat que el seu homòleg comercial, amb l’avantatge de disposar de tot el codi 

font i d’una extensa comunitat d’usuaris. Per aquests motius en aquest treball només es van 

seleccionar CMS de codi obert. 

2.4. Historia dels CMS 

A començaments dels any noranta, el concepte de sistemes de gestió de continguts era desconegut. 

Algunes de les seves funcions es realitzaven amb aplicacions independents: editors de text i imatge, 

bases de dades, i programació a mida. 

Ja en l’any 1994 Illustra Information Technology utilitzava una base de dades d’objectes com a 

repositori dels continguts d’un web, amb l’objectiu de poder reutilitzar els objectes, i oferia als 

autors un entorn per a la creació basat en patrons. La idea no va quallar entre el públic i la part de 

l’empresa enfocada al Web va ser comprada AOL, mentre que Informix va adquirir la part de bases 

de dades.  

RedDot és una de les empreses pioneres que va començar el desenvolupament d’un gestor de 

continguts l’any 1994. No va ser fins a finals de l’any següent que van presentar el seu CMS basat 

en una base de dades. 

Entre els CMS de codi obert, un dels primers va ser Typo 3 va començar el seu desenvolupament 

l’any 1997, en paraules del seu autor, Kasper Skårhøj, “abans de que el terme gestió de continguts 

fos conegut àmpliament”. 
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PHPNuke, l’eina que va popularitzar l’ús d’aquests sistemes per a les comunitats d’usuaris a 

Internet, es va començar a desenvolupar l’any 2000. La primera versió va suposar tres setmanes de 

feina al creador, rescrivint el codi d’una altra eina, Thatware.  

Present i futur dels CMS 

En l’actualitat, a part de l’ampliació de les funcionalitat dels CMS, un dels camps més interessants és 

la incorporació d’estàndards que milloren la compatibilitat de components, faciliten l’aprenentatge 

en canviar de sistema, i aporten qualitat i estabilitat. 

Alguns d’aquests estàndards són: CSS, que permet la creació de fulls d’estil, XML, un llenguatge de 

marques que permet estructurar un document; XHTML, que és un subconjunt de l’anterior; WAI, 

que assegura l’accessibilitat del sistema; i RSS, per sindicar continguts de tipus noticia.  

També les aplicacions que envolten els CMS acostumen a ser estàndard de facto com els servidors 

web Apache i ISS; els llenguatges PHP, Perl i Python; i bases de dades MySQL i PostgreSQL. La 

disponibilitat per als principals sistemes operatius d’aquestes aplicacions i mòduls, permet que els 

CMS puguin funcionar en diverses plataformes sense gaires modificacions. 

Sobre el futur dels CMS, Robertson (2003a) apunta que: 

 Els CMS es convertiran en un article de consum, quan els productes s’hagin establert i més 

solucions arribin al mercat. Això provocaria una disminució dels preus en els productes 

comercials i una major consistència en les funcionalitats que ofereixen. 

 En aquest entorn, moltes empreses hauran de tancar 

 Molts projectes fracassaran per no ajustar-se als estàndards i no entendre conceptes com 

usabilitat, arquitectura de la informació, gestió del coneixement i contingut. 

 El camp dels gestors de contingut madurarà fins aconseguir un alt grau de consistència i 

professionalisme. 

 S’adoptaran estàndards en l’emmagatzematge, estructuració i gestió del contingut. 

 Es produirà una fusió entre gestió de continguts, gestió de documents i gestió de registres. 

També es pot afegir la incorporació de sistemes d’e-learning i gestió del coneixement, i en els 

entorns d’intranet corporativa, la possibilitat d’accedir a altres fonts de dades com per exemple 

sistemes de suport de decisions (Decision Support Systems o DSS).  
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2.5. Els CMS en l’e-learning 

L’e-learning té unes necessitats específiques que un CMS general no sempre cobreix, o si ho fa, no 

dóna les mateixes facilitats que una eina creada específicament per aquesta funció.  

En general els sistemes de gestió de l’aprenentatge (Learning Management Systems o LMS) faciliten 

la interacció entre els professors i els estudiants, aporten eines per la gestió de continguts 

acadèmics i permeten el seguiment i la valoració dels estudiants. Es a dir una translació del model 

real al món virtual. 

Un bon exemple de sistema de gestió de cursos es Moodle <http://www.moodle.org> un dels més 

coneguts amb llicència de codi obert. Les seves característiques ens poden servir per concretar 

algunes de les funcionalitats que s’esperen d’aquest tipus d’eines: 

 Administració de professors i alumnes. 

 Aules virtuals que contenen tota la informació d’un curs i permeten la comunicació amb 

fòrums o amb xats. 

 Creació, manteniment i publicació del material d’un curs, amb suport de diferents formats, 

inclosos àudio i vídeo. 

 Tallers virtuals. 

 Exàmens i tests amb valoracions. 

 Treballs amb data límit de lliurament i avís al professor en cas d’incompliment. 

 Seguiment estadístic de les accions de l’estudiant. 

Aquests sistemes són diferents als CMS, tant per l’objectiu com per les característiques, però 

actualment comencen a incloure capacitats dels sistemes de gestió de continguts. Amb la integració 

de les dues eines neix un nou concepte, els LCMS (Learning Content Management Systems o 

sistemes de gestió de continguts per a l’aprenentatge) 
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3. Selecció d’un CMS 

3.1. Criteris de selecció 

Abans de començar el procés de selecció, cal tenir clars els objectius del web. Per a aquest estudi es 

va fer un disseny no definitiu del que podria ser el web d’uns estudis de la UOC, tenint en compte 

que el públic destinatari serien estudiants i professors no necessàriament tècnics. Així es van 

establir una sèrie de requeriments que hauria de poder satisfer el CMS. 

La següent llista està basada en les funcions principals dels CMS exposades anteriorment, les 

indicacions de Robertson, J. (2002) i un recull dels requeriments del web dels estudis. 

 Codi obert. Pels motius esmentats en el punt 1.3, el CMS ha de ser de codi font obert (o 

lliure). 

 Arquitectura tècnica. Ha de ser fiable i permetre la escalabilitat del sistema per 

adequar-se a futures necessitats amb mòduls. També hi ha d’haver una separació de 

contingut, presentació i estructura que permeti la modificació d’una sense afectar a les 

altres. És recomanable doncs que utilitzin fulls d’estil (CSS) i patrons de pàgines. 

 Grau de desenvolupament. Maduresa de l’aplicació i disponibilitat de mòduls que li 

afegeixen funcionalitats. 

 Suport. L’eina ha de tenir suport tan per part dels creadors com per altres 

desenvolupadors. D’aquesta manera ens assegurem de que en el futur hi haurà millores de 

l’eina i que trobarem resposta als possibles problemes. 

 Posició en el mercat i opinions. Una eina poc coneguda pot ser molt bona, però ens 

hem assegurar de que té un cert futur. També són importants les opinions dels usuaris i 

dels experts. 

 Usabilitat. L’eina ha de ser fàcil d’utilitzar i d’aprendre. Els usuaris no sempre seran 

tècnics, per tant ens hem d’assegurar que podran fer servir l’eina sense gaires esforços i 

treure-li el màxim rendiment. 

 Accessibilitat. Per assegurar l’accessibilitat del nostre web, el CMS hauria de complir un 

estàndard d’accessibilitat. El més estès és WAI (Web Accessibility Initiative) del World 

Wide Web Consortium. 

 Velocitat de descàrrega. Tenint en compte que no tots els usuaris disposen de línies 

d’alta velocitat, les pàgines s’haurien de carregar ràpidament 
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 Funcionalitats. No s’espera que totes les eines ofereixin totes les funcionalitats, ni que 

aquestes siguin les úniques que tindrà finalment el web. 

- Editor de text WYSIWYG a través del navegador. 

- Eina de cerca. 

- Comunicació entre els usuaris (fòrums, correu electrònic, xat) 

- Notícies. 

- Articles. 

- Cicle de treball (workflow) amb diferents perfils d’usuaris i grups de treball. 

- Dates de publicació i caducitat. 

- Webs personals. 

- Càrrega i descàrrega de documents i material multimèdia. 

- Avisos d’actualització de pàgines o missatges als fòrums, i enviament automàtic 

d’avisos per correu electrònic. 

- Enviament de pàgines per correu electrònic. 

- Pàgines en versió imprimible. 

- Personalització segons l’usuari. 

- Disponibilitat o possibilitat de traducció al català i al castellà. 

- Suport de múltiples formats (HTML, Word, Excel, Acrobat, etc.). 

- Suport de múltiples navegadors (Internet Explorer, Netscape, etc.). 

- Suport de sindicació (RSS, NewsML,...) 

- Estadístiques d’ús i informes. 

- Control de pàgines caducades i enllaços trencats. 

3.2. Procés de selecció 

La selecció es va dividir en tres fases amb l’objectiu d’anar reduint progressivament el nombre 

d’eines estudiades, al temps que s’augmentava la profunditat de l’anàlisi. En una primera fase es 

van cercar els CMS de codi obert disponibles per escollir-ne quinze. En la segona fase es va 

recopilar la informació bàsica proporcionada pels desenvolupadors per reduir el nombre a quatre. 

Finalment amb els CMS restants es va recopilar tota la informació disponible i es va procedir a la 

seva instal·lació en un ordinador local per poder comparar les seves característiques i escollir el 

definitiu. 
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3.2.1. Selecció de 15 CMS 

Per tal de trobar els CMS disponibles es van visitar webs amb informació genèrica dels CMS de codi 

obert com per exemple opensourcecms <http://www.opensourcecms.com> i cmsinfo 

<http://www.cmsinfo.org>. També es va fer servir el cercador Google, en els apartats Web i Grups. 

D’aquesta manera es va poder accedir a noves webs relacionades amb el tema i a les opinions 

d’usuaris i professionals. La llista inicial de treball estava composada per un total de 72 CMS. No es 

tractava d’una llista exhaustiva però contenia els CMS més estesos i potents. 

 

Aegir CMS Drupal  MD-Pro  Owl  Postnuke  WordPress  
AngelineCMS  e107  Midgard Phorum  PrattCMS  Xaraya  
Apache Lenya eGroupWare  Moodle  phpBB  Props  XMB  
APC ActionApps eNvolution  Moregroupware phpCollab  Segue  XOOPS  
AWF  E-Xoops  MyMarket  phpMyChat  Serendipity  YaWPS 
b2evolution  EZ Publish  MyPHPblog  PHP-Nuke  Sitellite  Zen Cart  
Back-End  ezContents  myPHPNuke  PHProjekt  Slash Zope 
bBlog  Gallery  Nucleus  phpwcms  Spaghettilearning  
bes-cms  Geeklog  openBB  phpWebSite  Spip   
Claroline  Jetbox One  OpenPHPNuke phpWebThings Tiki   
Contenido LDU  OSC2Nuke  phpWiki  Typo3   
Coppermine  Lizard Cart  OSC2Nuke  PHPX  vportal-S   
CuteNews Mambo  osCommerce  Plone W-Agora   
dotProject  Mason Ovidentia MP  pmachine  WebGUI  

Taula 1. Relació de CMS amb que es va començar la selecció. 

El procés de selecció va continuar agafant aquells CMS que es fan servir més a la Xarxa. A 

Linuxlookup <http://linuxlookup.com/html/articles/cms-results.html> apareixien tres noms que es 

repeteien constantment en els grups de notícies i fòrums: PHPNuke, PostNuke (derivació de 

PHPNuke) i Xoops. També entre els CMS més estesos es trobaven Slash, un dels més antics, i 

Geeklog. 

Després d’aquest primer pas, es van visitar totes les webs per comprovar l’ús que es feia del propi 

CMS i la concepció que tenien els creadors del seu producte. Així també es va poder comprovar la 

dimensió de la comunitat de desenvolupadors i usuaris.  

La majoria de CMS es van descartar perquè van resultar estar en els primers estadis de 

desenvolupament. Versions poc madures, en alguns casos amb avisos per part dels usuaris d’errors 

o falta d’estabilitat. També ni havia amb una comunitat de desenvolupadors i usuaris petita, amb el 

que no quedava clar el futur que podia tenir l’eina. D’altres presentaven pàgines realitzades amb 

poca professionalitat. Aquest no va ser un motiu per descartar-los, però es va donar més valor als 

productes tractats amb una visió més professional.  
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Altres descartats van ser: Zope, que no era un CMS, sinó un entorn per a la creació d’aplicacions 

web; Aegir CMS, que formava part de Midgard CMS junt amb altres eines com Midcom, Spider i 

Midgard Framework; i Contenido, que només estava disponible en alemany. 

Dels que van quedar, es van escollir els que havien rebut millors crítiques. Era el cas de Drupal, EZ-

Publish, Mambo, Midgard, Plone, Tiki, Typo 3 i WebGUI. A més aquests presentaven un aspecte 

més professional que la majoria de CMS, tant en els seus webs com en les seves demos en línia i en 

la seva concepció del que ha de ser CMS. De fet, excepte Midgard i Tiki, tots tenien darrera una 

empresa que utilitzava el model del codi obert com a plataforma per oferir serveis al voltant dels 

seus productes.  

Els dos CMS que restaven per tenir els quinze van ser OpenCMS i Moodle. El primer era un producte 

de tipus professional amb una gran quantitat de funcionalitats, i el segon era un sistema de gestió 

de cursos amb funcions de CMS. 

Els CMS seleccionats van ser els següents:  

1. Drupal v4.3.2: Desenvolupat en PHP. Requeria MySQL i Apache. Molt complet, tot i estar 
enfocat a comunitats. Tenia una base d’usuaris important. <http://drupal.org>.  

2. EZ-Publish v3.3: CMS complet, potent i professional basat en el content management 
framework (CMF) de la mateixa empresa. <http://www.ez.no>.  

3. Geeklog v1.3.8:. CMS estable, amb una bona base d’usuaris i de mòduls desenvolupats. 
<http://www.geeklog.net>. 

4. Mambo v4.5: CMS molt ben valorat, desenvolupat amb PHP i dirigit a continguts. 
<http://www.mamboserver.com>.  

5. Midgard. Basat en un potent CMF desenvolupat en PHP. Requeria Linux, Apache, MySQL i 
PHP (LAMP). Dirigit a continguts. <http://www.midgard-project.org>.  

6. Moodle v1.1.1: CMS dirigit a l’e-learning. Tot i que la seva funcionalitat era aparentment 
molt especialitzada, podia ser una eina interessant. <http://www.moodle.org> 

7. OpenCMS v5.0.1: Desenvolupat amb Java. CMS de nivell professional amb moltes 
funcionalitats. <http://www.opencms.org>.  

8. PHPNuke v7.2: Un dels CMS més populars. Dirigit inicialment a weblogs o notícies, però 
amb molts mòduls disponibles que amplien les seves capacitats. 
<http://www.phpnuke.org>.  

9. Plone v2.0: CMS basat en un CMF i aquest en Zope, un entorn de creació d’aplicacions web 
desenvolupat en Python. <http://plone.org>.  

10. PostNuke v0.726: Variant de PHPNuke, amb una gran base d’usuaris. Dirigit a comunitats 
com la resta de CMS del grup Nuke. <http://www.postnuke.com>. 

11. Slash v2.2.6. Desenvolupat en Perl. Molt estès. <http://www.slashcode.com>.  

12. Tiki v1.8.1: Potent CMS amb possibilitat de treball en grup amb una comunitat d’usuaris 
molt activa. <http://tikiwiki.org>.  

13. Typo 3 v3.6.0: CMS de tipus professional, molt potent però complicat en el seu 
aprenentatge. <http://www.typo3.org> 
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14. WebGUI v6.0: Desenvolupat en Perl. Utilitzat per grans empreses com Adobe i Reuters, i 
amb molt bones referències entre els usuaris. <http://www.plainblack.com>. 

15. Xoops v2.0.6: CMS molt estès i complet, desenvolupant en PHP. <http://www.xoops.org>  

3.2.2. Selecció de 4 CMS 

Un cop reduït el nombre de CMS, es va procedir a ampliar la informació disponible de cadascun 

d’ells. Es va realitzar una taula amb un recull de les dades que els mateixos desenvolupadors 

proporcionaven en els seus webs, amb la intenció de poder-los comparar amb més facilitat. La taula 

resultant es pot consultar a l’annex 2. 

També es van incorporar dades recollides a CMSMatrix <http://www.cmsmatrix.org/>, referides a 7 

dels CMS. Per aquest motiu la taula final presenta més dades de OpenCMS, PHPNuke, Plone, 

PostNuke, Tiki, Typo 3 i WebGUI. Sobre aquest web cal tenir en compte que pertanyia als creadors 

de WebGUI, tot i que se suposava que eren persones externes les que mantenien els apartats 

dedicats a altres CMS. 

La informació de la taula obtinguda estava limitada al les funcionalitats principals que apuntaven els 

mateixos desenvolupadors i a les recollides en comparatives. En els cas de Slash, no va ser possible 

trobar cap llista o resum de funcions del producte, si no es compta el manual d’instal·lació i breus 

descripcions fetes per usuaris. 

Entre aquest grup de CMS es podria fer una divisió segons la seva orientació, amb dos grups 

principals: els dirigits a la gestió de comunitats virtuals, i els orientats a continguts, en general 

realitzats amb més cura i d’aspecte més professional. En el primer grup trobem Drupal, Geeklog, 

PHPNuke, PostNuke i Xoops; en el segon EZ-Publish, Mambo, Midgard, OpenCMS, Plone, Tiki, Typo 

3 i WebGUI. Moodle està dirigit a d’e-learning i Slash a la publicació de notícies. A priori eren més 

interessants els orientats a continguts, que a més permetien crear comunitats virtuals, però per 

confirmar-ho es va procedir a confrontar les seves característiques amb la llista de requeriments 

realitzada. 

Es va valorar el fet de estar construïts amb un API (Application Programming Interface) o CMF 

(Content Management Framework) que poguessin facilitar la feina en cas de que en el futur fos 

necessari desenvolupar noves funcionalitats. Era el cas d’EZ-Publish, Mambo, Midgard, OpenCMS, 

PHPNuke, Plone, PostNuke, Typo 3, WebGUI i Xoops. A més tots ells permetien la utilització de 

mòduls per ampliar les seves funcionalitats i disposaven d’actives comunitats d’usuaris i 

desenvolupadors. 
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A continuació es van separar els que permetien el treball en grup amb eines de workflow. Van 

quedar Mambo, OpenCMS, Plone, Typo 3 i WebGUI. Midgard tenia previst un mòdul de workflow, 

però en el moment de l’estudi es trobava en una fase inicial de desenvolupament.  

Per últim es va descartar el menys valorat dels cinc pels usuaris, OpenCMS, amb la qual cosa es va 

obtenir la llista final de quatre CMS. 

 Mambo - Un CMS molt ben valorat pels usuaris, que destaquen la seva potència i facilitat 

d’ús. 

 Plone - També molt ben valorat, però amb un tipus d’usuari més exigent que necessita de 

la potència del conjunt Zope - CMF - Plone. 

 WebGUI - Un CMS professional que aporta moltes funcionalitats. 

 Typo 3 - Molt potent i de fàcil ús per als autors, amb una forta corba d’aprenentatge per 

als dissenyadors, que els mateixos desenvolupadors del producte anuncien. 

3.2.3. Selecció d’un CMS 

Per estudiar a fons els CMS era necessària la seva instal·lació i l’estudi de la documentació aportada. 

Abans d’instal·lar els CMS, per al seu estudi en profunditat, es va fer una relació de totes les fonts 

de suport disponible: documentació, fòrums, llistes de correu i mòduls desenvolupats per tercers. El 

resultat es pot consultar a l’annex 3. 

Va ser una sorpresa trobar que WebGUI no disposava de documentació lliure, sinó que calia 

subscriure un servei de manteniment o un curs de formació per obtenir-la. A part d’això, el suport 

lliure ofert era molt més limitat que els altres tres. Malgrat aquest problema, es va decidir instal·lar-

lo, amb la idea de que potser la seva facilitat d’ús compensava la falta de documentació. 

Instal·lació 

Per problemes amb la instal·lació local de Linux, i per restriccions de temps per resoldre’ls, la 

instal·lació es va fer, amb perfil d’administrador, sobre Windows XP, en un Pentium 4 a 1.800Mhz i 

512MB de memòria. 

Alguns dels CMS requerien una sèrie de programes per al seu funcionament, que es van instal·lar 

prèviament: Apache, PHP, MySQL i Perl. Plone també tenia prerequisits (Zope i CMF) però estaven 

inclosos en la instal·lació per a Windows. 
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Apache 

El servidor web Apache era necessari o el recomanat per tres dels CMS, per la qual cosa es va 

procedir a instal·lar-lo abans de començar. La instal·lació de la versió 2.0 va ser problemàtica i no 

va funcionar. En un principi el problema va ser el IIS, el servidor web instal·lat per defecte en 

Windows XP, que ocupava el port 80. Un cop desinstal·lat els problemes amb la versió 2.0 persistien 

per la qual cosa es va provar amb la versió anterior, la 1.3, amb la que no hi va haver cap 

problema. Després d’arrencar el servidor amb \apache\apache.exe, i escriure l’adreça 

“localhost” al navegador, va aparèixer la pàgina de benvinguda.  

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Pantalla de benvinguda d’Apache. 

PHP 

Es va instal·lar la versió 4.3.4 d’aquest llenguatge, mitjançant l’instal·lador disponible per a Windows 

a http://www.php.net/downloads.php. El procés era molt simple i consistia en executar el programa 

d’instal·lació, i incloure algunes línies a l’arxiu de configuració d’Apache. Així el servidor web podia 

reconèixer els arxius PHP i cridar a l’intèrpret del llenguatge. Les línies que es van incloure a l’arxiu 

httpd.conf,  van ser: 

   LoadModule php4_module <Directori PHP>/sapi/php4apache.dll 
   AddModule mod_php4.c 
   AddType application/x-httpd-php .php 
   DirectoryIndex index.php index.php3 index.php4 
 

On <Directori PHP> seria el directori on es troba PHP, per exemple c:/php/. 
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MySQL 

MySQL era la base de dades que utilitzaven la majoria de CMS de codi obert. Es va instal·lar la 

versió 4.0.18 disponible a http://dev.mysql.com/downloads/. El manual era molt extens, però 

perquè funcionés amb el nostre entorn només calien un parell d’accions després d’instal·lar-lo. La 

primera va ser posar una contrasenya amb  

  /mysql/bin/mysqladmin -u root password <contrasenya> 

La segona va ser arrencar la base de dades indicant un fitxer de configuració dels subministrats, 

com per exemple my-small.cnf.  

Hi havia executables preparats per a diferents entorns. En el nostre cas es va fer servir el preparat 

per a Windows NT mysqld-nt. 

  /mysql/bin/mysqld-nt -u root password <contrasenya> 

Perl 

El mòdul mod_perl per a Apache, era necessari per al funcionament de WebGUI. Tant en el web del 

CMS com en comentaris d’usuaris s’avisava de la dificultat de fer-lo funcionar, i en aquest cas va ser 

impossible aconseguir-ho. 

Es van fer diverses proves amb dos paquets, el que incloïa WebGUI per a una instal·lació senzilla a 

Windows, disponible a http://www.plainblack.com/download, i el subministrat pels desenvolupadors 

de mod_perl a http://perl.apache.org/download/index.html. 

La versió de WebGUI, no va funcionar, però s’ha de tenir en compte que incorporava una versió 

d’Apache 2.0. 

La versió dels desenvolupadors es va instal·lar sense problemes aparents, incloent un servidor 

Apache amb un arxiu de configuració preparat per a Perl. Aquest Apache va funcionar, però no va 

reconèixer el arxius Perl (.pl). En canvi l’intèrpret de Perl per línia de comandes si va funcionar 

sense problemes. Es va afegir la línia  

   AddHandler cgi-script .cgi .sh .pl  

a l’arxiu de configuració d’Apache però l’accés a pàgines en Perl provocava l’error  

    403 Forbidden 
    You don't have permission to access /index.pl on this server 

Seguint instruccions d’usuaris que s’havien trobat amb el mateix problema  en instal·lacions sota 

Linux, es va afegir ExecCGI al directori simbòlic on teniem els documents Perl amb 

    <Directory "C:/Apache/htdocs"> 
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI 
    (...) 
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    </Directory> 

El resultat va ser un altre error, aquest cop de configuració 

    Internal Server Error 
    The server encountered an internal error or misconfiguration and was      
    unable to complete your request. 

No es van trobar més indicacions ni al web de mod_perl ni al de WebGUI. Tenint en compte el poc 

temps disponible i la falta de manuals del CMS implicat, no es van fer més proves. 

Mambo  

Amb Apache, PHP i MySQL funcionant, la instal·lació de Mambo només requereria posar els seus 

arxius a la carpeta de documents web d’Apache \apache\htdocs\. Mambo es podia descarregar 

de http://www.mamboserver.com/content/menu/Mambo_Open_Source_Download/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Pantalles d’administració i benvinguda de Mambo 

La configuració es feia amb pàgines PHP directament des del navegador. En la primera pàgina ens 

avisava dels programes no instal·lats i dels directoris i fitxers als que no tenia accés. A continuació 

demanava el nom del servidor (localhost en aquest cas); el nom de la base de dades (per exemple 

mysql que ve creada per defecte); l’usuari i contrasenya de la base de dades (root i la 

contrasenya escollida); i altres paràmetres del lloc com el nom i l’adreça de correu i la contrasenya 

de l’administrador.  

Plone 

En el moment de la instal·lació, Plone proporcionava a http://plone.org/downloads/ paquets per a la 

seva instal·lació en vàries plataformes:  

 Instal·ladors per a Windows 2000, XP i 2003 Server, i Mac OS X 10.2  

 Paquets per a Debian Linux, FreeBSD, OpenBSD, Gentoo Linux, Red Hat, SuSe i Mandrake. 

 Un paquet amb el CMF i Plone que requereix tenir instal·lat Zope i Python. 
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Per a la instal·lació es va fer servir la versió de Windows que incloïa tot el necessari. Durant el 

procés, només va demanar l’usuari i contrasenya de l’administrador. 

Després de la instal·lació va arrencar el programa Plone Controller, on es va canviar el port del 

servidor web de l’estàndard 80 al 8000 perquè no col·lidís amb Apache. El CMS va funcionar sense 

cap problema, accedint a localhost:8000 a través del navegador i també mitjançant el botó “View 

Plone” que hi havia al Plone Controller. 

Plone també va instal·lar un servidor FTP i un servidor WebDAV que permetia accedir remotament 

als documents del web com si es tractés d’una xarxa local. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Pantalles de configuració i benvinguda de Plone 

Typo 3  

Com en el cas de Mambo, Typo 3 necessitava tenir instal·lats Apache, PHP i MySQL. Es va utilitzar el 

paquet d’instal·lació Quickstart-3.5.0.zip, disponible a http://typo3.org/1274.0.html, però també hi 

havia paquets amb diferents continguts i per altres plataformes: 

 Quickstart, per iniciar-se en el CMS 

 Testsite, amb opcions més avançades 

 Dummy, sense web d’exemple 

 Freesite, per a usuaris avançats 

 Typo 3 source, codi font requerit en els paquets en format tar.gz 

 Paquets d’instal·lació per a Debian, Windows, Mac OS X i Gentoo 

Un cop posats els arxius en el directori de documents d’Apache, i introduïda l’adreça localhost al 

navegador, vam obtenir el missatge 

    In the main source distribution of Typo3, the install script is  
    disabled by a die() function call. 
    Open the file typo3/install/index.php and remove/out-comment the line  
    that outputs this message! 
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Com indicava en el missatge, es va treure la línia corresponent de l’arxiu    

    \typo3\install\index.php.  

A continuació calia introduir l’usuari i la contrasenya de MySQL, i Typo 3 donava la possibilitat 

d’utilitzar una base de dades existent o crear-ne una de nova. Es va crear una base de dades nova 

anomenada Typo_3. El següent pas va ser l’execució d’un script SQL que creava la base de dades i 

en acabar va donar l’opció d’anar a la pàgina de prova o al pannell de control de l’administrador. Per 

defecte l’administrador tenia l’usuari admin i la contrasenya password. 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4. Pantalles d’administració i pàgina de prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Pantalles de prova dels paquets Freesite i Testsite. 

WebGUI  

Com s’ha explicat en l’apartat de Perl, no es va aconseguir fer funcionar aquest CMS. 

Comparació 

Es va realitzar una comparativa entre els CMS instal·lats tenint en compte totes les funcions que es 

van especificar en els requeriments inicials. També es van incorporar altres característiques que es 

van trobar interessants. La taula de comparació es pot consultar a l’annex 3. 
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Els tres CMS oferien la majoria de funcionalitats i requeriments. Però hi havia diferències en quant al 

funcionament, la presentació, la potència i la complexitat. 

En quant a les diferències trobades en funcionalitat, i tenint en compte que podia haver-hi un mòdul 

no documentat que les oferís. Bàsicament eren: 

 Mambo no complia l’estàndard d’accessibilitat WAI, però hi havia la previsió de fer-ho. 

 Mambo permetia convertir les pàgines en format pdf. 

 Mambo no permetia la personalització del web per part de l’usuari. 

 Mambo no permetia desfer accions. 

 Plone permetia per defecte acceptar comentaris als documents o articles publicats 

(desactivable) 

 Plone permetia fer webs personals amb moltes funcionalitats de publicació. 

 Plone podia presentar la interfície en català o en l’idioma del visitant del web. 

 Plone no donava estadístiques d’ús.  

 Les instal·lacions de Mambo i Plone deixaven un web bàsic llest per funcionar. 

Mambo era el més senzill i simple dels tres, però no tenia les facilitats de Plone per crear noves 

funcions o modificar les existents. 

Plone tenia darrera tota la potència i estabilitat de Zope i els seu CMF, que donen grans possibilitats 

d’ampliació, sempre que es coneguessin les eines i el llenguatge Python. Dels tres, era en el que 

millor funciona el workflow i moltes de les opcions requerides ja estaven en la instal·lació per 

defecte. Un altre punt a favor era el seu suport d’estàndards com WAI, XHTML, CSS, RSS i l’accés a 

les pàgines amb FTP i WebDAV. 

Typo 3 era molt potent i va mostrar bones capacitats gràfiques, però també era complex. 

Malauradament la instal·lació per defecte no donava la majoria de funcions necessàries i el web 

s’hauria d’haver començar pràcticament de zero. Typo 3 tenia un sistema d’scripts, però no era 

estàndard, amb el desavantatge que això representa. 

En resum si s’hagués volgut senzillesa, la millor elecció era Mambo, mentre que Plone era l’elecció 

en cas de necessitar potència i capacitat d’ampliació. Per aquest motiu es va escollir Plone per 

aquest treball. 
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4. Disseny del web 

L’objectiu d’aquest disseny és fer un web útil per a estudiants i professors, sense perdre de vista la 

usabilitat. S’aprofitaran al màxim totes les característiques que Plone proporciona per defecte, i que 

compleixen amb bona part dels requeriments. 

Presentació 

La creació d’una presentació gràfica no entra dintre dels objectius d’aquest treball, de forma que 

l’estil utilitzat serà el que proporciona Plone. L’únic canvi que es realitzarà serà el logo que identifica 

el web. 

Plone permet canviar el seu aspecte totalment mitjançant l’ús de fulls d’estil en cascada (Cascading 

Style Sheets o CSS) Per als productes que acompanyen la instal·lació per defecte de Plone, això 

s’aconsegueix amb la creació d’un arxiu ploneCustom.css en el qual es poden redefinir els estils 

del full d’estils principal plone.css. Aquesta tasca requereix saber l’efecte dels estils definits al full 

d’estil principal. 

En el cas de productes que implementin un full d’estils propi ploneCustom.css no canvia el seu 

estil, de forma que la seva personalització implica la substitució del full d’estils del producte. 

Interfície 

Plone ofereix un bon sistema de navegació que no caldrà canviar, amb un bloc a l’esquerra que 

indica les possibilitats de navegació amb una estructura d’arbre, botons en forma de pestanya en la 

part superior amb les seccions del web i una línia informativa de la posició de l’usuari dintre del 

web.  

Les opcions disponibles en cada moment hauran de dependre del perfil i permisos de l’usuari 

connectat. 

Tots els documents oferiran unes opcions bàsiques a l’usuari mitjançant icones: enviar per correu 

electrònic  el document i oferir una versió imprimible. Aquestes opcions les implementa Plone per 

defecte.  

Hi haurà un motor de cerca per facilitar que els usuaris puguin trobar la informació que els interessi. 

Plone posa al nostre abast el cercador i s’encarrega de la indexació dels documents. 
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Accessibilitat 

Plone compleix amb les directives del WAI, per tant l’únic que caldrà fer per mantenir-se dintre de 

l’estàndard és no modificar l’estructura interna. 

Contingut 

Aquesta serà la part més important del web, i el motiu principal pel qual accediran els estudiants. 

L’objectiu d’aquest treball no és crear tots els continguts reals, sinó mostrar les possibilitats del que 

es podria fer. Cal tenir en compte que els continguts els mantindran professors i estudiants, de 

forma que serà necessària la col·laboració activa de tots perquè pugui funcionar. Aquest és un dels 

motius pels quals es va escollir Plone, que permet un bon circuit de publicació amb diferents 

responsables. 

L’estructura bàsica del web serà la següent: 

• Notícies 

 Notícies i esdeveniments: Darreres notícies, actes, concursos, convocatòries i cursos 
interessants relacionades amb els estudis. 

• Fòrums 

 Fòrum general estudis: Lloc de trobada dels membres de la comunitat. 

 Suggeriments i queixes: Propostes de millora o problemes trobats.. 

 Suport web: Consultes referents al web. 

• Documents 

 Fitxers: Fitxer d’interès per als estudis, com per exemple programari lliure. 

 Articles: Documents d’interès escrits pels membres. 

 Treballs: Fets pels membres amb possibilitat de contingut multimèdia. 

 Revista: Es pot fer una revista dintre de Plone, entenent-la com un conjunt d’articles amb 
contingut multimèdia realitzada en grup, i integrada en l’entorn Plone. Els autors podrien 
preferir altres eines per a la seva realització, o prescindir de l’entorn de navegació del web 
dels estudis. Per aquest motiu s’ha posat com exemple un simple enllaç a una revista real 
(Artnodes) i un nou web que estaria a disposició dels autors per a la seva modificació) 

 Guies: Document d’ajuda sobre els estudis i sobre el web.  
o Preguntes més freqüents  
o Com fer... 
o Com funciona el web 
o Glossaris: S’ha posat com a exemple un document i un wiki (document col·laboratiu 

realitzat per un grup de persones)  

• Grups. Espais per al treball en grup. 

 Grup x: Espai d’un grup.  
o Fòrums: fòrums exclusius del grup. 
o Fitxers: àrea de fitxers del grup. 
o Wiki: carpeta amb pàgines wiki 
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 Tallers: Espai per als participants en els tallers realitzats pels membres. 

• Membres. Aquesta secció és publica per als usuaris anònims, de forma que puguin accedir a les 
pàgines que creen els membres. 

 Membre x: Pàgines personals de cada membre 

• Els estudis. Informació dels estudis, accessible a usuaris anònims. 
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5. Implementació 

5.1. Instal·lació 

5.1.1. Entorn  

Plone podia treballar amb un servidor poc potent, però el seu rendiment en un entorn real amb 

centenars d’usuaris seria molt baix. Els desenvolupadors aconsellaven un servidor d’alt rendiment i 

un mínim de 1GB de RAM, 1,8GHz de velocitat de processador i 50MB de disc dur. No hi havia cap 

document que informes de les prestacions segons el nombre d’usuaris concurrents.  

S’havia de tenir en compte el creixement de la base de dades, la mida de la qual depenia de les 

dades que s’anessin afegint i que podien augmentar ràpidament. 

El sistema operatiu depenia dels suportats per Zope, entre els que s’incloïen Windows, Mac OSX, 

Linux, la majoria de Unix i Solaris. En aquest treball es va poder comprovar el seu correcte 

funcionament en Windows XP (local) i Red Hat Linux (servidor UOC). 

5.1.2. Programari 

El programari bàsic utilitzat va ser Python, Zope, Zope CMF, Plone 2.0 i el mòduls utilitzats. A 

continuació s’explicaran els passos per a la seva instal·lació. 

La instal·lació en Windows de Python, Zope, Zope CMF i Plone va ser extremadament senzilla, com 

s’ha explicat en el punt 3.2.3., gràcies al paquet disponible al web de Plone 

http://plone.org/downloads/. Un cop descarregat el paquet d’instal·lació de la versió 2.0-b.0315, 

només va ser necessari executar-lo i indicar el directori de destí i un usuari administrador. En la 

versió utilitzada Zope s’instal·lava com un servei de Windows, pel que calia tenir drets 

d’administrador del sistema. 

A continuació es detalla la instal·lació del programari en el servidor de la UOC (Linux). 
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Python  

Es va instal·lar la versió 2.3.3 disponible a http://www.python.org/ftp/python/2.3.3/Python-2.3.3.tgz  

Els passos seguits van ser: 

• tar -zxvf Python-2.3.3.tgz (Descomprimir l’arxiu) 
• mv Python-2.3.3 Python (Canviar el nom de la carpeta per un més fàcil de recordar) 
• cd Python (Anar a la carpeta) 
• ./configure (Executar l’script de configuració) 
• make (Executar make) 
• make install (Executar make install amb permisos d’administrador) 

Zope 

Es va instal·lar la versió 2.7.0 disponible a http://zope.org/Products/Zope/2.7.0/Zope-2.7.0.tgz  

Els passos seguits van ser: 

• tar -zxvf Zope-2.7.0.tgz  (Descomprimir l’arxiu) 
• mv Zope-2.7.0.tgz Zope (Canviar el nom de la carpeta per un més fàcil de recordar) 
• cd Zope (Anar a la carpeta) 
• ./configure (Executar l’script de configuració) 
• make (Executar make) 
• make instance (Executar make instance, no calen permisos 

d’administrador) 
 

Zope utilitzava el port 8080 per defecte, però en el cas del servidor de la UOC s’estava utilitzant, per 

la qual cosa s’havia de canviar. Utilitzant el port 8080 com a base es podia indicar un altre port en el 

moment d’executar Zope. En aquest treball es va fer servir el port 9080 amb la següent línia de 

comandes: 

  ./Zope/bin/runzope -X port-base=1000 (des del directori on hem instal·lat Zope) 

També va ser necessari que l’administrador del sistema obrís el port 9080. Un cop fet es podia 

accedir a la pantalla de benvinguda de Zope  a l’adreça 

 http://einflinux1.uoc.es:9080/  
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Fig. 5.1. Pantalla de benvinguda de Zope a http://einflinux1.uoc.es:9080/ 

Plone i CMF 

Es va instal·lar la versió 2. 0 de Plone disponible a 

http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/plone/CMFPlone-2.0-final.tar.gz  

Els passos seguits van ser: 

• tar -zxvf CMFPlone-2.0-final.tar.gz  (Descomprimir l’arxiu) 
• cd CMFPlone-2.0-final (Anar a la carpeta) 
• mv CMFPlone-2.0-final/* Zope/Products (Deixar Plone a la carpeta de productes de 

Zope) 

Llavors quedava indicar a Zope que afegís el nou producte: 

 Accedir a la pantalla d’administració de Zope (Zope Management Interface o ZMI) a 

http://einflinux1.uoc.es:9080/manage 

 Per defecte estem situats en la carpeta "Root Folder", on hem de seleccionar "Plone Site" 

en el desplegable "Select type to add..."  

 Plone és accessible a l’adreça  http://einflinux1.uoc.es:9080/plone 

 

Fig. 5.2. Pantalla d’administració de Zope (ZMI) a http://einflinux1.uoc.es:9080/manage 
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Mòduls 

Els mòduls compatibles amb la versió 2.0 de Plone es podien instal·lar posant-los a la carpeta 

“Products” de Zope. En Linux aquesta carpeta es trobava a  

  [carpeta d’instal·lació de Zope]/Zope/Products 

En canvi en Windows es trobava a  

  [carpeta d’instal·lació de Plone]/Data/Products 

Excepte la localització de la carpeta, els passos per a la instal·lació de mòduls van ser iguals en els 

dos sistemes operatius. En general el procés va ser: 

 Aturar Zope 

 Copiar la carpeta amb el contingut del mòdul dintre de la carpeta de productes de Zope 

(.../Zope/Products o .../Data/Products) 

 Arrencar Zope  

 Entrar en Plone com administrador 

 Seleccionar l’opció “Configuració de Plone” (Plone setup) 

 Seleccionar l’opció “Afegir/Treure Productes” (Add/Remove Products) 

 A l’apartat “Productes disponibles per instal·lar” (Products available for install) apareixerà 

el nom del mòdul. Només resta marcar la casella del producte i clicar “Instal·lar” (Install) . 

Una altra diferència entre les dues plataformes eren els mòduls que s’incloïen per defecte. En 

Windows estaven incorporats els mòduls: 

 ArchExample: amb exemples d’arquetips. 

 ArchGenXML: per a la generació d’arquetips usant UML. 

 Epoz: editor WISIWIG 

 ExternalEditor: permetia fer servir un editor extern. 

 VerboseSecurity: producte per Zope que ajuda a explicar el motiu dels accessos denegats 

D’aquests mòduls només Epoz es va instal·lar en el servidor Linux. Per fer-ho es van copiar al 

servidor de la UOC els paquets que acompanyaven la versió per a Windows, en la carpeta de 

productes. Epoz també es podia descarregar de http://www.zope.org/Members/mjablonski/Epoz/  

CMFBoard 

CMFBoard és un sistema de fòrums per a Plone disponible a http://www.cmfboard.org/.   

Es va instal·lar seguint el mètode general explicat anteriorment: un cop descarregat i descomprimit 

es va copiar la carpeta resultant “CMFBoard” a la carpeta de productes de Zope i es va instal·lar des 

de Plone amb drets d’administració. 
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Fig. 5.3. Vista d’un fòrum del web. 

 

ZWiki 

ZWiki permet realitzar documents wiki en els que tothom pot col·laborar i en els que s’incorpora una 

pàgina de canvis recents que permet fer un seguiment de les modificacions. Estava disponible a 

http://zwiki.org/ . 

Es va instal·lar seguint el mètode general explicat anteriorment. 

 

Fig. 5.4. Vista d’una pàgina wiki. 

 

WebDAV 

No és un mòdul, sinó un servidor que incorporava Zope però que per defecte no estava activat. 

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) és una extensió del protocol HTTP que 

permet als usuaris editar i administrar fitxers de forma col·laborativa en servidors web remots 
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(definició de http://www.webdav.org/) Bàsicament permet accedir de forma remota als fitxers o 

objectes continguts a Zope com si es tractés d’una connexió en xarxa més. 

Per activar-lo es van treure els comentaris de la secció WebDAV del fitxer zope.conf que situat a 

la carpeta .../Data/etc/ en Windows o .../Zope/etc en Linux. Les línies concretes eren: 

<webdav-source-server> 
   # valid keys are "address" and "force-connection-close" 
   address 1980 
   force-connection-close off 
</webdav-source-server> 
 

 

Fig. 5.5. Pantalla d’entrada a WebDAV i vista de l’Explorador de Windows amb les carpetes remotes 

 

5.2. Personalització del web 

Un cop instal·lat el programari teníem un web operatiu, però s’havia d’adaptar a les nostres 

necessitats i en alguns casos s’havien d’arreglar problemes de seguretat. 

5.2.1. Modificacions de permisos 

Es van canviar els següents permisos (Entre claudàtors s’indica com trobar i modificar cada permís, 

ZMI indica l’adreça de la pàgina d’administració de Zope http://nom_del_servidor_/manage/): 

 Eliminació de l’opció de donar-se d’alta als usuaris anònims [ZMI > Security > Add portal 

member > Acquire:false, Manager:true] 

 Ocultació de carpetes a usuaris anònims. Només es van deixar “Notícies”, “Els estudis” i 

“Membres” perquè es poguessin accedir a les pàgines web personals. [ZMI > nom_carpeta 

> Security > View > Acquire:false, Manager:true ) 

 En els grups, es va restringir l’accés als propietaris de cada grup. Hi hauria però accés 

general de tots els membres a la secció “Tallers” (després dintre de la carpeta tallers 
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s’hauria de restringir l’accés als inscrits a cada taller o grup) [ZMI > Plone > grups > grup 

x > Security > Access contents information > Acquire:false, Manager:true, Owner:true] 

 Permisos de WebDAV només per als propietaris del contingut. D’aquesta forma els 

components d’un grup només podrien accedir al contingut del grup i a la carpeta personal 

pròpia. La configuració que venia per defecte permet al tots els membres del web accedir 

a tot el contingut. ) [ZMI > WebDAV acces > Acquire:false, Manager:true, Owner:true] 

5.2.2. Interfície 

Web en català 

Plone adaptava l’idioma de la seva interfície al de l’usuari que connecta, però tot i tenir instal·lada la 

interfície en català per Windows, Plone presentava els missatges en castellà (o en l’idioma original 

quan no existeix traducció) És va suposar que altres usuaris tindran el mateix problema, i per 

aquest motiu es va creure convenient forçar l’idioma del web al català.  

Per forçar l’idioma del web es van seguir les instruccions, poc clares, disponibles a plone.org.  Es va 

crear un fitxer (un script de Python) amb el nom regla_idioma.py, i el següent contingut 

request = container.REQUEST 
request.set('HTTP_ACCEPT_LANGUAGE', 'ca') 

Es va afegir a Zope amb els següents passos: 

 Entrar en l’administrador de Zope (ZMI) 

 Entrar en la carpeta Plone (a sota de “Root Folder”). A la dreta es mostra el contingut 

(pestanya “Contents”) 

 Del desplegable que diu “Select type to add...” seleccionar el tipus “Script (Python)”  i 

clicar “Add” 

  Donar-li l’identificador regla_idioma 

  Seleccionar l’arxiu regla_idioma.py creat anteriorment i afegir-lo 

A continuació es va afegir una regla d’accés a Plone que definida per l’objecte anterior: 

 En el desplegable de la vista ‘Contents’ de la carpeta Plone seleccionar “Set Access Rule” i 

afegir-la. 

 Introduir l’“ID” de l’objecte que creat abans regla_idioma. 
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Arbre de navegació 

L’estructura bàsica del web es va crear a partir de l’arbre de navegació situat a la columna esquerra 

del web. Per inserir una nova carpeta o secció només va ser necessari situar-se en la carpeta pare, 

que al començament era “Inici”, i utilitzar l’opció “add new item” (afegir nou element) que apareixia 

en la part central (Fig. 5.3). Del plegable es va seleccionar el tipus de contingut i es va omplir el 

formulari amb les dades bàsiques. Els camps obligatoris estaven marcats amb un quadre vermell i el 

sistema avisava si no s’omplien. 

 

Fig. 5.6. Arbre de navegació i desplegable per afegir nous continguts 

 

 

Fig. 5.7. Formulari amb les propietats d’una carpeta 

 

Per a la revista es va crear un nou lloc web dintre del web. Aquest tipus de contingut no es va poder 

afegir des de Plone, Si no des de la interfície d’administració de Zope. Un cop situats en la carpeta 

d’on es volia que penges e nou web es va seleccionar “Plone Site” del desplegable “Select type to 

add...” i es va afegir. 
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Fig. 5.8. Creació d’un web dintre del web i detall de la pàgina principal 

Pestanyes de navegació 

 

A part de l’arbre de navegació el web disposava en la part superior de pestanyes per facilitar la 

navegació de l’usuari. Per defecte Plone només va crear les pestanyes de navegació “Inici”, 

“Notícies” i “Membres”. Per afegir-ne de es va haver d’utilitzar l’administrador de Zope. 

Dintre de l’administrador es va anar a la carpeta “Plone” i d’aquesta a “portal_actions”. Dintre 

d’aquesta carpeta, en la part inferior hi havia un formulari per afegir noves accions com el que 

mostra la figura 5.6. 

 

Fig. 5.9. Creació d’una acció associada a una pestanya (portal_tab) 

 

El nom de l’exemple, “FÃ² rums” en comptes de “Fòrums”, es correcte. En algunes parts de 

l’administrador no es veien correctament els caràcters ASCII estesos. Per saber el que s’havia de 

posar es va crear des de Plone una carpeta buida amb títol “Fòrum”, que després s’esborraria. A 

l’administrador es va entrar a la carpeta i d’aquesta forma que es van poder veure els caràcters 

assignats a la vocal accentuada. 
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L’identificador “id” havia de coincidir amb el nom curt que li havíem assignat a la carpeta en la seva 

creació. 

La condició indicava que la pestanya només la veurien els membres. Això no volia dir que la carpeta 

corresponent de l’arbre de navegació només la veurien els membres: eren elements diferents amb 

permisos diferenciats. Per donar accés a tothom, inclosos usuaris anònims aquest apartat hauria de 

quedar en blanc. I si volguéssim restringir l’accés als administradors hauríem d’incloure la instrucció      

     python:portal.portal_membership.getAuthenticatedMember().has_role(‘Manager’) 

L’ordre d’aparició d’una pestanya en el web venia determinat pel seu ordre en el llistat d’accions de 

l’administrador de Zope; una pestanya nova quedaria al final. Per canviar la posició es van marcar 

totes les accions que havien de quedar per sota de la nova, i es va clicar el botó el botó “move 

down”.  

A part de posar noves pestanyes es podien treure les que creava Plone. Per a aquest treball es va 

treure la propietat de visibilitat de la pestanya “Inici”, que tenia la mateixa funció que clicar el logo o 

l’arrel de l’arbre de navegació. D’aquesta forma es va alliberar espai en la interfície.  

Per treure aquesta pestanya, dintre de la mateixa pantalla “portal_actions” comentada 

anteriorment, es va cercar el formulari amb el nom “Home”, i es va desmarcar la casella “Visible?”. 

Després es van desar els canvis amb el botó “Save” situat a la part inferior de la pàgina. 

Adaptació del calendari 

Per defecte el calendari mostrava l’inici de setmana en diumenge. Per modificar el dia d’inici es va 

editar el fitxer CalendarTool.py situat a .../Products/CMFCalendar/. El canvi va ser molt 

simple i va consistir en canviar la instrucció situada a l’inici del fitxer 

Calendar.setfirstweekday(6) 

on el sis indica diumenge, per 

Calendar.setfirstweekday(0) 

on el zero indica dilluns. 

5.3. Proves 

Es van fer proves generals i aleatòries d’ús de funcions, de mòduls instal·lats i del sistema de 

workflow. No s’inclouen en aquest apartat els mòduls que van donar problemes durant el procés 

d’instal·lació i que no estan inclosos en el web. 
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Per fer les proves es van crear quatre grups amb diferents rols. Per fer-ho es va entrar amb l’usuari 

administrador a  configuració de [plone > Users and Groups Administration > groups]. 

Grup1: amb drets de membre i administrador de la carpeta “Notícies”) 

Grup2: amb drets de membre i revisor (workflow) 

Grup3: amb drets de membre,  revisor i administrador 

Grup4: amb drets de membre,  revisor i administrador i propietari 

Es va assignar un usuari a cada grup de forma que heretés els rols del grup i la propietat de la 

carpeta del grup, i un cinquè usuari sense grup. Per assignar un grup a un usuari es va seguir 

l’enllaç del llistat d’usuaris disponible a [Users and Groups Administration > users] i es va 

seleccionar la pestanya “Group memberships” 

Usuari ‘a’: grup 1. 

Usuari ‘b’: grup 2. 

Usuari ‘c’: grup 3. 

Usuari ‘d’: grup 4. 

Usuari ‘e’: sense grup 

També es van crear usuaris reals, per les proves d’usabilitat, amb pertinença al grup 1 i al grup 2. 

D’aquesta forma es va poder comprovar que heretaven els permisos dels dos grups i podien accedir 

a les dues carpetes. 

5.3.1. Funcions de Plone 

Permisos 

Es van comprovar els accessos que tenien tots els usuaris.  

Un usuari anònim només podia veure les carpetes públiques i no podia accedir al contingut ni 

coneixent l’adreça (Apareixia un quadre demanant que es registrés) 

Els usuaris dels diferents grups només tenien accés a les respectives carpetes, incloent els usuaris 

creats per les proves d’usabilitat que podien accedir a les dels dos grups assignats. L’usuari sense 

grup només podia accedir a la carpeta pública “Tallers” dintre de “Grups de treball”. 

Els usuaris del grup 1 van heretar els drets d’administració de la carpeta “Notícies”, amb possibilitat 

de modificar el seu contingut. 
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Els usuaris dels grups 3 i 4 van adquirir els dret d’administració de tot el web. 

WebDAV 

En la instal·lació de Zope es van obrir dos ports, un per HTTP (port 9080) i l’altre per FTP (port 

9021). Tenint en compte els problemes administratius que comportava demanar un altre port, i que 

només calia per fer proves, es va utilitzar el preassignat a FTP, traient aquest servei, de forma que 

o funcionava WebDAV o FTP però no tots dos alhora. 

Com s’ha indicat en la secció d’instal·lació, per defecte tots els membres podien veure tot el 

contingut del web a través de WebDAV. Es va comprovar que un cop canviats els permisos un 

membre ja no tenia accés al directori arrel i a la resta de seccions de la que no era propietari. 

Només podia accedir a les carpetes del seu grup i a la carpeta personal. 

FTP 

Seguint les instruccions del programa, amb un client FTP es va connectar amb l’adreça 

http://einflinux1.uoc.es:9021 amb un usuari amb permisos per fer FTP, però després de connectar i 

validar l’usuari va donar un error d’establiment del socket de dades (“Failed to establish data 

socket”)  

El servei FTP no estava dintre dels requeriments inicials del web, i WebDAV cobria molt millor les 

necessitats d’accés remot als directoris del web, de forma que després de varies proves es va 

decidir desconnectar-lo. 

Cerca 

Les proves de cerca no van evidenciar cap problema, però cal tenir en compte que aquesta eina 

només cercava els textos introduïts des de Plone: títols, descripcions i cos de documents. La cerca 

no incloïa els noms de fitxers o el seu contingut. 

Discussió d’un item  

Un cop activada la propietat de discussió d’un document  va aparèixer un botó per afegir 

comentaris. Es va comprovar que altres usuaris podien introduir comentaris al document. 
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Enviar per correu electrònic  

Aquesta funció requeria tenir un servidor de correu funcionant. Es va provar a enviar la pàgina  

principal i el missatge es va rebre sense problemes. El missatge estava en anglès i el caràcter 

accentuat del títol de la pàgina “Estudis d’Informàtica” es mostrava incorrectament “Ã” 

Versió imprimible 

Es va imprimir una pàgina des de Internet Explorer i es va detectar que algunes paraules passaven 

el marge dret i no s’imprimien. Podria ser un problema del navegador, però es podria intentar 

solucionar modificant el full d’estils per a la impressió (plonePrint.css) . 

Afegir pàgina a favorits 

Aquesta funció va afegir un enllaç a la pàgina actual dintre de la carpeta “Favorites” situada en 

l’espai personal de l’usuari. Com que inicialment no existia, el sistema va crear la carpeta. 

Afegir un tipus de contingut 

Es va detectar un error o un problema d’usabilitat amb la inserció de pràcticament tots els tipus de 

contingut. Un cop es feia “add new item” l’element es creava encara que es cliqués el botó 

“cancel·lar”. 

Canvi del cos de lletra (icones A A A) 

Quan es va seleccionar un cos de lletra diferent de la normal, abans de veure el contingut de la 

pàgina en el tipus escollit es veia la pàgina en la tipus normal durant un segon (en totes les 

pàgines)  

5.3.2. Mòduls instal·lats 

CMFBoard 

Es van crear carpetes amb fòrums en el directori principal i en el directori del /grups/grup1/ 

com a mostra de que cada grup de treball pot tenir els seus propis fòrums. 
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Un cop dintre d’un fòrum es van poder escriure missatges, respostes als missatges i anuncis 

(missatges que no poden tenir resposta). 

No hi va haver cap problema per crear missatges de text pla. Es van afegir un parell d’enllaços amb 

l’assistent que incorporava, però en la vista del missatge no funcionaven. Fent els enllaços 

manualment en codi HTML no va donar cap problema. 

Com la majoria d’objectes que s’incorporen a Plone, la creació de nous fòrums estava accessible als 

membres per defecte. En aquest cas podien fer públic un nou fòrum creat en la seva web personal. 

Depenent del tipus de web que es vulgui, això es pot considerar un problema.  

ZWiki 

No va aparèixer cap problema durant les proves. Es van crear vàries pàgines wiki en la carpeta de 

/documents/guies/glossaris/glosweb/ i en /grups/grup1/wiki/. Va funcionar 

correctament la funció d’enllaç, creació d’una pàgina seguint un enllaç no actiu i comentaris a una 

pàgina existent.  

Es va comprovar que els enllaços es mantenien després de canviar les pàgines de carpeta i després 

de canviar de nom una pàgina. També van funcionar correctament les opcions d’historial de canvis i 

pàgines que enllacen amb l’actual. 

A diferència dels fòrums les pàgines wiki només eren accessibles a l’administrador. Perquè els 

membres d’un grup puguessin crear pàgines l’administrador havia de donar els permisos sobre la 

carpeta, ja fos a tot el grup o al coordinador del grup. Es va comprovar que un usuari no podia 

afegir noves pàgines fins que se li van assignar drets d’administrador sobre la carpeta que contenia 

les pàgines wiki. 

5.3.3. Cicle de treball i tipus de contingut  

Notícies 

Per comprovar el cicle de treball (workflow) es va utilitzar un usuari membre del web sense cap 

permís de revisió o administració. La seqüència de passos va ser la següent: 

 L’usuari crea una notícia per publicar en la seva carpeta. L’estat un cop escrita és visible 

però no apareix entre les notícies del web. L’usuari comprova que hi ha una opció per 

enviar la notícia i l’envia. 
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 Els usuaris amb drets de revisió poden veure a la columna de la dreta un avís de que s’ha 

de comprovar la notícia. Un d’aquests usuaris denega la publicació i posa un comentari del 

motiu. 

 El propietari de la notícia no rep cap avís de la denegació a l’estil dels revisors, però veu 

que la notícia ha passat de l’estat  “pendent” a “visible”. Entrant en la pestanya “avançat” 

llegeix el comentari del revisor, fa els canvis oportuns i la torna a enviar. 

 Un revisor accepta el contingut i la publica. 

La notícia quedava emmagatzemada en l’espai personal del membre que l’ha creat, ja que és l’únic 

lloc al que té accés, però es podia veure clicant en la pestanya “notícies”. En canvi anant a la 

carpeta “Notícies” de l’arbre de navegació no va aparèixer. Aquesta falta de sincronització està 

motivada perquè són conceptes diferents: per una banda una carpeta, que pot contenir notícies i 

esdeveniments,  i per l’altre una funció de Plone que només mostra les notícies publicades. La 

solució a aquest problema és que no es permeti publicar notícies a aquells usuaris sense accés a la 

carpeta “Notícies” o que un usuari amb drets d’administrador copií la notícia en la carpeta 

corresponent i la publiqui allà. 

Es va provar de vincular la pestanya amb la carpeta, però llavors es convertia en un simple enllaç a 

la carpeta i la notícia publicada no apareixia. 

Esdeveniments 

Es van crear diversos esdeveniments que van quedar correctament reflectits al calendari i al quadre 

“pròxims esdeveniments” situats en la columna de la dreta. 

Fitxers 

La cerca no va trobar un fitxer pel seu nom. Per resoldre-ho caldria aprofitar el camp descripció de 

les metadades per posar el nom i l’extensió del fitxer. 

La funció de visualització de fitxers de text no va funcionar correctament amb els accents o 

caràcters estesos. En canvi els fitxers es veien correctament en la pestanya “download”. 

Carpetes 

Les carpetes no entraven en les cerques. 
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Imatges 

Es va comprovar que entraven en el circuit de publicació i que els usuaris anònims no les podien 

veure si no eren públiques.  

Documents 

Es va comprovar que entraven en el circuit de publicació, però no semblava que hi hagués 

diferència entre els estats públic i visible de cara als usuaris anònims.  

S’indexaven per a les cerques tant el títol com el contingut. 

5.4. Test d’usabilitat 

Es van donar d’alta quatre usuaris no informàtics per fer proves d’usabilitat. Les proves consistien 

en tres punts bàsics: 

 Comentaris del que entenien del web: quina era la seva funció i perquè pensaven que 

servien els enllaços i el diferents elements que el composaven. Aquest punt es aplicar en la 

pàgina inicial sense donar-se d’alta i com a usuaris registrats del web. 

 Navegació lliure pel web. 

 Realització de tasques bàsiques: modificar pàgina personal, introduir un missatge al fòrum 

i publicar una notícia. 

Es va deixar clar que el web era de prova i que no s’estava avaluant el seu domini com usuaris, sinó 

la falta d’usabilitat del lloc. 

Alguns dels dubtes que van sorgir i que en molts casos es van repetir en tots els usuaris: 

 Per començar no entenien l’objectiu del web, motiu pel que es va canviar el logo i 

l’explicació de la pàgina principal. El comentari el feien, però, abans de llegir la pàgina 

inicial. 

 Hi havia parts en anglès. Els usuaris que no dominaven aquest idioma anaven tenien més 

dificultats per entendre el funcionament del web. Aquest problema va tornar a aparèixer 

per crear una notícia, modificar el web i escriure un missatge. 

 No entenien el sentit de “Membre”. Suposaven que si veien el web ja havien entrat i per 

tat el missatge de que no estaven connectats provocava perplexitat. 

 No entenien la utilitat de la carpeta “Grup” (per aquest motiu es va canviar per “Grup 

treball”) 

 El calendari comença per diumenge (solucionat posteriorment) 
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 No quedava clar el significat de les tres A de la part superior dreta (per canviar la mida de 

la lletra). Algú va preguntar si tenien a veure amb l’opció de cerca, per la proximitat. 

 Van comprovar els enllaços de color blau clar per estar segurs de que eren enllaços, ja que 

no estaven subratllats. 

 No quedava clara la utilitat de les pestanyes per administrar objectes (edició, propietats) 

quan també hi havia les pestanyes del web. No van entendre el contingut de la pestanya 

“sharing” per compartir els seus continguts amb altres usuaris. 

 Quan estaven escrivint en un formulari just després d’entrar, el cursor es desplaçava a la 

primera casella. Això passava quan començaven a escriure abans de que es carregués la 

pàgina totalment. Un cop carregada el cursor se situava en la primera casella provocant 

errors d’escriptura i molèsties. 

En la creació d’una notícia: 

 Tots anaven a la secció “Notícies” per crear-la, però els que no tenien permisos 

d’administrador sobre la carpeta no podien fer res i no sabien on anar. 

 Un cop introduïda en la carpeta personal no entenien perquè no apareixia en la carpeta ni 

en la pestanya “Notícies”. Algú va veure l’estat “visible” que li va servir per corroborar que 

efectivament s’hauria de veure. 

 Com que es tractava d’una prova, algú va cancel·lar en comptes de desar la notícia, i vam 

comprovar que la notícia s’havia creat igualment. 

En la modificació del web: 

 Els hi va costar trobar la carpeta personal. 

 De nou trobar-se amb la seva pàgina en anglès els va despistar. 

 No entenien els formats de text (text pla, text estructurat i HTML) 

Missatge al fòrum: 

 Potser perquè estaven més acostumats a fer servir els fòrums no van tenir problemes per 

escriure un missatge, excepte per l’anglès. Es va presentar el dubte de la utilitat de les 

icones del final. 
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6. Descripció del web 

 

Fig. 6.1. Pantalla principal del web vista per l’administrador. 

 

Abans de començar la descripció del web val la pena explicar el concepte tipus de contingut 

(content types) en Plone. Els tipus de contingut són elements o objectes que es poden incloure en 

qualsevol part del web amb unes restriccions mínimes (per exemple una carpeta no es podria posar 

dintre d’un document de notícia). Són tipus de contingut: articles, cerques programades, 

documents, esdeveniments, fitxers, carpetes,  fòrums, imatges, enllaços, notícies, wikis, etc. Els 

tipus de contingut no estan limitats als disponibles per defecte, podem crear-ne de nous, modificar 

els existents per adaptar-los a les nostres necessitats o instal·lar-ne de nous mitjançant mòduls, 

com en el cas dels fòrums i dels wikis. 

No tots els tipus de contingut són directament accessibles des de Plone. Per exemple el tipus de 

contingut “Plone Site” o lloc web Plone només es accessible des de l’administrador de Zope (ZMI) 

però com la resta de continguts es pot incorporar en qualsevol carpeta del web de forma que 
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podem tenir un web sencer dintre del nostre web, com en el cas de la revista “Informat” creada a la 

secció Documents. 

6.1. Seguretat 

Perfils 

Hi ha cinc perfils d’usuaris que s’utilitzen per al cicle de treball (workflow) i/o per als permisos. 

 Anònim: usuari que visita el web sense identificar-se 

 Membre: membre del web identificat. Es propietari del seu contingut i pot ser revisor. 

 Revisor o editor: decideix que es publica (workflow) 

 Propietari: pot modificar el seus continguts (workflow) 

 Administrador: poden veure tot el contingut i administrar-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2. Esquema dels perfils existents en Plone. 

Zope té un altre perfil ‘Authenticated’ per als usuaris identificats que és similar, però no igual al de 

membre (varien alguns permisos). 

A part d’aquests perfils, se’n poden crear de nous a través de l’administració de Zope. 

Permisos 

En general cada nou tipus de contingut que s’incorpora al web hereta els permisos de l’objecte pare 

del qual penja (estructura jeràrquica) Així si una carpeta penja d’una altra a la que tothom té accés, 

també serà accessible per a tothom si no modifiquem els seus permisos.  

També per defecte, quan incorporem un nou mòdul que incorpora un nou tipus de contingut, tots 

els membres tenen accés a incorporar aquest nou objecte en els seus espais. Això té avantatges i 

inconvenients. Per a un grup de treball pot ser molt útil poder crear fòrums privats al grup depenent 

Administrador 

Anònim 

Membre 

Propietari Revisor

publicació 
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de les seves necessitats, però no té sentit que tots els usuaris del web puguin crear-se els seus 

fòrums (en tot cas poden demanar a l’administrador que ho faci) 

Des de Plone un membre qualsevol pot donar permisos del contingut del qual és propietari a un 

altre usuari. També pot restringir l’accés al seu contingut fent-lo privat explícitament, i eliminar el 

seu nom de la llista de membres quan es fa una cerca. L’administrador a més pot indicar el perfil 

d’un usuari o d’un grup d’usuaris per a cada contingut del web. 

Per controlar la complexitat dels permisos per cal fer servir l’administrador de Zope. Des d’allà a 

més de poder assignar un rol a un usuari per a cada element, es pot indicar l’accés que té cada rol i 

les accions que es pot realitzar. Els permisos es gestionen des de la pestanya “Security” que té cada 

carpeta. En la primera columna s’indica si el permís s’hereta de la carpeta anterior. A continuació hi 

ha una columna per a cada rol on es pot marcar a que es dona el permís.  

 

Fig. 6.3. Interfície d’administració de Zope mostrant la pantalla de permisos. 

 

Un usuari pot tenir els permisos dels grups als quals pertanyi més els permisos del rol que li assigni 

l’administrador per a cada contingut del web. Per exemple podria ser revisor del contingut de la 

carpeta “Guies” per pertànyer al  grup A, tenir accés d’administrador de la carpeta “Notícies” per 

pertànyer al grup B, i permisos d’administrador sobre el document “Com fer un web.doc” assignats 

per l’administrador del web, a més dels permisos de propietat sobre els continguts que creï en el 

seu espai web. 
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Per poder accedir a les seccions del web per les quals tinguem permisos cal identificar-se en la 

pantalla d’entrada. Un cop dintre podrem modificar el contingut del qual siguem propietaris o, 

segons el rol que tinguem assignat, revisar continguts per a la seva publicació o administrar 

seccions del web. 

Com a usuaris anònims només podrem accedir a les seccions públiques: “Notícies”, “Membres” i “Els 

estudis”. També podrem accedir a continguts en estat “visible” si coneixem la seva URL o fent una 

cerca en el web. 

Els membres del web podran veure tot el web excepte les àrees privades de cada usuari o grup 

d’usuaris. Podran modificar els continguts de la seva àrea personal i la del grup al qual pertanyin. 

L’administrador els hi pot donar o treure permisos per accedir a qualsevol zona o contingut. 

6.2. Estats i transicions en la publicació 

Hi ha cinc estats en el que es pot trobar un tipus de contingut que entra dintre del cicle de treball: 

 Privat: Només el propietari i l’administrador poden accedir a l’objecte. Des d’aquest estat 

només es pot passar a “visible”. 

 Visible: Estat per defecte quan es crea el contingut. Tots els usuaris poden veure el 

contingut si coneixen l’adreça o el troben amb una cerca. No està disponible en l’arbre de 

navegació. El propietari i l’administrador el poden editar. El propietari el pot passar a estat 

“privat” o enviar-lo per a la seva publicació. El revisor pot publicar-lo. 

 Pendent: està pendent de publicació. En aquest estat el propietari no pot editar l’objecte, 

però el pot retirar o fer-lo privat. El revisor pot editar l’objecte, també pot fer-lo privat, 

retirar-lo o denegar la publicació, llavors tornaria a l’estat “visible”. 

 Publicat: tots els usuaris poden veure el contingut i es pot accedir des de l’arbre de 

navegació. El propietari no el pot editar, però el pot retirar. L’editor el pot editar. El 

propietari i el revisor el poden retirar, llavors tornaria a l’estat “visible”. 

En el procés de publicació es pot accedir a la opció “avançat” en la que es poden agregar 

comentaris a la publicació, indicar les dates d’inici i fi de la publicació, i consultar el procés de 

publicació que s’ha realitzat amb els comentaris associats. 

Com en el cas dels perfils, el cicle de treball es pot modificar afegint nous estats i noves transicions 

a través de la interfície d’administració de Zope. 
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Fig. 6.4. Arbre de 
navegació. 

6.3. Localització 

Plone adapta l’idioma de la seva interfície al que fa servir el navegador de l’usuari que connecta. 

Cada mòdul del web té un fitxer per cada idioma, que conté tots el missatges del mòdul amb la 

traducció a l’idioma corresponent. El contingut de l’arxiu de traducció al català de Plone (plone-

ca.po) ens serveix per veure el funcionament:  

msgid "Advanced" 
msgstr "Avançat/da" 

Estudiant el contingut d’aquest arxiu es va comprovar que bona part dels missatges no estaven 

traduïts. 

L’idioma local en Plone només afecta als elements del web que disposin d’una traducció. Un objecte 

Plone amb missatges en alemany (eduplone) només es veurà en alemany si no es disposa d’un 

fitxer de traducció a l’idioma local. 

Per aquest treball es va forçar l’idioma al català, es a dir que tothom veuria la versió catalana (la 

part traduïda) i no s’utilitzaria la funcionalitat de localització segons el visitant. 

6.4. Elements de la interfície 

Arbre de navegació 

L’arbre de navegació situat a la columna esquerra és una de les eines 

principals que permet moure’s pel web. Inclou totes les seccions distribuïdes 

en carpetes de forma jeràrquica. 

En l’estructura també apareixen carpetes de fòrums (forum folders) que són 

un tipus especial de carpetes que poden contenir fòrums i altres carpetes de 

fòrum.  

Un tipus especial de contingut és el “Plone Site” agregat des de 

l’administrador de Zope per crear una revista que sigui un web dintre del 

web.  
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Línia de situació 

 
Fig. 6.5. Línia de situació. 

A sobre de l’arbre de navegació hi una línia que ens informa d’on ens trobem dintre del web. L’arbre 

de navegació també indica de la nostra situació, però només arriba al nivell de carpeta, mentre que 

la línia de situació també indica el document. 

Pestanyes de navegació 

 

Fig. 6.6. Pestanyes de navegació. 

 

El web disposa en la part superior de pestanyes amb els apartats principals presents en l’arbre de 

navegació per facilitar l’accés a l’usuari. 

Administració d’un element del web 

Quan visualitzem un element del que som propietaris disposarem d’una sèrie de pestanyes situades 

a sobre de la pàgina que ens permetran modificar el seu contingut. Aquestes pestanyes varien 

segons el tipus de contingut, però podem destacar-ne cinc: 

 Continguts: Mostra el contingut en forma de llistat amb funcions per administrar els 

elements (canviar nom, copiar, tallar, enganxar, canviar estat i ordenar) o afegir-ne de 

nous.  

 Visualitzar: Mostra el contingut de la mateixa forma en que el veurà un altre usuari que 

no és propietari del contingut.  

 Editar: Permet editar l’element que estem visualitzant. 

 Propietats: Permet canviar la metadata de l’element (títol, data de publicació, descripció) 

En alguns tipus de continguts podem trobar totes o part d’aquestes dades a la pantalla 

d’edició mencionada en el punt anterior. 

 Compartir (sharing): Permet donar accés a altres usuaris perquè puguin modificar 

l’element. 
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Fig. 6.7. Pantalla amb pestanyes d’administració d’un element del web. 

Les propietats de cada element varien segons les seves característiques i poden anar de les 3 de les 

carpetes normals a les més de 30 dels fòrums. Les propietats bàsiques que podem trobar en la 

majoria de tipus de contingut són les següents: 

 Nom curt (short name): aquest determina la ruta del contingut. És opcional i si no 

s’omple el sistema en crea un per defecte. Si donem el nom curt “estudis” a una carpeta 

que penja d’“inici” la ruta per a la nova carpeta serà la de la carpeta inici més la del nou 

element, en el nostre cas http://einflinux1.uoc.es:9080/estudis/ Si com a nom curt d’un 

element fem servir “index_html” aquest es mostrarà directament quan entrem en una 

carpeta, en comptes de mostrar tot el contingut de la carpeta. 

 Títol: Serà el títol de l’element que veurà l’usuari en les pàgines del web. 

 Descripció: Descripció de l’element. 

  

Fig. 6.8. Pantalla d’edició d’una carpeta amb les propietats bàsiques. 
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Accés ràpid a opcions més freqüents 

 

Fig. 6.9. Línia amb accessos ràpids a les opcions més freqüents. 

 

A sota de les pestanyes de navegació hi ha una línia amb algunes de les opcions més freqüents a 

les que es pot accedir. Els usuaris anònims només tindran l’opció de connectar, però els membres 

del web trobaran accessos a la carpeta personal, a les preferències (modificar contrasenya, dades 

de l’usuari i opcions dels fòrums o altres mòduls), desconnectar, i una funció molt útil per desfer els 

darrers canvis realitzats. L’opció de desfer presenta una llista de les darreres operacions realitzades 

perquè l’usuari seleccioni quines vol tirar enrera. 

L’administrador té a més una opció de configuració de Plone, que dona accés a la instal·lació de 

mòduls, l’administració d’usuaris, l’accés a l’administrador de Zope  i l’administració d’altres 

propietats del web. 

A la carpeta personal els membres poden afegir tot els tipus de contingut als que tinguin accés en el 

desplegable “add new item” (carpetes, imatges, documents, fitxers, etc.). Hi ha altres elements com 

les notícies i els esdeveniments que, tot i que els poden crear en la carpeta personal, no tenen gaire 

sentit si no es publiquen. Amb aquestes eines es poden fer un webs personals molt complets, tot 

depèn del coneixement que es tingui de Plone i de la creativitat de l’usuari. 

Per defecte tots els documents mostren quatre icones en la part superior dreta:  

 Enviar per correu electrònic , pel que cal tenir instal·lat un servidor SMTP que faci 

l’enviament. 

 Versió imprimible, basa en un full d’estils modificable. 

 Afegir a favorits, afegeix l’enllaç a la carpeta ‘Favorites’ que penjarà de la carpeta personal. 

 Editar amb editor extern Zope, quan es tenen permisos d’edició. Cal tenir instal·lat l’editor. 

A més les pàgines que ho tenen activat afegeixen un enllaç a la versió RSS. 

Cerca 

 

Fig. 6.10. formulari de cerca. 

El web inclou una funció de cerca que permet trobar els documents visibles i publicats o els privats 

dels quals es propietari qui fa la cerca. La cerca es fa a través de les metadades dels objectes o el 
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contingut introduït des de Plone. D’aquesta manera un tipus de contingut document el podríem 

trobar pel títol, la descripció o el contingut, mentre que un fitxer es podria trobar pel títol i la 

descripció, però no pel nom del fitxer o el seu contingut. Hi ha la possibilitat d’afegir mòduls externs 

que permetin la indexació del contingut de fitxers en format Word, Excel i PDF. 

Notícies i esdeveniments 

La columna de la dreta s’utilitza per informar a l’usuari dels darrers canvis: feines d’edició pendents, 

darrers canvis realitzats en el web, notícies, i els esdeveniments tant en format text com marcats en 

un calendari. Tots incorporen enllaços i amplien la informació si posem el ratolí a sobre. 

 

Fig. 6.11. Notícia i esdeveniment marcat en el calendari (en blau) 

Discussió d’un ítem 

Alguns tipus de contingut, com per exemple els documents i les imatges, tenen la una propietat per 

permetre que altres usuaris introdueixin comentaris. Un cop introduït un comentari altres usuaris el 

poden respondre, de forma que es pot crear una discussió sobre el contingut. 

Aquesta propietat està desactivada per defecte, però es pot activar individualment per cada objecte. 
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Fig. 6.12. Comentari i rèplica a una imatge publicada. 

Contingut 

El web es va dotar d’un contingut mínim per poder navegar i comprovar les funcionalitats, a més 

dels apartats indicats en el disseny. A continuació es mostra un esquema amb el contingut 

incorporat: 

• Notícies (accés públic a usuaris anònims): Com a mostra s’inclouen tres notícies i un 
esdeveniment. 

• Fòrums 
 Fòrum general estudis: S’inclou un missatge com a mostra. 
 Suggeriments i queixes. 
 Suport web: Com a mostra s’inclou un missatge amb respostes. 

• Documents 
 Articles. 
 Treballs. 
 Fitxers: Com a mostra s’inclou un fitxer. 
 Guies. 
o Preguntes més freqüents. 
o Glossaris: Com a mostra inclou un document Word i un document de Plone. 

 Wiki: Com a mostra inclouen dues pàgines wiki.  
 Revista Artnodes: S’inclou un vincle a la revista virtual Artnodes. 
 Revista Informa’t (portal): Perquè es pugui veure que es tractava d’un portal diferent al web 

dels estudis es va canviar el logo i la pàgina d’inici. 

• Grups treball. 
 Grup1 (només accessible a membres del grup). 
o Fòrums. 

 Fòrum general del grup: Com a mostra s’inclou un missatge. 
 Fòrum d’un projecte del grup. 

o Fitxers: Com a mostra inclou un fitxer. 
o Wiki del grup: Com a mostra inclouen dues pàgines wiki.  

 Grup2 (només accessible a membres del grup). 
 Grup3 (només accessible a membres del grup). 
 Grup4 (només accessible a membres del grup). 
 Tallers (accés a tots els membres del web). 
o Ús del web. 
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• Membres (accés públic a usuaris anònims): Inclou els usuaris creats per a les proves. 

• Els estudis (accés públic a usuaris anònims): Inclou una pàgina de benvinguda. 

6.5. Mòduls no implementats 

Es van provar diferents mòduls que no es van implementar finalment per no ser necessari o perquè 

donaven errors en la instal·lació. 

Eduplone 

És una adaptació de Plone per convertir-lo en un LCMS (Learning Content Management System) 

afegint alguns mòduls propis i utilitzant-ne d’altres de disponibles. 

No s’instal·lava com un mòdul si no amb un executable només disponible per a Windows que incloïa 

Plone i Zope. Teòricament els mòduls s’haurien pogut traspassar a Linux i haurien funcionat, però 

eduplone només estava en alemany i no hi havia gaire documentació que expliqués el seu 

funcionament. 

CMFNewsLetter 

Hauria permès emetre comunicats amb les darreres novetats, però va donar problemes en la 

instal·lació. Aquest mòdul requeria els mòduls PortalTransport i opcionalment ZopeScheduler. 

CMFPhoto i CMFPhotoAlbum 

Es van poder instal·lar sense problemes, però es va decidir no incloure’ls en la versió definitiva. 

fcForum 

Com CMFBoard permet crear fòrums de debat. És un producte Zope no específic per a Plone, Això 

vol dir que pot funcionar amb Plone, però no de forma integrada: té la seva estètica pròpia, no 

apareix com tipus de contingut per afegir i cal crear manualment un vincle al directori on s’instal·la. 

Com que es disposava de CMFBoard  es va descartar la seva instal·lació en la versió definitiva. 

PloneCalendar 

Es va provar PloneCalendar amb l’objectiu de poder donar la possibilitat als grups de treball de que 

tinguessin un calendari propi. Malauradament es va comprovar que no s’instal·lava com un tipus de 
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contingut nou, sinó que era una secció única del web de la mateixa manera que el calendari per 

defecte. Tot i que proporcionava alguna funció més, amb vistes per dia i setmana més detallades i 

una pestanya d’accés, es va considerar que no era necessari per a la versió final del web. 

CMFExternalEditor i ExtFile 

Per defecte Zope emmagatzemava els fitxers en la seva base de dades. Aquest sistema no és 

pràctic per a fitxers grans o quan n’hi ha molts, per la qual cosa calia trobar un sistema per poder 

emmagatzemar-los en el sistema d’arxius.  

Es va provar el mòdul CMFExternalEditor que requereix el producte per Zope ExternalEditor. Aquest 

mòdul va funcionar correctament va afegir un nou tipus de contingut “external file”. El problema és 

que no afegia el fitxer sinó un enllaç simbòlic, i per tant el fitxer havia de d’existir prèviament en el 

sistema de fitxers del servidor. Per aquest motiu es va decidir no instal·lar-lo. 

Existia un altre producte per Zope ExtFile que sí feia una còpia del fitxer, de forma que un membre 

podia pujar un fitxer, però no estava adaptat per Plone. 

En el moment de fer aquest treball estava previst que en la versió 3 de Zope s’utilitzés el sistema 

d’arxius de forma sincronitzada amb la base de dades i per tant en el futur no caldria un mòdul 

extern. 
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7. Conclusions 

En aquest treball s’ha pogut comprovar la utilitat dels CMS en general i els de codi obert en 

particular per a la creació i manteniment de webs dinàmiques. 

7.1. Selecció d’un CMS 

La informació disponible en els webs dels CMS no sempre va ser prou extensa com per prendre una 

decisió sobre la seva conveniència. En diversos productes es feien servir termes similars per referir-

se a funcionalitats que no sempre eren comparables o que oferien prestacions molt diferents.  

La selecció del CMS més adequat va estar marcada per la disponibilitat de temps, que va impedir fer 

unes comparacions més exhaustives. L’ideal hauria estat poder instal·lar tots els CMS i intentar 

implementar un mateix web en tots ells. Malgrat aquestes restriccions les seleccions que es van fer 

incloïen alguns dels programes més utilitzats i amb més capacitats del moment.  

El CMS escollit cobreix les necessitats del web d’uns estudis de la UOC. Les seves possibilitats 

d’ampliació, els mòduls disponibles i la base d’usuaris i desenvolupadors existent són una garantia 

de que en el futur es podrà adaptar a noves exigències. 

7.2. Plone  

Zope i CMF 

La base sobre la que se sustenta Plone permet que es puguin utilitzar molts productes no específics 

per Plone, amb l’únic inconvenient de que no estiguin totalment integrats en l’estructura del web o 

en l’aspecte gràfic. L’accés al codi font fa possible que aquests problemes es puguin minimitzar. 

Seguretat 

La seguretat en Zope/Plone té un nivell molt detallat. Això permet un millor control dels accessos, 

però també fa més complexa la tasca d’administració. Una funció que facilita l’assignació de 

permisos és l’herència. Un producte pot heretar els permisos del producte que depèn i de la mateixa 

manera un objecte pot heretar els del objecte del que penja. 
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Perfils 

Per defecte hi ha definits una sèrie de perfils per al circuit de treball (workflow) i amb uns permisos 

molt concrets, però a través de Zope se’n poden definir de nous o modificar les característiques dels 

existents. 

Administració 

Plone es pot administrar amb uns coneixements mínims de Zope o del seu CMF, però per treure’n 

més profit de la seva potència seria aconsellable aprofundir en aquest programari i en el llenguatge 

de programació Python en el que estan desenvolupats. D’aquesta forma seria possible adaptar 

productes i tipus de contingut existents o crear-ne de nous. 

Cicle de treball 

Els sistema de cicle de treball de Plone, basat en el de Zope, és robust, ampliable i adequat a les 

necessitats del web, però es podria millorar fent que l’autor d’un contingut rebés la confirmació o 

denegació de la publicació de la mateixa forma que l’editor rep les notes de feina pendent. En el 

moment de realitzar les proves l’autor havia de comprovar explícitament l’estat del document i/o els 

comentaris de l’editor. 

Funció per desfer 

Plone hereta de Zope la funció de desfer les darreres accions realitzades, seleccionant-les d’una 

llista. Aquesta funcionalitat és accessible des de Plone per les accions dintre del web i des de Zope 

per a les accions d’administració. 

Metadades 

Plone proporciona un bon suport per a les metadades, en les que es basa la indexació que permet 

fer cerques, però no suporta els estàndards impulsats per la Dublin Core Metadata Initiative. En el 

moment de realitzar aquest treball hi havia un projecte per assegurar el suport de l’estàndard Dublin 

Core. 
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Instal·lació de nous mòduls 

La instal·lació de nous mòduls o productes es molt senzilla i es pot fer des de Plone quan estan 

preparats per a la utilitat d’instal·lació, però donen problemes si estan dissenyats per a versions 

anteriors. Els mòduls no específics per Plone, creats per a Zope o el seu CMF, s’han d’instal·lar des 

de la interfície d’administració de Zope. 

Documentació de Plone 

La documentació de Plone no era completa en el moment de realitzar aquest treball i va ser 

necessari recórrer a altres fonts per resoldre algunes situacions que van sorgir en la personalització 

del web. Aquest problema s’agreuja en el cas dels mòduls externs. 

Usabilitat 

Algunes de les funcions de Plone no queden clares als usuaris no tècnics, com les diferents vistes 

que permeten la gestió d’un objecte, o els estats i circuit del cicle de treball. Aquests són aspectes 

que s’haurien de millorar. 

Estil de la presentació 

En aquest treball no es va modificar l’aspecte del web respecte al disseny que Plone subministrava 

per defecte, però l’ús de fulls d’estil en cascada (CSS) hauria permés canviar-lo radicalment i crear 

diferents estils seleccionables pels usuaris (skins) 

7.3. Significat personal del TFC 

Quan vaig iniciar aquest treball no sabia que era realment un sistema de gestió de continguts. Havia 

sentit a parlar del programari que s’utilitzava en les webs de comunitats d’usuaris, PHPNuke, 

PostNuke i Xoops, però no coneixia el seu potencial. Els webs realitzats amb aquest programari 

presentaven sovint pàgines sobrecarregades d’elements que donaven sensació de desordre i de 

complexitat. Va ser aquesta suposada complexitat la que hem va fer pensar que faria falta molt de 

temps per entendre el funcionament del programari. 

En els inicis d’aquest treball vaig poder comprovar que el que pensava no tenia gaire a veure amb la 

realitat. Les possibilitats de PHPNuke i les seves variants eren més grans del que imaginava, i la 

complexitat i desordre dels webs que havia vist era responsabilitat dels creadors de les pàgines, no 
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del programari que era de fàcil implementació. Però el més sorprenent va ser trobar una gran 

varietat de sistemes de gestió de continguts de codi obert disponibles amb prestacions que no 

tenien res a envejar als comercials.  

Un cop acabat aquest treball considero imprescindible la utilització d’un sistema de gestió de 

continguts fins i tot per als webs més petits. La facilitat d’ús i les possibilitats que donen permeten 

gestionar un web amb un esforç mínim, de forma que l’ administrador del web pot dedicar les seves 

energies a les feines més creatives. La corba d’aprenentatge pot variar d’un CMS a un altre i sempre 

estarà condicionada per la complexitat dels requeriments del nostre web. 

Respecte al CMS escollit, a part de demostrar la seva potència, em va servir per descobrir la 

potència i fiabilitat del servidor d’aplicacions web Zope, i em va permetre treballar amb el llenguatge 

orientat a objectes Python, tot i que només de passada. El pròxim pas ha de ser aprofundir tant en 

Plone i CMF com en Zope per al desenvolupament d’aplicacions web, i evidentment en Python, que 

és la seva base. 
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9. Annexos 

Annex 1 -  Diagrama de Gantt del pla de treball 
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Annex 2 -  Taula comparativa de 15 CMS 

Drupal EZ-Publish Geeklog Mambo Midgard Moodle OpenCMS PHPNuke Plone PostNuke Slash Tiki Typo 3 WebGUI Xoops
Versió  v4.3.2 v3.3 v1.3.9 v4.5 v1.1.1 v5.0.1 v7.2 v2.0 v0.726 v2.2.6 v1.8.1 v3.6.0 v6.0 v2.0.6
Requeriments
Servidor web Apache Apache / 

IIS
Apache Apache Tomcat 

Servlet
Apache / 

IIS
Apache / 
IIS / Zope

Apache / 
IIS

Apache Apache / 
IIS

Apache / 
IIS

Apache / 
IIS

Apache 
/altr

Base dades MySQL MySQL / 
altres

MySQL MySQL MySQL / 
postgresql

MySQL / 
altres

MySQL / 
altres

Zope MySQL MySQL MySQL 
/altres

MySQL MySQL MySQL

Llenguatge PHP PHP PHP PHP PHP Java 
JSP/PHPML

PHP Python PHP Perl PHP PHP Perl PHP

SO Unix Unix Unix Unix / Win. Unix Unix / Win. Unix / Win. Unix / Win. Unix / Win. Unix Unix / Win. Unix / Win. Unix / Win.

Suport
Ajuda contextual Sí No No Sí Limitat Sí Sí
CMF / API Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí
Forum i/o mailing list Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Treball en grup
Aprovació contingut Sí Sí Sí No Sí Sí Limitat Sí No
Control sessió No No No No No Sí Sí
Permisos per recurs Sí Limitat Sí Sí Sí Sí Sí
Versions Sí Sí Sí No Sí No Sí Limitat Sí
Cicle treball (Workflow ) Sí Sí Sí No Sí No Sí Limitat No
Seguiment projectes No No Sí Sí No No Sí
Usuaris / autors
Desfer Sí No Limitat Sí Sí
Editor WYSIWYG Sí Sí Internet 

Explorer
No Sí Sí Sí Sí Sí

Fitxers up/download No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Pàgina personalitzada No No Limitat Sí Sí Sí No
Característiques
Accessibilitat WAI W3C AA No Limitat Sí Sí
Àrea de test Sí No Sí No Sí Sí Sí
Auditoria Sí No Sí No Limitat Sí Sí
Backup base dades Sí Sí
Cache Sí Sí Sí
Cerca Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Contingut programat Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

email a fòrum No No Sí No Sí Sí No
Estadístiques Sí No Sí No Sí Sí Sí Limitat
Gestió centralitzada de fitxers Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

Gestió publicitat Sí No Sí No Sí Sí Sí No
Gestió patrons Sí Limitat Sí No Limitat Sí Sí
Grups d'usuaris Sí Sí
Informes de base de dades No No No Sí No Sí Sí
Internacionalització Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
   Castellà / català Castellà Castellà Castellà
Links entrants No No No Sí No Sí No
Llenguatge de macros No No Limitat No Limitat Sí Sí
Llenguatge de patrons No No Sí No Sí Sí Sí
Metadata Sí Sí Sí
Mòduls externs Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Nivells d'interfície segons usuari No No No No Sí Sí Sí
Reutilització contingut No Sí No No Sí Sí
Sindicació RSS RSS RSS RSS RSS RSS RSS RSS RSS RSS
SSL Sí
Sub-webs Limitat No No Sí No No Sí Sí
Temes / estils Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
URL amigable
XTML Sí Sí No Sí Sí Sí
Aplicacions
Articles Sí Sí
Calendari d'events No No Sí Sí Sí Sí Sí
Chat No No Sí Sí Sí Sí
Comentaris d'usuaris Sí
e-commerce Sí Sí No No Sí Sí No Sí Sí
Enquestes No No No Sí Sí No Sí
FAQ No Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Fitxers up/download No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Fòrums Sí No Sí Limitat Sí Sí Sí Sí Sí
Galeria d'imatges Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí
Gestió documents No No Sí No No No No
Gestió links Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Informació de productes No No No Sí No Sí Sí
Llibre de firmes (Guest book ) Sí Sí Sí Sí
Mail amb formulari Sí Sí Limitat Sí Sí
Mapes Sí
Noticies per mail (Newsletter ) Sí
Pàgines per mail Sí
Tests / Quizzes Sí Sí Sí
Votacions No Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Weblogs Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí  
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Annex 3 -  Adreces de la documentació disponible dels 4 CMS escollits 

 

Mambo 
Adreça general de la documentació 
http://mosdoc.mamboserver.com/wakka.php?wakka=Home_Page 

Manual de les funcions i 
característiques bàsiques del 
programa 

Manual  
http://mosforge.net/projects/mosdoc45/ 

Manual de les funcions i 
característiques bàsiques del 
programa 

Manual en castellà 
http://mosdoc.mamboserver.com/wakka.php?wakka=Spanish&v=12mb 

 

Trucs i consells 
http://mosdoc.mamboserver.com/wakka.php?wakka=Home_Page 

 

Tasques més freqüents 
http://mosdoc.mamboserver.com/wakka.php?wakka=FA_Qs_Documentation_Project&v=6tu 
http://www.mamboserver.com/content/MOS_FAQs/ 

8 de les tasques més habituals 
explicades 

Fòrums 
http://forum.mamboserver.com/ 
 

 

Retalls de codi (Snippets) 
http://mosforge.net/snippet/ 

Retalls de codi que poden ser 
d’utilitat, però n’hi ha molt 
pocs. 

Mòduls 
http://mosforge.net/softwaremap/trove_list.php 

Llista de mòduls externs 
disponibles. 

Enllaços externs 
http://www.mamboserver.com/component/weblinks/ 

Hi havia altres webs dedicades 
a Mambo que no apareixien en 
el llistat que proporcionaven 
en el seu web com per 
exemple 
http://www.mambers.com 

Referències 
http://mosdoc.mamboserver.com/wakka.php?wakka=Home_Page/referrers 

Llista d’enllaços interns i 
externes a les pàgines de 
documentació, que permeten 
trobar altres webs que parlen 
o estan dedicades a Mambo. 

 

Plone 
Adreça general de la documentació 
http://plone.org/documentation 

 

Manual  
http://plone.org/documentation/book/Book/PloneBook-PDF.pdf 

The Plone Book. Documentació en PDF amb 100 
pàgines. 

Preguntes més freqüents 
http://plone.org/documentation/faq/base_view 

 

Tasques més habituals (How-tos) 
http://plone.org/documentation/howto 

Tutorials sobre com fer les tasques més habituals 

APIs 
http://plone.org/documentation/apis/ 

Informació de les interfícies per a la programació 

Conferències 
http://plone.org/events/conferences/1/archive 

Discursos i tutorials de la 1a conferència Plone 
 

Arquetips 
http://plone.org/documentation/archetypes/ 

Documentació dels arquetips de Plone, que 
simplifiquen la creació de nous continguts 
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Zope 
http://plone.org/documentation/zope/ 

Documentació i enllaços de Zope i el CMF sobre 
els que funciona Plone 

Python 
http://plone.org/documentation/python/ 

Documentació i enllaços sobre Python, el 
llenguatge que s’utilitza en l’entorn 

IRC 
http://plone.org/documentation/chat/ 

Suport en línia 

Llistes de correu /Grups de notícies 
http://plone.org/documentation/lists/ 

Llistes de correu per als usuaris i 
desenvolupadors. Es podien consultar com a 
grups de noticies a news.gmane.org 

Mòduls externs 
http://www.zope.org/Products/ 
http://sourceforge.net/projects/collective 

Aquestes adreces no recollien tots els mòduls 
disponibles. Alguns des darrers mòduls 
desenvolupats apareixien a l’apartat de notícies 
http://plone.org/newsitems/.  

 
Typo 3  
Adreça general de la documentació 
http://typo3.org/doc.0.html 

 

Manuals 
http://typo3.org/doc.0.html?&tx_extrepmgm_pi1[show]=matrix&c
Hash=2ca089abb7 

Incloïa molts manuals i indicava el públic 
destinatari. Els manuals disponibles eren: 
Instal·lació, principiants, usuari final, Documentació 
base, Patrons, referències, manual per 
desenvolupadors, manuals dels mòduls, i altres 
tutorials 

Preguntes i tasques més freqüents 
http://typo3.org/1442.0.html 

 

Trucs i consells 
http://typo3.org/1308.0.html 

Sis articles amb trucs i consells 

Articles 
http://typo3.org/1305.0.html 

Dos articles comentant parts concretes de la 
tecnologia de Typo2. 

Vídeos 
http://typo3.org/1407.0.html 

Amplia videoteca per iniciar-se en aquest CMS, en 
formats xvid/mp3 (.avi, .ogm) i windows media 
(.wmv) 

Llista de correu 
http://typo3.org/1252.0.html 

Missatges anteriors consultables en el web 

Enllaços 
http://typo3.org/1254.0.html 

 

 
WebGui 
Adreça general de la documentació 
 

No hi havia gaire documentació disponible en el 
web. L’únic manual “Ruling WebGUI” només es 
podia descarregar amb la compra dels serveis de 
suport de l’empresa a partir de 500$ 

Instal·lació 
 http://www.plainblack.com/installation 

Guies ràpides d’instal·lació per als diferents 
sistemes operatius 

API 
http://files.plainblack.com/downloads/builds/6.0.1/api/Wobject.ht
ml 

 

Llista de correu (desenvolupadors) 
http://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/pbwebgui-development 

 

Tauler de missatges 
http://www.plainblack.com/discuss 
http://www.oscookbook.com/index.pl/forum 

 

Mòduls 
http://www.plainblack.com/user_contributions 
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Annex 4 -  Comparació Mambo-Plone-Typo 3 
 Mambo Plone Typo3 

Arquitectura    
  API / CMF Sí Sí Sí 
  Mòduls externs Sí Sí Sí 
  Separació contingut - presentació Sí Sí Sí 
Grau desenvolupament Alt Alt Alt 

  Mòduls de tercers disponibles Molts. Fàcils d'instal·lar 
Sí, No estan disponibles 
en un àrea de 
descàrrega. 

Molts 

  Aspecte professional Sí Sí Sí 
Suport Alt Alt Alt 
  Documentació Suficient Abundant Abundant 
  Comunitat suport Sí. Gran Sí Sí 
Posició en el mercat i opinió usuaris Bona Bona Bona 
Usabilitat Molt bona Molt bona Molt bona 
Accessibilitat - WAI WAI 
Funcionalitats    

  Editor WISIWYG Sí 

Sí, amb Epoz, i canviant 
les preferències. També 
inclou edició amb 
formularis, etiquetes 
HTML i text pla. 

Sí. També es pot editar 
en HTML. 

  Inserció d'imatges 
Seleccionant de les 
carpetes d'imatges. 
Fàcil 

S'ha d'escriure la ruta 
on es troba la imatge 

Permet carregar 
imatges de qualsevol 
directori local. Fàcil 

  Eina de cerca Sí Sí Sí 
  Fòrums Sí Sí Sí 
  correu electrònic  A membres del grup. Mòdul groupware. A membres del grup 
  Xat - Sí Sí 
  Notícies Sí Sí  
  Articles Sí Sí  
  Comentaris dels usuaris - Sí. Desactivable.  

  Workflow Permet enviament de 
notes 

Sí. Es poden crear 
estats d'un objecte i rols 
de les persones. 

Permet enviament de 
notes a membres d'un 
grup 

  Dates de publicació i caducitat Sí Sí  

  Webs personals - 

Sí. Hi ha eines per 
administrar la pròpia 
web personal. Es pot 
compartir una pàgina 
per a la seva edició. 
Tots els membres es 
poden trobar amb una 
eina de cerca. Potser 
massa complicat. 

- 

  Avisos actualització per correu electrònic  - - - 
  Enviament pàgines per correu electrònic  Sí Sí - 
  Pàgines en versió imprimible Sí Sí - 
  Pàgines en versió pdf Sí - - 

  Personalització segons usuari - 

Sí. Limitat a algunes 
opcions. Segons el 
manual es pot canviar el 
tema, però l'opció no 
apareix a la pàgina. 

Sí 

  Internacionalització Sí Sí. Interfície en català i 
castellà Sí 

  Suporta fitxers en diferents formats (Word, PDF, etc.) Sí  Sí 

  Navegadors suportats IE, Netscape, Mozilla 
IE, Netscape, Mozilla, 
Opera, Konkeror, Safari 
i altres 

IE, Netscape, Mozilla 

  Suport sindicació Sí Sí Sí 
  Estadístiques Sí - Sí 

  Temes per personalitzar presentació Sí Sí. Editor CPSSkins. Sí 
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Altres    

  Similitud webs No. Bones capacitats 
gràfiques 

Alta. Potser per 
dificultats en l’edició. 

No. Bones capacitats 
gràfiques 

  Adreces llegibles Sí Sí - 

Desfer - Permet desfer accions 
anteriors 

Permet desfer accions 
anteriors 

Eina d'administració Gràfica i potent 
Bàsica. Cal utilitzar 
l'eina del CMF per 
moltes tasques 

Gràfica i potent 

 

 


