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RESUM

L'objectiu principal del TFC consisteix en la instal·lació i configuració d'un servidor web de

gestió de continguts (CMS) orientat a implementar aplicacions de gestió en general i a la creació

d'una aplicació de gestió de qualitat ISO 9001.

Per a dur-lo a terme instal·larem una màquina partint de zero, amb Debian 7 com a sistema

operatiu de  base i afegint els paquets necessaris. En segon lloc, instal·larem Plone com a Sistema de

Gestió de Continguts (CMS), que a la seva vegada està desenvolupat sobre Zope i ZODB, tot ells

programats en Python. 

Plone és avui en dia un CMS molt avançat, amb molts anys d'experiència i amb una comunitat

important  de  desenvolupadors.  Encara  que  no  està  a  l'alçada  de  grans  CMS  com  poden  ser

Wordpress, Drupal o Joomla, Plone està considerat més que un CMS i s'utilitza en un ampli ventall

d'aplicacions web.

Les  tasques  principals  per  executar  el  projecte  son  tres:  instal·lació  i  configuració  del

servidor , instal·lació i  configuració de Plone i, en darrer lloc i  com a gruix del projecte, disseny i

implementació de l'aplicació de gestió ISO 9001.

També emprarem altres aplicacions auxiliars per a donar més funcions a tot el sistema, que

seran Apache com a servidor web, en mode load-balancing per balancejar la càrrega de peticions.

Com a producte final i part important del TFC es dissenyarà i s'implementarà una estructura

base d'aplicació per a la gestió ISO 9001 enfocat a una petita/mitjana empresa per tal de gestionar el

flux de documentació controlada, gestió de no conformitats de client i d'accions correctives, així com

donar una indicació de millores per acabar obtenint una aplicació final amb un ús real.

Paraules clau 

CMS, Debian, Linux, Plone, Python, Aplicació web, Apache, Gestió de continguts, ISO 9001,

Sistema de Gestió de la Qualitat.
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1. INTRODUCCIÓ

Es vol dur a terme una solució global consistent en la instal·lació i configuració d'un servidor

d'aplicacions web basat  amb els paquets Apache, Zope i Plone.

Tot  seguit  es  configurarà  Plone  per  adaptar-lo  com  a  framework  de  treball  orientat  a

aplicacions de gestió

En  darrer lloc , es centrarà el TFC en el la creació d'una aplicació genèrica per a la gestió

ISO 9001 d'una petita o mitjana empresa.

Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa: punt de partida i aportació del TFC.

La justificació per tal de realitzar aquest projecte com a TFC és degut, en primer lloc, a un

repte personal per tal de desenvolupar una eina usable de gestió de la qualitat utilitzant software lliure

, en aquest cas, Debian com a S.O. i Plone com a gestor de continguts. 

Fa uns anys que vaig començar a treballar amb plataformes Linux , Zope i CPS, un avançat

gestor de continguts basat en Zope, però que va caure en via morta fa un temps.

Per  tant,  un  dels  motius  principals  del  TFC  és  estudiar  la  viabilitat  de  desenvolupar

aplicacions de gestió utilitzant Plone com a framework  base. Plone és un CMS molt potent que ja duu

integrades vàries funcions, com son la gestió d'usuaris, permisos, multi-idioma, seguretat, publicació

de continguts, gestió de fluxos de treball (workflows) i molts paquets desenvolupats per la comunitat

de programadors amb funcions diverses de gran utilitat i que faciliten molt la feina.

El punt de partida son coneixements amplis de programació en Python, i de les plataformes

Zope i CPS, que durant el desenvolupament del projecte he tingut la sorpresa  de comprovar que te

molts punts en comú amb Plone, el que ha facilitat de forma considerable la feina d'aprenentatge

inicial. 

Un altre punt de partida és el coneixement teòric i en part pràctic de les necessitats a cobrir

per a desenvolupar un software de gestió de la qualitat,  així com la realització de cursos de ISO

9001.
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Objectius generals i específics del TFC

Com a objectius generals podem definir els següents:

 Optimitzar la Instal·lació i configuració del servidor i dels paquets implicats.

 Configuració de Plone.

 Programació d'una aplicació de gestió ISO 9001.

Com a objectius específics tenim els següents:

 Dimensionar necessitats del servidor i arquitectura utilitzada.

 Instal·lació i configuració del S.O. (Debian).

 Instal·lació i configuració  dels paquets implicats (Apache, Python, Zope, Plone).

 Adaptació de Plone.

 Programació de l'aplicació de gestió ISO.

En termes generals, l'objectiu d'aquest TFC es donar una solució real i econòmica

d'una infraestructura de programació d'aplicacions web, segura, escalable i que es pugui mantenir de

forma senzilla.

Enfocament i Metodologia a seguir

L'enfoc principal es basa en l'execució de les tres fases per separat:

1 -  Instal·lació  del  servidor:  escollir  una màquina i  S.O. Base i  procedir  a la  instal·lació i

configuració del software i dels paquets.

2 - Configuració de Plone: estudiar la documentació oficial i procedir a la preparació de l'eina.

3 - Programació de l'aplicació: El mètode consistirà en fer un breu estudi i plantejament teòric

dels requeriments i necessitats i la posterior implementació.

Albert Buyó Llunart TDC : Servidor aplicacions Web / Aplicació Gestió ISO 9001 Pàgina  7 de 60



Productes obtinguts

Podem considerar que els productes finals obtinguts son 2:

 Un  servidor  Debian  disponible  amb   una  instal·lació  de  Plone  preparada  per  a

desenvolupar  aplicacions  web  de  gestió  de  continguts  i  de  gestió  en  general.

 Una implementació senzilla d'una aplicació web de  gestió de la qualitat ISO 9001.

De cara al TFC, aquests productes s'entregaran  instal·lats en un servidor accessible des

d'internet a l'adreça http://91.121.77.25:81/ISO9001/ i  http://91.121.77.25:81/ on es podrà comprovar

tota la feina realitzada.

Una idea inicial era fer l'entrega amb una màquina virtual, però he considerat més pràctic

utilitzar un servidor virtual a internet que en facilita el desenvolupament i la seva avaluació.

Planificació del Projecte
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Descripció dels altres capítols de la memòria

La resta de capítols de la memòria estan basats en l'execució de les 3 fases esmentades

abans, entrant en el detall de cada una de les feines a fer.

De la instal·lació del servidor primer que tot donarem uns premisses bàsiques per a escollir el

maquinari i dimensionar-lo, així com escollir l'arquitectura emprada. Tot seguit donarem un detall pas

a pas de tot  el  software que hi  ficarem,  com fer-ho i  els  problemes trobats,  així  com una breu

descripció dels motius d'haver-los escollit.

De la configuració de Plone també en donarem la justificació d'haver-lo escollit i en detallarem

el  mètode  d'Instal·lació  i  la  posterior  configuració  per  tal  de  fer-lo  anar  com  a  framework  de

desenvolupament d'aplicacions de gestió.

La tercera fase és la que s'enduu el gruix de la feina del projecte, i consisteix en el disseny i

implementació d'na aplicació de gestió de qualitat ISO 9001, on donarem uns requeriments bàsics i

detallarem pas a pas totes les tasques realitzades per a fer-ho amb Plone.

Per acabar, junt amb la valoració econòmica del projecte inclourem un possible escenari de

comercialització  del  producte  i  d'una amortització  de la  inversió  inicial  ,  així  com un apartat  de

millores fora de l'abast del TFC, tant d'aspectes tècnics de Plone com de disseny de l'aplicació.
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2. INSTAL·LACIÓ DEL SERVIDOR

En  aquest  apartat  descriurem  la  configuració  i  instal·lació  de  tot  el  software  i  paquets

necessaris per  construir la base on desenvoluparem el projecte.

En primer lloc,  dimensionarem el  servidor en funció de les necessitats i  tot  seguit  anirem

explicant quin software instal·lem, per a què i com.

Arquitectura, hardware i aspectes generals

De cara a la presentació del projecte i per facilitar-ne l'ús, només emprarem una màquina per

a tot. Inicialment, per a il·lustrar la instal·lació, ho farem amb una màquina virtual de Virtual Box, però

l'entrega la realitzaré  amb una màquina situada a internat a l'adreça http://91.121.77.25:81. És una

màquina  relativament  potent,  i  he  muntat  tot  el  sistema  utilitzant  un  chroot

(http://es.wikipedia.org/wiki/Chroot), sistema que permet moure o replicar de forma mot senzilla tota la

instal·lació a una altra màquina, al marge de la plataforma utilitzada (només ha de permetre chroot).

De  cara  a  un entorn real  de producció,  imaginant  que atendrem peticions  de fins a  200

usuaris de forma concurrent , podem recomanar els següents requisits mínims:

 Servidor potent, amb 4 o 8 nuclis a 2,5 Ghz mínim.

 16GB de memòria RAM (recomanat 32GB)

 Discos amb una velocitat mínima de transferència de 150MB/s ja que estimem l'ús

d'aplicacions amb gran quantitat d'escriptures a disc.

 Espai de disc: avui en dia el preu del GB de disc permet dimensionar de sobres les

necessitats, i podem parlar d'una mitjana de 10 GB per client.

 Recomanació per a una gestió distribuïda:

◦ Un servidor extern només amb Apache per tal de gestionar les peticions WEB

◦ Un segon servidor on allotjarem Plone i l'aplicació

◦ Un tercer servidor per a gestionar les BBDD

Esmentar que avui en dia, per un preu escandalosament econòmic,  disposem de servidors

molt potents d'aquestes característiques (poc més de 50 euros/mes a http://www.hetzner.de/en/)
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S.O. Debian

Com a sistema operatiu base hem escollit Debian , primer per que és el que més conec i hi he

treballat bastant, i segon, degut a algunes avantatges respecte a altres com una gran quantitat de

paquets disponibles i suport de la comunitat de desenvolupadors.

Com que l'objectiu de aquest TFC no és explicar com instal·lar un S.O. ens limitarem a donar

la referència de la distribució emprada i les passes mínimes per a la instal·lació:

 Descarreguem la darrera versió estable de Debian. En aquest moments és la 7.6. (

http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.6.0/i386/iso-cd/debian-7.6.0-i386-CD-

1.iso  )

 Crearem la màquina virtual amb Virtual Box

 Instal·lació base amb totes les opcions per defecte

 Dimensionar de forma correcta les particions

 Revisió dels sources.list i executar apt-get update després de la instal·lació

Figura 1 : Creació de la nova màquina virtual

Albert Buyó Llunart TDC : Servidor aplicacions Web / Aplicació Gestió ISO 9001 Pàgina  11 de 60

http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.6.0/i386/iso-cd/debian-7.6.0-i386-CD-1.iso
http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.6.0/i386/iso-cd/debian-7.6.0-i386-CD-1.iso


Per tal de configurar correctament la màquina virtual, anirem a les opcions de xarxa i 

escollirem «Adaptador puente» a les opcions de connexió

Figura 2 : Configuració de la xarxa de la màquina virtual

Per tal de desenvolupar i documentar el projecte he realitzat dues instal·lacions, una en local 

mitjançant Virtual Box i una en xarxa a un servidor a internet per tal de fer l'entrega del producte final. 

La màquina local només la faig anar per a documentar els procés d'instal·lació

En el cas de a la màquina a internet he realitzat la instal·lació de zero mitjançant debootstrap i

chroot, el que permet crear una «gàbia» amb un S.O. aïllat totalment del sistema principal i que en

facilita l'ús.
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Paquets  requerits

Un cop instal·lat el S.O. i executat un apt-get update,  instal·larem els següents paquets que

necessitarem:

▪ apt-get instal gcc -y

▪ apt-get instal patch -y

▪ apt-get instal bzip2 -y

▪ apt-get install g++ -y

▪ apt-get install libzip-dev -y

▪ apt-get install zlib1g-dev -y

▪ apt-get install libssl-dev -y

▪ apt-get install make -y

▪ apt-get install libxml2-dev -y

▪ apt-get install libreadline-dev -y

▪ apt-get install libxslt1-dev -y

▪ apt-get install gettext -y

▪ apt-get install sudo

Figura 3 : Instal·lació dels paquets addicionals.
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Plone

Com  a  servidor  principal  d'aplicacions  he  escollit  Plone,  un  CMS  molt  potent  ,  versàtil,

àmpliament utilitzat i amb gran suport (http://plone.es)

Personalment no hi he treballat mai amb Plone, però sí amb Zope (base de Plone) i CPS, un

CMS a l'estil de Plone que va quedar en via morta fa uns anys. Per tant, un dels objectius personals

del TFC és desenvolupar una eina de gestió basada en Plone i avaluar les seves capacitats.

Com a punts importants de la plataforma Plone tenim:

 Potent gestió de continguts sense necessitat de programar.

 Administració d'aspecte mitjançant la gestió de temes i skins

 Control total integrat d'usuaris , rols i permisos

 Gestió avançada de fluxos de treballat

 Creació senzilla de nous tipus de dades i la seva representació

 Multi-idioma

 Multi-plataforma

 Comunitat amb gran nombre de desenvolupadors

 Gran quantitat de paquets

Com a altres avantatges que trobo de Plone es que està programat en python, un llenguatge

bastant fàcil de fer anar i molt potent, amb moltes llibreries per a fer gairebé de tot.
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La instal·lació bàsica de Plone no te cap complicació si emprem el seu instal·lador universal, i

la realitzarem mitjançant les següents passes:

◦ wget https://launchpad.net/plone/4.3/4.3.3/+download/Plone-4.3.3-UnifiedInstaller.tgz

◦ gunzip Plone-4.3.3-UnifiedInstaller.tgz

◦ tar -xf Plone-4.3.3-UnifiedInstaller.tar

◦ cd Plone-4.3.3-UnifiedInstaller

◦ sudo ./install.sh zeo cluster –build-python –without-ssl

Figura 4 : Descàrrega i inici d'instal·lació de Plone

L'instal·lador universal fa tota la feina, comprovant dependències, llibreries i descarregant tot

el software que fa falta.

Després d'una bona estona, totes aquestes comandes ens deixaran una instal·lació de Plone

al directori per defecte /usr/local/Plone, amb dues instancies engegades
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Per engegar i aturar Plone utilitzarem la comanda

◦ /usr/local/Plone/zeocluster/bin/plonectl start

Per tal de comprovar que la instal·lació funciona, només hem d'anar a un navegador i entrar a

la url http://ipservidor:8080

Plone te varis modes d'instal·lació, hem escollit la de un cluster de 2 clients de ZEO, llavors, a

la màquina del projecte tenim dues instancies, una a port 8080 i l'altra al port 8087

Figura 5 : Finalització de la instal·lació de Plone.
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Apache

Encara que la  base de Plone porta integrada un servidor  Web propi,  degut a que volem

dimensionar bastant l'abast de l'aplicació i  oferir servei a una gran quantitat d'usuaris, he pensat que

la millor opció de gestionar i centralitzar les peticions web és mitjançant el servidor HTTP d'Apache,

molt potent i el més emprat avui en dia

Farem anar la funcionalitat del Load Balancing d'Apache per gestionar totes les peticions web

que arribin al servidor, i Apache s'encarregarà de repartir-les als diferents servidors de ZEO-Plone.

A més, aquesta arquitectura ens donarà un grau més d'independència i flexibilitat, de tal forma

que podrem afegir tants servidors de Plone, ja sigui instàncies dins de un mateix servidor físic , o

instàncies noves a altres servidors,  sense haver de tocar  gairebé res de la  configuració  (només

haurem de tocar l'arxiu de configuració del httpd per afegir els nous elements de cada cluster)

Amb la instal·lació d'Apache he tingut molts problemes per activar el balanceig de càrrega, i al

final  l'he  hagut  de compilar  de forma manual  per habilitar  els  paquets necessaris,  les passes a

realitzar, entretingudes i llargues, son les següents:

 Instal·lació de PCRE

◦  wget ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/pcre-8.34.tar.bz2

◦ tar -xjf *

◦ cd pcre-8.34.tar.bz2

◦ ./configure –prefix=/usr/local/pcre

◦ make

◦ make install

◦ Referències:

▪ http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/general/pcre.html

▪ http://unix.stackexchange.com/questions/66692/apache-installation-

configuration-cant-find-pcre-pcre-config-for-libpcre-not
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 Descarregar i descomprimir Apache (No instal·lar encara)

◦ wget http://apache.rediris.es//httpd/httpd-2.4.10.tar.bz2

◦ tar -xjf httpd-2.4.10.tar.bz2

◦ cd httpd-2.4.10

◦ Referències:

▪ http://httpd.apache.org/

▪ http://blog.search-computing.net/2010/04/load-balancing-with-apache-a-

tutorial-on-mod_proxy_balancer-installation-and-configuration/

 Descarregar APR (Apache Runtime Project) i descomprimir-lo dins del directori ./srclib

◦ wget http://ftp.cixug.es/apache//apr/apr-1.5.1.tar.bz2

◦ wget http://ftp.cixug.es/apache//apr/apr-util-1.5.4.tar.bz  2

◦ tar -xjf apr-1.5.1.tar.bz2

◦ mv apr-1.5.1 srclib/apr

◦ tar -xjf apr-util-1.5.4.tar.bz2

◦ mv apr-util-1.5.4 srclib/apr-lib

◦ Referències:

▪ https://apr.apache.org/

 Instal·lar Apache

◦ ./configure  --with-included-apr  --enable-proxy  --enable-proxy-balancer  --with-

pcre=/usr/local/pcre 

◦ make

◦ make install

◦ Referències:

▪ http://blog.search-computing.net/2010/04/load-balancing-with-apache-a-

tutorial-on-mod_proxy_balancer-installation-and-configuration/

▪ https://issues.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=52841
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 Iniciar Apache

◦ /usr/local/apache2/bin/apachectl -k start

Un cop tenim el  servidor  HTTP d'apache instal·lat,  podem comprovar que està  engegat i

funciona entrant al a url http://ipservidor, port 80 per defecte, on veurem la plana típica plana d'apache

de «It Works»

Ara el  que hem de fer es configurar  el  balanceig de càrrega de  tal  forma que totes les

peticions http://ipservidor vagin als nostres plones, de forma alternativa, en funció de la càrrega i les

peticions.

Per a realitzar aquesta configuració , realitzarem les següents passes:

 Habilitar els mòduls necessaris d'Apache

◦ Editar l'arxiu de configuració /usr/local/apachew/conf/httpd.conf

◦ Habilitar les línies 

▪ LoadModule slotmem_shm_module modules/mod_slotmem_shm.so

▪ LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

◦ Incloure l'arxiu de configuració que escriurem després:

▪ Include conf/extra/httpd-proxy-balancer.conf

Per tal de configurar el balanceig de càrrega, crearem l'arxiu l'arxiu conf/extra/httpd-proxy-

balancer.conf amb el següent contingut

<Proxy balancer://mycluster>
      BalancerMember http://localhost:8080
      BalancerMember http://localhost:8081
</Proxy>

<VirtualHost *:80>
      RewriteEngine On
      RewriteRule  ^/(.*)  balancer://mycluster/VirtualHostBase/http/%
{SERVER_NAME}:80/VirtualHostRoot/$1 [L,P]
</VirtualHost>
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Per una banda, al primer bloc, estem creant el cluster de servidors on es farà el balanceig de

càrrega. Aquí podrem afegir tants servidors com ens calgui,  ja sigui dins la mateixa màquina o a

d'altres externes.

Per  l'altra  banda,  el  segon  bloc,  definim  el  nostre  servidor  virtual,  on  gestionarem  les

peticions. La definició la farem anar mitjançant una rewrite rule, de tal forma que les peticions que ens

arribin per la IP del servidor, es redirigiran  de forma interna a un dels servidor del cluster que hem

definit abans.

Finalment  reiniciem l'apache (/usr/local/apache2/bin/apachectl  -k  restart)  i  comprovem que

accedint a la url  http://ipservidor, es carrega la nostra plana de Plone (encara que no sabrem si es

connectarà al ZEO1 o al ZEO2).

Referències:

http://perlenespanol.com/articulos/archivo/000180.html
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3. CONFIGURACIÓ DE PLONE

En aquests apartat descriurem de forma detallada la creació i configuració general de Plone

per usar-lo com a framework base per a desenvolupar la nostra aplicació.

Nota: d'aquí en endavant tota la configuració es realitzarà  contra la instancia 1 del servidor , a

l'adreça http://91.121.77.25:8080

El primer que farem es crear un site de Plone des de zero:

Figura 5 : creació d'un site nou de Plone (I)
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Introduirem les dades bàsiques i seleccionarem els següents paquets per defecte:

 «Tipos de contenido Dexterity», que ens permetrà crear nous tipus de dades i

la seva representació 

 «Soporte de temas Diazo», que ens permetrà crear i configurar un tema per

poder modificar l'estil per defecte

 «Soporte de Política de Flujo de Trabajo», que és un paquet que millora la

gestió dels WF bàsics de Plone

Tenir en compte que un cop instal·lat Plone, des del tauler de control podrem afegir i treure

aquests i altres productes.

Un cop creat, accedirem directament al site Plone per defecte:

Figura 6 : Site de plone standard acabat de crear
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Configuracions bàsiques d'aspecte

Com  que  no  ens  interessen  moltes  coses  de  la  instal·lació  per  defecte,  procedirem  a

personalitzar alguns elements bàsics:

◦ Logo de l'aplicació

◦ Favicon (petita icona que surt a les pestanyes del navegador)

◦ Capçalera

◦ Peu de pàgina

◦ Plana d'inici

◦ Eliminar carpetes principals no necessàries

◦ Excloure la carpeta d'usuaris de la navegació principal

◦ Creació d'una plana d'inici

Per a realitzar totes aquestes configuracions ho farem mitjançant la interfície ZMI de Zope,

accedint amb la url http://91.121.77.25:81/manage_main

Figura 7: ZMI , Zope Management Interface.
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El  logo  i  el  favicon  el  localitzarem  a  la  url  http://91.121.77.25:81/ISO-

9001/portal_skins/plone_images/manage_main i l'únic que haurem de fer és customitzar l'element i

substituir la imatge per la que volem.

De l'arrel del ZMI eliminarem les carpetes 'news' i 'events'

Dins l'aplicació,  seleccionar la carpeta 'Usuaris'  → Editar → Configuració,  i  seleccionar la

opció 'excloure de la navegació'. D'aquesta manera, no es permetran cerques ni serà localitzable a la

navegació general.

Per  tal  de  modificar  el  peu  de  plana  i  altres  elements,  anirem  a  la  carpeta

http://91.121.77.25:81/ISO-9001/portal_view_customizations/registrations.html

Per  personalitzar  el  peu  ,  anirem  als  elements  'plone.colophon'  i  'plone.footer'  i  els

personalitzarem com hem fet abans amb el logo i el favicon.

Per a personalitzar la plana d'inici, l'únic que hem de fer és anar a Inici i emprar la opció de

'editar' per modificar el contingut de forma directa, encara que podríem modificar la propietat del site a

la que hi fa referència.
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Altres configuracions

La configuració d'altres elements la realitzarem mitjançant el tauler de control de Plone ubicat

a la url http://91.121.77.25:81/ISO-9001/@@overview-controlpanel

Figura 8 : Tauler de control de Plone

Esmentarem a grans trets les configuracions modificades:

 Cerca: limitarem els elements a on farem la cerca

 Comentaris: els desactivarem

 Correu: configuració del SMTP

 Idioma: Català

 Navegació: Desactivarem la primera opció per tal d'evitar que Plone insereixi de forma

automàtica pestanyes («portal tabs») de primer nivell amb les carpetes.
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Paquets addicionals de Plone

Una  de  les  funcionalitats  molt  potents  que  te  Plone  és  la  instal·lació  de  noves  llibreries

disponibles a la xarxa.

El sistema de configuració de Plone es basa en buildouts de python, mitjançant un arxiu de

configuració on indiquem els paquets que volem instal·lar.

De moment només instal·larem el paquet «ATVocabularyManager» que es permetrà portar

una gestió centralitzada de vocabularis, que no deixen de ser simples llistes per a centralitzar les

llistes de selecció.

Seguirem les instruccions del producte https://plone.org/products/atvocabularymanager

Paquets auxiliars per a la creació de productes i temes:

Evidentment sobre Plone podrem programar els nostres propis paquets, que poden incloure

llibreries python amb noves funcionalitats, vistes, html i tots els components necessaris per tal de

configurar la nostra aplicació

Per tal de facilitar la feina, procedirem a la instal·lació de la utilitzat zopeskel i paster, que ens

permetrà generar tota l'estructura de codi font necessària per crear els nostres paquets

Procedirem de la següent forma:

◦ Editarem l'arxiu /usr/local/Plone/zeoinstance/buildout.cfg i afegirem la cadena 'zopeskel' a

la secció [parts]

◦ Afegirem una nova secció (respectat la tabulació):

[zopeskel]

    # installs paster and Zopeskel

    recipe = zc.recipe.egg

    eggs = 

        PasteScript

       ZopeSkel

◦ Executarem el buildout amb la comanda «sudo -u plone_buildout  bin/buildout»
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Creació d'un paquet propi de treball

Un cop instal·lats  Paster  i  zopeskel,  procedirem a  crear  el  nostre  paquet  de treball,  que

anomenen «iso.core» amb les següents comandes

 cd /usr/local/Plone/zeocluster/src

◦ Tot el codi font propi es troba a /src

 ../bin/zopeskel archetype iso.core

◦ Paster ens crearà tota una estructura de directoris del nostre projecte iso.core

 chown plone_buildout.plone_group * -R

◦ Cal donar permisos al grup i usuari de plone

 Editarem l'arxiu buildout.cfg i  afegirem el  nostre producte a les seccions «eggs» i

«develoop»

◦ Cal dir-li al buildout de Plone on ha d'anar a buscar el nou paquet

  Figura 9 : Execució del buildout de Plone per aplicar la configuració.

El que hem fet es crear un nou esquelet de producte plone anomenat tfc.core, i on podrem

ficar més endavant tot el codi font necessari per ampliar les funcionalitats de la nostra aplicació

Referències:

http://docs.plone.org/old-reference-manuals/buildout/creatingpackage.html

http://docs.plone.org/develop/addons/helloworld/extend/addon.html
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4. APLICACIÓ DE GESTIÓ ISO 9001

En aquest tercer gran apartat descriurem el disseny i la implementació d'una aplicació de

gestió ISO 9001.

Avui en dia la majoria de les grans empreses i una gran quantitat de empreses mitjanes i

petites e veuen en part obligades o volen certificar-se en ISO 9001 per afegir un grau més de qualitat

al seu servei.

Moltes d'aquestes empreses porten una gestió gairebé manual o utilitzen eines que impliquen

molta feina manual, amb el que serà de mota utilitat una eina ofimàtica que permeti facilitar-ne la

gestió d'un Sistema de Gestió de Qualitat.

Plone, com a gestor de continguts , te moltes eines ja integrades que permeten dissenyar de

forma relativament simple una aplicació d'aquest tipus.

La gestió ISO és molt àmplia , hi ha moltes normes i molts elements implicats i pot resultar

bastant  complexa,  així  que  ens  centrarem en  la  gestió  mínima indispensable.  En  el  projecte  no

tindrem en compte la teoria sobre la gestió de la qualitat, si no en la elaboració d'una eina que ens

permeti gestionar els elements bàsics de treball, que en aquest cas seran:

 Processos

 Recursos

◦ Càrrecs

◦ Personal

 Documentació controlada

 Millora

◦ No conformitats

◦ Accions Correctives
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Processos

Facilitarem una eina per  tal  de definir  els  processos principals de l'empresa, i  així  poder

categoritzar la resta d'elements implicats. Més endavant veurem com utilitzarem el producte que hem

creat anteriorment per tal de fer una llista dinàmica amb els processos definits aquí

Recursos

Per tal de simplificar , el que farem és crear una estructura jeràrquica en arbre especificant

tots els càrrecs de l'empresa i  dins,  el  personal que ocupa cada càrrec.  A dins de cada fitxa de

personal hi podrem introduir altres dades , com son fitxers, imatges, esdeveniments i altres.

Documentació controlada

Aquest és un dels punts bàsics i crucials a la gestió de qualitat. Tot, absolutament tot el que fa

una empresa que es vol certificar en ISO 9001 ha d'estar documentat i reflectit en procediments de tal

forma que asseguri els següents ítems:

 Gestió integrada de tota la documentació.

 Control exhaustiu de canvis de cada document.

 Assegurar que tothom de l'empresa té accés a la versió més actual de la 

documentació.

Millora

Un dels altres aspectes importants d'un SGC és el control de la millora contínua de l'empresa.

Es demana que els responsables de qualitat i els responsables de cada departament, sobre

tot els que tenen a veure amb el client final, duguin un control de les  no conformitats dels nostres

clients i dels nostres processos per tal d'analitzar-los, tractar-los, corregir-lo i finalment millorar-los.

En el TFC ens limitarem a dur el control de les No Conformitats de client i de les Accions

Correctives associades per corregir les causes arrel de la NC.
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Documentació

En aquest apartat detallarem la part més extensa del projecte, la que ens permetrà dur a

terme la gestió i el control de la documentació controlada

La normativa ISO ens obliga a que tot procediment de l'empresa ha d'estar documentat, i

aquests documents han d'estar controlats en tot  moment de forma que estiguin en una contínua

edició i revisió i comunicació

Definirem els següents rols de treball i les seves possibles accions:

Rol Descripció Afegir
Document

Sol·licitar Afegir
carpeta

Lector Només te accés de lectura a la carpeta i als seus
documents.

Sol·licitant Pot sol·licitar modificacions sobre un document X X

Editor Pot Editar un document i el seu fitxer adjunt X X X

Revisor Revisa la feina feta per l'editor i li dona el vist-i-plau X X X

Aprovador Aprova tota la feina feta i executa el darrer pas en el
que  un  document  passa  a  ser  visible  per  a  tota
l'empresa

X X X

Creador Rol intern que especifica qui ha creat el document X X

Un cop definits els rols, indicarem les accions que podem realitzar amb un document:

 Afegir un nou document. En aquest punt és important tenir en compte que quan

s'afegeix un nou document a un SGC, aquest document NO està aprovat, és un

document no accessible per a l'empresa, ja que ha de passar pel cicle d'edició,

revisió i aprovació

 Editar-lo

 Revisar-lo

 Aprovar-lo. Aquest pas d'aprovació te un cas particular que és l'aprovació inicial,

que és quan un document s'afegeix al SGC però ja ha estat aprovat prèviament

 Marcar-lo  com  a  obsolet.  En  un  SGC  s'ha  de  mantenir  un  històric  de

documentació, però hi ha documents que deixen de ser vàlids
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Flux de treball de la documentació:

Un cop he definit els diferents rols implicats i les accions bàsiques que podem realitzar amb

un document, definirem el flux de treball mitjançant la taula d'estats i el diagrama d'estats

Estat Origen Acció Estat Destí

E0 Afegir document (A1) E1-Inicial

E1 Inicial Document Preexistent aprovat (A2) E4-Aprovat

Inicial Sol·licitar inclusió del document (A3) E2-Sol·licitat

E2 Sol·licitat Acceptar Inclusió (A4) E4-Aprovat

Sol·licitat Denegar inclusió (A5) E3-Denegat

E3 Denegat Esborrar (A6)

E4 Aprovat Crear Versió (A7) – Crear nou document E5 - PreEdició

Aprovat Crear Versió (A7) – Bloqueja versió antiga E9 - Bloquejat

Aprovat Sol·licitar Modificació (A8) E4 - Aprovat

Aprovat Retirar (Obsolet) (A9) E10- Obsolet

E5 PreEdició Abandonar la versió (A10) E4 - Aprovat

E5 PreEdició Canviar Adjunto (A11) E6 - Edició

E6 Edició Abandonar la versió (A10) E4 - Aprovat

E6 Edició Canviar Adjunto (A11) E6 - Edició

Edició Enviar a Revisió(A12) E7 - Revisió

Edició Modificar Dades (A13) E6 - Edició

E7 Revisió Revisió OK (A14) E8 - Aprovació

Revisió Revisió Errònia (A15) E6 - Edició

E8 Aprovació Aprovar (A16) E4 - Aprovat

Aprovació Desaprovar (A17) E6 - Edició

E9 Bloquejat Desbloquejar (A18) E11 - Arxivat

E10 Obsolet Esborrar (A6)
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A banda de la taula d'estats, tenim altres restriccions sobre els documents:

 Un document només es pot esborrar quant és denega o es marca com a obsolet.

 Quan s'afegeix un document, el seu estat inicial és NO aprovat.

 Quan  creem una  nova  versió  d'un  document,  tenim  dues  còpies  del  mateix.

document: el document original que queda bloquejat , i el nou document, que és

el que entrarà en el cicle de revisió.

 Un cop aprovat un document, el document en revisió passa a ser la darrera copia

activa de treball i el document bloquejat passa a l'històric de versions

 No es pot esborrar cap acció realitzada ni cap versió antiga, ni les denegades o

rebutjades.

Figura 10 . Diagrama d'estats de la documentació controlada
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5. IMPLEMENTACIÓ

Un cop definits els requeriments bàsics de les funcions que ha de realitzar la nostra aplicació

ISO 9001, descriurem de forma detallada totes les passes de configuració per tal d'implementar-ho a

la plataforma Plone que hem creat.

Realitzarem les següents tasques

 Creació de les carpetes arrel

 Configuració de la navegació principal

 Creació dels tipus de dades i configuració del seu comportament

◦ Processos

◦ Càrrecs i persones

◦ Carpetes ISO

◦ Documents ISO

◦ No Conformitats

◦ Accions Correctives

 Configuració dels Fluxos de treball i de la política de Flux

◦ Flux de treball de únic estat (per a carpetes i altres)

◦ Flux de treball de documents ISO

 Aspecte

◦ Plana d'inici

◦ Tema del lloc

Gairebé la totalitat d'aquestes tasques les farem de forma directa des del tauler de control de

Plone i de la interfície ZMI de Zope emprant les utilitats i eines de Plone, i en principi farem molt poca

cosa programant el nostre paquet de codi que hem creat. 

Això ens demostra la potència de Plone, ja que sense programar gairebé res podem crear

una aplicació de gestió usable i versàtil, encara que si volem filar prim, haurem de programar les

nostres vistes i comportaments.
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Carpetes Arrel i Configuració de la navegació principal

Utilitzarem la navegació que ve per defecte a Plone, que consisteix en una fila de «tabs»

principals que ens donen accés a les carpetes inicials

Primer que tot, crearem l'estructura de carpetes principal des de la plana d'inici amb la opció

«Accions» → «Afegeix un nou» → Carpeta

 Inici

 Processos

 Recursos

 Documentació

 Millora

 Ajuda

En aquest pas simplement crearem les carpetes principals on establirem el nom i descripció i

no tocarem cap configuracions fins que haguem creat la resta d'elements.

Figura 11 : Menú contextual de creació d'objectes.
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Un cop creades les carpetes, crearem l'estructura de navegació. Per a fer-ho , anirem al  la

configuració del site, al link «Interfície d'administració de Zope» i escollirem l'ítem «portal_actions»

Figura 12: Accés al ZMI de Zope.

Veurem que el portal_actions es un contenidor de «accions». Aquestes accions ens permeten

definir «links» amb unes propietats, que van des de la url (dinàmica) que volem emprar, fins a la

configuració de la icona, permisos i altres.

Aquesta eina ens és molt  útil  per  tal  de definir  ,  categoritzar  i  ordenar totes les accions

possibles dins de la nostra aplicació.

La  navegació  principal  depèn  de  la  categoria  «portal_tabs»  i  a  dins  crearem les  noves

categories,  una  per  cada  tab,  i  dins,  l'action  principal  de  cada  ítem  principal  que  hem  definit

anteriorment:

Figura 13: portal_actions de Plone on configurar links
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Per  a  cada  categoria,  definirem  un  action  amb  el  mateix  nom,  indicant  els  següents

paràmetres:

 Title

 Url: string:${globals_view/navigationRootUrl}/procesos

◦ El darrer ítem de la url es el ID de la carpeta que hem creat anteriorment

 Condition: python:member is not None

◦ Aquesta condició ens permet no mostrar  aquest  link quan no hi  ha un usuari

connectat

 Permissions: View

Un cop definides les categories, si tornem a la plana principal del nostre site, veurem que ens

apareix la nova estructura de navegació que hem creat:

Figura 14: Navegació principal de l'aplicació ISO 9001
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Creació dels tipus de dades i configuració del seu comportament

En aquest apartat descriurem com crear els tipus de dades per a cada un dels elements que

volem gestionar dins la nostra aplicació.

Per defecte, Plone porta integrada la creació de nous tipus de dades amb el seu producte

«Archetypes», però de forma íntegrament programàtica i una mica complexa i entretinguda. Per sort,

més tard va aparèixer el producte «Dexterity» que permet, des del tauler de control, crear nous tipus

de dades sense haver de programar gairebé res i directament des de formularis web.

Accedirem al la configuració del site, a la opció «Tipus de contingut Dexteriry» i afegirem un

tipus nou per a cada un dels ítems que hem especificat anteriorment.

Figura 15: Afegint nous tipus de dades des del tauler de control.

Un  cop  creat  el  tipus nou,  configurarem les seves propietats  i  els  camps.  A la  pestanya

«Resum» indicarem els tipus de dades que podrà contenir aquest nou tipus. Per defecte no en pot

contenir cap, així que escollirem els tipus «Carpeta», «Comentari» i «Fitxer»  de tal manera que quan

crearem una nova no conformitat, a dins hi podrem crear aquest i només aquests elements.

Seguidament, des de la pestanya «Camps» podrem crear tots els camps que necessitarem, a

títol d'exemple, indicarem com crear-ne alguns. Per defecte, tot ítem ja duu el Títol i la Descripció. 
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Amb el botó «Add new field» anirem afegint els nous camps i veurem com apareixen

al layout, que després podrem modificar. En aquest cas , crearem un nou camp anomenat «Tipus de

NC», que internament anomenarem «category» y que escollirem com a «Choice» per tal de poder

definir una opció entre vàries dins un select box

Figura 16: Afegint camps a un tipus de dades.

Un cop crear, veurem que apareix a sota al layout i podrem accedir a les seves propietats

amb el link «Settings»

Els camps de tipus «Choice» y «Multiple Choice» podrem escollir la llista de valors a partir de

la qual s'omplirà el select box. Aquesta llista la podrem especificar manualment al requadre «Possible

values» o per codi indicant un «vocabulari» al seleccionable «Vocabulary name». Després veurem

com crear un vocabulari dinàmic que carregui els processos a partir de la base de dades.

Albert Buyó Llunart TDC : Servidor aplicacions Web / Aplicació Gestió ISO 9001 Pàgina  38 de 60



Introduirem els tipus de NC que vulguem i gravarem els canvis. Tot seguit, de la mateixa manera,

anirem afegint la resta de camps

Finalment  a  la  pestanya  «Comportaments»  marcarem únicament  les  opcions  «Metadates

bàsiques» i «Nom a partir del títol» 

En aquest punt ja tenim creat un nou tipus de dades usable, de tal forma que només haurem

de configurar on volem que es pugui afegir, i Plone farà la resta : ens mostrarà el formulari per tal de

crear objectes nous d'aquest tipus, els emmagatzemarà a la BD , els indexarà i els gestionarà.

Finalment, amb un usuari administrador, anirem a cada una de les carpetes principals i des

del menú «Afegeix un nou..» i la opció «Restriccions» indicarem quin tipus de dades es poden crear

dins d'ella. 

Un cop feta tota aquesta configuració anirem a cada una de les carpetes i crearem un objecte

nou. Nota: En aquest punt no hem configurat els flux de treball i la política de flux, així que s'aplicaran

les polítiques per defecte de Plone.
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Ús del paquet propi per a programació específica

Tal com hem vist abans, hem creat un paquet anomenat iso.core al directori src. Aquí és on

podem afegir funcionalitats pròpies , programades en python.

En aquest cas, el que volem programar es un «vocabulari» dinàmic per tal de carregar els

processos a un «select box» quan creem una carpeta de documentació ISO. O sigui, per una banda,

hem vist que a l'aplicació podem crear els processos, i per l'altra, carpetes de documentació. El que

volem fer  és  poder  relacionar-los,  de tal  forma que cada carpeta  estigui  associada a un  procés

(relació  1-N).  La  idea  és  tant  simple  com  crear  un  camp  al  objecte  «Carpeta  Iso»  que  hi  faci

referència, mitjançant un «select box» on hi surtin tots els processos que hem creat prèviament.

El primer que farem és crear el nostre mòdul on hi ficarem el codi python que ens permetrà

recuperar  la  llista  de  processos  de  la  BD,i  ho  farem  creant  un  fitxer  de  text  anomenat

«vocabularies.py»  al  directori  «/usr/local/Plone/zeocluster/src/iso.core/iso/core»  on  hi  ficarem  el

següent codi python:

# -*- coding:utf-8 -*-
from zope.interface import implements
from zope.schema.interfaces import IVocabularyFactory
from zope.schema.vocabulary import SimpleTerm
from zope.schema.vocabulary import SimpleVocabulary

from Products.CMFCore.utils import getToolByName

class ProcesosVocabulary(object):

    implements(IVocabularyFactory)

    def __call__(self, context):
        catalog= getToolByName(context, 'portal_catalog')
        brains = catalog(portal_type='procesos',sort_on='sortable_title')
        return SimpleVocabulary([SimpleTerm(brain.UID, title=brain.Title) for brain in brains])

ProcesosVocabularyFactory = ProcesosVocabulary()

Podem comprovar que amb molt poc codi, retornem la llista de processos de la BD en forma

de «vocabulari»
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Sense entrar en detall a l'explicació del codi font, trobem els següents elements:

• Gestió d'interfícies de Zope

• Creació de mòduls (vocabularies.py) i classes pròpies (ProcessosVocabulary)

• Accés a la BD d'objectes mitjançant el portal_catalog. Si anem a l'arrel del zmi, hi

trobarem un objecte anomenat «portal_catalog» que és una implementació d'un índex

en format OO que ens permet indexar i cercar tots els objectes de la BD. Cal indicar

que un catalog no torna objectes directament, si no un objectes que hi fa referència i

que conté alguns dels atributs que s'han indexat. (si volem recuperar l'objecte, només

tenim que fe run brain.getObject() , operació en principi amb bastant de cost de disc)

Un cop creada la classe , hem de compilar de nou (reiniciar les instancies) i podrem anar a

crear el camp al nostre tipus «Carpeta ISO»

Per a fer-ho, anem  la «configuració del lloc» , «Tipus de contingut Dexterity» , seleccionem el

«ISO Folder»  que  hem creat  anteriorment  i  afegim  un  camp  nou  del  tipus  «Choice»  anomenat

«procesos». Un cop afegit , procedim a editar-lo i seleccionem els següents paràmetres:

Figura 17: Configuració d'un camp del tipus select box («Choice»)
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Podem veure que un camp («widget») del tipus «Choice» ens permet omplir el seu contingut

per  dues vies,  o  bé de forma manual  («Possible  values») o  bé mitjançant  mètodes que generin

vocabularis («Vocabulary name»). Podem comprovar que a la llista de vocabularis ens apareix el que

hem programant en el pas anterior, el seleccionem i gravem els canvis.

Si ara anem a la secció de «Documentació» i creem una nova carpeta, podrem comprovar

que ens apareix  el  camp «Processos» i  podem seleccionar  un dels  processos que hem creat  a

l'aplicació.

Figura 18: Afegint una carpeta ISO
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Configuració dels Fluxos de treball i de la política de Flux

Una altra de les eines potents que porta integrada Plone és la configuració de Fluxos de

treball. Si a més activem el producte CMFPlacefulWorkflow al tauler de control, afegirem les opcions

de polítiques de fluxos de treball.

Primer que tot crearem el Flux de treball associat a la documentació ISO. Per a fer-ho, anirem

a la interfície ZMI → «portal_workflows» → Pestanya contents. Aquí veurem que apareixen una serie

de workflows que ja venen per defecte amb Plone. El que farem es copiar-ne un per a fer-lo anar

d'estructura base per a crear el nostre

Un cop copiat, esborrarem tots els estats i totes les transicions i crearem les que hem definit a

la taula d'estats del control de documentació ISO

Figura 19:  Configuració dels estats del flux de  treball de documentació.
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Un  cop  creats  tots  els  estats,  marquem el  estat  «Initial»  com a  estat  inicial  de  creació

mitjançant el botó «Set initial state». D'aquesta manera, quan creem un nou document ISO, es crearà

en aquest estat

Seguidament, passem a crear les transicions que hem definit anteriorment:

Figura 20:  Configuració de les transicions del flux de  treball de documentació.

Veurem que la transició te algunes propietats que ens permeten definir el seu comportament, quan es

mostren, i quina url criden per tal d'executar-se

 Title. Títol descriptiu de la transició (és el text que sortirà al menú)

 Destination state : estat destí un cop executada la transició

 Roles: roles necessaris per a que es mostri aquesta transició al menú

 Name: Igual que el títol

 URL: Url que es cridarà

 category: workflow
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El format de la url serà d'aquest estil:

%(content_url)s/content_status_modify?workflow_action=abandon_draft&comment=missatge,  el  que

executa la transició d'estats i grava un missatge a l'historial de modificacions

Un altre  aspecte  important  a  configurar  als  WF son  els  permisos.  Ho  farem primer  a  la

pestanya  «Permissions»  del  propi  workflow,  on  activarem  els  permisos  que  volem  manipular  i

posteriorment a la mateixa pestanya de cada un dels estats, on indicarem quin perfil té cada permís.

Més endavant veurem on apareix tot això i per a què ens servirà

En aquest punt ja tenim configurat el WF que assignarem al tipus de dades «ISO Document»

que hem creat anteriorment. Per a la resta de tipus de dades, utilitzarem un únic WF ja que no ens

interessa que tinguin un joc de transicions. 

Per a ells farem anar el WF predefinit de Plone «one_state_workflow» que tal com diu el seu

nom, només te un estat.  El que farem és revisar els permisos d'aquest estat, de tal forma que li

traurem tots els que te activats el role «Anonymous». Aquest roles és un role de sistema que permet

donar permisos a les connexions anònimes.  És molt  IMPORTANT,  anar amb cura amb aquestes

configuracions  ja  que podem deixar  un objecte  sense  cap  tipus d'accés inclús per  a  cap usuari

administrador.  Com a mínim sempre haurà d'haver algun dels roles  amb els permisos «View» i

«Access contents information». 

Figura 21: Configuració dels permisos d'un estat del flux de documentació

Un cop configurats els fluxos de treball, anirem al tauler de control a la secció «Polítiques de

circuit» i en crearem una de nova.

En el següent formulari veurem que ens permet seleccionar quin flux de treball s'assignarà a

cada tipus d'objecte, a banda de la política per defecte.
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Figura 22: Configuració del circuit de treball.

Com a darrer pas de configuració dels WF, anirem a cada una de les carpetes arrel que hem

creat, a la darrera opció de «Estat» → Política. Seleccionarem a les dues opcions la nostra política ,

deixarem marcada la opció «Update catalog role mappings» i gravarem els canvis.

Un cop fet tot això, podem anar a l'aplicació i veure com les carpetes han modificat el seu flux

d'estats, i si anem a la carpeta de documentació, podrem afegir documents i veurem com es creen

amb l'estat inicial que hem definit i que al menú «Estat» només surten les transicions permeses.
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Creació d'usuaris i gestió de permisos

Un cop configurada la navegació, els tipus de dades i els fluxos de treball, podem passar a

treballar amb l'aplicació creant usuaris, objectes i gestionar-los

Primer que tot anirem a la «configuració del lloc» a la secció «Usuaris i grups» i crearem els

usuaris de test per provar l'aplicació.

Figura 23: Creació dels usuaris de l'aplicació

Usuaris creats

• testaprobador → pot aprovar documentació

• testeditor → pot enviar i editar documents

• testlector → només pot llegir algunes carpetes

• testrevisor → pot executar les tasques de revisió

Totes les contrasenyes son 'tfc' (sense cometes)
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Tot usuari te per defecte accés de lectura a tot el contingut. Per tal de controlar els accessos,

haurem d'anar ítem per ítem i configurar els permisos que volem. Podem fer-ho de forma individual

per ítem o directament a una carpeta contenidora.

Per exemple, si volem que l'usuari 'testlector'  no vegi la carpeta 'OSHAS', només hem de

configurar els permisos de la següent forma:

Figura 24: Permisos específics a una carpeta

Aquí li estem dient, primer , que no hereti els permisos del nivell superior, i després, estem

especificant quins usuaris poden veure o no aquesta carpeta, i què hi podem fer. A més podrem veure

que els perfils de 'testeditor' i de 'testrevisor' sí que son heretats, ja que hem establert els permisos

quan els hem creat. 

La configuració de permisos de Zope/Plone és molt versàtil i potent, i permet dissenyar de

forma acurada on i com ha d'accedir cada usuari a cada ítem o contenidor.

De cara al TFC hem simplificat molt la gestió de permisos, i emprant directament usuaris,

quan  el més versàtil és emprar grups i donar permisos per grups.
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Si ara entrem a l'aplicació amb l'usuari 'testlector' password tfc, veurem que efectivament , no

veu les dues primers carpetes:

Figura 25: Accés amb usuari 'testlector'

També comprovarem que aquest usuari, no té cap permís de creació, i només pot accedir en

mode lectura (a menys que li  donem de forma específica permís de creació i/o edició a un ítem

concret.)

De la mateixa manera, i de forma molt senzilla,  podem controlar la creació de grups, usuaris i

l'accés a cada un dels ítems que crearem dins l'aplicació.
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Plana d'inici

Per  tal  de  modificar  la  plana  d'inici  podem editar  el  contingut  HTML directament  des  de

l'aplicació. Amb usuari admin, anem a Inici, i editem la plana amb l'opció «Edita». Veurem que ens

apareix un editor HTML integrat que incorpora bastants recursos per dissenya una plana relativament

complexa.

Opció de modificació de l'estil per defecte

Una eina molt potent que incorpora Plone és la capacitat de canviar tot l'estil de l'aplicació

sense haver de tocar codi font, només planes d'estil i HTML. Ho fa utilitzant la tecnologia de temes i

skins , de tal forma que només hem de canviar la configuració del tema i els estils per a modificar tot

l'aspecte de la nostra aplicació.

A la xarxa disposem de varis temes gratuïts que estan prou bé, però si volem alguna cosa

més sofisticada o bé haurem de pagar o fer-ho nosaltres mateixos.

El que farem des del tauler de control → Theming és duplicar l'estil i activar-lo, amb el que

obtenim el següent resultat: un canvi total de look de la nostra aplicació

Figura 26: canvi de tema de l'aplicació

Per  a  fer  modificacions,  utilitzarem  l'eina  d'edició  de  temes  de  Diazo  per  a  fer  les

modificacions.

Com  a  ajuda  per  a  cercar  els  elements  que  volem  modificar,  utilitzarem  les  eines  de

desenvolupadors  que  porta  integrades  FireFox.  D'aquesta  forma  identificarem  cada  una  de  les

seccions i podrem modificar l'arxiu corresponent a l'editor de themes.
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Còpies de seguretat

Com tot sistema informàtic per tal d'emmagatzemar dades, també hem d'oferir la possibilitat

de poder fer còpies de seguretat, tant de la nostra aplicació com de les nostres dades.

En la fase de desenvolupament, una forma molt senzilla i pràctica de fer còpies de la nostra

feina és exportant  objectes o el site sencer des de el ZMI de ZOPE. Només hem d'anar al zmi,

seleccionar l'objecte en qüestió (que pot ser tot  el  site) i  prémer el  botó 'Export'.  L'exportació es

realitza en un format específic de ZOPE que ens permet després importar-lo a la mateixa instal·lació o

a una altra el que facilita per exemple fer proves en altres instàncies de forma ràpida.

Si volem gestionar les nostres còpies diàries de forma automatitzada, farem anar l'eina de

backup que porta integrada plone, a través de la comanda

/usr/local/Plone/zeocluster/bin/backup

Figura 27: Backup de Plone.

Llavors, només hem de programar mitjançant el nostre crontab de linux cada quant volem fer

les còpies i com les gravem fora del servidor per a més seguretat.
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6. MILLORES

Tenint  en  compte  el  temps  disponible  per  a  la  realització  del  TFC,  he  acotat  el

desenvolupament de l'aplicació a una part mot bàsica de la gestió de la qualitat. Com hem vist, hem

fet un tractament bàsic dels elements mínims per a dur a terme una gestió de la qualitat, que son la

documentació controlada, els processos, les NC i les AC. 

Esmentarem de forma molt breu altres desenvolupaments , tant teòrics com tècnics per a

acabar desenvolupant una aplicació  real  per  a la gestió de la  qualitat  que es pogués alliberar  o

comercialitzar.

Aspectes tècnics:

 Sistema de notificacions internes.

 Generadors de reports i llistats adaptables, que permeti crear llistats prefixats com

donar la opció a l'usuari de crear-ne de propis.

 Importació/Exportació massiva de dades.

 Generador de gràfiques.

Aspectes de la gestió de la qualitat:

 Accions Preventives, Accions de Millora

 Auditories de qualitat , internes i externes

 Revisions per la direcció

 Indicadors i objectius

 Queixes

 Enquestes

 Avaluació de riscos

Com podem veure, la gestió de qualitat tracta molts aspectes i es pot arribar a complicar

bastant, però tenint com a base aquest sistema, podem anar ampliat i afegint noves funcionalitats de

forma relativament fàcil, sempre basant-se en un bon estudi de requeriment de necessitats.
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7. VALORACIÓ ECONÒMICA

Dividirem la  valoració  en dues parts,  la  primera,  saber  què ens costaria  com a empresa

productora del software desenvolupar tota l'eina, i la segona, com a empresa que comercialitza el

producte, què ens costaria vendre i ficar en marxa una instal·lació real a un client per finalment fer una

valoració aproximada d'un preu de venda per tal d'amortitzar la inversió a 3 anys.

Cost de producció del software

Pel que fa al software, com que tots els paquets i eines que hem emprat es basen en el

software lliure, pagarem zero euros de llicències. 

Pel  que  fa  al  cost  de  maquinari,  instal·lació  i  configuració  de  màquina  i  Plone,   el

desenvolupament de l'eina no requereix molts recursos ni una gran màquina, i estem parlant d'uns 50

euros al mes per a una màquina més que suficient, i d'un total aproximat de 40 hores de tècnic.

Finalment, i pel que fa al cost de personal, farem la següent valoració orientativa, tenint en

compte que hi volem dedicar 12 mesos en realitzar tot el desenvolupament:

 Mitja jornada d'un coordinador/programador sènior : 600 hores x 30 euros/hora

 4 programadors jornada completa: 4 x 1.200 hores  x 18 euros/hora

 1 dissenyador gràfic: Preu tancat de disseny 6.000 Euros

Cost total del desenvolupament:

Instal·lació i servidor un any 1.800 Euros
1 Programador Sènior 18.000 Euros
4 Programadors Júnior 86.400 Euros
1 Dissenyador gràfic 6.000 Euros

TOTAL 112.000 Euros

Cost de vendre el software

Ara farem un càlcul orientatiu de què ens costaria comercialitzar el producte, tenint en compte

que per a vendre una instal·lació realitzarem les següents tasques:

 Contacte comercial. 4 hores

 Instal·lació i configuració. 4 Hores

 Formació: 4 hores

 Personalització: 10 hores
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 Posta en marxa: 4 hores

Com veiem, amb un total de unes 26 hores podem vendre i ficar en marxa una instal·lació

totalment  operativa,  tenint  en  compte  que  tenim  ja  el  software  desenvolupat  i  la  infraestructura

organitzada per tal de fer instal·lacions relativament automatitzades i ràpides, amb el que ens surt un

cost aproximat de uns 650 euros per instal·lació

De cara a vendre el producte a un client, tindrem en compte:

 El prorrateig de la inversió inicial.

 El cost de cada d'instal·lació.

 El cost zero de llicències, ja que estem treballant amb software lliure. Per tant és

important entendre que  NO venem en cap moment llicencies ni software, si no els

serveis per a que el nostre client el pugi fer anar.

 L'ingrés  mensual  de  manteniment  de  servidor,  línia,  assistència  i  actualitzacions.

Entenem que  el  client  contracta  una  instal·lació  de  l'aplicació  a  un  dels  nostres

servidors i que necessita un suport de manteniment,  millores i actualitzacions.

Possible preu de venda i càlcul d'amortització del projecte

Si  tenim  en  compte  que  ens  hem  gastat  112.000  euros  en  produir  el  software,  i  que

necessitarem al  menys  un tècnic  i  un programador  per  a  instal·lar  i  mantenir  clients,  intentarem

calcular  quan  trigarem  en  amortitzar  el  projecte  en  funció  de  diversos  preus  de  venda  i  de

manteniment mensual. 

Farem un càlcul realment molt simple i aproximat ja que no tindrem en compte altres costos

fixos  i  variables  com  podem  ser  el  lloguer,  compra  de  maquinari,  material,  consums,  costos

comercials etc.

Els costos del tècnic i del programador son de 21.600 euros anuals. Farem el supòsit de que

volem amortitzar la inversió inicial en 3 anys una vegada tenim el software desenvolupat:

Cost Inicial 112.000 Euros
Cost treballadors 129.600 Euros
Cost servidors 10.000 Euros
TOTAL 251.600 Euros

Llavors haurem d'intentar ficar un preu de venda, calculant els ingressos per la venda i pel

manteniment mensual per tal d'assolir el que ens gastarem en 3 anys, comptant la inversió inicial.

Tenint  en  compte  que  cobrarem  100  euros  mensuals  de  manteniment  i  que  tenim  una
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optimista intenció de fer una mitjana de  2 vendes mensuals, podem fer aquests càlculs:

En resum, si aconseguim fer dues vendes mensuals durant 36 mesos , cobrant 1.500 euros

per instal·lació i 100 euros/mes de manteniment (i no es dona ningú de baixa...)  amortitzarem gairebé

tota la inversió i les despeses d'aquests 3 anys, de tal forma que a partir del quart any començarem a

tenir beneficis. 

Si per exemple fem els càlculs per a 4 anys, tindrem un ingrés total de 331.200 , que significa

un increment de 90.000 euros davant dels 46.200 de despeses fixes  anuals, amb el que al quart any,

ja estem tenint un benefici de 43.800 Euros.

Tenir en comptes que s'han simplificat molt els càlculs, i que no s'han tingut en compte moltes

variables i que estem sent molt simplistes en reduir-ho tot al fet de tancar dues vendes al mes sense

tenir cap baixa.
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Vendes que fem al mes 2,00
Import de venda 1.500,00
Import del manteniment mensual 100,00

Ingresos a 36 mesos
Per venda 108.000,00
Per manteniment 133.200,00
Total 241.200,00



8. CONCLUSIONS

Com a conclusió principal de tot el que he après durant l'execució el TFC, puc concloure  que

Plone és un framework molt potent i adequat per a desenvolupar aplicacions orientades a la gestió de

continguts, de gestió en general i, particularment, per a desenvolupar una aplicació prou complexa de

gestió de la qualitat.

Hem vist  que, a banda de una instal·lació relativament simple, podem crear una estructura

base sense gairebé programar res, degut a totes les eines que ja duu integrades Plone. Hem pogut

crear tota una estructura de navegació, gestionar permisos, crear tots els tipus de dades,  relacionar-

los i tractar-los de forma jeràrquica i per últim, assignar comportaments i fluxos de treball. Si a això li

sumen que podem instal·lar altres paquets disponibles o desenvolupem els nostres propis, la potència

de Plone creix de forma exponencial.

Referent als costos, per una banda tenim que el cost en software i/o en llicències s'ha reduït a

zero degut a que hem emprat només software Lliure. Sobre els costos de personal,  encara que la

corba d'aprenentatge en el meu cas s'ha vist reduïda notablement degut als coneixements previs de

Python i Zope, cal dir que amb la documentació existent a la xarxa no he tingut molts problemes en

trobar eines per tal de anar solucionant els problemes trobats. En tot cas, cal tenir en compte sumar

aquest temps d'aprenentatge.

Per altra banda, cal tenir en compte que l'enfoc de la solució s'ha simplificat bastant, però és

una base més que suficient i sòlida per a crear un paquet útil tenint en compte els punts a millorar

esmentats al capítol  «  Millores a realitzar fora de l'abast del TFC»

Per acabar, Aquest TFC també em serveix per reivindicar una mica l'ús de software lliure,

sobre tot de cara  a les administracions, grans institucions  i grans empreses, ja que tots el software

aquí  emprat  (Debian,  Apache,  Python,  Zope,  Plone)  son  paquets  amb  molts  anys  d'experiència,

fiables, segurs i utilitzats  en infinitat de casos reals.
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9. GLOSARI

Apache

Servidor web HTTP de codi obert i el més utilitzat a internet. Es caracteritza per ser multi-plataforma,

modular i extensible i és redistribuït com a part de altres grans sistemes com son Oracle, WebSphere

o Mac OS X.

APR

«Apache  Portable  Runtime».  Biblioteca  de  suport  d'Apache  que  proveeix  de  diverses  API's  per

accedir al S.O. Per tant,  es tracta d'una capa de comunicació directa entre Apache i  el S.O. que

permet  fer  Apache  independent  de  la  plataforma  utilitzada.  Paquet  necessari  si  volen  compilar

manualment una instal·lació d'Apache.

Chroot

Operació o comanda original dels sistemes Unix que invoca un procés que canvia per a ell i tots els

seus fills el directori arrel de treball del S.O, el que permet d'una forma molt simple crear un entorn

virtual de treball independent del sistema principal.

Te  l'avantatja  que   no  consumeix  recursos,  que  port  compartir  els  directoris  de  sistema  el  S.O.

principal i que permet replicar instal·lacions de forma molt senzilla (tant fàcil com copiar el directori

sencer a una altra màquina i executar-lo sota chroot).

CMS

«Content  Management  System»,  Sistema  de  gestió  de  continguts.  Consisteix  en  un  software

especialitzat  que  permet  crear  una  estructura  de  suport  (framework)  destinat  a  la  creació  i

l'administració de continguts, principalment planes web.

Consisteix en una interfície que controla una o vàries bases de dades. El sistema permet manipular

de forma totalment independent el contingut del disseny.

CPS

«Collaborative Portal Server», CMS de codi obert creat per una empresa privada, Nuxeo , basat en

ZOPE i programat en Python. Té moltes semblances amb Plone. Van deixar de donar suport als 2011

al programar de nou tota l'aplicació en Java i convertir-la en software de pagament.

Framework

Traduït  literalment  com  a  «marc  de  treball»  es  tracta  d'una  plataforma  de  software  amb  unes

funcionalitats molt definides i tancades i que serveix com a referència de sortida per a desenvolupar i

resoldre nous problemes similars més complexos.   
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Gestió de la qualitat

Son el conjunt de normes corresponents a una organització, vinculades entre sí i a partir de les quals

aquesta podrà administrar de forma organitzada la qualitat del seus processos i serveis. La missió

principal està enfocada a una millora contínua de la pròpia qualitat.

ISO 9001

Norma elaborada per  la Organització Internacional d'Estandardització que determina els requisits que

ha de complir un sistema de qualitat

Libre Office

Suite ofimàtica lliure multi-plataforma i desenvolupada en codi obert. Bifurcació de OpenOffice.org al

2010. Paquet ofimàtic complet amb editor de textos, full de càlcul , presentacions , base de dades

entre d'altres. Programada en C++, Java i Python. 

Load Balancing

Balanceig de càrrega. Tècnica usada per a compartir una mateixa tasca entre diversos dispositius, ja

siguin processadors, màquines, discos, o recursos en general. Per exemple, podem tenir una web i 10

servidors que l'atenen, llavors, ha d'haver a l'entrada algun software que determini la càrrega de cada

un dels servidors per a decidir a quin d'ells envia la nova petició.

PCRE

«Perl  Compatible  Regular  Expressions».  Llibreria  programada en  C que  implementa  expressions

regulars utilitzant la mateixa sintaxi de Perl 5 i que Apache utilitza per a realitzar moltes funcions de

filtratge, logging i altres.

Plone

CMS Multi-propòsit desenvolupat en codi obert i sota llicència GPL, basat en Zope i programat en

Python. Degut a la seva potència i flexibilitat, a més, ha estat catalogat com a Sistema de Gestió del

Coneixement, Software col·laboratiu i Software Social, emprat fins i tot per a  desenvolupar CRM's

(Customer Relationship Management)  o sistemes SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) . 

Paga la pena fer-li una ullada a la seva entrada a la wikipedia on de forma resumida es pot veure el

potencial de Plone. http://es.wikipedia.org/wiki/Plone

Python

Es tracta d'un llenguatge de programació creat a finals dels anys 80, és interpretat i multi-plataforma,

amb llicència de codi obert, on la pròpia sintaxi en facilita la seva lectura i comprensió. Es considerat

un  llenguatge  de  programació  multi-paradigma  ja  que  implementa  programació  OO,  imperativa  i

funcional. 
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SGC

Sigles de «Sistema de Gestión de la Calidad». Veure «Gestió de la qualitat»

ZMI

«Zope Management  Interface».  Interfície de configuració  de ZOPE que permet accedir  a tots els

objectes i configuracions de ZOPE i dels paquets desenvolupats per sobre d'ell, com pot ser Plone.

ZODB

Zope Object Database, es tracta d'una base de dades orientada a objectes per tal d'emmagatzemar

de forma transparent i persistent objectes, programat en Python. Les seves característiques principals

son la gestió de transaccions, historial d'undo, caché, MVCC (concurrència multi versió), i que està

basat  en  connectors,  el  que  permet  separar  la  lògica  de  treball  de  la  implementació

d'emmagatzematge, com poden ser un sol fitxer (FileStorage), varis (DirectoryStorage),  o una BBDD

relacional (RelStorage).

Zope

Servidor d'aplicacions web dinàmiques orientat a objectes.
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