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1. Introducció
1.1. Motivació
L’ús d’Internet s’ha estès ràpidament, esdevenint un element essencial a la vida diària.
Cada cop s’utilitza més per accedir a la informació i serveis de tot tipus
(governamentals, educació, oci, comerç, etc.) que en ocasions substitueixen a les
formes tradicionals. Actualment Internet ha esdevingut una eina que permet als
usuaris també publicar informació.
Per a les persones amb discapacitat, el web constitueix una oportunitat de participar
còmoda i plenament en la societat, de manera que desapareixen tots els inconvenients
físics i poden exercir les mateixes tasques en les mateixes condicions que les persones
sense discapacitat.
Es poden trobar infinitat de recursos a la xarxa que hom facilita la tasca de construir les
pàgines web. Un d’aquests recursos són els sistemes de gestió de continguts o CMS
(Content Management System), que permeten als usuaris generar contingut de
manera senzilla i publicar-los pràcticament de forma instantània. Com a conseqüència
de l’alta participació dels usuaris directament mitjançant blogs i xarxes socials, els CMS
han esdevingut una eina essencial a Internet, tant per empreses com per les persones.
No obstant, aquesta tecnologia comporta greus problemes relacionats amb la
usabilitat i l’accessibilitat, perquè no han tingut en compte aspectes referents a
accessibilitat en el seu desenvolupament. Constitueix un desafiament per
l’accessibilitat web el repte d’aconseguir que les aplicacions i interfícies Web que es
desenvolupin en el futur siguin intuïtives i facilitin la interacció amb els usuaris.
És per això que aquest treball es centra en analitzar l’accessibilitat de dos CMS, cercant
els punts febles i les adaptacions per fer que siguin el més accessibles possible.

1.2. Aspectes a analitzar
Els aspectes a analitzar són per una banda, la tecnologia necessària per presentar la
informació, i per altra, els factors que intervenen en l’ús d’aquesta tecnologia per part
dels usuaris.
Per començar, l’eina ha d’estar desenvolupada i configurada perquè la informació que
generi a les pàgines Web resultants sigui accessible.
A més a més, l’eina ha de poder facilitar als usuaris, tinguin o no coneixements tècnics,
la creació i edició de continguts. Els continguts que es mostren al web creat amb un
CMS són introduïts per l’usuari i el CMS ha de proporcionar els recursos necessaris
perquè hom pugui introduir la informació, de manera que, si aquest no l’encamina a
introduir-la correctament, l’usuari pot inserir-la amb un resultat no accessible sense
saber-ho.
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Un altre punt a destacar és que l’usuari ha de poder crear i editar qualsevol element
del CMS sense que això representi una barrera per ells. La tecnologia sofisticada fa que
l’entorn per administrar continguts sigui amigable i òptima, però no té en compte el
seu ús per navegadors de text o d’àudio.
Finalment, es proporcionarà un seguit de mecanismes i recursos per la configuració i
edició del gestor de continguts amb la finalitat de què sigui el més accessible possible,
tant a nivell d’ús de la eina, com a nivell de visualització de les pàgines generades pel
sistema.
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2. L’accessibilitat en entorns web
2.1. Introducció
El Web és recurs present en infinitat d’aspectes de la nostra vida. Treballem, estudiem,
ens relacionem amb l’administració, gaudim del nostre temps lliure, etc., fent ús del
Web. Aquest fet juntament amb la diversitat d’usuaris existent, fa que sigui necessari
que es mantinguin una sèrie de principis o condicions bàsiques, entre els que
l’accessibilitat és un aspecte imprescindible per a que els llocs Web siguin assequibles
per tots els usuaris i així proporcionar-los un accés equitatiu i igualtat d’oportunitats.
No obstant, el Web és per a moltes persones amb discapacitat una barrera que, en
moltes ocasions, resulta insalvable.

2.2. Definició d’accessibilitat en entorns Web
L’accessibilitat Web és un recurs que té com a objectiu principal que les persones amb
discapacitat puguin accedir al Web per a què gaudeixin dels seus continguts i puguin
participar en el seu desenvolupament. Amb això s’afavoreix la igualtat d’oportunitats
de les persones amb discapacitat, permetent l’exercici d’un dret tan bàsic com
necessari: l’accés a la informació de manera satisfactòria: podent percebre, entendre,
navegar i interactuar amb el Web.
En general, l’accessibilitat en entorns Web es refereix a un benefici pels usuaris. La
flexibilitat d’ús i el conjunt de bones pràctiques que persegueix l’accessibilitat Web, fa
que la experiència d’utilitzar el Web sigui més senzilla, es tingui discapacitat o no.
A més a més, aquest benefici s’estén al col·lectiu de persones amb discapacitat,
millorant per exemple, l’accés a persones d’edat avançada.

2.2.1. Discapacitats
L’accessibilitat Web beneficia en general a tots els usuaris, no solsament a les persones
amb alguna discapacitat, sinó que també beneficia per exemple, a les persones d’edat
avançada que han disminuït les seves habilitats a conseqüència de l’edat o persones
amb alguna incapacitat transitòria o qualsevol usuari sense discapacitat que, degut a
determinades situacions, tenen dificultats per accedir al web.
Entre les discapacitats que poden afectar en major o menor mesura la manera en què
una persona accedeix als continguts Web es troben els següents:
1. Problemes visuals, auditius o de processament de forma parcial o total a alguns
tipus d’informació.
2. Problemes físics o motrius per a utilitzar algun dispositiu, com el ratolí o el
teclat.
3. Dificultat cognitius o neurològiques, a l’hora de llegir o comprendre el text, com
per exemple la dislèxia.
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Igualment, existeixen situacions ambientals i tecnològics[INT08] que poden incapacitar
un usuari:
1. Els mitjans insuficients per accedir als serveis d’Internet amb connexions o
dispositius amb capacitats limitades, com per exemple, navegadors antics,
connexions lentes, pantalles petites, absència de ratolí o connexió amb
diferents dispositius mòbils. Dins d’aquest grup també es pot incloure que el
sistema operatiu, navegador, o ambdós, poden ser diferents als utilitzats de
forma generalitzada o versions anteriors als de la majoria.
2. Les circumstàncies derivades de l’entorn, per exemple, la vista en cas d’estar
conduint o treballant amb baixa il·luminació, o a l’oïda en un ambient molt
sorollós.
3. L’edat avançada amb dificultats produïdes per l’envelliment que comporta una
pèrdua paulatina de les capacitats (vista, audició, memòria, coordinació i
destresa física).
4. Inexperiència en l’ús de diferents dispositius.

2.2.2. Beneficis de l’accessibilitat
A més a de beneficiar a tots els usuaris i facilitar i millorar l’accés de les persones amb
discapacitat als continguts Web, comporta altres avantatges addicionals[ALA01], que
es presenten a continuació:
 Increment del nombre de visitants potencials.
L’eliminació de barreres d’entrada a un Web permet superar les limitacions de
l’usuari, captant-ne de nous. Una pàgina Web que compleix els estàndards, és
més probable que es visualitzi correctament en qualsevol dispositiu amb
qualsevol navegador.


Augmenta la usabilitat de la pàgina.
Si s’aconsegueix una pàgina accessible, s’augmenta considerablement la
usabilitat de la mateixa, amb els beneficis que això suposa.



Es compleixen els estàndards Web.
Això implica que la pàgina Web serà visionada correctament desde qualsevol
navegador.



Millora la indexació a cercadors.
L’estructura i semàntica dels continguts enriqueixen la informació i milloren la
indexació efectiva en cercadors.



Millora de l’eficiència i el temps de resposta.
Les pàgines estan netes de codi inútil i poc eficient, pesen menys i per tant, el
temps de càrrega és molt menor. Per tant, al separar el contingut de la
informació sobre la presentació d’una pàgina Web s’aconsegueix reduir la mida
de les pàgines i per tant, reduir el temps de càrrega de les mateixes.



Reducció de costs de manteniment.
Separar el contingut del disseny afavoreix futures modificacions al Web, ja que
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està ben desenvolupada i conseqüentment, menys propensa a contenir errors i
més senzilla d’actualitzar.

2.2.3. Normatives en l’àmbit Web
El creixement de la importància a la societat de la Informació i de les Tecnologies de la
Informació i Comunicació (TIC) fan que sigui necessari una legislació que reguli i
garantitzi l’accés a la informació a tots els ciutadans independentment de les seves
discapacitats[INT08]. A continuació, es mostren la Norma Nacional (UNE 139803:2004)
i la Normativa Europea (Norma CWA 15554:2006):
UNE 139803:2004: Aplicacions informàtiques per persones amb discapacitat.
Requeriments d’accessibilitat per a continguts al web [INE04].
És una norma espanyola que pren com a punt de partida per la seva elaboració les
Directrius per l’Accessibilitat dels continguts a la Web 1.0 (WCAG 1.0) de la Iniciativa
per l’Accessibilitat Web (WAI) [WAI01] del Wide World Web Consorcium (W3C)
[W3C01] i que constitueix la base de la certificació en Accessibilitat Web.
Aquesta norma està estructurada en 7 categories, que a la vegada es subdivideixen en
requeriments, amb una prioritat major o menor segons el seu impacte en
l’accessibilitat final.
Així doncs, els requeriments amb prioritat 1 són els de major importància en quant a
l’accessibilitat final, els de prioritat 2 han de ser observats si es volen eliminar
importants barreres d’accés i les de prioritat 3 esdevenen el Web en un bon nivell
d’accessibilitat.
Existeix també una classificació de la marca UNE d’un Web en relació a les normes i
prioritats que s’han aplicat:
Marca AA (Doble A): Inclou els requeriments de prioritat 1 i 2.
Marca AAA (Triple A): Inclou els requeriments de prioritat 1, 2 i 3 (tots).
Actualment, es considera un lloc Web accessible si la seva marca és AA.
CWA 15554:2006: Especificacions per l’esquema d’avaluació de la conformitat i
marca de qualitat sobre accessibilitat Web [CWA06].
És la norma del Comitè Europeu de Normalització (CEN) que constitueix la base de la
certificació europea en matèria d’Accessibilitat Web. Fou presentat pel CEN com un
acord europeu de primer nivell sobre com esquemes estàndard d’avaluació comuns
utilitzats en Europa poden ser aplicats en l’avaluació de conformitat de l’accessibilitat
Web.
Aquest acord reflexa tres tipus de peticions que foren identificades:
- Declaració de conformitat per proveïdors (d’acord amb la ISO/IEC 17050).
- Inspecció (d’acord amb la ISO/IEC 17020).
- Certificació de productes (d’acord amb la ISO/IEC 45015).
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2.3. Pautes d’accessibilitat Web
Les pautes d’accessibilitat Web són elaborades per la W3C. La W3C és el consorci
mundial creat al 1994, que construeix estàndards i especificacions tècniques pel
creixement d’Internet i que són utilitzats per totes les empreses de tecnologia del món
com a referent. La seva seu central està al MIT (EEUU) i està presidit per Tim BernersLee, creador de la World Wide Web. Està format per empreses i institucions de tot el
món, dins les quals estan les més grans empreses tecnològiques.
El seu objectiu és “portar al Web fins al seu màxim potencial” mitjançant una Internet
basada en estàndards oberts i no propietaris, és a dir, impedir la privatització
d’Internet. A més, el W3C treballa per una Internet més universal (per tots), més
intel·ligent, més segura i descentralitzada, i per aconseguir-ho desenvolupa la
tecnologia de base sobre la que es sustenten les aplicacions i software comercials.
La W3C té un àrea experta dedicada a l’accessibilitat anomenada WAI (Iniciativa
d’Accessibilitat Web). La seva tasca es sustenta en grups de treball formats per
persones d’organitzacions de tot el món i de tot tipus: indústria, organitzacions de
persones amb discapacitat, governs, universitats, centres d’investigació, etc.
La WAI, dins la W3C, manté un caràcter transversal, senyal de la importància que
l’accessibilitat té en l’activitat del consorci. Els seus objectius són:
 Fer que els webs siguin accessibles.
 Fer que els navegadors web siguin accessibles.
 Fer que les eines per a la creació del web generin continguts accessibles,
permetent també que les persones amb discapacitat participin en aquesta
tasca.
 Millorar les eines per l’avaluació i reparació de l’accessibilitat.
 Difondre i formar en relació al disseny accessible.
 Servir de punt de referència en el desenvolupament i investigació sobre
accessibilitat.
L’activitat de la WAI està dividida en diferents grups de treball, dels quals cal destacar
el Grup de treball sobre Contingut Web (WCAG WG) [WAI02], autor de les Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG) i el Grup de Treball de les Pautes
d’Accessibilitat per Eines d’Autor (AUWG), autor de les Authoring Tool Accessibility
Guidelines (ATAG).

2.3.1. Web Content Accessibility Guidelines 1.0
El Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0) és una recomanació [WCA01] del 5
de maig de 1999 del W3C que explica com fer el contingut web accessible. S’organitza
en 14 pautes:
1.
2.
3.
4.

Proporcionar alternatives equivalents pel contingut visual i auditiu.
No basar-se només en el color.
Utilitzar marcadores de fulles d’estil i fer-ho apropiadament.
Identificar l’idioma utilitzat.
- 16 -
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5. Crear taules que es transformin correctament.
6. Assegurar-se de què les pàgines que incorporen noves tecnologies es
transformen correctament.
7. Assegurar a l’usuari el control sobre els canvis dels continguts tempodepenents.
8. Assegurar l’accessibilitat directa de les interfícies incrustades.
9. Dissenyar per la independència del dispositiu.
10. Utilitzar les tecnologies i pautes W3C.
11. Proporcionar informació de context i orientació.
12. Proporcionar mecanismes clars de navegació.
13. Assegurar-se de què els documents siguin clars i simples.
Cada pauta conté varis punts de verificació, fins a un total de 65 punts de verificació
que expliquen com s’aplica cada pauta. Cada punt de verificació a més, té assignada
una prioritat (1,2,3). La correspondència amb els nivells de conformitat són:
Simple-A (A): quan es compleixen els punts de verificació de prioritat 1.
Doble-A (AA): quan es compleixen els punts de verificació de prioritat 1 i 2.
Triple-A (AAA): quan es compleixen els punts de verificació de prioritat 1, 2 i 3.

2.3.2. Web Content Accessibility Guidelines 2.0
A l’any 2008, el W3C va publicar una revisió de les Pautes d’Accessibilitat pel Contingut
al Web (WCAG 2.0) [WCA02], en les que s’adapten els requeriments a les noves
tecnologies del Web. Està format per quatre principis:
1. Perceptible: La informació i els components de la interfície d’usuari han de ser
presentats als usuaris de manera que ells puguin percebre’ls.
2. Operable: Els components de la interfície d’usuari i la navegació han de ser
operables.
3. Comprensible: La informació i la operativa de la interfície d’usuari ha de ser
comprensible.
4. Robust: El contingut ha de ser suficientment robust per poder ser interpretat
de forma fiable per una àmplia varietat d’agents d’usuari, incloent les ajudes
tècniques.
Aquests principis estan formats per 12 pautes o directrius, els dos primers principis
tenen quatre pautes associades, el tercer tres i l’últim una pauta:
1. Perceptible: La informació i els components de la interfície d’usuari han de ser
presentats als usuaris de manera que ells puguin percebre’ls.
Pauta 1.1. Alternatives textuals. Oferir alternatives en forma de text per a tot el
contingut no textual.
Pauta 1.2. Contingut depenent del temps: oferir alternatives per als continguts
que depenguin del temps.
Pauta 1.3. Adaptable: crear contingut que pugui presentar-se de diferents
maneres (per exemple un disseny simplificat) sense pèrdua d’informació o
estructura.

- 17 -

Capítol 2. L’accessibilitat en entorns web
Pauta 1.4. Distingible: facilitar als usuaris veure i sentir el contingut, incloent la
separació entre el primer pla i el fons.
2. Operable: Els components de la interfície d’usuari i la navegació han de ser
operables.
Pauta 2.1. Accessibilitat mitjançant el teclat: permetre que tota la funcionalitat
estigui disponible utilitzant el teclat.
Pauta 2.2. Temps suficient: oferir als usuaris el temps suficient per a que
puguin llegir i utilitzar el seu contingut.
Pauta 2.3. Convulsions: no dissenyar els continguts de manera que puguin
provocar atacs o convulsions.
Pauta 2.4. Navegable: oferir mètodes que ajudin a l’usuari a navegar, trobar el
contingut i determinar on es troba.
3. Comprensible: La informació i la operativa de la interfície d’usuari ha de ser
comprensible.
Pauta 3.1. Llegibilitat: crear continguts llegibles i fàcils d’entendre.
Pauta 3.2. Predicible: crear pàgines web que es mostrin i funcionin de forma
previsible.
Pauta 3.3. Assistència a la introducció de dades: ajudar als usuaris a evitar i
corregir els errors.
4. Robust: El contingut ha de ser suficientment robust per poder ser interpretat
de forma fiable per una àmplia varietat d’agents d’usuari, incloent les ajudes
tècniques.
Pauta 4.1. Compatible: millorar la compatibilitat amb els agents d’usuari
actuals i futurs, inclosos les ajudes tècniques.
Aquestes pautes proporcionen els objectius bàsics per fer el contingut accessible i
serveixen per comprendre els criteris d’èxit i implementació. El conjunt de totes les
pautes defineixen 60 criteris d’èxit o punts de comprovació que defineixen el nivell
d’accessibilitat (A, AA o AAA).
En relació amb les WCAG 1.0, el que es pretén amb les WCAG 2.0 és realitzar una
transició suau cap a unes pautes que són més independents de la tecnologia i més
fàcils de testejar.

2.3.3. Authoring Tool Accessibility Guideliness 1.0
Les pautes ATAG 1.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines) [ATA01] foren aprovades
al febrer de 2000 i mostren com fer que les eines d’autor siguin accessibles per a
persones amb discapacitat. Aquestes eines són software que s’utilitza per crear
pàgines i contingut Web. Un dels objectius principals de les ATAG és definir la forma en
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la que les eines ajuden als desenvolupadors Web a produir contingut Web que
compleixi les Pautes d’Accessibilitat al Contingut al Web.
Aquest document està format per 28 punts de verificació de prioritat 1, 2 i 3
organitzats en 7 pautes d’alt nivell:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Donar suport a les pràctiques accessibles d’autoria.
Generar marcat estàndard.
Donar suport a la creació de contingut accessible.
Proporcionar mitjans per verificar i corregir contingut accessible.
Integrar les solucions d’accessibilitat a la interfície d’usuari.
Promoure l’accessibilitat en l’ajuda i documentació.
Assegurar que l’eina d’autor és accessible per autors amb discapacitat.

2.4. Metodologies d’avaluació de l’accessibilitat Web
L’avaluació de la conformitat d’accessibilitat d’un lloc Web [CON01], descriu la
metodologia a seguir per determinar si un lloc Web compleix amb les normes
d’accessibilitat donades per la WCAG. La metodologia consisteix en seguir els punts
que es mostren a continuació:
1. Determinar l’abast de l’avaluació.
El nivell de conformitat (A, AA, AAA) a avaluar, la mostra representativa de les
pàgines que es van analitzar i la URL base que inclou totes les pàgines a analitzar en
les revisions automàtiques (si no és possible per la mida del lloc o la seva naturalesa
dinàmica, seleccionar una mostra ampliada de pàgines representativa).
2. Utilitzar eines d’avaluació d’accessibilitat Web.
• HTML Validation service1.
• HTML Tidy2.
• CSS Validator3.
• MathML Validator4.
• Utilitzar almenys dos eines d’avaluació automàtica d’accessibilitat en la mostra
de pàgines seleccionades i almenys una eina mitjançant tot el lloc Web (o en la
selecció ampliada).
3. Avaluació manual de la mostra de pàgines.
• Aplicar la checklist [CHE01] d’accessibilitat a les pàgines de la mostra.
• Examinar les pàgines utilitzant navegadors gràfics fent les següents proves:
 Desactivar les imatges i comprovar que existeix per elles una alternativa
adequada.
 Desactivar el so i comprovar que el contingut de l’àudio està disponible
mitjançant text equivalent.

1

http://validator.w3.org/
http://www.w3.org/People/Raggett/tidy/
3
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
4
http://www.w3.org/Math/validator/
2
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 Comprovar que es pot augmentar la mida del text i que la pàgina és usable
amb la mida de text gran.
 Provar amb diferents resolucions de pantalla i/o diferents mides de finestra
per verificar que el desplaçament horitzontal no és necessari.
 Visualitzar o imprimir la pantalla en escala de grisos i observar si el contrast
és suficient.
 Utilitzar el teclat per navegar mitjançant els enllaços i controls de formulari,
assegurant-se de què es poden accedir a tots els vincles i controls i que els
vincles indiquen clarament a on condueixen.
• Examinar les pàgines amb un lector de pantalles i un navegador de només text
per comprovar que tota la informació està disponible i en un ordre significatiu.
• Llegir i avaluar el contingut de les pàgines, revisar si el text és clar, senzill i
adequat al propòsit del lloc.
4. Resumir els problemes.
I les millores pràctiques identificades per a cada tipus de pàgina, amb una URL
d’exemple i el mètode pel qual ha estat identificat. Recomanar la reparació dels
problemes d’accessibilitat detectats, l’ampliació dels aspectes positius i el
manteniment i seguiment del lloc.
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3. Sistemes de gestió de continguts
3.1. Introducció
Actualment, l’eina més utilitzada per la creació i administració de llocs Web de mida
mitjana o gran són els Sistemes de Gestió de Continguts (CMS). Donat el paradigma de
la Web 2.0 -en què es fomenta la col·laboració i l’intercanvi d’informació entre
diferents usuaris de la xarxa-, els CMS han esdevingut l’eina utilitzada habitualment
per la publicació d’informació per part dels usuaris, sense que aquests hagin de tenir
coneixements tècnics que eren imprescindibles abans de la seva existència.
En aquest capítol es recull informació sobre quines són les característiques principals
dels CMS, les seves funcionalitats, quines són els tipus de CMS que es poden trobar,
així com també com es gestionen els usuaris.

3.2. Definició
Els gestors de continguts són aplicacions utilitzades per crear, editar, gestionar i
publicar contingut digital en diferents formats. Els CMS generen pàgines dinàmiques
interactuant amb el servidor per generar la pàgina web sota petició de l’usuari, amb el
format predefinit i el contingut extret de la base de dades del servidor.
Això permet gestionar, sota un format estandarditzat, la informació del servidor,
reduint la mida de les pàgines per descàrrega i reduint el cost de gestió del portal
respecte una pàgina estàtica, en la que cada canvi de disseny ha de ser realitzat
repetidament a totes les pàgines, a l’igual que cada cop que s’agrega contingut ha de
maquetar-se una nova pàgina HTML i pujar-la al servidor.

3.3. Característiques generals dels CMS
No tots els CMS tenen les mateixes característiques, aquestes depenen de la seva
configuració interna i dels components que posseeixi i permeti afegir. Algunes de les
característiques generals dels CMS són les següents:
 Plantilles automatitzades.
Amb la creació de plantilles estàndard (normalment HTML i XML) que poden
ser aplicades automàticament al contingut nou existent, permetent que
l’aparença de tot el contingut es modifiqui des d’un sol lloc.
 Control d’accés.
Alguns CMS tenen suport per a grups. Aquests grups d’usuaris permeten
controlar com els usuaris registrats interactuen amb el lloc. A més, una pàgina
del lloc Web es pot restringir a un o més grups, de manera que un usuari que
no estigui registrat no pugui accedir a una pàgina concreta.
 Escalable.
Els CMS poden ser capaços de crear microsites dins del lloc Web principal.
 Contingut de fàcil edició.
El fet de separar el contingut de la presentació visual del lloc Web, fa que sigui
més fàcil i ràpida l’edició i manipulació.
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 Característiques escalables.
La majoria dels CMS inclouen mòduls o plugins de fàcil instal·lació per ampliar
la seva funcionalitat.
 Actualitzacions estàndard.
El software del CMS regularment rep actualitzacions que inclouen
característiques noves i preserven el lloc de complir els estàndards web.
 Flux de treball de gestió.
És el procés de la creació de cicles de tasques seqüencials i paral·leles que han
de complir-se al CMS. Per exemple, un o més editors poden introduir un
contingut, però no és publicarà fins que estigui revisat pel cap d’editors.
 Col·laboració.
El software CMS ha d’actuar com una plataforma de col·laboració, que permeti
que el contingut sigui recuperat i treballat per un o més usuaris autoritzats. Els
canvis poden ser revisats i autoritzats per la seva publicació o ignorats tornant a
versions antigues. Altres més avançats permeten l’edició al mateix temps per
diferents usuaris.
 Delegació.
Alguns CMS permeten per varis grups d’usuaris tenir privilegis limitats sobre
contingut específic al lloc Web, difonent la responsabilitat de la gestió de
contingut.
 Gestió de documents.
El CMS proveeix una mena de gestió col·laborativa del cicle de vida d’un
document desde la seva creació inicial, les revisions, publicació, arxiu, i
destrucció del document.
 Virtualització de continguts.
Proveeix una mena de seguiment per a cada usuari a fi de treballar dins de la
còpia virtual de tot el lloc Web, conjunt de documents o el codi base. Això
permet el canvi a múltiples recursos interdepenents per ser vistos o editats
depent del permís que tingui l’usuari.
 Sindicació de continguts.
Dóna suport a la distribució de contingut mitjançant la generació de RSS o
Atom data feeds a altres sistemes. Aquests també poden enviar e-mails als
usuaris quan hi han actualitzacions.
 Recolzament multiidioma.
Habilitat de mostrar contingut en múltiples idiomes.
 Versions.
Permet el procés de versionar pàgines, de manera que es pot tornar a una
versió anterior de la mateixa per part dels usuaris autoritzats.

3.4. Tipus de CMS
Existeixen tres tipus de CMS: de proccessament offline, de processament online i
sistemes híbrids. Aquests termes descriuen el desplegament del patró del CMS en el
context del moment en què la plantilla de presentació és aplicada per mostrar les
pàgines Web que provenen del contingut estructurat.
 Processament offline
Aquests sistemes pre-processen tot el contingut, aplicant les plantilles abans de
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la seva publicació per generar les pàgines Web. Exemples de CMS d’aquest
tipus són: Vignette CMS i Bricolage.
 Processament online
Aquests sistemes apliquen plantilles sota demanda. L’HTML es pot generar
quan l’usuari visita la pàgina, o obtingut de la caché. Exemples d’aquest tipus
de CMS són TYPO3, Drupal i Joomla.
 Sistemes híbrids
Aquests sistemes combinen l’enfocament offline i online esmentants
anteriorment. Alguns sistemes escrits en codi executable enlloc de codi HTML
estàtic, de manera que el CMS no necessita estar desplegat en cada servidor
Web. Altres híbrids com OpenCMS, són capaços d’operar tant en mode online
com offline.
A més del tipus de processament, els CMS es poden classificar per la finalitat que tingui
el lloc Web:
 Gestió de portals.
Permeten la gestió de tot el contingut d’un lloc Web oferint funcionalitats
diverses, com creació i edició de pàgines, publicació de documents, creació de
seccions, etc. Per exemple, OpenCMS i TYPO3.
 Blogs.
Publicació de notícies en ordre cronològic, permetent la publicació de
comentaris. Per exemple, Wordpress i Blogger.
 Gestors de Fòrums.
Discussió en línia sobre un o varis temes publicats per l’administrador o pels
propis usuaris, depenent de la permissibilitat del mateix. Per exemple, SMF i
phpBB.
 Wikis.
Permet la creació col·laborativa de continguts. Per exemple, MediaWiki i
TikiWiki.
 Gestors de comerç electrònic.
Permeten generar llocs Web específics per a comerç electrònic. Per exemple,
osCommerce i Dynamicweb eCommerce.
 Galeries.
Administració i generació automàtica d’un portal o lloc Web que mostri
contingut audiovisual, normalment té imatges. Per exemple, Gallery5 i
Dragonfly CMS.
 Gestors de E-learning.
Són els denominats LMS (Learning Manadamente System). Les particularitats
del procès d’ensenyament i aprenentatje fan que es desenvolupin aquest tipus
de plataformes o LMS. Per exemple, Sakai i Moodle.
 Gestors per publicacions digitals.
Plataformes dissenyades per facilitar les publicacions digitals, tals com diaris,
revistes, etc. Per exemple, ePrints i Thinkindot CMS.

5

http://gallery.menalto.com/
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3.5. Usuaris al CMS
Depenent de la plataforma escollida es podrà triar diferents nivells d’accés per als
usuaris: desde l’administrador fins a l’usuari que només té permís d’edició, o de
creació de continguts. També, a part, a l’aplicació hi hauran varis permisos que
permetin l’edició de contingut, la supervisió i reedició de contingut d’altres usuaris,
etc.
El sistema de gestió de continguts controla i ajuda a manegar cada pas d’aquest
procés, incloent les labors tècniques de publicació de documents a un o més llocs.
També existeix la gestió dels usuaris que visiten el lloc Web. Molts CMS permeten el
registre al lloc Web, de manera que es pot fer un control de com aquests usuaris
interactuen amb el lloc. Aquesta funcionalitat permet també la restricció d’informació
a usuaris que no estiguin registrats.

3.6. Cicle de publicació de continguts
Per entendre i manegar un CMS s’ha de tenir presents que la implementació d’aquests
sistemes prové de la definició d’un cicle de publicació de continguts que passa pels
passos de: autoría, edició, aprovació, planificació, publicació i vigència. La figura 1
il·lustra aquests passos.
El fet de què en moltes ocasions, com llocs personals o blogs, aquestes tasques les
realitzi el mateix individu, no implica el seu incompliment i molts dels fracasos en
termes d’audiència, actualitzacío i vigència de continguts, provenen del fet que d’una
forma o una altra s’improvisen els continguts i s’ignora la necessitat del compliment
d’aquest procès.

Figura 1. Cicle de publicació de continguts.
A partir d’aquestes consideracions, es pot definir el cicle de publicació d’un CMS
entorn a quatre aspectes essencials:
Autoria: Mecanisme de col·locar i donar format al contingut digital en una base de
dades
Flux de treball: Ruta d’aprovació dels continguts.
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Emmagatzemament: Forma en què es maneguen les dades en la Base corresponent i
la possibilitat de referenciar els mateixos.
Publicació: Mecanisme i opcions de presentació dels continguts digitals desde la base
de dades.

Flux de treball

Crear

Revisió

Publicar

Guardar

Arxivar

Disposar

Publicació
Autoria

Emmagatzemament

Figura 2. Cicle de vida del contingut d’un CMS.
Per a dissenyar un lloc Web en un entorn CMS, és imprescindible partir d’un anàlisi
previ dels continguts que s’han de manegar. En aquesta etapa s’ha de produir una
llistar de temes i informacions que s’inclouran al lloc, organitzar la llista de grups lògics
amb una estructura jeràrquica adequada i crear un mapa del lloc Web.

3.6.1. Flux de treball d’un entorn CMS
Els continguts d’un CMS generalment es processen a partir d’una unitat bàsica:
L’article. Tot artícle es classifica dins d’una Categoria que pertany a una Secció. Els CMS
estableixen una taxonomia per classificar els Articles.
Així doncs, en relació a l’article s’exemplifica a continuació el cicle de vida i els nivells
de seguretat que s’estableixen:
1. L’autor crea i envia l’article a procés d’aprovació.
2. L’editor edita i corregeix l’article.
3. Si l’editor cap accepta l’article, es continúa el flux, sinó es torna a l’autor per a
la seva correcció.
4. Es fa la publicació de la publicació, fixant la data d’expiració de l’article.
D’aquesta manera tenim diversos usuaris que interactuen amb l’Article: autors,
editors, editors cap i els planificadors. A més, s’afegeix el perfil d’Administració que pot
realitzar totes les funcions anteriors i d’altres com la creació d’usuaris, gestió de
perfils, etc.).
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4. Problemes relacionats amb l’accessibilitat en entorns CMS
Degut a la pròpia naturalesa en què la informació web és molt més dinàmica i fluida, i
on els usuaris sense coneixements tècnics poden introduir contingut en diferents llocs
web, l’accessibilitat en entorns CMS és difícil de tractar. Els errors d’accessibilitat que
sorgeixen presenten un repte per a les persones amb discapacitat i les que vulguin
publicar continguts accessibles.
En aquest capítol s’incideix sobre els problemes d’accessibilitats que es poden trobar i
quins són els factors que els provoquen.

4.1. Factors que intervenen en la creació i edició de contingut accessible
Analitzar els diferents factors que intervenen en la creació i edició de continguts
mitjançant un CMS, ajuda a detectar els problemes d’accessibilitat que es poden
generar [LPG09]. Els factors que es poden trobar, són els que mostra la figura que es
veu a continuació:

Figura 3. Entorn CMS amb els elements problemàtics marcats.

4.1.1. Problemes d’accessibilitat en la creació i edició de contingut dins
l’entorn CMS (Front End)
En l’avaluació d’accessibilitat sobre un CMS, molts errors es troben en el contingut de
les pàgines generades. Això demostra que el causant d’aquest problema és l’editor de
text. Existeixen dos tipus d’editors de text dins l’àmbit d’aquest treball: els editors de
text pla i els editors WYSIWYG.
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Editors de text pla.
Permeten introduir el codi HTML com si fos text pla, l’usuari pot elaborar el contingut
mitjançant alguna eina d’escriptori o manualment i posteriorment copiar el codi
directament a l’editor. Aquesta tècnica és més propensa a errors sense que l’usuari se
n’adoni, ja que no hi ha cap mecanisme per indicar-li aquests errors.
Editors WYSIWYG (What you See Is What You Get).
Permeten elaborar un document HTML visualitzant el resultat final, despreocupant
l’usuari de com es genera aquest codi font.
Per una banda, existeixen editors WYSIWYG de contingut offline, com Dreamweaver
o NVU/Kompozer. I d’altra banda existeixen els editors WYSIWYG de contingut online
com FCKEditor, o HTMLArea RTE (Rich Text Editor), que són els que s’utilitzen en
l’àmbit d’aquest treball.
Els problemes que poden causar els editors són a nivell d’ús de la eina (pautes ATAG
1.0) i a nivell de codi generat per la mateixa. En el cas del primer, cal destacar que és
important que els editors siguin també accessibles per a que les persones amb
discapacitat puguin editar el contingut de les pàgines. A nivell del contingut generat,
no han de provocar errors com per exemple, la codificació de tags incorrectes
sintàcticament com <br> o tags que no validen com són els casos dels <b> i <i> o bé la
creació de taules que no forcin a l’usuari a introduir-les correctament amb l’associació
de capçaleres i cel·les d’informació corresponent.
Editors WYSIWYIM (What you See Is What You Mean).
És un paradigma per la creació de documents alternatiu al model anterior, el qual està
més difós. En aquest cas, l’usuari s’encarrega d’introduir els continguts de forma
estructurada, seguint el seu valor semàntic, enlloc d’indicar el seu format de
representació final. Per exemple, indiquen si el que s’està introduint és un títol, una
secció o un autor, etc. Per a poder utilitzar aquest tipus d’editor, és necessari conéixer
a priori l’estrucutra del document que s’ha d’editar. El processador de text genera el
document al seu format final, coherent amb el text introduit i seguint l’estructura
utilitzada.
El principal avantatge d’aquest editor respecte l’anterior, és que es produeix una total
separació entre contingut i presentació, de manera que l’usuari només s’ha de
preocupar d’estructurar i agregar els continguts, deixant els aspectes visuals a càrrec
del sistema d’exportació.

4.1.2. Problemes d’accessibilitat dins la gestió interna de l’entorn CMS (Back
End)
Internament, l’entorn CMS es compon de diversos elements que s’han de tenir en
compte en el moment de la generació del codi Web. Aquests elements són les
plantilles (o templates), els mòduls que es puguin instal·lar al sistema per ampliar la
seva funcionalitat i l’entorn d’administració del propi CMS.
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4.1.2.1. Plantilles (templates)
Les plantilles són recursos que s’utilitzen per separar el contingut del disseny.
Normalment es codifiquen amb HTML i XML. Més concretament, permeten controlar
la disposició (layout) de les pàgines del lloc Web i la fulla d’estil CSS associada a la
plantilla, li dona una aparença concreta. D’aquesta manera, si es canvia la fulla d’estil
assignada a la plantilla, es poden canviar la disposició i aparença dels elements de la
plantilla, però conservant-los.
Quan s’analitza un lloc web i s’observa que totes les pàgines tenen el mateix problema,
el més probable és que l’error es trobi a la plantilla. Un cop subsanats aquests errors,
al tornar a fer l’anàlisi, es pot comprovar com els errors d’accessibilitat no es
propaguen al llarg de les pàgines.
Si es defineix una plantilla correctament a priori, qualsevol canvi d’estructura o disseny
s’aplicarà a totes les pàgines dissenyades amb la mateixa. És per això, que cal tenir
especial atenció en el seu desenvolupament, ja que si la plantilla té errors
d’accessibilitat, totes les pàgines generades sota la mateixa també tindran errors.
4.1.2.2. Mòduls (Plugins)
Un mòdul és una aplicació que interactúa amb el CMS amb la finalitat d’afegir
funcionalitats o millorar les existents, ja que aquestes no existeixen a la instal·lació
estàndard i són molt específiques. Existeixen infinitat de mòduls instal·lables per a
cada CMS de lliure distribució que existeix al mercat. Els plugins permeten millorar
aspectes interns o externs del CMS o afegir funcionalitats de forma modular, de
manera que puguin afegir sense afectar les funcionalitats ja existents al sistema i sense
que l’administrador o programador tingui que realitzar cap edició de codi.
4.1.2.3. L’entorn d’administració del CMS
Per una banda, l’entorn d’administració o backend del CMS ha de ser accessible
perquè qualsevol usuari pugui crear l’estructura del web. En el cas d’aquest estudi, que
es veurà al capítol 6, ja es posen impediments fent l’entorn amb javascript o frames,
cosa que, per exemple impossibilita navegar per l’administració utilitzant un
navegador de text.
D’altra banda, ha de facilitar a l’usuari la creació de contingut accessible en un àmbit
global del lloc Web, com per exemple, forçar a l’usuari a introduir un mapa web o bé
informar-lo mitjançant documentació de com ha de ser el contingut global del lloc
perquè sigui accessible són exemples de com l’entorn pot ajudar a l’usuari en la
creació d’un lloc Web accessible.
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5. Avaluació d’accessibilitat en entorns CMS
Donat el nou paradigma de la web 2.0, del qual els CMS en formen part, l’avaluació
d’accessibilitat en entorns CMS no només consisteix en l’avaluació de les WCAG de les
pàgines HTML generades que es mostren al navegador del client, sinó que existeixen
més factors que requereixen ser avaluats per poder fer i mantenir un CMS accessible.
En aquest capítol s’explica quins són els factors que intervenen en la gestió d’un lloc
Web, així com les metodologies utilitzades. Aquests factors estan relacionats
bàsicament amb el cicle de creació del lloc Web, dels continguts i el seu manteniment.

5.2. Cicle de vida d’un entorn CMS accessible
El cicle de vida d’un entorn CMS accessible són les diferents fases desde l’inici a la fi
d’un lloc Web que utilitzen metodologies per a obtenir com a resultat un producte
accessible. Aquest cicle és important ja que conseqüentment, fa que el producte
resultant sigui de qualitat. La figura que es mostra a continuació [LPG09], il·lustra les
diferents fases que formen aquest cicle, desde l’anàlisi fins l’avaluació i el
manteniment, que tenen especial importància dins del mateix.

Manteniment
preventiu

Contingut
Web

Avaluació i manteniment

Especificació de
requeriments
d’accessibilitat

Disseny

Desenvolupament

Desplegament

Anàlisi
Figura 4. Esquema de les fases de desenvolupament de CMS accessibles.
Seguidament s’explica cadascuna de les parts de l’esquema esmentat anteriorment.

5.2.1. Fase d’anàlisi
Aquesta fase és una de les més importants, ja que marca les premisses a tenir en
compte en les futures fases. En ella es recullen els objectius i requeriments del
sistema, les necessitats dels usuaris, la organització i la finalitat del CMS. La fase
d’anàlisi ha d’especificar requeriments d’accessibilitat que s’han de considerar durant
tot el cicle de vida del lloc Web [ABA06]. Els requeriments que s’han de tenir en
compte en aquesta fase són les següents:
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Especificar els objectius d’accessibilitat que es requereixen en l’entorn CMS.
Els objectius d’accessibilitat venen determinats per cada país. Existeixen legislacions
nacionals que afecten a llocs Web que pertanyen a l’administració pública i grans
empreses, o polítiques internes o responsabilitat social corporativa que poden
considerar-se objectius també durant el cicle de vida del projecte [ABA06].
Definir els perfils d’usuari.
S’han d’identificar tots els usuaris involucrats en l’entorn del CMS i definir els seus rols
en base als seus perfils. Generalment els perfils són: l’administrador del sistema que
s’encarregarà de la configuració de l’entorn CMS, els dissenyadors de les plantilles, els
avaluadors d’accessibilitat i els usuaris que gestionen i actualitzen el contingut del
Web.
Definir el procediment d’avaluació d’accessibilitat.
A més de les metodologies i directrius marcades pel W3C[W3C01], s’han de definir les
polítiques d’accessibilitat que seguirà la organització.
Examinar les eines d’anàlisi de contingut Web.
Escollir l’eina actual d’anàlisi d’accessibilitat més apropiada, com les eines d’avaluació
automàtica i d’avaluació manual.
Analitzar entorns CMS disponibles.
S’ha d’escollir un CMS que compleixi les pautes ATAG amb la finalitat d’evitar futurs
errors d’accessibilitat al codi font de les pàgines generades pel mateix.
Definir el procediment per millorar la interfície d’administració del contingut Web.
Consisteix en optimitzar els components de la interfície d’usuari perquè es generi
contingut accessible.
Analitzar els processos de gestió de contingut web realitzat pels usuaris.
Per poder controlar millor els accessos i proporcionar millores a la interfície d’usuari
que gestiona el contingut, cal fer l’anàlisi de com aquestos gestionen el Web, com per
exemple, quina informació actualitzen, com ho fan, etc.
Analitzar el compliment de les pautes ATAG en els entorns CMS o configuracions
d’entorns CMS.
És important que no existeixin problemes d’accessibilitat a l’eina d’autor per assegurar
la correcta generació de contingut accessible al Web. S’ha d’avaluar i documentar
durant tot el desenvolupament del projecte.
Complir estàndards ISO.
El compliment d’estàndards ISO com la ISO/TS 16071:2003[ISO03] o la ISO 9241171:2008[ISO08], permeten introduir pautes que mantenen la qualitat dels CMS o
donar ergonomia de la interacció persona - ordinador. També tracta temes relacionats
amb el disseny de software accessible per a persones amb diverses discapacitats
físiques, sensorials i cognitives.
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Analitzar les necessitats dels usuaris finals respecte les pàgines generades per
l’entorn CMS.
Fer un anàlisi de les pautes WCAG de les pàgines generades, identificant les necessitats
de les persones amb discapacitat[ISO09a] i ajustant l’aplicació web respecte el conjunt
de necessitats dels usuaris amb discapacitat[ISO09b].

5.2.2. Fase de disseny
La fase de disseny dins l’entorn dels CMS està focalitzada principalment en base a
l’arquitectura de la informació, que és la que s’encarrega de definir com accedir a la
informació, com organitzar-la, com cercar-la, etc. En l’àmbit de l’enginyeria Web, la
fase de disseny es pot dividir en tres tipologies:
Disseny del contingut: que consisteix en ordenar la informació, categoritzar-la, i
mostrar-la.
Disseny d’interacció: relacionat directament amb la usabilitat, la seva missió és donar
facilitat per fer ús de la interfície, mostrant com l’usuari utilitzarà el sistema i com el
sistema respondrà a les consultes sense descuidar els perfils dels usuaris. La interacció
ha de ser fàcil d’aprendre, d’ús eficient i fàcil de recordar.
Disseny visual: formen part d’aquest grup tots els elements gràfics i iconografia que
formin el lloc Web, l’anàlisi i creació d’interfícies, tenint en compte un enfocament
d’accessibilitat i basant-se en els requeriments.
Respecte la metodologia de la fase de disseny, no existeix un mètode particular pel
disseny d’entorns CMS, però els resultats obtinguts a la fase d’anàlisi permeten
formalitzar l’etapa de disseny. És en aquesta fase on s’han de tenir en compte les
funcionalitats del sistema i les característiques de la seva interacció per a poder
obtenir una organització accessible de la informació.
A continuació es presenten les tècniques necessàries perquè les especificacions
recollides en la fase d’anàlisi compleixin amb els principis d’accessibilitat,
independentment de la tecnologia utilitzada:
Interpretació dels objectius, normatives, pautes i polítiques de la organització.
Aquests elements es tradueixen en especificacions funcionals i no funcionals que
hauran de complir la futura aplicació Web.
Definició de l’entorn CMS.
Escollir un entorn CMS que permeti introduir i generar contingut accessible i compleixi,
el màxim possible, amb les pautes ATAG i WCAG.
Definició el procés de gestió del contingut.
S’ha de definir el procés que hauran de seguir els usuaris per actualitzar el contingut
del sistema, depenent de l’entorn CMS escollit i les seves característiques. Aquest
procés ha de mantenir el nivell d’accessibilitat establert pels entorns CMS.

- 34 -

Capítol 5. Avaluació d’accessibilitat en entorns CMS
Definició de les eines d’avaluació d’accessibilitat.
Les eines d’avaluació d’accessibilitat permetran realitzar un seguiment automàtic del
nivell d’accessibilitat que tingui el lloc Web, segons els objectius marcats.
Definició dels usuaris de l’entorn CMS i de l’aplicació Web.
Consisteix a determinar el perfil exacte dels usuaris, que per una banda seran els que
tindran permisos per introduir contingut web (els editors de contingut del CMS), o els
que només podran consultar el contingut del lloc Web (els usuaris finals del lloc Web).

5.2.3. Fase de desenvolupament
També coneguda com a fase de codificació, aquesta fase agrupa tota la programació
del CMS per concretar l’aplicació juntament amb tots els processos necessaris per
l’ensamblatje entre els mòduls i dispositius. En aquest punt ja s’ha determinat la
tecnologia a utilitzar: llenguatge de programació, les bases de dades, els sistemes
d’intercomunicació entre processos, i tota la tecnologia subjacent. La metodologia a
utilitzar és la següent:
Revisar el nivell d’accessibilitat respecte el contingut Web.
Efectuar les revisions iteratives de les diferents versions de prototipus referent a
plantilles XHTML i codi generat per l’entorn CMS.
Revisar el nivell d’accessibilitat respecte a l’ús de l’entorn CMS.
Avaluació i validació de l’entorn CMS respecte les pautes ATAG, editor Web, mòduls
instal·lats al CMS, etc.
Validar la gramàtica i les fulles d’estil.
Verificació de la generació de la gramàtica respecte les plantilles i les fulles d’estil, i el
codi que generen els editors Web del CMS.
Verificacions de tots els prototipus desenvolupats, ja que qualsevol canvi a la interfície
pot ocasionar canvis en la configuració de l’entorn CMS.

5.2.4. Fase de desplegament (o publicació)
En aquesta fase es veuen concretades en major o menor grau les expectatives posades
sobre el CMS i la percepció de l’usuari final que té un gran pes a l’hora d’indicar si el
producte serà acceptat o no. És la fase més crítica del cicle de vida d’un entorn CMS
accessible, i de qualsevol projecte.
L’èxit del CMS depèn bàsicament de dos factors: per una banda, de la usabilitat i
accessibilitat del sistema, que fan que l’usuari es senti còmode amb el sistema, que no
doni errors, que el seu ús no sigui complicat, que pugui utilitzar totes les funcionalitats
del sistema, que pugui accedir al contingut de manera senzilla, etc. i d’altra banda, el
funcionament, que fa que els responsables obtinguin els resultats esperats.
La fase de desplegament està formada per les següents activitats:
Verificació del compliment dels objectius.
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Consisteix en l’avaluació del nivell d’accessibilitat tant de les pàgines generades pel
CMS, mitjançant les pautes WCAG, com l’avaluació de de l’ús del CMS mitjançant les
pautes ATAG.
Verificació del procés de gestió del contingut.
Consisteix en verificar que els usuaris que participen al CMS realitzen correctament el
procés d’actualització.
Verificació de l’ús per tots els tipus d’usuaris.
Consisteix a verificar que els usuaris que introdueixen contingut ho poden fer sense
cap inconvenient i els usuaris que visualitzen el contingut hi puguin accedir sense cap
problema.
Verificació de què els mòduls instal·lats en l’entorn CMS no incompleixin les pautes
d’accessibilitat a l’hora de generar contingut al lloc Web.
Consisteix a verificar que no hi ha problemes d’accessibilitat causats pels mòduls
instal·lats en el CMS, un cop el web estigui publicat.

5.2.5. Fase de manteniment i avaluació
El manteniment és un dels aspectes més crítics del cicle de vida dels entorns CMS
degut principalment a l’actualització constant del lloc Web. A més dels factors de
manteniment que impliquen la validació de les ATAG i WCAG per les noves
funcionalitats del CMS o la inserció dels nous continguts per part dels usuaris, segons
Brajnik [BRA06], les activitats associades al manteniment es poden dividir en les
següents categories:
Manteniment correctiu.
Es refereix a les activitats relacionades amb la correcció del problema de
comportament del CMS o inserció de contingut.
Manteniment adaptatiu.
Són les activitats relacionades amb les actualitzacions del CMS a noves tecnologies.
Manteniment perfectiu.
Són les activitats relacionades amb la millora del CMS tant de comportament com de
contingut.
Manteniment preventiu.
Es refereix a les activitats relacionades amb la correcció d’errors en el comportament i
contingut del CMS abans de què aquest afecti als usuaris. L’accessibilitat està dins
d’aquesta categoria.
Finalment, després del manteniment, cal realitzar una avaluació d’accessibilitat del
contingut Web amb la finalitat de que el lloc Web generat pel CMS continuï sent el
més accessible possible. Alguns consells a l’hora de realitzar l’avaluació de
l’accessibilitat són: la monitorització per extrapolar els dèficits d’accessibilitat
trobats,ús de més d’un avaluador automàtic d’accessibilitat, proporcionar mòduls per
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la reutilització del coneixement obtingut de les avaluacions manuals i obtenir feedback
per part d’usuaris.
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6. Estudi realitzat
6.1. Objectius
L’àmbit d’aquest estudi té dos objectius: d’una banda realitzar l’avaluació de
l’accessibilitat dels CMS proposats, i d’altra banda l’avaluació d’accessibilitat del
conjunt predefinit de les pàgines Web que formen part de cadascun dels dos CMS.
Acontinuació s’expliquen aquests dos objectius:
Avaluació de l’accessibilitat dels CMS proposats.
S’efectuarà un estudi mitjançant les pautes ATAG 1.0 (Authoring Tool Accessibility
Guidelines o guia d’accessibilitat per a eines d’autor) [ATA01], de l’entorn de dos CMS.
Avaluació d’accessibilitat del conjunt predefinit de pàgines Web desenvolupades
mitjançant els CMS.
Aquest anàlisi es realitzarà seguint les pautes WCAG 2.0 [WCA02] a nivell AA. Aquesta
part de l’estudi consistirà en realitzar un anàlisi sobre el mateix conjunt de pàgines
desenvolupades en dos versions de configuracions dels CMS:
- Versió 1: Configuració per defecte del CMS.
- Versió 2: Configuració per a obtenir la màxima accessibilitat que el CMS permeti.
Aquesta versió consisteix en la instal·lació i configuració dels elements existents
(editors, plugins, modificació de plantilles, etc.).

6.2. Material
Els Gestors de continguts seleccionats han estat OpenCMS i TYPO3.
OpenCMS és un sistema de gestor de contingut de codi lliure desenvolupat per
Alkacon Software sota llicència LGPL, que permet crear llocs webs professionals de
manera senzilla, fàcil i eficient. Està desenvolupat amb els llenguatges JAVA i XML, i pot
ser desplegat tant en entorns Linux com Windows, sobre un servidor Apache i base de
dades MySQL o Oracle.
Les principals característiques d’OpenCMS són: entorn de treball basat en navegador
web, Gestió d’actius, Sistemes de gestió d’usuaris i permisos integrats, Publicació de
continguts basat en projectes, Gestió de workflow i tasques, Editor WYSIWYG, Suport a
la internacionalització, Versionat del contingut, Mecanismes de plantilles (templates)
JSP i XML, Suport Multi-idioma, Sistema d’ajuda On-line, Publicació dinàmica i estàtica
de continguts, Personalització, Sistema de caché integrats, Mecanisme modular per les
extensions, Sistema de programació de treballs, Mecanisme de Sincronització,
Importació i Exportació de Continguts, Integració amb el servidor d’aplicacions, suport
per EJB i altres més.
TYPO3 és també un sistema de gestor de continguts de codi lliure sota llicència lliure
GPL, desenvolupat per Kasper Skårhøj. La tecnologia emprada pel seu
desenvolupament és PHP. La seva instal·lació requereix d’un servidor web Apache.
Integra vàries bases de dades, com MySQL, PostgreSQL i Oracle.
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Les característiques principals de TYPO3 són: estructura multinivell, motor de cerca,
gestió d’autoria i publicació de continguts, mecanisme d’ús de plantilles per la
maquetació de pàgines, etc. És extensible per mòduls, que poden ser de gestió de
l’interfície d’administració, com la gestió bàsica MySQL o la gestió del servidor LDAP, o
orientats a l’usuari, com enquestes, fòrums, calendari, notícies, cerques, etc.
Per la elaboració d’aquest treball, s’ha realitzat la instal·lació en local d’ambdós CMS,
per dos versions de les mateixes: la versió del CMS per defecte i la versió del CMS
adaptada per a obtenir el màxim nivell d’accessibilitat possible. D’aquesta manera es
poden demostrar els continguts de l’estudi que vénen a continuació.

6.2.1 Criteris
S’ha desenvolupat una mostra de 10 pàgines que contenen tots els possibles elements
HTML que permet introduir l’eina en la seva instal·lació per defecte. D’aquesta
manera, l’avaluació d’accessibilitat inclourà el màxim nombre de pautes possible que
s’han de complir sobre la mostra. Aquesta mostra serà exactament igual en contingut
per tots dos CMS. A continuació es mostra una relació de d’aquestes pàgines creades,
els elements HTML que contenen i les pautes WCAG que té associada cada etiqueta:
Presentació: Titulat (<h1>) i text amb paràgrafs (<p>).
Estructura del centre: Titulats (<h1> <h2>), text amb paràgrafs (<p>) i text marcat amb
negreta (<strong>).
Autoritats acadèmiques i equips de govern: : Titulats (<h1> <h2>) i text amb paràgrafs
(<p>).
Mural de la sala d’estudis: Titulats (<h1> <h2>), text amb paràgrafs (<p>), enllaços
d’ancoratge (<a> <a name>), imatges (<img>) i llistes ordenades (<ol> <li>).
Pla d’estudis: Titulat (<h1>) amb format centrat, Taules (<table> <caption> <thead>
<tbody> <th> <td> <tr>) i texts amb diferents formats: negreta, canvi de color de lletra
i canvi de color de fons de lletra (<strong><span style=”color: rgb(255,255,255)”>
<span style="background-color: rgb(255, 255, 0); ">).
Departaments: : Titulats (<h1> <h2>), text amb paràgrafs (<p>), enllaços externs (<a>
<a target=”_blank”>) i llistes desordenades (<ul> <li>).
Matrícula oficial del curs: Titulat (<h1 >), text amb paràgrafs (<p>), enllaços externs
(<a> <a target=”_blank”>) i imatge amb enllaç (<a><img>).
Notícies: Titulat (<h1>), text amb paràgrafs (<p>), enllaços externs (<a> <a
target=”_blank”>) i format emfatitzat de text (<em>).
Contacte: Titulat (<h1>), text amb paràgrafs (<p>), text amb format negreta
(<strong>), adreces (<adress>) i enllaços de correu electrònic (<a href=”mailto:...”>).
Dubtes i suggeriments: Formulari (<label> <input> <select> <option> <textarea>).
Fent una valoració a priori de la mostra de pàgines anterior i donades les etiquetes que
apareixen, les pautes que es veuràn afectades a l’avaluació són les seguents:
Pauta 1.1. Alternatives textuals: Aquest punt pot afectar a les imatges <img> pel
correcte ús dels seus atributs (longdesc, alt i title) i a les etiquetes <label>.
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Pauta 1.3 Adaptable: S’inclouen dins d’aquest punt per marcar el correcte ús de les
capçaleres(<h1>,<h2>,<h3>), llistes(<ul>,<li>), text emfatitzat(<strong>), o text cursiva
(<em>) les taules <table>,
Pauta 1.4 Distingible: Aquest punt pot afectar als paràgrafs <p> o a les imatges <img>
pel seu contrast o pel possible ús de text als mateixos.
Pauta 2.4 Navegable: Per la correcta introducció de la informació referent al propòsit
de l’enllaç (<a>) o el correcte ús de les capçaleres (<h1>,<h2>,etc.)
Pauta 3.3. Assistència en la introducció de dades: Aquest punt inclou els elements de
formulari (<label> <input> <select> <option> <textarea>).

6.2.2 Procés de creació de les pàgines
En aquest punt, l’usuari introdueix les dades necessàries per la creació i manteniment
de continguts del lloc Web. Cada CMS té una metodologia diferent a l’hora d’introduir
continguts i l’usuari ha de rebre la formació necessària per l’ús correcte de la eina.
A continuació es mostren, per a cadascun dels CMS que es tractaran, com es porten a
terme les accions de creació i edició de pàgines i les accions de creació i edició dels
diferents elements que poden contenir les pàgines: enllaços, imatges, taules, llistes,
formularis, així com també es mostra com es crea la pàgina corresponent al mapa del
web.
La importància d’indicar com es realitzen aquestes accions radica en que permeten
incloure el contingut de les pàgines Web esmentades anteriorment i seran la base per
realitzar l’avaluació posterior.
6.2.2.1 OpenCms

6.2.2.1.1 Creació i edició de pàgines
Entrar a l’administració de l’OpenCMS mitjançant l’adreça
http://localhost:8080/opencms_4/ opencms/system/login i validar-se com a
administrador mitjançant el nom d’usuari i la contrasenya. S’obrirà una finestra
emergent com la que mostra la figura 5.
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Figura 5. Entorn d’administració de l’OpenCMS.
Entrar a /sites/default/, clicar sobre Nuevo >> Carpeta Extendida >> Microsite i posar
el nom del lloc, en aquest cas s’anomena “tfc”. Això crea un espai independent al
gestor per introduir-hi les pàgines que es crearan posteriorment. La figura 6 mostra
l’estructura per defecte del microsite.

Figura 6. Estructura per defecte del microsite en OpenCMS.
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La figura anterior ja mostra totes les pàgines creades, alguna té una icona de bandera
al costat del nom de l’arxiu en vermell que indica que hi ha hagut alguna modificació i
encara no s’ha publicat. Si el nom de l’arxiu està en blau vol dir que la pàgina no s’ha
publicat mai.
Per crear les pàgines es fa mitjançant el botó Nuevo ubicat a la part superior de la
finestra. La figura 6 mostra les opcions que es tenen a l’hora de crear una nova pàgina.

Figura 7. Opcions de creació d’una pàgina en OpenCMS.
Bàsicament, les opcions de pàgina que s’han utilitzat han estat:
“Página con texto libre”, per les pàgines que s’han creat amb l’editor d’HTML.
“JSP”, per la creació dinàmica del mapa web.
“Contenido estructurado” pel formulari de dubtes i suggeriments.
Per crear les pàgines de contingut HTML lliure, es selecciona la opció “Página con texto
libre” dins de les opcions mostrades a la figura 7. Seguidament s’introdueix el nom de
l’arxiu de la nova pagina. Per aquest treball, s’ha utilitzat el Template One que ve amb
el OpenCMS, per tant, es selecciona aquesta plantilla, s’introdueix els camps
corresponents a títol, les paraules clau, la descripció de la pàgina i el text de navegació
que serà el que apareixerà al menú generat del web. Es selecciona l’ordre on es vol
que aparegui la pàgina al menú i es prem el botó “Terminar”.
La nova pàgina apareixerà a la llista de pàgines generades mostrades anteriorment a la
Figura 6. Per editar-la, només cal fer clic amb el botó dret del ratolí sobre el nom
d’arxiu i seleccionar la opció “Editar pàgina”. Apareixerà l’editor HTML que mostra la
figura 8.
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Figura 8. Editor d’HTML d’openCMS.

L’editor permet canviar format de text (mida, color o tipus), introduir enllaços,
imatges, taules, caràcters especials, l’alineament del text (esquerra, centrat, dreta i
justificat), insertar llistes (ordenades i desordenades), tabular text i veure el codi font
generat en HTML.
Format i alineament del text. Per editar-lo, es selecciona el text desitjat i es polsa sobre
el botó del format que es vulgui donar al text.

6.2.2.1.2 Enllaços
Per inserir un enllaç, introduir el text corresponent, seleccionar-lo i seguidament fer
clic a un dels botons de què disposa l’editor referent als enllaços:
- Enllaç. Permet introduir un enllaç amb els atributs target, title i href.
- Insertar / editar enllaços. Permet inserir enllaços existents o editar-ne de nous, amb
moltes més opcions, mostrades a la figura 9: url, referència a pàgina o email,
destinació de l’enllaç (finestra nova, la mateixa, primària, pare, finestra emergent o
marc) i altres característiques com identificador, orientació, estil, etc.

Figura 9. Inserció / edició d’enllaços amb OpenCMS.
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- Referència. Insereix el tag <a name> per enllaços dins de seccions de la mateixa
pàgina.
- Inserir / eliminar arxiu: Permet pujar un arxiu i enllaçar-lo directament ficant com a
text de l’enllaç, el nom de l’arxiu.
- Eliminar vincle. Permet eliminar l’enllaç sense eliminar el text.

6.2.2.1.3 Imatges
Fer clic a la icona d’inserir / editar imatge, s’obrirà una finestra emergent que permet
pujar la imatge i seleccionar-la posteriorment, com mostra la figura 10.

Figura 10. Selecció i pujada d’imatges amb OpenCMS.
Per editar els atributs de la imatge, cal fer clic al botó d’edició i omplir els camps que
indica, com el títol, l’espai del marc, l’alineament i la mida de la imatge, tal i com
mostra la figura 11.
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Figura 11. Edició d’imatges amb OpenCMS.

6.2.2.1.2 Taules
Per crear una taula, cal fer clic a la icona de inserir / editar taula. La figura 12 mostra
les propietats inicials que es poden assignar a les taules: nombre de files i columnes,
on anirà la capçalera, mida del contorn, alineació del text, alçada i amplada de les
cel·les, espai interior i exterior de les cel·les, títol i resum.

Figura 12. Inserció i edició de taules amb OpenCMS.
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6.2.2.1.3 Llistes
Per crear una llista s’utilitza l’editor d’HTML, el procediment és el següent:
S’introdueixen els ítems de la llista separats per un salt de línia, es seleccionen els
ítems i seguidament es fa clic al botó insertar/eliminar viñetas o insertar/eliminar
numeración depenent de si es vol una llista amb numeració o sense. La figura 13
mostra com s’introdueix una llista mitjançant l’editor HTML:

Figura 13. Inserció de llistes amb OpenCMS.
6.2.2.1.4 Formularis
Per crear el formulari de contacte de la pàgina de Dubtes i suggeriments, es selecciona
el contingut estructurat de “emailform”. Les figures 14 i 15 mostren els camps a
omplir, es poden introduir tot tipus d’elements de formularis, com els inputs (text,
radio, checkbox), select, textarea, camps hidden, etc. així com les dades del correu que
rebran tant l’emissor com el receptor. També es poden especificar el missatge que
mostrarà la pàgina un cop s’enviï el formulari, així com la pàgina de retorn quan s’hagi
enviat el mateix.
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Figura 14. Camps del formulari corresponents a la pàgina Dubtes i suggeriments.

Figura 15. Camps del formulari corresponents a la pàgina Dubtes i suggeriments.

6.2.2.1.5 Mapa web
Per construir el mapa web, s’ha creat un arxiu en jsp anomenat mapa dins del
directori /system/modules/org.opencms.frontend.templateone/templates/ fent clic a
Nuevo > JSP. Aquest document conté el següent codi:
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<%@ page buffer="none" session="false" import="java.util.*, org.opencms.jsp.*,
org.opencms.frontend.templateone.*, org.opencms.jsp.CmsJspNavBuilder.* " %>
<%
// Crear accio JSP dins l’element
CmsJspActionElement cms = new CmsJspActionElement(pageContext, request, response);

// Llistar totes les pagines / subcarpetes ordenades per la propietat NavPos
java.util.List list = cms.getNavigation().getSiteNavigation("/tfc/",-1);
java.util.Iterator i = list.iterator();
int level= 1;
while (i.hasNext()) {
CmsJspNavElement ne = (CmsJspNavElement)i.next();
level = ne.getNavTreeLevel();
out.println(ne.getResourceName());
}
%>

Seguidament, dins de default/tfc, es crea l’arxiu mapa.html i dins de les propietats >
avançat dins de la casella template, s’introdueix la ruta de la plantilla feta
anteriorment amb jsp:
/system/modules/org.opencms.frontend.templateone/templates/mapa, com mostra
la figura 16.

Figura 16. Assignació del template mapa a la pàgina mapa.html en OpenCMS.
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6.2.2.2 TYPO3
6.2.2.2.1 Creació i edició de pàgines
Per crear el lloc Web a TYPO3, entrar a l’administració mitjançant l’adreça
http://localhost/typo3IP452/typo3/ backend.php i validar-se com a administrador
introduint el nom d’usuari i la contrasenya. La pàgina principal de l’administració es
mostra a la figura 17.

Figura 17. Pàgina principal administració TYPO3.
Per crear l’estructura de pàgines, fer clic a la funció “List” dins del menú lateral
esquerre “WEB” i sobre l’enllaç New TYPO3 site, fer clic amb el botó dret i seleccionar
New. Seguidament a la part dreta de la pàgina es selecciona la ubicació de la nova
pàgina, tal i com mostra la figura 18, i se li assigna un nom al nou lloc Web.
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Figura 18. Creació d’un lloc Web amb TYPO3.
Mitjançant la funció “Functions” del menú “WEB” es poden crear automàtica i
consecutivament totes les pàgines sense haver de validar formularis per cadascuna
d’elles.
Un cop creada l’estructura del lloc, es procedeix a crear el contingut de cadascuna de
les pàgines des del menú esquerre Page, fent clic sobre cadascuna de les pàgines
creades anteriorment i prement la icona “edit” que apareix a la secció dreta de
l’administració.
L’edició de les pàgines està formada per les següents opcions:
1. QuickEdit
Permet editar totes les dades de la nova pàgina en un sol pas.
2. Columns
Porta directament a l’edició de pàgines en format de columnes. Es selecciona la
ubicació de la columna (esquerra, mig, dreta) i s’introdueix el text de la pàgina
mitjançant l’editor HTML.
3. Language
Edició de la versió idiomàtica de la pàgina.
4. Page information
Informació de la pàgina creada, com la data de creació, data de l’últim canvi
realitzat, dades generals, dades d’accès, metadades, comportaments i recursos.
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6.2.2.2.2 Tipus d’elements de contingut de les pàgines
Les pàgines poden contenir els següents elements:
-

Contingut típic de pàgines:
Elements de text normal, text i imatges, imatges alineades en columnes i files
amb un títol, llistes i taules.

-

Elements especials:
Enllaços d’arxius, multimèdia, com per exemple animacions Flash, arxius
d’audio o video, mapa web, HTML i línia divisòria horitzontal.

-

Elements de formulari:
Formulari de correu, formulari de cerca i formulari de validació.

-

Plugins:
Plugin general i sistema de notícies.

Un cop es selecciona el tipus de pàgina a introduir, apareixen noves opcions
corresponents a la selecció feta. Finalment, es guarden els canvis.
Per editar el text de la pàgina, fer clic sobre la pàgina de la qual s’han seleccionat el
tipus i prémer la icona “editar”, com mostra la figura 19.

Figura 19. Edició de pàgines en TYPO3.
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6.2.2.2.3 Enllaços
Per introduir enllaços, s’ha d’introduir el text a l’editor i seguidament fer clic a la icona
de inserir enllaç. Aquesta funcionalitat té les següents opcions:
1. Remove link
Fent clic en aquesta funcionalitat, s’esborra automàticament els tags d’enllaç
del text seleccionat.
2. Page
Permet introduir un enllaç seleccionant una pàgina dins del directori del lloc
web.
3. File
Permet introduir un enllaç seleccionant qualsevol tipus d’arxiu que pertanyi al
lloc web.
4. External URL
Serveix per introduir enllaços que no formen part del lloc web. Si es desitja, es
pot obrir l’enllaç en una finestra emergent, podent indicar les dimensions de la
mateixa.
5. Email
Introdueix enllaç d’email amb l’atribut “mailto:” dins de l’enllaç.

6.2.2.2.4 Imatges
Per inserir una imatge a la nostra pàgina, fer clic sobre la icona d’inserir imatge. TYPO3
mostra vàries opcions:
1. Magic Image
Permet seleccionar la imatge i l’script s’encarrega de convertir automàticament
la imatge a format web i qualsevol ajust posterior que es faci sobre la imatge és
optimitzat automàticament en mida i qualitat.
2. Plain Image
Permet inserir només imatges optimitzades per web en format web (jpg, jpeg,
gif, png) amb unes dimensions màximes de 640x680 píxels.
3. Drag and Drop
Permet arrossegar la imatge directament a l’editor de la finestra.
La figura 20 mostra les diferents opcions esmentades anteriorment:

Figura 20. Opcions en la inserció d’imatges de TYPO3.
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6.2.2.2.5 Taules
L’eina de creació de taules de TYPO3 permet introduir dades com el títol i el resum de
la taula, així com indicar la posició de la capçalera o indicar si es desitja un peu per la
mateixa. El contingut de la taula es pot introduir de dos maneres: mitjançant text amb
separadors tal i com mostra la figura 21 o bé mitjançant l’assistent de taula que es
mostra a la figura 22.

Figura 21. Introducció de dades a la taula mitjançant l’editor de text de TYPO3.

Figura 22. Introducció de dades a la taula amb l’assistent de taula amb TYPO3.
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6.2.2.2.6 Llistes
TYPO3 permet introduir llistes mitjançant el tipus de pàgina “Bullet List”. Només cal
seleccionar aquest tipus de pàgina quan es crea el contingut i introduir els ítems de la
llista separats per salts de línia, tal i com mostra la figura 23.

Figura 23. Introducció de llistes amb TYPO3.
6.2.2.2.7 Formularis
Clic al botó de New record -> Page Content.
A la pestanya General, es selecciona el tipus Form i s’introdueix el títol de la pàgina. A
la secció Form Structure, al costat de la caixa de text es troba un botó anomenat forms
wizard que porta a un formulari on s’introdueixen els diferents elements del formulari,
com mostra la figura 24:
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Figura 24. Procés de creació d’un formulari en TYPO3.
Per cada nou camp a afegir, es fa clic sobre la icona + i s’introdueix el nom de la
etiqueta, el tipus de control i les diferents opcions que permet cada control, per
exemple al camp del tipus text area, es pot introduir el nombre de columnes, nombre
de files i el valor per defecte que mostrarà.
També permet altres configuracions com el nom del botó de submit, activar el mode
HTML pel text del correu, l’assumpte i l’email del destinatari.
6.2.2.2.8 Mapa Web
TYPO3 permet introduir automàticament el mapa Web del lloc mitjançant el menú
WEB -> List ->Nova pàgina i seleccionant el tipus de pàgina Menu/Sitemap, tal i com
mostra la figura 25.
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Figura 25. Procés de creació del mapa Web en TYPO3.
6.2.2.2.9 Mòdul de notícies
L’Introduction Package porta per defecte instal·lat un plugin de notícies. Per introduir
les notícies al lloc Web, cal seguir els següents passos:
Primer es crea la carpeta on s’emmagatzemaran les notícies, dins de WEB -> list, fer
clic al Home del lloc -> Create new record-> Type | folder. Es posa nom a la carpeta, en
aquest cas “news entries”. Dins de la pestanya Appearance, seleccionar la opció news
dins de plugin. Seguidament, activar la carpeta desactivant la casella disable dins de la
pestanya Visibility -> page.
Per crear les categories de les notícies, dins de la nova carpeta creada, fer clic sobre el
botó de “new record” i seleccionar News CATEGORY i posar el nom de la nova
categoria.
Per crear les notícies, dins de la carpeta creada, fer clic sobre el botó de “new record” i
seleccionar News i seleccionar la categoria creada anteriorment.
Per mostrar les notícies, es crea una nova pàgina del tipus estàndard i seguidament es
creen les zones de contingut, mitjançant el botó de “new record” ->page content,
seleccionar el tipus insert plugin i dins de la pestanya plugin seleccionar l’opció
“News”.
A partir d’aquí es poden configurar les característiques d’aquest plugin, com per
exemple , si es desitja una llista de notícies o mostrar notícies al detall.
Per mostrar la llista de notícies d’una categoria concreta, les opcions són:
What to display : Standard LIST view
Category mode: Show items with selected categories (AND)
Finalment, a la pestanya Other settings, en Pages with tt_news records afegir la
carpeta creada anteriorment perquè agafi les notícies que es vagin inserint.
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6.3. Mesures d’accessibilitat emprades
S’han emprat les pautes ATAG 1.0 [ATA01], per avaluar l’accessibilitat del CMS, de la
plantilla (o template) i de l’editor de codi del mateix i WCAG 2.0 per avaluar
l’accessibilitat del contingut web generat.
Les pautes ATAG 1.0 estan pensades per a què els desenvolupadors d’eines d’autor
desenvolupin eines accessibles. D’aquestes eines s’inclouen les següents:
 Programes d’edició específicament dissenyades per a produir contingut Web,
com per exemple, editors HTML i XML de what-you-see-is-what-you-get
(WYSIWYG).
 Programes per a l’administració o publicació de llocs Web, inclosos els gestors de
contingut (CMS), eines que automàticament generen llocs Web de manera
dinàmica des d’una base de dades, eines de conversió instantània i eines de
publicació de llocs Web.
Aquestes pautes contenen 28 punts de verificació que proporcionen informació sobre:
 Producció de contingut accessible que compleixi els estàndards.
 Sol·licitud d’informació a l’autor de contingut sobre accessibilitat.
 Formes de comprovar i corregir el contingut que no és accessible.
 Integració de l’accessibilitat a l’estil, ajuda i documentació.
 Formes de fer l’eina en sí mateixa accessible per a persones amb discapacitat.

Les pautes WCAG 2.0 indiquen com crear un contingut més accessible per un major
nombre de persones amb discapacitat, incloent ceguera i baixa visió, sordesa i
deficiències auditives, d’aprenentatge, limitacions cognitives, limitacions de mobilitat,
deficiències a la parla i combinació de les anteriors. A més, seguir aquestes pautes pot
sovint ajudar a què el contingut Web sigui més usable per a qualsevol tipus d’usuari.

6.4. Resultats
6.4.1. Avaluació de l’accessibilitat dels CMS mitjançant les pautes ATAG 1.0
Les taules 1 i 2 mostren els resultat de l’avaluació de les pautes ATAG 1.0 per ambdós
CMS i per cada error es mostra també una alternativa vàlida o possible solució, que no
té perquè ser la única.
Per cada CMS, la taula està dividida en dos prioritats:
- Prioritat 1 (essencial).
- Prioritat 2 (important).
Pels punts que formen cada prioritat, es marca en verd si es compleix i en vermell si no
es compleix, tant a la instal·lació estàndard com a la instal·lació adaptada. Per
exemple, es marcarà amb vermell la instal·lació adaptada, si no s’han trobat les
adaptacions pertinents per complir la pauta.
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I.E.: Instal·lació Estàndard.
I.A.: Instal·lació Adaptada.

: Compleix
: No compleix
6.4.1.1. Avaluació ATAG 1.0 en OpenCMS
OpenCMS
Pauta ATAG Prioritat 1 (essencial) I.E I.A.
1 Donar suport per a pràctiques
d’autor accessibles.
1.1 Assegurar-se que l’autor pot
Al crear la pàgina HTML es pot editar el codi i
produir contingut accessibles
afegir característiques d’accessibilitat a tots
els elements de la pàgina.
amb el llenguatge de marques
que ofereix la eina.
1.2 Assegurar-se de què la eina
L’editor de contingut s’obre mitjançant
preservi tota la accessibilitat
javascript i el navegador lynx no pot obrir-lo,
durant la autoria, les
per tant, l’ús de l’eina no és accessible. A
transformacions i les
més, està fet amb frames, per tant no es pot
conversions.
navegar mitjançant només el teclat.




Possible solució: Que l’eina no utilitzi ni
javascript ni frames.
2 Generar marcatge estàndard
2.2 Assegurar-se de què l’eina
genera automàticament un
llenguatge de marques vàlid.



El llenguatge generat per l’eina no valida
correctament en W3C: XHTML i CSS. Si es
modifica el template, sí que valida.
D’altra banda, l’editor d’XHTML genera
elements no aconsellats per la W3C:
<br type="_moz">
Possible solució: s’ha modificat el template
perquè validi w3c.

3 Donar suport a la creació de
contingut accessible
3.4 No generar automàticament
les alternatives equivalents
sense confirmació prèvia de
l’autor, menys quan la funció
es conegui amb certesa.



L’eina genera alternatives automàtiques per
les que l’autor pot no conèixer els problemes
d’accessibilitat mitjançant verificació
d’algorismes, com per exemple quan
s’insereix una fitxer, l’eina afegeix
automàticament l’atribut title buit.
Possible solució: Aquest és un error que ve
donat pel FCK editor, per tant s’han de fer
modificacions al codi de l’eina perquè no
afegeixi un atribut title si no s’hi introdueix
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text.
6 Promoure l’accessibilitat en
l’ajuda i documentació.
6.1 Documentar totes les
característiques que
promoguin la producció de
contingut accessible.

7 Assegurar que l’eina d’autor és
accessible per autors amb
discapacitat.
7.2 Permetre que l’autor canviï la
presentació d’edició sense
afectar el document de
marques.
7.3 Permetre a l’autor editar totes
les propietats de cada element
i objecte d’una forma
accessible.



En la instal·lació estàndard no apareixen
referències d’accessibilitat.
Possible solució: Caldria fer un mòdul de
documentació sobre accessibilitat per l’eina
d’administració.



Es permet la vista de codi HTML i també es
permet canviar les fonts, colors, mida, etc
dins del contingut.



No és possible editar tots els elements de
forma accessible, perquè està fet amb
frames i no es pot accedir a tots els elements
mitjançant el teclat.



Possible solució: Desenvolupar l’eina sense
l’ús de frames.
No es pot navegar mitjançant només el
teclat, ja que està fet amb frames.

7.4 Assegurar-se de què la vista
d’edició permeti la navegació
mitjançant la estructura del
document d’una forma
Possible solució: Desenvolupar l’eina sense
accessible.
l’ús de frames.
Pauta ATAG Prioritat 2 (important) I.E I.A.
2 Generar marcatge estàndard
2.1 Utilitzar les últimes versions de
Utilitza els tags <i> i <b> enlloc de <em> i
les recomanacions del W3C
<strong> que és el tag acceptat pel W3C.
quan estiguin disponibles i
siguin adequats.
Possible solució: Instal·lació del mòdul
HTMLcleaner que permet substituir els tags
automàticament.
4 Proporcionar mitjans per
verificar i corregir contingut
accessible
4.3 Permetre que l’autor preservi
L’usuari pot introduir marques no
de marques no reconegudes
reconegudes mitjançant el FCKeditor i
per l’eina.
l’edició de templates.
5 Integrar les solucions
d’accessibilitat en la interfície
d’usari.
5.1 Assegurar-se de què les
No existeix cap mòdul d’accessibilitat
pràctiques autoritzades
d’OpenCMS i la instal·lació base no té
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accessibles són integrades dins
del conjunt d’aspecte i de
l’eina.
5.2 Assegurar-se de què les
pràctiques d’autor accessibles
es recolzen sobre el Web
Content Accessibility
Guidellines 1.0.
6 Promoure l’accessibilitat en
l’ajuda i documentacio.
6.2 Assegurar-se de què la creació
de continguts accessibles és
una extensió natural integrada
en la documentació, incloent
exemples.
7 Assegurar-se que l’eina d’autor
és accessible per autors amb
discapacitat.
7.5 Habilitar l’edició de
l’estructura del document en
un mode accessible.
7.6 Permetre que l’autor pugui
buscar entre les vistes
d’edició.

elements d’accessibilitat.



Utilitza javascript i frames, per tant a priori ja
no compleix les WCAG 1.0.



En la documentació d’OpenCMS no apareix
informació dels elements que compleixen les
WCAG.



L’eina permet visualitzar el contingut amb
estructura d’arbre, per tant aquest punt és
accessible.
L’eina permet fer cerques de pàgines pels
criteris de contingut, títol, paraula clau,
descripció i meta.



Taula 1. Avaluació ATAG 1.0 en OpenCMS.

6.4.1.2. Avaluació ATAG 1.0 en TYPO3
TYPO3
Pauta ATAG Prioritat 1 (essencial) I.E
1 Donar suport per a pràctiques
d’autor accessibles.
1.1 Assegurar-se que l’autor pot
produir contingut accessibles
amb el llenguatge de marques
que ofereix la eina.
1.2 Assegurar-se de què la eina
preservi tota la accessibilitat
durant la autoria, les
transformacions i les
conversions.

I.A.

 

En una pàgina es pot afegir molta
informació addicional com per exemple
metadades.

 

L’editor de contingut funciona amb
Javascript. Si s’accedeix a l’administració
mitjançant el navegador de text Lynx,
aquest mostra un missatge d’error:
Uncaught TYPO3 Exception
Browser Error: Your browser version looks
incompatible with this TYPO3 version!
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Possible solució:
Desenvolupar l’eina d’administració sense
Javascript.
2 Generar marcatge estàndard
2.2 Assegurar-se de què l’eina
genera automàticament un
llenguatge de marques vàlid.

 

L’eina genera alguns errors en el llenguatge
de marques que es poden rectificar
modificant la plantilla.
Possible solució:
Modificar l’arxiu template.html i fer les
rectificacions pertinents com per exemple,
tancar els tags que no esta tancats.

3 Donar suport a la creació de
contingut accessible
3.4 No generar automàticament
les alternatives equivalents
sense confirmació prèvia de
l’autor, menys quan la funció
es conegui amb certesa.

6 Promoure l’accessibilitat en
l’ajuda i documentació.
6.1 Documentar totes les
característiques que
promoguin la producció de
contingut accessible.

7 Assegurar que l’eina d’autor
és accessible per autors amb
discapacitat.
7.2 Permetre que l’autor canviï la
presentació d’edició sense
afectar el document de
marques.
7.3 Permetre a l’autor editar
totes les propietats de cada
element i objecte d’una
forma accessible.

 

L’eina genera l’atribut Alt buit a la inserció
d’imatges, això dificulta el procés de
detecció d’errors amb eines automàtiques.
Possible solució:
Modificar l’editor HTML perquè no generi
aquest atribut quan l’usuari no hi introdueix
text.

 

En la instal·lació estàndard no apareixen
referències d’accessibilitat.
Possible solució:
Desenvolupar un mòdul d’ajuda per la
creació de llocs accessibles amb TYPO3.

 
 

Permet la vista de codi HTML, així com es
poden canviar les fonts, colors, mida, etc.
dins del contingut.
provar amb el jaws
Es pot accedir a tots els elements
mitjançant el teclat, però no es veu el
cursor sobre els enllaços seleccionats, de
manera que dificulta la navegació amb el
teclat.
Possible solució: Afegir a la propietat
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7.4 Assegurar-se de què la vista
d’edició permeti la navegació
mitjançant la estructura del
document d’una forma
accessible.
Pauta ATAG Prioritat 2
(important)
2 Generar marcatge estàndard
2.1 Utilitzar les últimes versions
de les recomanacions del
W3C quan estiguin
disponibles i siguin adequats.

 

I.E

active/focus dels enllaços l’atribut dotted
border a la css de l’administració.
La navegació per la vista d’edició es pot fer
mitjançant el teclat.
Es pot editar la pàgina mitjançant un
“esquema”.

I.A.

 

Utilitza els tags <i> i <b> enlloc de <em> i
<strong> que són els acceptats pel W3C.
Possible solució:
Es pot modificar aquest comportament,
activant el mapeig dels dos tags a l’edició
del Template:
WEB ->Template -> carpeta
System_configuration. Seleccionar
info/modify del desplegable i seleccionar
lib.parseFunc_RTE del desplegable
Template information.
A dins de Setup, introduir el següent codi
dins de la classe lib.parseFunc_RTE:
nonTypoTagStdWrap.HTMLparser {
tags.b.remap = strong
tags.i.remap = em
}

4 Proporcionar mitjans per
verificar i corregir contingut
accessible
4.3 Permetre que l’autor preservi
de marques no reconegudes
per l’eina.
5 Integrar les solucions
d’accessibilitat en la interfície
d’usari.
5.1 Assegurar-se de què les
pràctiques autoritzades
accessibles són integrades
dins del conjunt d’aspecte i
de l’eina.

 

L’usuari pot introduir marques no
reconegudes per l’eina creant les pàgines
del tipus Plain HTML.

 

Existeixen certs aspectes marcats
d’accessibilitat dins del gestor, com per
exemple a l’hora d’inserir una imatge
mostra un apartat dedicat a tags
d’accessibilitat (alt, longdesc, title), però
aquestes pràctiques no estan en tota
l’administració.
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5.2 Assegurar-se de què les
pràctiques d’autor accessibles
es recolzen sobre el Web
Content Accessibility
Guidellines 1.0.
6 Promoure l’accessibilitat en
l’ajuda i documentacio.
6.2 Assegurar-se de què la
creació de continguts
accessibles és una extensió
natural integrada en la
documentació, incloent
exemples.
7 Assegurar-se que l’eina
d’autor és accessible per
autors amb discapacitat.
7.5 Habilitar l’edició de
l’estructura del document en
un mode accessible.
7.6 Permetre que l’autor pugui
buscar entre les vistes
d’edició.

 

Possible solució:
Desenvolupar un mòdul d’accessibilitat per
l’administració.
Utilitza javascript, si el navegador té
desactivat el Javascript no mostra res.
Possible solució:
Desenvolupar l’eina sense l’ús de Javascript.

 

En la documentació de TYPO3 no apareix
informació dels elements que compleixen
les WCAG.
Possible solució:
Creació d’un document dins de l’eina per
fer continguts accessibles.

 
 

L’eina no permet visualitzar el contingut
com un arbre, però sí dividit en parts ben
organitzades.
L’eina de cerca funciona correctament pels
criteris de pàgines o continguts.

Taula 2. Avaluació ATAG 1.0 en TYPO3

6.4.2. Avaluació d’accessibilitat de la mostra de pàgines
La taula 3 i 4 mostren per cada pàgina el nombre de criteris de comprovació que no es
compleixen a la instal·lació estàndard. Cal recordar que l’estudi es realitza fins al nivell
d’accessibilitat AA, per tant el nombre de criteris en total és de 38.
Per cada criteri de comprovació que no es compleix, s’indica el causant de l’error entre
parèntesis.
Resum de l’avaluació d’accessibilitat d’OpenCMS
Criteris que no es compleixen a la
Pàgina (Nombre d’errors)
instal·lació estàndard
Presentació (6)
1.3.1 Informació i les seves relacions.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
3.1.1 Idioma de la pàgina
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Template.
Template.
Template.
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3.3.2 Etiquetes o instruccions
4.4.1 Anàlisi.
Estructura del centre (6)

Autoritats acadèmiques i
òrgans de govern (6)

Mural de la Sala d’Estudis
(6)

Pla d’estudis Llicenciatura
de Medicina (6)

Departaments (6)

Matrícula oficial del curs

1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
3.1.1 Idioma de la pàgina
3.3.2 Etiquetes o instruccions
4.4.1 Anàlisi.
3.1.1 Idioma de la pàgina
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
3.3.2 Etiquetes o instruccions
1.3.1 Informació i les seves relacions.
2.4.5 Múltiples vies.
4.4.1 Anàlisi.
3.1.1 Idioma de la pàgina
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
3.3.2 Etiquetes o instruccions
1.3.1 Informació i les seves relacions.
2.4.5 Múltiples vies.
4.4.1 Anàlisi.
1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
3.1.1 Idioma de la pàgina
3.3.2 Etiquetes o instruccions
4.4.1 Anàlisi.
3.1.1 Idioma de la pàgina
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
3.3.2 Etiquetes o instruccions
1.3.1 Informació i les seves relacions.
2.4.5 Múltiples vies.
4.4.1 Anàlisi.
3.1.1 Idioma de la pàgina
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Template i Editor
HTML.
Template.
Editor HTML.
Template.
Template.
Template.
Template.
Template i Editor
HTML.
Template.
Template.
Template.
Template.
Template.
Template i Editor
HTML.
Template.
Template.
Template.
Template.
Template.
Template i Editor
HTML.
Template.
Editor HTML.
Template.
Template.
Template.
Template.
Template i Editor
HTML.
Template.
Template.
Template.
Template.
Template.
Template i Editor
HTML.
Template.
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2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
3.3.2 Etiquetes o instruccions
1.3.1 Informació i les seves relacions.
2.4.5 Múltiples vies.
4.4.1 Anàlisi.

(6)

Notícies (7)

3.1.1 Idioma de la pàgina
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
3.3.2 Etiquetes o instruccions
1.3.1 Informació i les seves relacions.
2.4.5 Múltiples vies.
1.4.4 Mida del text
4.4.1 Anàlisi.

Contacte (6)

1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
3.1.1 Idioma de la pàgina
3.3.2 Etiquetes o instruccions
4.4.1 Anàlisi.

Dubtes i suggeriments (8)

1.3.1 Informació i les seves relacions.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
3.1.1 Idioma de la pàgina
3.3.2 Etiquetes o instruccions
4.4.1 Anàlisi.

Template.
Template.
Template.
Template.
Template i Editor
HTML.
Template.
Template.
Template.
Template.
Template.
Editor HTML.
Template i Editor
HTML.
Template.
Editor HTML.
Template.
Template.
Template.
Template.
Template i Editor
HTML.
Template i CMS.
Template.

Template.
Template.
Template i CMS.
Template i Editor
HTML.
Taula 3. Resum de l’avaluació d’accessibilitat d’OpenCMS.
Resum de l’avaluació d’accessibilitat de TYPO3
Criteris que no es compleixen a la
Pàgina (Nombre d’errors)
instal·lació estàndard
Presentació (8)
1.1.1 Contingut no textual.
1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
2.4.6 Capçaleres i etiquetes.
3.3.2 Etiquetes o instruccions.
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Usuari.
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4.4.1 Anàlisi.
Estructura del centre (8)

1.1.1 Contingut no textual.
1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
2.4.6 Capçaleres i etiquetes.
3.3.2 Etiquetes o instruccions.
4.4.1 Anàlisi.

Autoritats acadèmiques i
òrgans de govern (8)

1.1.1 Contingut no textual.
1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
2.4.6 Capçaleres i etiquetes.
3.3.2 Etiquetes o instruccions.
4.4.1 Anàlisi.

Mural de la Sala d’Estudis
(8)

1.1.1 Contingut no textual.
1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
2.4.6 Capçaleres i etiquetes.
3.3.2 Etiquetes o instruccions.
4.4.1 Anàlisi.

Pla d’estudis Llicenciatura
de Medicina (8)

1.1.1 Contingut no textual.
1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
2.4.6 Capçaleres i etiquetes.
3.3.2 Etiquetes o instruccions.
4.4.1 Anàlisi.

Departaments (8)

1.1.1 Contingut no textual.
1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
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Template.
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Template.
Editor HTML.
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context).
2.4.5 Múltiples vies.
2.4.6 Capçaleres i etiquetes.
3.3.2 Etiquetes o instruccions.
4.4.1 Anàlisi.
Matrícula oficial del curs
(8)

1.1.1 Contingut no textual.
1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
2.4.6 Capçaleres i etiquetes.
3.3.2 Etiquetes o instruccions.
4.4.1 Anàlisi.

Notícies (7)

1.1.1 Contingut no textual.
1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
2.4.6 Capçaleres i etiquetes.
3.3.2 Etiquetes o instruccions.
4.4.1 Anàlisi.

Contacte (9)

1.1.1 Contingut no textual.
1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text.
2.1.1 Teclat.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
2.4.6 Capçaleres i etiquetes.
3.3.2 Etiquetes o instruccions.
4.4.1 Anàlisi.

Dubtes i suggeriments (9)

1.1.1 Contingut no textual.
1.3.1 Informació i les seves relacions.
1.4.4 Mida del text.
2.1.1 Teclat.
2.4.4 Propòsit de l’enllaç (al seu
context).
2.4.5 Múltiples vies.
2.4.6 Capçaleres i etiquetes.
3.3.2 Etiquetes o instruccions.
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Template.
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Template i CMS.
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4.4.1 Anàlisi.

Template i Editor
HTML.

Taula 4. Resum de l’avaluació d’accessibilitat de TYPO3.
Les dades de les taules anterior s’han obtingut gràcies a l’avaluació de les pàgines dels
dos CMS que es mostren a continuació a les taules 5 i 6. Fent un anàlisi ràpid
d’aquestes dades, es pot apreciar que la majoria d’errors vénen donats per la plantilla
en ambdós CMS i en pocs casos, l’error és provocat per l’editor HTML seguidament del
desenvolupament del propi gestor de continguts.
6.4.2.1. Avaluació WCAG.0 en OpenCMS
Dins dels errors d’accessibilitat, a part de les possibles solucions, que donen una
alternativa vàlida pels entorns analitzats, però que no tenen perquè ser les úniques,
també s’esmenten pautes que poden no ser accessibles, degut a què la informació és
introduïda per l’usuari i aquest pot no tenir en compte si està introduint contingut
accessible o no, perquè no hi ha cap mecanisme que ho controli. Aquestes pautes
porten el text ”advertència” enlloc de “possible solució”, al possible error.
Els errors causats per la plantilla no es repeteixen al llarg de l’avaluació de les diferents
pàgines, ja que es dóna igualment i d’aquesta manera no cal repetir-lo en totes.

OpenCMS
1. PRESENTACIÓ

URL

http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/presentacio.ht
ml

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El document té un
codi de llenguatge
que no és vàlid.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.1: Llegible.
Secció 3.3.1:

Línia 2, Columna 1:
<html lang="en"><head>
Possible solució:
Afegir les dues o tres lletres vàlides de codi de llenguatge a
l’atribut “lang” definides a l’especificació ISO 639.
system/org.opencms.frontend.templateone/templates/main.js
p
substituint les línies 35, 106 i 176 el codi:
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Idioma de la
pàgina.

Causant de l’error:
Template.

<html lang="<%= cms.getRequestContext().getLocale() %>">
pel codi següent:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<%=
cms.getRequestContext().getLocale() %>" lang="<%=
cms.getRequestContext().getLocale() %>">

Error:
L’enllaç no conté
text.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Template.

Línia 34, Columna 36:
<a name="top"></a>

Error:
El label està buit.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.2:
Etiquetes o
instruccions.
Causant de l’error:
Template.

Línia 60, Columna 46:
<input gtbfieldid="1" class="search" name="query2"
type="text">

Error:
L’element ‘input’
del tipus ‘text’ no
conté text a
l’element ‘label’.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:

Línia 60, Columna 46:
<input gtbfieldid="1" class="search" name="query2"
type="text">

Possible solució:
Afegir text a l’element o a l’atribut ‘title’ del tag ‘a’:
system/org.opencms.frontend.templateone/templates/main.js
p
Línia 73: Substituir el codi: <a name="top"></a> per <a
name="top" title="Anar a l’inici de la pàgina">
Línia 60, Columna 46:
<input gtbfieldid="1" class="search" name="query2"
type="text">

Possible solució:
Afegir un label associat amb el text corresponent.
system/org.opencms.frontend.templateone/elements/head_lin
ks.html
Cal a la línia 33, substituir el codi:
<input type="text" name="query2" class="search" style="width:
350px" value="<%=
CmsStringUtil.escapeHtml(search.getQuery()) %>" />
pel següent:
<label for="query2">Introdueix la paraula a cercar:
</label><input gtbfieldid="1" class="search" id="query2"
name="query2" type="text">

Possible solució:
Afegir un element “label” associat al control “input” del
formulari per identificar-lo.
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Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Template.
Error:
El text de l’enllaç
no té significat
fora de context.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari.

Línia 42, Columna 49:
<a class="linkshead"
href="http://localhost:8080/opencms_4/opencms/"
target="_self">START PAGE</a>
Línia 44, Columna 57:
<a class="linkshead" href="http://www.alkacon.com/"
target="_blank">ALKACON SOFTWARE GMBH</a>
Línia 46, Columna 67:
<a class="linkshead" href="http://www.opencms.org/"
target="_blank">OPENCMS.ORG</a>
Línia 48, Columna 44:
<a class="linkshead"
href="http://www.opencms.org/opencms/en/support/referenc
es/index.html" target="_blank">REFERENCE SITES</a>
Línia 50, Columna 84:
<a class="linkshead"
href="http://www.opencms.org/opencms/en/support/solution
_providers/index.html" target="_blank">SOLUTION
PROVIDERS</a>
Línia 68, Columna 1:
<a class="navtop"
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/"
title="HOME" target="_self">HOME</a>
Línia 76, Columna 27:
<a class="navleftactive"
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/presenta
cio.html" title="Presentació">Presentació</a>
Línia 79, Columna 21:
<a class="navleft"
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/estructur
a_centre.html" title="Estructura del centre">Estructura del
centre</a>
Línia 82, Columna 21:
<a class="navleft"
href="http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/autoritat
s.html" title="Autoritats acadèmiques i òrgans de
govern">Autoritats acadèmiques i òrgans de govern</a>
Línia 86, Columna 21:
<a class="navleft"
href="http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/mural_sa
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la_estudis.html" title="Mural Sala d'Estudis">Mural Sala
d'Estudis</a>
Línia 89, Columna 21:
<a class="navleft"
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/pe_medi
cina.html" title="Pla d'estudis Llicenciatura de Medicina">Pla
d'estudis Llicenciatura de Medicina</a>
Línia 93, Columna 21:
<a class="navleft"
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/departa
ments.html" title="Departaments">Departaments</a>
Línia 96, Columna 21:
<a class="navleft"
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/matricul
a.html" title="Matrícula oficial del curs">Matrícula oficial del
curs</a>
Línia 99, Columna 21:
<a class="navleft"
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/noticies.
html" title="Notícies">Notícies</a>
Línia 102, Columna 21:
<a class="navleft"
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/contacte.
html" title="Contacte">Contacte</a>
Línia 105, Columna 21:
<a class="navleft"
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/suggerim
ents.html" title="Dubtes i suggeriments">Dubtes i
suggeriments</a>
Línia 135, Columna 2:
<a class="linksheadfoot" href="#top" title="Top of page">Top
of page</a>
Línia 137, Columna 4:
<a class="linksheadfoot"
href="javascript:openRecommendForm('/opencms_5/opencms
/system/modules/org.opencms.frontend.templateone/pages/r
ecommend.html',%20'/tfc/presentacio.html',%20'en',%20'/sites
/default');" title="Recommend page">Recommend page</a>
Línia 140, Columna 4:
<a class="linksheadfoot" href="javascript:openPrintVersion();"
title="Print version">Print version</a>
Línia 142, Columna 4:
<a class="linksheadfoot"
href="javascript:openLetterForm('/opencms_5/opencms/syste
m/modules/org.opencms.frontend.templateone/pages/letter.h
tml',%20'/tfc/presentacio.html',%20'en',%20'/sites/default');"
title="Contact">Contact</a>
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Línia 146, Columna 4:
<a class="linksheadfoot" title="Classic Version"
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/presenta
cio.html?accessible=false">Classic Version</a>
Línia 149, Columna 4:
<a class="linksheadfoot" title="Imprint" id="imprintlink"
href="#"
onclick="javascript:openImprint('/opencms_5/opencms/system
/modules/org.opencms.frontend.templateone/pages/imprint.h
tml', '/tfc/presentacio.html', 'en', '/sites/default');">Imprint</a>

Error:
El títol descriu el
document

WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2:
Titulat de les
pàgines.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
L’script de la
interfície d’usuari
pot ser no
accessible.

Advertència:
Cal tenir en compte que els enllaços en anglès venen donats per
la plantilla i els restants són inserits per l’usuari, de manera que
és aquest qui s’ha d’encarregar de què aquests enllaços tinguin
sentit fora de context.
Línia 5, Columna 4:
<title>Presentació</title>
Advertència:
El títol descriu correctament la pàgina però, al ser introduït per
l’usuari, depèn d’ell que aquest text descrigui correctament el
document.

Línia 30, Columna 4:
<script src="presentacio_files/page.js"
type="text/javascript"></script>
Aquest script té funcions que obren finestres emergents. No
seria accessible si mostressin informació útil per l’usuari ja que
si, per exemple, aquest té deshabilitat el Javascript del
navegador o bé fa anar un navegador de text, no pot disposar
d’aquesta informació.
A continuació es revisen les funcions del document page.js,:
- function parseSearchQuerya(theForm, message)
Aquesta funció retorna un missatge a l’usuari en cas que
introdueixi menys de 3 caràcters a la cerca. Pot resultar útil
aquesta informació, però si no s’hi pot accedir, la web mostra
una pàgina amb un missatge de “No s’ha trobat cap
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coincidència”, per tant no interfereix a la navegació.
- function openPrintVersion()
Obre una finestra emergent amb la pàgina en format
d’impressió i on s’obre un pop up amb una petició per acceptar
l’ordre d’impressió en paper. Si no es té javascript activat, no es
pot imprimir aquesta versió d’impressió de la pàgina. S’hauria
de ficar un enllaç alternatiu a la versió d’impressió.
- function openImprint(imprintUri, pageUri, theLocale, site)
Obre una finestra emergent amb informació de la pàgina, si el
javascript no està activat, aquesta pàgina s’obre en una finestra
nova, però no s’obre la finestra emergent que permet acceptar
l’impressió.
- function openLetterForm(letterUri, pageUri, theLocale, site)
Obre en una finestra emergent un formulari de contacte.
- function openRecommendedForm(letterUri, pageUri,
theLocale, site)
Causant de l’error: Obre en una finestra emergent un formulari de recomanació del
Template.
web.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.1: Accessible
mitjançant el
teclat. Secció
2.1.1: teclat.

Línia 31, Columna 4:
<script src="presentacio_files/menu_over.js"
type="text/javascript"></script>
El web no utilitza aquest javascript pels menús, utilitza css que
ja són accessibles.
Línia 154, Columna 2:
<script type="text/javascript">
var imprintNode =
document.getElementById("imprintlink");imprintNode.setAttrib
ute("href", "#");
imprintNode.removeAttribute("target");
</script>
Assigna els atributs de l’enllaç amb identificador “imprintlink”,
de manera que si no està activat el javascript, obre una nova
finestra amb la pàgina per imprimir. La pàgina a la que porta,
obre automàticament una finestra emergent per validar la
impressió. En tot cas, sempre es pot imprimir aquesta versió de
la pàgina mitjançant el menú Arxiu->imprimir del navegador on
s’obté el mateix resultat que amb la finestra emergent, per tant
no interfereix a la navegació del web.
Error:
Advertència:
Mantenir el mateix Per tot element del web que es repeteix, com el menú o la
ordre relatiu per
capçalera, està garantit que apareixerà al mateix lloc, d’aquesta
tots els elements
tasca s’encarrega la plantilla d’OpenCMS. El que no pot
que es repeteixin
controlar, és que l’usuari introdueixi pàgines amb informació
al llarg del web.
repetida i ubicada en diferents llocs al llarg del web.
WCAG 2.0 (AA):
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Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.2:
Predictible. Secció
3.2.3: Navegació
consistent.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
Falta mapa web.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.5:
Múltiples vies.
Causant de l’error:
Template.
Error:
Els grups
d’enllaços amb un
propòsit comú no
estan marcats.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.1: Evitar
blocs.
Causant de l’error:
Template.
Error:
L’etiqueta ‘label’
pot no descriure el
control associat.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.2:
Etiquetes o
instruccions.
Causant de l’error:
Template.

Possible solució:
El web careix d’un mapa web fet per defecte amb la plantilla.
Com a Possible solució es crea l’arxiu mapa.jsp dins de la
carpeta:
system/org.opencms.frontend.templateone/templates/ que
genera un mapa del lloc web automàticament, mostrant els
enllaços als apartats creats.

Advertència:
Aquesta advertència és aplicable ja que la pàgina conté un grup
d’enllaços que es refereixen a un mateix grup, el menú. Es
compleix ja que aquests estan agrupats mitjançant els tags de
llistes (ul i li).
D’altra banda, el fet de què no hi hagi un enllaç de “salt al
contingut”, no importa ja que la pàgina té una estructura de
capçaleres adequada i per tant, es pot considerar suficient.

Línia 54, Columna 2:
<input name="action" value="search" type="hidden">
Línia 55, Columna 2:
<input name="uri" value="/tfc/presentacio.html"
type="hidden">
Línia 56, Columna 2:
<input name="__locale" value="en" type="hidden">
Línia 57, Columna 2:
<input name="query" value="" type="hidden">
Línia 58, Columna 2:
<input name="page" value="1" type="hidden">
Línia 59, Columna 2:
<input name="index" value="OnLínia project EN (VFS)"
type="hidden">
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Línia 62, Columna 8:
<input name="startsearch" value="Search" class="formbutton"
type="submit">
Advertència:
Aquesta advertència és aplicable perquè no troba una etiqueta
associada als camps d’entrada de dades, però en aquest cas no
és necessària la l’aparició d’etiquetes ja que aquests camps son
ocults i per tant l’usuari no ha d’accedir a aquests controls, de
manera que no necessiten una etiqueta associada.
Error:
L’element label de
l’input de tipus
text, no està
posicionat a prop
del control.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Template.
Error:
La capçalera h1
podria ser
utilitzada per
destacar un text.

Línia 60, Columna 46:
<input gtbfieldid="1" class="search" name="query2"
type="text">
Possible solució:
Afegir un label associat al control input.

Línia 111, Columna 3:
<h1>Presentació</h1>
Advertència:
En aquest cas, la capçalera s’utilitza correctament, però depèn
de l’usuari que s’introdueixi correctament per aquesta finalitat.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
Possible solució:
Existeixen errors
S’han procedit a la rectificació d’errors procedents del template
HTML/XHTML.
per la validació d’HTML (tags no tancats adequadament).
WCAG 2.0 (AA):
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Principi 4: Robust.
Pauta 4.1:
Compatible. Secció
4.1.1: Anàlisi.
Causant de l’error:
Template.
2. ESTRUCTURA DEL CENTRE

URL

http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/estructura_centre.html

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El títol descriu el
document.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2:
Titulat de les
pàgines
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
Mantenir el mateix
ordre relatiu per
tots els elements
que es repeteixin
al llarg del web.

Línia 5, Columna 4:
<title>Estructura del centre</title>
Advertència:
El títol descriu correctament la pàgina però, al ser introduït per
l’usuari, depèn d’ell que aquest text descrigui correctament el
document.

Advertència:
Per tot element del web que es repeteix, com el menú o la
capçalera, està garantit que apareixerà al mateix lloc, d’aquesta
tasca s’encarrega la plantilla d’OpenCMS. El que no pot
controlar, és que l’usuari introdueixi pàgines amb informació
repetida i ubicada en diferents llocs al llarg del web.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
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Pauta 3.2:
Predictible. Secció
3.2.3: Navegació
consistent.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La capçalera h1
podria ser
utilitzada per
destacar un text.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La capçalera h2
podria ser
utilitzada per
destacar un text.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.

Línia 69, Columna 3:
<h1>Estructura del centre</h1>
Advertència:
En aquest cas, la capçalera h1 s’utilitza correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament per aquesta
finalitat.

Línia 70, Columna 1:
<h2>Edificis</h2>
Advertència:
En aquest cas, la capçalera h2 s’utilitza correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixi adequadament per aquesta
finalitat.

Causant de l’error:
Usuari.
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3. AUTORITATS ACADÈMIQUES I ÒRGANS DE GOVERN

URL

http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/autoritats.html

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El títol descriu el
document.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2:
Titulat de les
pàgines.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
Mantenir el mateix
ordre relatiu per
tots els elements
que es repeteixin
al llarg del web.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.2:
Predictible. Secció
3.2.3: Navegació

Línia 5, Columna 4:
<title>Autoritats acadèmiques i òrgans de govern</title>
Advertència:
El títol descriu correctament la pàgina però, al ser introduït per
l’usuari, depèn d’ell que aquest text descrigui correctament el
document.

Advertència:
Per tot element del web que es repeteix, com el menú o la
capçalera, està garantit que apareixerà al mateix lloc, d’aquesta
tasca s’encarrega la plantilla d’OpenCMS. El que no pot
controlar, és que l’usuari introdueixi pàgines amb informació
repetida i ubicada en diferents llocs al llarg del web.
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consistent.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La capçalera h1
podria ser
utilitzada per
destacar un text.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La capçalera h2
podria ser
utilitzada per
destacar un text.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.

Línia 113, Columna 3:
<h1> Autoritats acadèmiques i òrgans de govern </h1>
Advertència:
En aquest cas, la capçalera h1 s’utilitza correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament per aquesta
finalitat.

Línia 114, Columna 1:
<h2>Equip Deganal</h2>
Línia 119, Columna 1:
<h2>Equip de Govern</h2>
Línia 128, Columna 1:
<h2>Consell de Direcció</h2>

Advertència:
En aquest cas, les capçaleres h2 s’utilitzen correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixin adequadament per aquesta
finalitat.

Causant de l’error:
Usuari.
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5. MURAL DE LA SALA D’ESTUDIS

URL

http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/mural_sala_est
udis.html

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El títol descriu el
document.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2:
Titulat de les
pàgines.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
Mantenir el mateix
ordre relatiu per
tots els elements
que es repeteixin
al llarg del web.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:

Línia 5, Columna 4:
<title>Mural Sala d'Estudis</title>

Advertència:
El títol descriu correctament la pàgina però, al ser introduït per
l’usuari, depèn d’ell que aquest text descrigui correctament el
document.

Advertència:
Per tot element del web que es repeteix, com el menú o la
capçalera, està garantit que apareixerà al mateix lloc, d’aquesta
tasca s’encarrega la plantilla d’OpenCMS. El que no pot
controlar, és que l’usuari introdueixi pàgines amb informació
repetida i ubicada en diferents llocs al llarg del web.
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Comprensible.
Pauta 3.2:
Predictible. Secció
3.2.3: Navegació
consistent.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La capçalera h1
podria ser
utilitzada per
destacar un text.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
El text pot no
identificar la
destinació de
l’enllaç.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari.

Línia 111, Columna 3:
<h1>Murals al Campus de Ciències de la Salut de la Udl</h1>

Advertència:
En aquest cas, la capçalera h1 s’utilitza correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament per aquesta
finalitat.

Línia 118, Columna 4:
<a target="_self" href="#tematica">La temàtica: Al voltant de la
història de la medicina.</a>
Línia 120, Columna 1:
<a href="#proces">El procés de creació: Un debat obert, un
procés interactiu.</a>
Línia 122, Columna 1:
<a href="#procediment">El procediment: Pintura al fresc.</a>
Línia 209, Columna 1:
<a href="#artista">L'artista.</a>

Advertència:
En aquest cas, els enllaços tenen textes que els identifiquen
correctament, però depèn de l’usuari que s’introdueixin
adequadament per aquesta finalitat.
Error:
El text de l’atribut
Alt no està buit i la
imatge pot ser
decorativa.
WCAG 2.0 (AA):

Línia 170, Columna 4:
<img alt="mural1" id="iimg_33445012"
src="mural_sala_estudis_files/mural1.jpg" align="left" height=
...
Línia 193, Columna 1:
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Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.1: Alternatives
textuals. Secció
1.1.1: Contingut
no textual.
Causant de l’error:
Usuari.

<img alt="mural2" id="iimg_578895991"
src="mural_sala_estudis_files/mural2.jpg" align="right" heigh ...
Línia 210, Columna 1:
<img alt="mural4" id="iimg_586565183"
src="mural_sala_estudis_files/mural4.jpg" align="left" height ...

Advertència:
Depèn de l’usuari que s’introdueixi una descripció a l’atribut alt
de la imatge, ja que aquestes no són purament decoratives.
Error:
El text alternatiu
no transmet la
mateixa
informació que la
imatge.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.1: Alternatives
textuals. Secció
1.1.1: Contingut
no textual.
Causant de l’error:
Usuari.

Línia 170, Columna 4:
<img alt="mural1" id="iimg_33445012"
src="mural_sala_estudis_files/mural1.jpg" align="left" height=
...

Error:
La imatge es
referida pels
colors.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.4: Distingible.
Secció 1.4.1: Ús
del color.
Causant de l’error:
Usuari.

Línia 170, Columna 4:
<img alt="mural1" id="iimg_33445012"
src="mural_sala_estudis_files/mural1.jpg" align="left" height=
...

Línia 193, Columna 1:
<img alt="mural2" id="iimg_578895991"
src="mural_sala_estudis_files/mural2.jpg" align="right" heigh ...
Línia 210, Columna 1:
<img alt="mural4" id="iimg_586565183"
src="mural_sala_estudis_files/mural4.jpg" align="left" height ...

Advertència:
Depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament un text
alternatiu que transmeti la mateixa informació que la imatge.

Línia 193, Columna 1:
<img alt="mural2" id="iimg_578895991"
src="mural_sala_estudis_files/mural2.jpg" align="right" heigh ...
Línia 210, Columna 1:
<img alt="mural4" id="iimg_586565183"
src="mural_sala_estudis_files/mural4.jpg" align="left" height ...

Advertència:
En aquest cas, no existeix cap text que es refereixi a les imatges
mitjançant el color de qualsevol de les seves parts, però depèn
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de l’usuari que es compleixi.
Error:
La imatge pot
contenir text amb
un contrast baix.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.4: Distingible.
Secció 1.4.1: Ús
del color.
Causant de l’error:
Usuari.

Línia 170, Columna 4:
<img alt="mural1" id="iimg_33445012"
src="mural_sala_estudis_files/mural1.jpg" align="left" height=
...
Línia 193, Columna 1:
<img alt="mural2" id="iimg_578895991"
src="mural_sala_estudis_files/mural2.jpg" align="right" heigh ...
Línia 210, Columna 1:
<img alt="mural4" id="iimg_586565183"
src="mural_sala_estudis_files/mural4.jpg" align="left" height ...

Advertència:
És aplicable perquè hi ha imatges i es compleix perquè no
existeix text a cap d’elles, però depèn de l’usuari que hi hagi
prou contrast si hi apareix text.
Error:
L’element img pot
requerir una
descripció llarga.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.1: Alternatives
textuals. Secció
1.1.1: Contingut
no textual.
Causant de l’error:
Usuari.

Línia 170, Columna 4:
<img alt="mural1" id="iimg_33445012"
src="mural_sala_estudis_files/mural1.jpg" align="left" height=
...
Línia 193, Columna 1:
<img alt="mural2" id="iimg_578895991"
src="mural_sala_estudis_files/mural2.jpg" align="right" heigh ...
Línia 210, Columna 1:
<img alt="mural4" id="iimg_586565183"
src="mural_sala_estudis_files/mural4.jpg" align="left" height ...

Advertència:
Les imatges en aquest cas no requereixen una descripció
extensa, ja que no són per exemple, gràfics amb dades
importants que necessitin una llarga explicació per ser entesos,
per tant també depèn de l’usuari que s’introdueixi
correctament.
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5. LLICENCIATURA EN MEDICINA. PLA D’ESTUDIS ADAPTAT A L’EEES

URL

http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/pe_medicina.ht
ml

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El títol descriu el
document.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2:
Titulat de les
pàgines.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
Mantenir el mateix
ordre relatiu per
tots els elements
que es repeteixin
al llarg del web.

Línia 5, Columna 4:
<title>Llicenciatura en Medicina. Pla d’Estudis adaptat a
l’EEES</title>
Advertència:
El títol descriu correctament la pàgina però, al ser introduït per
l’usuari, depèn d’ell que aquest text descrigui correctament el
document.

Advertència:
Per tot element del web que es repeteix, com el menú o la
capçalera, està garantit que apareixerà al mateix lloc, d’aquesta
tasca s’encarrega la plantilla d’OpenCMS. El que no pot
controlar, és que l’usuari introdueixi pàgines amb informació
repetida i ubicada en diferents llocs al llarg del web.
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WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.2:
Predictible. Secció
3.2.3: Navegació
consistent.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La capçalera h1
podria ser
utilitzada per
destacar un text.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La taula de disseny
pot fer un mal ús
dels elements th.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La taula pot
requerir els
elements colgroup
i col per agrupar
les columnes de la
taula.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta

Línia 113, Columna 3:
<h1> Llicenciatura en Medicina. Pla d’Estudis adaptat a l’EEES
</h1>
Advertència:
En aquest cas, la capçalera h1 s’utilitza correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament per aquesta
finalitat.

Línia 69, Columna 1:
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" summary="Pla
d’Estudis adaptat a l’EES">

Advertència:
L’element th s’utilitza per identificar la cel·la que funciona com
a capçalera, aportant estructura i significat a la informació de la
taula.

Línia 69, Columna 1:
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
summary="Pla d’Estudis adaptat a l’EES">
Advertència:
No és aplicable ja que la taula no utilitza aquests elements.
Aquests elements són útils per donar estil a les columnes
senceres, enlloc de repetir els estils per cada cel·la de cada fila.
L’editor de l’OpenCMS no permet introduir aquests tags, a no
ser que s’editi directament l’HTML, però tampoc té molta
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1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
El resum de la
taula pot no
descriure la
navegació i
estructura de la
taula.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La taula pot
requerir els
elements thead,
tfoot i tbody per
agrupar
l’estructura de
files repetides.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
El títol de la taula
pot no identificar
la taula.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.

importància ja que no afecta a la semàntica de la pàgina, sinó a
l’estil.

Línia 69, Columna 1:
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
summary="Pla d’Estudis adaptat a l’EES">
Advertència:
El text del resum és suficient per saber de que tracta el
contingut de la taula. L’usuari ha de procurar que sigui un text
adequat per complir aquest punt.

Línia 69, Columna 1:
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
summary="Pla d’Estudis adaptat a l’EES">
Possible solució:
L’editor de l’OpenCMS introdueix per defecte els elements
thead i tbody a l’hora de crear una taula, no obstant, el tfoot no
apareix. Aquest últim s’hauria de ficar en tot cas mitjançant el
codi font HTML que facilita l’editor de l’OpenCMS. Les
etiquetes thead són útils quan la taula és molt llarga, de manera
que es pot anar repetint la capçalera per no perdre el fil de la
taula.

Línia 70, Columna 5:
<caption>Pla d'Estudis adaptat a l'EES</caption>
Advertència:
En aquest cas, el títol identifica la taula, però depèn de l’usuari
que així es compleixi.
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Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
Les cel·les de
dades (<td>) no
estan associats a
les seves
capçaleres (<th>).
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Template.
Error:
El resum de la
taula pot no
descriure la
navegació i
estructura de la
taula.

Línia 69, Columna 1:
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
summary="Pla d’Estudis adaptat a l’EES">
Possible solució:
No existeix cap mecanisme a la instal·lació per defecte per la
correcta introducció de taules.
Mitjançant l’edició HTML, l’usuari pot introduir manualment els
identificadors que associïn les capçaleres amb les cel·les de
dades.

Línia 69, Columna 1:
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
summary="Pla d’Estudis adaptat a l’EES">
Possible solució:
El resum de la taula no descriu la navegació i estructura de la
taula, cal modificar el seu contingut, mitjançant l’editor HTML
d’OpenCMS.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Usuari.
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6. DEPARTAMENTS

URL

http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/departaments.
html

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El títol descriu el
document.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2:
Titulat de les
pàgines.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
Mantenir el mateix
ordre relatiu per
tots els elements
que es repeteixin
al llarg del web.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:

Línia 5, Columna 4:
<title>Departaments</title>
Advertència:
El títol descriu correctament la pàgina però, al ser introduït per
l’usuari, depèn d’ell que aquest text descrigui correctament el
document.

Advertència:
Per tot element del web que es repeteix, com el menú o la
capçalera, està garantit que apareixerà al mateix lloc, d’aquesta
tasca s’encarrega la plantilla d’OpenCMS. El que no pot
controlar, és que l’usuari introdueixi pàgines amb informació
repetida i ubicada en diferents llocs al llarg del web.
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Comprensible.
Pauta 3.2:
Predictible. Secció
3.2.3: Navegació
consistent.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La capçalera h1
podria ser
utilitzada per
destacar un text.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La capçalera h2
podria ser
utilitzada per
destacar un text.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari.

Error:
El text pot no
identificar la
destinació de
l’enllaç.
WCAG 2.0 (AA):

Línia 111, Columna 3:
<h1>Departaments</h1>
Advertència:
En aquest cas, la capçalera h1 s’utilitza correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament per aquesta
finalitat.

Línia 112, Columna 3:
<h2>Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques</h2>
Línia 122, Columna 3:
<h2>Dept. de Medicina</h2>
Línia 132, Columna 3:
<h2>Dept. de Cirurgia</h2>
Línia 142, Columna 3:
<h2>Dept. de Medicina Experimental</h2>

Advertència:
En aquest cas, la capçalera h2 s’utilitza correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament per aquesta
finalitat.
Línia 113, Columna 9:
<a href="http://web.udl.es/dept/cmb" target="_blank"
title="Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques ...
Línia 123 Columna 1:
<a href="http://web.udl.es/dept/medicina" target="_blank"
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Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari.

title="Departament de Medicina">web.udl. ...
Línia 133, Columna 14:
<a href="http://web.udl.es/dept/cirurgia" target="_blank"
title="Departament de cirurgia">web.udl. ...
Línia 143, Columna 14:
<a href="http://web.udl.es/dept/mex" target="_blank"
title="Departament de medicina experimental"> ...
Advertència:
En aquest cas, els enllaços tenen texts que els identifiquen
correctament, però depèn de l’usuari que s’introdueixin
adequadament per aquesta finalitat.

7. MATRÍCULA OFICIAL DEL CURS

URL

http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/matricula.html

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El títol descriu el
document (nivell
A)

WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2:
Titulat de les
pàgines
Causant de l’error:
Usuari
Error:
Mantenir el mateix
ordre relatiu per
tots els elements

Línia 5, Columna 4:
<title>Matrícula oficial del curs</title>
Advertència:
El títol descriu correctament la pàgina però, al ser introduït per
l’usuari, depèn d’ell que aquest text descrigui correctament el
document.

Advertència:
Per tot element del web que es repeteix, com el menú o la
capçalera, està garantit que apareixerà al mateix lloc, d’aquesta
tasca s’encarrega la plantilla d’OpenCMS. El que no pot
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que es repeteixin
al llarg del web
(nivell AA)

controlar, és que l’usuari introdueixi pàgines amb informació
repetida i ubicada en diferents llocs al llarg del web.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.2:
Predictible. Secció
3.2.3: Navegació
consistent.
Causant de l’error:
Usuari
Error:
La capçalera h1
podria ser
utilitzada per
destacar un text
(nivell AA)

Línia 111, Columna 3:
<h1> Matrícula oficial del curs </h1>
Advertència:
En aquest cas, la capçalera h1 s’utilitza correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament per aquesta
finalitat.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari
Error:
El text pot no
identificar la
destinació de
l’enllaç.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de l’enllaç
Causant de l’error:
Usuari

Error:

Línia 112, Columna 43:
<a target="_blank"
href="http://www.udl.cat/export/sites/UdL/udl/norma/Ordena
cio_academica/xNormes ...
Línia 116, Columna 4:
<a href="http://www.udl.cat/udl/norma/ordenaci-.html"
target="_blank" title="Normativa acadèmica" ...

Advertència:
En aquest cas, els enllaços tenen texts que els identifiquen
correctament, però depèn de l’usuari que s’introdueixin
adequadament per aquesta finalitat.
Línia 113, Columna 113:
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El text de l’atribut
Alt no està buit i la
imatge pot ser
decorativa.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.1: Alternatives
textuals. Secció
1.1.1: Contingut
no textual.
Causant de l’error:
Usuari
Error:
El text alternatiu
no transmet la
mateixa
informació que la
imatge.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.1: Alternatives
textuals. Secció
1.1.1: Contingut
no textual.
Causant de l’error:
Usuari
Error:
La imatge es
referida pels colors
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.4: Distingible.
Secció 1.4.1: Ús
del color.
Causant de l’error:
Usuari
Error:
La imatge pot
contenir text amb
un contrast baix.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.4: Distingible.

<img alt="icopdf" id="iimg_1544547173"
src="matricula_files/icopdf.jpg" height="21" hspace="0" v ...

Advertència:
Depèn de l’usuari que s’introdueixi una descripció a l’atribut alt
de la imatge, ja que aquestes no són purament decoratives.

Línia 113, Columna 113:
<img alt="icopdf" id="iimg_1544547173"
src="matricula_files/icopdf.jpg" height="21" hspace="0" v ...
Advertència:
En aquest cas, el text alternatiu transmet la mateixa informació
que la imatge. Depèn de l’usuari que s’introdueixi
correctament.

Línia 113, Columna 113:
<img alt="icopdf" id="iimg_1544547173"
src="matricula_files/icopdf.jpg" height="21" hspace="0" v ...
Advertència:
És aplicable perquè hi ha una imatge i es compleix perquè no
existeix cap text que es refereixi a la imatge mitjançant el color
de qualsevol de les seves parts, però depèn de l’usuari que es
compleixi.

Línia 113, Columna 113:
<img alt="icopdf" id="iimg_1544547173"
src="matricula_files/icopdf.jpg" height="21" hspace="0" v ...
Advertència:
És aplicable perquè hi ha una imatge i es compleix perquè no
existeix text a cap d’elles, però depèn de l’usuari que hi hagi
prou contrast si hi apareix text.
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Secció 1.4.1: Ús
del color.
Causant de l’error:
Usuari
Error:
L’element img pot
requerir una
descripció llarga.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.1: Alternatives
textuals. Secció
1.1.1: Contingut
no textual.
Causant de l’error:
Usuari
8. NOTÍCIES

URL

Línia 113, Columna 113:
<img alt="icopdf" id="iimg_1544547173"
src="matricula_files/icopdf.jpg" height="21" hspace="0" v ...
Advertència:
La imatge en aquest cas no requereix una descripció extensa, ja
que no mostra, per exemple, gràfics amb dades importants que
necessitin una llarga explicació per ser entesos, per tant també
depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament.

http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/noticies.html

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El text de l’enllaç
no té significat
fora de context.

Línia 70, Columna 362:
<a
href="http://www.iec.cat/gc/digitalAssets/19227_GuardonatsP
remis2010-llistaPremiats.pdf" title="I ...

WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:

Línia 71, Columna 178:
<a href="http://www.irblleida.org/ca/index.aspx" title="Institut
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Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari.

de Recerca Biomèdica de Lleida”
Línia 75, Columna 154:
<a title="Facultat de Medicina" target="_self"
href=http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/presentac
io.html>Facultat de Medicina</a>
Advertència:
Aquests enllaços són inserits per l’usuari, de manera que és
aquest qui s’ha d’encarregar de què aquests enllaços tinguin
sentit fora de context.

Error:
Ús de l’element i
(itàlica).
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.4: Distingible.
Secció 1.4.4: Canvi
de grandària de
text.

Línia 70 columna 12:
<i>Estudi dels mecanismes moleculars implicats en la
sensibilització a l'apoptosi de les cèl·lules ...

Error:
El títol descriu el
document.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2:
Titulat de les
pàgines.

Línia 5, Columna 4:
<title>Notícies</title>

Possible solució:
L’editor d’HTML de l’OpenCMS insereix un tag <i> pel marcatge
de les cursives, l’usuari ha d’introduir els tags <em>
manualment mitjançant codi HTML.
Una Possible solució perquè no hagi d’estar pendent l’usuari
d’aquest canvi, és la instal·lació de Alkacon OAMP HtmlCleaner
Module [ALK01], que donada una llista de tags, els substitueix
per
una altra llista de tags vàlids.
Causant de l’error:
Editor HTML
OpenCMS.

Causant de l’error:
Usuari.
Error:
Mantenir el mateix
ordre relatiu per
tots els elements
que es repeteixin
al llarg del web.

Advertència:
El títol descriu correctament la pàgina però, al ser introduït per
l’usuari, depèn d’ell que aquest text descrigui correctament el
document.

Advertència:
Per tot element del web que es repeteix, com el menú o la
capçalera, està garantit que apareixerà al mateix lloc, d’aquesta
tasca s’encarrega la plantilla d’OpenCMS. El que no pot
controlar, és que l’usuari introdueixi pàgines amb informació
repetida i ubicada en diferents llocs al llarg del web.
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WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.2:
Predictible. Secció
3.2.3: Navegació
consistent.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
La capçalera h1
podria ser
utilitzada per
destacar un text.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
El text pot no
identificar la
destinació de
l’enllaç.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari.

Línia 111, Columna 3:
<h1>Notícies</h1>
Advertència:
En aquest cas, la capçalera h1 s’utilitza correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament per aquesta
finalitat.

Línia 70, Columna 362:
<a
href="http://www.iec.cat/gc/digitalAssets/19227_GuardonatsP
remis2010-llistaPremiats.pdf" title="I ...
Línia 71, Columna 178:
<a href="http://www.irblleida.org/ca/index.aspx" title="Institut
de Recerca Biomèdica de Lleida”
Línia 71, Columna 649:
<a href="http://icg.cumc.columbia.edu/" title="Institute for Cancer
Genetics de la Universitat de Co ...

Línia 75, Columna 154:
<a title="Facultat de Medicina" target="_self"
href=http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/presentac
io.html>Facultat de Medicina</a>

Advertència:
En aquest cas, els enllaços tenen texts que els identifiquen
correctament, però depèn de l’usuari que s’introdueixin
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adequadament per aquesta finalitat.
9. CONTACTE

URL

http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/contacte.html

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El text de l’enllaç
no té significat
fora de context
(nivell A)

Línia 75, Columna 21:
<a target="_self"
href="mailto:deganatm@fmedicina.udl.es">deganatm@fmedici
na.udl.es </a>
Línia 78, Columna 21:
<a target="_self"
href="mailto:deganatm@fmedicina.udl.es">arodriguez@ugerhcs.udl.es </a>

WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Línia 81, Columna 21:
Secció 2.4.4:
Propòsit de l’enllaç <a target="_self" href="mailto:fgaliano@ugerhCausant de l’error: cs.udl.es">fgaliano@ugerh-cs.udl.es </a>
Usuari
Línia 84, Columna 21:
<a target="_self" href="mailto:gonzalez@ugerhcs.udl.es">agonzalez@ugerh-cs.udl.es</a>

Advertència:
Aquests enllaços són inserits per l’usuari, de manera que és
aquest qui s’ha d’encarregar de què aquests enllaços tinguin
sentit fora de context.
Error:
El títol descriu el
document (nivell
A)

Línia 5, Columna 4:
<title>Notícies</title>
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WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2:
Titulat de les
pàgines
Causant de l’error:
Usuari
Error:
Mantenir el mateix
ordre relatiu per
tots els elements
que es repeteixin
al llarg del web
(nivell AA)

Advertència:
El títol descriu correctament la pàgina però, al ser introduït per
l’usuari, depèn d’ell que aquest text descrigui correctament el
document.

Advertència:
Per tot element del web que es repeteix, com el menú o la
capçalera, està garantit que apareixerà al mateix lloc, d’aquesta
tasca s’encarrega la plantilla d’OpenCMS. El que no pot
controlar, és que l’usuari introdueixi pàgines amb informació
repetida i ubicada en diferents llocs al llarg del web.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.2:
Predictible. Secció
3.2.3: Navegació
consistent.
Causant de l’error:
Usuari
Error:
La capçalera h1
podria ser
utilitzada per
destacar un text
(nivell AA)

Línia 68, Columna 3:
<h1>Contacte</h1>
Advertència:
En aquest cas, la capçalera h1 s’utilitza correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament per aquesta
finalitat.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari
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Error:
La capçalera h2
podria ser
utilitzada per
destacar un text
(nivell AA)
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.

Línia 69, Columna 1:
<h2>Facultat de Medicina</h2>
Línia 73, Columna 1:
<h2>Deganat</h2>
Línia 76, Columna 1:
<h2>Administració de Campus</h2>
Línia 79, Columna 1:
<h2>Negociat de Gestió Acadèmica</h2>
Línia 82, Columna 1:
<h2>Negociat de Gestió Econòmica</h2>

Advertència:
En aquest cas, la capçalera h2 s’utilitza correctament, però
depèn de l’usuari que s’introdueixi correctament per aquesta
Causant de l’error: finalitat.
Usuari
Error:
Línia 75, Columna 21:
El text pot no
<a target="_self"
identificar la
href="mailto:deganatm@fmedicina.udl.es">deganatm@fmedici
destinació de
na.udl.es </a>
l’enllaç.
Línia 78, Columna 21:
WCAG 2.0 (AA):
<a target="_self"
Principi 2:
href="mailto:deganatm@fmedicina.udl.es">arodriguez@ugerhOperable. Pauta
cs.udl.es </a>
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de l’enllaç Línia 81, Columna 21:
Causant de l’error: <a target="_self" href="mailto:fgaliano@ugerhcs.udl.es">fgaliano@ugerh-cs.udl.es </a>
Usuari
Línia 84, Columna 21:
<a target="_self" href="mailto:gonzalez@ugerhcs.udl.es">agonzalez@ugerh-cs.udl.es</a>

Advertència:
En aquest cas, els enllaços tenen texts que els identifiquen
correctament, però depèn de l’usuari que s’introdueixin
adequadament per aquesta finalitat.
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10. DUBTES I SUGGERIMENTS

URL

http://localhost:8080/opencms_4/opencms/tfc/suggeriments.h
tml

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
Falten els
elements fieldset i
legend del
formulari per
agrupar múltiples
radio buttons.

Línia 112, Columna 72:
<form name="emailform"
action="/opencms_4/opencms/tfc/suggeriments.html"
method="post" enctype=" ...
Possible solució:
Afegir els elements fieldset i legend al formulari per cada grup
de radio buttons.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
Línia 60, Columna 46:
El label està buit.
<input gtbfieldid="10" class="search" name="query2"
type="text">
Línia 120, Columna 51:
WCAG 2.0 (AA):
<input gtbfieldid="11" name="InputField[1]"
Principi 1:
Perceptible. Pauta class="onlineform" type="text">
Línia 127, Columna 1:
1.3: Adaptable.
<input name="InputField[2]" value="Home" checked="checked"
Secció 1.3.1:
type="radio">
Informació i
Línia 128, Columna 1:
relacions.
Causant de l’error: <input name="InputField[2]" value="Dona" type="radio">
Línia 136, Columna 1:
OpenCMS.
<input name="InputField[3]" value="Llicenciatura en Medicina"
checked="checked" type="checkbox">
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Línia 138, Columna 1:
<input name="InputField[3]" value="Diplomatura en Nutrició i
Dietètica Clíniques" type="checkbo ...
Línia 156, Columna 51:
<input gtbfieldid="13" name="InputField[5]"
class="onLíniaform" type="text">
Línia 173, Columna 15:
<input value="Reset" class="formbutton" type="reset">
Possible solució:
Afegir un label associat als inputs. OpenCMS no afegeix labels
als controls per defecte.
Error:
L’element ‘input’
del tipus ‘text’ no
conté text a
l’element ‘label’.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
L’element ‘input’
del tipus ‘text’ no
té un element
‘label’ associat.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
L’element del tipus
“radio” no té text
a l’etiqueta.

Línia 60, Columna 46: <input gtbfieldid="10" class="search"
name="query2" type="text">
Línia 120, Columna 51: <input gtbfieldid="11"
name="InputField[1]" class="onLíniaform" type="text">
Línia 156, Columna 51: <input gtbfieldid="13"
name="InputField[5]" class="onLíniaform" type="text">
Possible solució:
Afegir un label associat als inputs. OpenCMS no afegeix labels
als controls per defecte.

Línia 60, Columna 46: <input gtbfieldid="10" class="search"
name="query2" type="text">
Línia 120, Columna 51: <input gtbfieldid="11"
name="InputField[1]" class="onLíniaform" type="text">
Línia 156, Columna 51: <input gtbfieldid="13"
name="InputField[5]" class="onLíniaform" type="text">
Possible solució:
Afegir un label associat als inputs. OpenCMS no afegeix labels
als controls per defecte.

Línia 127, Columna 1: <input name="InputField[2]"
value="Home" checked="checked" type="radio">
Línia 128, Columna 1: <input name="InputField[2]"
value="Dona" type="radio">
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WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
L’element del tipus
“radio” no té
etiqueta associada
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
L’element del tipus
“checkbox” no té
text a l’etiqueta

WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
L’element del tipus
“checkbox” no té
etiqueta
associada.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta

Possible solució:
Afegir un label associat als controls radio button. OpenCMS no
afegeix labels als controls per defecte.

Línia 127, Columna 1: <input name="InputField[2]"
value="Home" checked="checked" type="radio">
Línia 128, Columna 1: <input name="InputField[2]"
value="Dona" type="radio">
Possible solució:
Afegir un label associat als radio buttons. OpenCMS no afegeix
labels als controls per defecte.

Línia 136, Columna 1: <input name="InputField[3]"
value="Llicenciatura en Medicina" checked="checked"
type="checkbox">
Línia 138, Columna 1: <input name="InputField[3]"
value="Diplomatura en Nutrició i Dietètica Clíniques"
type="checkbox ...

Possible solució:
Afegir un label associat als controls checkboxs. OpenCMS no
afegeix labels als controls per defecte.

Línia 136, Columna 1: <input name="InputField[3]"
value="Llicenciatura en Medicina" checked="checked"
type="checkbox">
Línia 138, Columna 1: <input name="InputField[3]"
value="Diplomatura en Nutrició i Dietètica Clíniques"
type="checkbox
Possible solució:
Afegir un label associat als controls checkbox. OpenCMS no
afegeix labels als controls per defecte.
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1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
Línia 146, Columna 51: <select gtbfieldid="12"
L’element “select” name="InputField[4]" class="onLíniaform"> <option
no té una etiqueta value="Lleida " selected ...
associada.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
L’element “select”
no té una etiqueta
associada.

Possible solució:
Afegir un label associat als controls select. OpenCMS no afegeix
labels als controls per defecte.

Línia 146, Columna 51: <select gtbfieldid="12"
name="InputField[4]" class="onLíniaform"> <option
value="Lleida " selected ...
Possible solució:
Afegir un label associat als controls select. OpenCMS no afegeix
labels als controls per defecte.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
Línia 156, Columna 51:
L’element “input” <input gtbfieldid="13"
del tipus “text” no
name="InputField[5]" class="onlineform" type="text">
té text a l’etiqueta.
Possible solució:
Afegir un label associat als inputs. OpenCMS no afegeix labels
als controls per defecte.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
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Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Línia 156, Columna 51:
Error:
L’element “input” <input gtbfieldid="13"
name="InputField[5]" class="onlineform" type="text">
del tipus “text” no
té etiqueta
Possible solució:
associada.
Afegir un label associat als inputs. OpenCMS no afegeix labels
als controls per defecte.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
Línia 162, Columna 51:
<textarea
L’element
name="InputField[6]" class="onlineform"></textarea>
“textarea” no té
etiqueta
associada.
Possible solució:
Afegir un label associat als controls textarea. OpenCMS no
afegeix labels als controls per defecte.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
Línia 5, Columna 4:
El títol descriu el
<title>Dubtes i suggeriments</title>
document.
Advertència:
El títol descriu correctament la pàgina però, al ser introduït per
l’usuari, depèn d’ell que aquest text descrigui correctament el
WCAG 2.0 (AA):
document.
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2:
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Titulat de les
pàgines.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
Mantenir el mateix
ordre relatiu per
tots els elements
que es repeteixin
al llarg del web.

Advertència:
Per tot element del web que es repeteix, com el menú o la
capçalera, està garantit que apareixerà al mateix lloc, d’aquesta
tasca s’encarrega la plantilla d’OpenCMS. El que no pot
controlar, és que l’usuari introdueixi pàgines amb informació
repetida i ubicada en diferents llocs al llarg del web.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.2:
Predictible. Secció
3.2.3: Navegació
consistent.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
El formulari pot
esborrar
informació sense
permetre la seva
recuperació.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.4:
Prevenció d’errors
(legals, financers,
dades).
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
Els errors
d’acceptació del
formulari poden
no identificar els
camps obligatoris
buits.
WCAG 2.0 (AA):

Línia 37, Columna 2:
<form style="margin: 0pt; padding: 0pt;" name="searchhead"
action="/opencms_4/opencms/system/modul ...

Advertència:
En aquest cas, el formulari no realitza cap operació que
representi per l’usuari un compromís legal o transacció
financera, simplement envia les dades per correu electrònic.

Línia 37, Columna 2:
<form style="margin: 0pt; padding: 0pt;" name="searchhead"
action="/opencms_4/opencms/system/modul ...

Advertència:
En aquest cas, el formulari mostra un missatge d’error en cas de
què no s’ompli un camp requerit.
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Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.1:
Identificació
d’errors (A)
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
Tots els camps
obligatoris del
formulari poden
no ser identificats
com a obligatoris.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.2:
Etiquetes o
instruccions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
L’acceptació de les
dades del
formulari poden
no ser presentades
a l’usuari abans de
l’acceptació final
d’una transacció
irreversible.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.4:
Prevenció d’errors
(legals, financers,
dades).
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
Els errors

Línia 37, Columna 2:
<form style="margin: 0pt; padding: 0pt;" name="searchhead"
action="/opencms_4/opencms/system/modul ...

Advertència:
En aquest cas, el formulari mostra asterisc (*) al costat de la
descripció del camp, en cas de què aquest sigui obligatori i al
peu del formulari apareix una frase on s’indica quin és el
significat d’aquests asterisc.

Línia 37, Columna 2:
<form style="margin: 0pt; padding: 0pt;" name="searchhead"
action="/opencms_4/opencms/system/modul ...

Advertència:
En aquest cas, el formulari no realitza una transacció
irreversible, és simplement un formulari d’enviament de dades
per correu electrònic.

Línia 37, Columna 2:
<form style="margin: 0pt; padding: 0pt;" name="searchhead"
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d’acceptació del
formulari poden
no proveir
assistència.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.3:
Suggeriment
d’error.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
El disseny de la
taula té sentit
quan es mostra en
línia.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.3:
Característiques
sensorials.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
Les dades de la
taula poden
requerir elements
th.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
L’element label del
input text no està
posicionat a prop
del control (nivell

action="/opencms_4/opencms/system/modul ...

Advertència:
En aquest cas, el formulari mostra missatges d’errors adequats
a les dades introduïdes per l’usuari.

Línia 117, Columna 2:
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="2">
<tbody><tr><td style="background-color: rgb( ...

Advertència:
La taula és emprada per ubicar els elements del formulari
ordenadament, no per mostrar informació. Si fos per aquest
últim cas, hauria de tenir tags th, cosa que no té.

Línia 117, Columna 2:
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="2">
<tbody><tr><td style="background-color: rgb( ...

Advertència:
La taula és emprada per ubicar els elements del formulari
ordenadament, no per mostrar informació, per tant, no
requereix els elements th.

Línia 120, Columna 51:
<input gtbfieldid="11" name="InputField[1]"
class="onlineform" type="text">

- 107 -

Capítol 6. Estudi realitzat
A)
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
L’element label del
tipus radio no està
posicionat a prop
del control (nivell
A)
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
L’element label del
tipus checkbox no
està posicionat a
prop del control.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Error:
L’element label del
tipus checkbox no
està posicionat a
prop del control.
WCAG 2.0 (AA):

Possible solució:
No hi ha cap etiqueta relacionada amb la caixa de text. Aquest
problema ve donat pel propi OpenCMS, al mòdul d’edició de
formularis.

Línia 127, Columna 1:
<input name="InputField[2]" value="Home" checked="checked"
type="radio">
Línia 128, Columna 1:
<input name="InputField[2]" value="Dona" type="radio">

Possible solució:
No hi ha cap etiqueta relacionada amb el control radio. Aquest
problema ve donat pel propi OpenCMS, al mòdul d’edició de
formularis.

Línia 136, Columna 1:
<input name="InputField[3]" value="Llicenciatura en Medicina"
checked="checked" type="checkbox">
Línia 138, Columna 1:
<input name="InputField[3]" value="Diplomatura en Nutrició i
Dietètica Clíniques" type="checkbox...
Possible solució:
No hi ha cap etiqueta relacionada amb el checkbox. Aquest
problema ve donat pel propi OpenCMS, al mòdul d’edició de
formularis.

Línia 162, Columna 51:
<textarea
name="InputField[6]" class="onlineform"></textarea>
Possible solució:
No hi ha cap etiqueta relacionada amb el textarea. Aquest
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Principi 1:
problema ve donat pel propi OpenCMS, al mòdul d’edició de
Perceptible. Pauta formularis.
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
OpenCMS.
Taula 5. Avaluació WCAG 2.0 d’OpenCMS.

6.4.2.2. Avaluació WCAG.0 en TYPO3
A l’igual que amb OpenCMS, a continuació la taula 6 mostra l’avaluació de les WCAG
2.0 sobre les diferents pàgines de la mostra amb TYPO3:
TYPO3
1. PRESENTACIÓ

URL

http://localhost/typo3IP452/index.php?id=74

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El text de
l’element label
està buit.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.2:

Línia 56, Columna 99:
<input gtbfieldid="90" name="tx_indexedsearch[sword]"
id="inputText" type="text">
Possible solució:
Afegir un label associat amb el text corresponent. El
procediment és el següent:
Anar a web->list->Typscript templates->
page_blocks_configuration
Seleccionar info/Modify al combo de la part superior
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Etiquetes o
instruccions.

Al segon desplegable que apareix, sota Template information,
seleccionar lib.searchbox. Editar la opció Setup i afegir al
principi de la línia 20 el codi corresponent al label:
<label for="tx_indexedsearch[sword]">Cercar</label>

Causant de l’error:
Template.

Error:
L’element input
del tipus “text”, no
té text al label
associat.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Template.

Error:
L’element input
del tipus “text”, no
té un label
associat.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Template.

Error:
Pot ser que el títol
no descrigui el
document.

Línia 56, Columna 99:
<input gtbfieldid="90" name="tx_indexedsearch[sword]"
id="inputText" type="text">
Possible solució:
Afegir text l’element label associat a l’input que descrigui el
propòsit del control, a la pauta anterior es dóna una Possible
solució a aquest problema.

Línia 56, Columna 99:
<input gtbfieldid="90" name="tx_indexedsearch[sword]"
id="inputText" type="text">
Possible solució:
Afegir un element label associat a l’input que descrigui el
propòsit del control, a la primera pauta es dóna Possible solució
a aquest problema.

Línia 22, Columna 1:
<title>Facultat de Medicina: Presentació</title>
Advertència:
En aquest cas, el títol descriu correctament el document.
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WCAG 2.0 (AA):
Aquest títol ha estat introduït per l’usuari, per tant és aquest
Principi 2:
qui ha de procurar que el títol descrigui el document.
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2: Títol
de la pàgina.
Causant de l’error:
Usuari.

Error:
Seqüència de
capçaleres – la
capçalera que
segueix h1 és
incorrecta.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Template.

Error:
Ús de l’element
bold (b).
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.4: Distingible.
Secció 1.4.4: Mida
del text.
Causant de l’error:
Editor HTML.

Error:
L’enllaç no conté
text.

Línia 70 Columna 22:
<h1 class="csc-firstHeader">Presentació</h1>
Possible solució:
Cal modificar la seqüència de capçaleres ja que només un h1 o
h2 poden seguir h1. El procediment consisteix a editar l’arxiu
fileadmin/default/templates/typo3-intro-template.html a la
línia 40 i 52 i modificar el següent codi:
<h2>First Level Navigation</h2>
<h2>Second Level Navigation</h2>
i substituir els tags <h2> per <h1>:
<h1>Primer Nivell de Navegació</h1>
<h1>Segon Nivell de Navegació</h1>
Finalment, cal ocultar les capçaleres mitjançant css si es vol
obtenir el mateix resultat visual.
Línia 96 Columna 263:
<b>TYPO3</b>
Línia 96 Columna 314:
<b>Donate</b>
Possible solució:
Reemplaçar els tags <b> per <strong>. Per modificar aquest
codi, anar a WEB -> carpeta Generated content-> carpeta
Footer content i editar el contingut de l’esquerra (left).
Desactivar la casella “Rich Text Editor” i reemplaçar els tags
indicats anteriorment.
Línia 96 Columna 1798:
<a href="http://twitter.com/typo3/"><img
src="presentacio_files/twitter_01.png" alt="" border="0" he ...
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WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Template i usuari.

Línia 96 Columna 1979:
<a href="http://www.facebook.com/typo3/"><img
src="presentacio_files/facebook_01.png" alt="" border= ...
Línia 96 Columna 2186:
<a href="http://www.slideshare.net/group/typo3"><img
src="presentacio_files/slideshare.png" alt="" b ...
Línia 96 Columna 2497:
<a href="http://www.linkedin.com/groups?gid=70999"><img
src="presentacio_files/linkedin_01.png" alt= ...
Línia 96 Columna 2694:
<a href="http://vimeo.com/typo3/"><img
src="presentacio_files/vimeo_01.png" alt="" border="0" height
...
Línia 96 Columna 2907:
<a id="c248"></a>

Error:
La imatge
utilitzada com
enllaç no té un
text vàlid a
l’atribut Alt.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.1: Alternatives
textuals. Secció
1.1.1: Contingut
no textual.
Causant de l’error:
Usuari.

Possible solució:
A les cinc primeres instàncies de l’error, s’ha d’afegir text a
l’atribut Alt de les imatges i és una incidència provocada per
l’usuari. A l’última instància, cal posar text a l’enllaç i és un error
causat pel template.
Per modificar aquest codi, anar a WEB -> carpeta Generated
content-> carpeta Footer content i editar el contingut de
l’esquerra (right), mitjançant l’editor HTML.
Línia 96 Columna 1834:
<img src="presentacio_files/twitter_01.png" alt="" border="0"
height="22" width="76">
Línia 96 Columna 2020:
<img src="presentacio_files/facebook_01.png" alt=""
border="0" height="22" width="76">
Línia 96 Columna 2234:
<img src="presentacio_files/slideshare.png" alt="" border="0"
height="22" width="76">
Línia 96 Columna 2548:
<img src="presentacio_files/linkedin_01.png" alt="" border="0"
height="22" width="76">
Línia 96 Columna 2694:
<img src="presentacio_files/vimeo_01.png" alt="" border="0"
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height="22" width="76">

Error:
El text de l’enllaç
no té significat
fora de context.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Template i usuari

Possible solució:
Afegir text a l’atribut Alt de les imatges. Per solucionar-ho, cal
trobar el contingut ubicat a WEB -> carpeta Generated content> carpeta Footer content i editar el contingut de l’esquerra
(right). Aquest contingut està format només per imatges, per
tant, només cal introduir el text dins les caixes de text
corresponents a la secció Accessibility (Alternative Labels, Titles
i Long Description URLs).
Línia 47, Columna 9:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=74#navigation
FirstLevel">Skip to navigation</a>
Línia 48, Columna 9:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=74#mainCont
ent">Skip to content</a>
Línia 53, Columna 21:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=1">Facultat
de Medicina</a>
Línia 54, Columna 44:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=28">Customer
login</a>
Línia 60, Columna 45:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=74"
class="selected">Presentació</a>
Línia 60, Columna 141:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=75">Estructur
a del centre</a>
Línia 60, Columna 229:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=76">Autoritat
s acadèmiques i Òrgans de govern</a ...
Línia 60, Columna 339:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=77">Mural
de la Sala d'Estudis</a>

- 113 -

Capítol 6. Estudi realitzat
Línia 60, Columna 432:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=78">Pla
d'estudis Llicenciatura de Medicina</a>
Línia 60, Columna 538:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=79">Departa
ments</a>
Línia 60, Columna 617:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=80">Matrícula oficial del curs</a>
Línia 60, Columna 711:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=81">Notícies<
/a>
Línia 60, Columna 787:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=82">Contacte
</a>
Línia 60, Columna 875:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=83">Dubtes i
suggeriments</a>
Línia 69, Columna 28:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=73">Facultat
de Medicina</a>
Línia 96, Columna 179:
<a href="http://www.typo3.org/" title="TYPO3 Open Source
CMS" class="external-link"><b>TYPO3</b> Ent ...
Línia 96, Columna 331:
<a href="http://typo3.org/donate/" title="TYPO3.org"
class="external-link-new-window">TYPO3.org</a>
Línia 96, Columna 598:
<a href="http://typo3.org/documentation/document-library/"
title="TYPO3 Documentation" class="extern ...
Línia 96, Columna 745:
<a href="http://typo3.org/documentation/typo3-book/"
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title="TYPO3 Books" class="external-link-new-wi ...
Línia 96, Columna 870:
<a href="http://typo3.org/community/mailing-lists/"
title="TYPO3 mailing lists" class="external-link ...
Línia 96, Columna 1010:
<a href="http://typo3.org/community/typo3-user-groups/"
title="TYPO3 User groups" class="external-li ...
Línia 96, Columna 1149:
<a href="http://typo3.org/community/events/" title="TYPO3
Events" class="external-link-new-window">T ...
Línia 96, Columna 1268:
<a href="http://wiki.typo3.org/" title="TYPO3 Wiki"
class="external-link-new-window">TYPO3 Wiki</a>
Línia 96, Columna 1798:
<a href="http://twitter.com/typo3/"><img
src="presentacio_files/twitter_01.png" alt="" border="0" he ...
Línia 96, Columna 1979:
<a href="http://www.facebook.com/typo3/"><img
src="presentacio_files/facebook_01.png" alt="" border= ...
Línia 96, Columna 2186:
<a href="http://www.slideshare.net/group/typo3"><img
src="presentacio_files/slideshare.png" alt="" b ...
Línia 96, Columna 2497:
<a href="http://www.linkedin.com/groups?gid=70999"><img
src="presentacio_files/linkedin_01.png" alt= ...
Línia 96, Columna 2694:
<a href="http://vimeo.com/typo3/"><img
src="presentacio_files/vimeo_01.png" alt="" border="0" height
...
Línia 97, Columna 47:
<a href="http://typo3.org/">TYPO3 community</a>
Línia 100, Columna 2:
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/2.5/ch/deed.en_GB"><img alt= ...
Advertència:
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Error:
El títol pot no
descriure el
document.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2:
Titulat de les
pàgines.
Causant de l’error:
Usuari.

Error:
Mantenir el mateix
ordre relatiu per
tots els elements
que es repeteixin
al llarg del web.

Els enllaços tenen sentit fora de context, però cal tenir en
compte que els enllaços en anglès venen donats per la plantilla i
els restants són inserits per l’usuari, de manera que és aquest
qui s’ha d’encarregar de què aquests enllaços tinguin sentit fora
de context.
Línia 22 Columna 1:
<title>Facultat de Medicina: Presentació</title>
Advertència:
El títol descriu correctament la pàgina però, al ser introduït per
l’usuari, depèn d’ell que aquest text descrigui correctament el
document.

Advertència:
Per tot element del web que es repeteix, com el menú o la
capçalera, està garantit que apareixerà al mateix lloc, d’aquesta
tasca s’encarrega la plantilla de TYPO3. El que no pot controlar,
és que l’usuari introdueixi pàgines amb informació repetida i
ubicada en diferents llocs al llarg del web.

WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.2:
Predictible. Secció
3.2.3: Navegació
consistent.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
El formulari pot
esborrar
informació sense
permetre la seva
recuperació.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada

Línia 56, Columna 25:
<form action="index.php?id=17" method="post"
id="indexedsearch"><fieldset><input gtbfieldid="90" nam ...
Advertència:
En aquest cas, el formulari no realitza cap operació que
representi per l’usuari un compromís legal o transacció
financera, simplement realitza una cerca de la paraula
introduïda.
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de dades assistida.
Secció 3.3.4:
Prevenció d’errors
(legals, financers,
dades).
Causant de l’error:
Template.
Error:
Falta el mapa web.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.5:
Múltiples vies.
Causant de l’error:
Template.
Error:
El text pot no
identificar la
destinació de
l’enllaç.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari.

Possible solució:
La plantilla del web no conté mapa web per defecte, però es
pot afegir automàticament mitjançant l’administració de
TYPO3.
Per afegir una pàgina de Mapa web, anar a WEB -> Pages i crear
una nova pàgina estàndard dins del nostre lloc Web. A
continuació editar la nova pàgina creada i afegir nou contingut
del tipus Sitemap.
TYPO3 crearà automàticament una nova pàgina formada per
una llista dels enllaços cap a totes les pàgines del lloc Web.
Línia 53 Columna 21:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=1">Facultat
de Medicina</a>
Línia 54 Columna 44:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=28">Customer
login</a>
Línia 60 Columna 45:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=74"
class="selected">Presentació</a>
Línia 60 Columna 141:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=75">Estructur
a del centre</a>
Línia 60 Columna 229:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=76">Autoritat
s acadèmiques i Òrgans de govern</a ...
Línia 60 Columna 339:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=77">Mural
de la Sala d'Estudis</a>
Línia 60 Columna 432:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=78">Pla
d'estudis Llicenciatura de Medicina</a>
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Línia 60 Columna 538:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=79">Departa
ments</a>
Línia 60 Columna 617:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=80">Matrícula
oficial del curs</a>
Línia 60 Columna 711:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=81">Notícies<
/a>
Línia 60 Columna 787:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=82">Contacte
</a>
Línia 60 Columna 875:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=83">Dubtes i
suggeriments</a>
Línia 69 Columna 28:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=73">Facultat
de Medicina</a>
Línia 96 Columna 179:
<a href="http://www.typo3.org/" title="TYPO3 Open Source
CMS" class="external-link"><b>TYPO3</b>Enterprise Open
Source CMS</a>
Línia 96 Columna 331:
<a href="http://typo3.org/donate/" title="TYPO3.org"
class="external-link-new-window">TYPO3.org</a>
Línia 96 Columna 598:
<a href="http://typo3.org/documentation/document-library/"
title="TYPO3 Documentation" class="external-link-newwindow">TYPO3 Documentation</a>
Línia 96 Columna 745:
<a href="http://typo3.org/documentation/typo3-book/"
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title="TYPO3 Books" class="external-link-new-window">TYPO3
Books</a>
Línia 96 Columna 870:
<a href="http://typo3.org/community/mailing-lists/"
title="TYPO3 mailing lists" class="external-link-newwindow">TYPO3 Mailing Lists</a>
Línia 96 Columna 1010:
<a href="http://typo3.org/community/typo3-user-groups/"
title="TYPO3 User groups" class="external-link-newwindow">TYPO3 Usergroups</a>
Línia 96 Columna 1149:
<a href="http://typo3.org/community/events/" title="TYPO3
Events" class="external-link-new-window">TYPO3 Events</a>
Línia 96 Columna 1268:
<a href="http://wiki.typo3.org/" title="TYPO3 Wiki"
class="external-link-new-window">TYPO3 Wiki</a>
Línia 97 Columna 47:
<a href="http://typo3.org/">TYPO3 community</a>
Línia 100 Columna 2:
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/2.5/ch/deed.en_GB"><img alt= "Creative Commons
License" style="border-width: 0pt;"
src="presentacio_files/80x15.png"> </a>

Error:
H1 pot ser utilitzat
per donar format.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.

Advertència:
Els texts dels enllaços identifiquen correctament la seva
destinació però, al ser introduït per l’usuari, depèn d’ell que
aquest text descrigui correctament el seu propòsit.
Línia 53 Columna 2:
<h1 id="siteTitle"><a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=1">Facultat de
Medicina</a></h1>
Línia 70 Columna 123:
<h1 class="csc-firstHeader">Presentació</h1>
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Causant de l’error: Advertència:
Template.
La capçalera h1 ve donada pel template de TYPO3 i assegura
que per tot el web no s’utilitza per donar format al text.
Error:
L’etiqueta pot no
descriure el seu
control associat.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.2:
Etiquetes o
instruccions.
Causant de l’error:
Template.

Línia 56 Columna 289:
<input name="tx_indexedsearch[sections]" value="0"
type="hidden">

Error:
H2 pot ser utilitzat
per donar format.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Template.

Línia 59 Columna 2:
<h2>First Level Navigation</h2>

Error:
H3 pot ser utilitzat
per donar format.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.

Línia 95 Columna 5:
<h3>Footer</h3>

Línia 56 Columna 354:
<input name="tx_indexedsearch[submit_button]"
value="Search" type="hidden">
Advertència:
En aquest cas, no cal afegir etiqueta associada als inputs ja que
són del tipus “hidden”.

Línia 64 Columna 7:
<h2>Second Level Navigation</h2>
Advertència:
La capçalera h2 ve donada pel template de TYPO3 i assegura
que per tot el web no s’utilitza per donar format al text.

Advertència:
La capçalera h3 ve donada pel template de TYPO3 i assegura
que per tot el web no s’utilitza per donar format al text.
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Causant de l’error:
Template.

Error:
H4 pot ser utilitzat
per donar format.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Template.

Línia 96 Columna 127:
<h4 class="csc-firstHeader">Powered by</h4>

Error:
L’element label de
l’input del tipus
text, no està
posicionat aprop
del control.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Template.

Línia 56 Columna 99:
<input gtbfieldid="90" name="tx_indexedsearch[sword]"
id="inputText" type="text">

Error:
L’etiqueta pot no
descriure el seu
control associat.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.2:
Etiquetes o

Línia 56 Columna 180:
<input src="presentacio_files/bg_searchButton.gif"
id="inputButton" alt="Search" title="Search" type ...

Línia 96 Columna 543:
<h4 class="csc-firstHeader">Related Links</h4>
Advertència:
La capçalera h4 ve donada pel template de TYPO3 i assegura
que per tot el web no s’utilitza per donar format al text.

Possible solució:
Cal afegir el label associat a l’input del cercador. A la primera
pauta es dóna Possible solució a aquest problema.

Línia 56 Columna 289:
<input name="tx_indexedsearch[sections]" value="0"
type="hidden">
Línia 56 Columna 354:
<input name="tx_indexedsearch[submit_button]"
value="Search" type="hidden">
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instruccions.

Causant de l’error:
Template.

Error:
La imatge pot
contenir text que
no està a l’Alt.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.1: Alternatives
textuals. Secció
1.1.1: Contingut
no textual.
Causant de l’error:
Template.

Possible solució:
Cal afegir el label amb el text associat a l’input. A la primera
pauta es dóna Possible solució a aquest problema. Als inputs
del tipus hidden no cal afegir-los etiqueta.

Línia 96 Columna 1834:
<img src="presentacio_files/twitter_01.png" alt="" border="0"
height="22" width="76">
Línia 96 Columna 2020:
<img src="presentacio_files/facebook_01.png" alt=""
border="0" height="22" width="76">
Línia 96 Columna 2234:
<img src="presentacio_files/slideshare.png" alt="" border="0"
height="22" width="76">
Línia 96 Columna 2548:
<img src="presentacio_files/linkedin_01.png" alt="" border="0"
height="22" width="76">
Línia 96 Columna 2728:
<img src="presentacio_files/vimeo_01.png" alt="" border="0"
height="22" width="76">

Possible solució:
Efectivament, les imatges contenen text que no està inclòs a
l’atribut Alt de les mateixes. Per solucionar-ho, anar a WEB ->
carpeta Generated content-> carpeta Footer content i editar el
contingut de l’esquerra (right). El contingut està format només
per imatges, per tant, només cal introduir el text dins les caixes
de text corresponents a la secció Accessibility (Alternative
Labels, Titles i Long Description URLs).
Error:
La imatge pot
contenir text amb
un contrast baix.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.4: Distingible.

Línia 96 Columna 1834:
<img src="presentacio_files/twitter_01.png" alt="" border="0"
height="22" width="76">
Línia 96 Columna 2020:
<img src="presentacio_files/facebook_01.png" alt=""
border="0" height="22" width="76">
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Secció 1.4.1: Ús
Línia 96 Columna 2234:
del color.
<img src="presentacio_files/slideshare.png" alt="" border="0"
Causant de l’error: height="22" width="76">
Usuari.
Línia 96 Columna 2548:
<img src="presentacio_files/linkedin_01.png" alt="" border="0"
height="22" width="76">
Línia 96 Columna 2728:
<img src="presentacio_files/vimeo_01.png" alt="" border="0"
height="22" width="76">
Línia 101 Columna 3:
<img alt="Creative Commons License" style="border-width:
0pt;" src="presentacio_files/80x15.png">

Advertència:
És aplicable perquè hi ha imatges i contenen text i es compleix
perquè tenen suficient contrast, però depèn de l’usuari que això
es compleixi.
2. ESTRUCTURA DEL CENTRE

URL

http://localhost/typo3IP452/index.php?id=75

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
Ús de l’element
bold (b).

Línia 71 Columna 6:
<b>edifici central</b>
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WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.4: Distingible.
Secció 1.4.4: Mida
del text.
Causant de l’error:
Editor HTML.

Línia 79 Columna 34:
<b>Unitat Docent</b>
Línia 87 Columna 97:
<b>tercer edifici</b>
Línia 99 Columna 263:
<b>TYPO3</b>
Línia 99 Columna 314:
<b>Donate</b>

Error:
Ús de l’element
itàlica (i).
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.4: Distingible.
Secció 1.4.4: Mida
del text.
Causant de l’error:
Editor HTML.

Error:
Pot ser que el títol
no descrigui el
document.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2: Títol
de la pàgina.
Causant de l’error:
Usuari.

Possible solució:
Reemplaçar els tags <b> per <strong>. Per modificar aquest
codi, anar a WEB -> carpeta Generated content-> carpeta
Footer content i editar el contingut de l’esquerra (left).
Desactivar la casella “Rich Text Editor” i reemplaçar els tags
indicats anteriorment.
Línia 71 Columna 6:
<i>Hospital Santa Maria</i>
Possible solució:
Reemplaçar els tags <i> per <em>. Per modificar aquest codi,
anar a WEB -> carpeta Generated content-> carpeta Footer
content i editar el contingut de l’esquerra (left).
Desactivar la casella “Rich Text Editor” i reemplaçar els tags
indicats anteriorment.

Línia 22, Columna 1:
<title>Facultat de Medicina: Estructura del centre</title>
Advertència:
En aquest cas, el títol descriu correctament el document.
Aquest títol ha estat introduït per l’usuari, per tant és aquest
qui ha de procurar que el títol descrigui el document.
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3. AUTORITATS ACADÈMIQUES I ÒRGANS DE GOVERN

URL

http://localhost/typo3IP452/index.php?id=76

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
Pot ser que el títol
no descrigui el
document.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2: Títol
de la pàgina.
Causant de l’error:
Usuari.

Error:
H2 pot ser utilitzat
per donar format.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.

Línia 22, Columna 1:
<title>Facultat de Medicina: Autoritats acadèmiques i Òrgans
de govern</title>
Advertència:
En aquest cas, el títol descriu correctament el document.
Aquest títol ha estat introduït per l’usuari, per tant és aquest
qui ha de procurar que el títol descrigui el document.

Línia 70 Columna 205:
<h2>Equip Deganal</h2>
Línia 79 Columna 1:
<h2>Equip de Govern</h2>
Línia 92 Columna 1:
<h2>Consell de Direcció</h2>
Advertència:
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Causant de l’error: La capçalera h2 és introduïda per l’usuari mitjançant l’editor
Usuari.
HTML i és aquest qui ha de procurar que no s’utilitza la
capçalera per donar format al text.
4. MURAL DE LA SALA D’ESTUDIS

URL

http://localhost/typo3IP452/index.php?id=77

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El text de l’enllaç
no té significat
fora de context.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari

Línia 78, Columna 4:
<a href="http://localhost/typo3IP452/?id=77#tematica"
title="Opens internal link in current window" ...
Línia 78, Columna 183:
<a
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/mural_sa
la_estudis.html#proces" title="Opens ex ...
Línia 78, Columna 413:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=77#procedime
nt" title="Opens external link in new ...
Línia 78, Columna 595:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=77#artista"
title="Opens external link in new wind ...
Línia 80, Columna 5:
<a name="tematica">La temàtica: Al voltant de la història de la
medicina</a>
Línia 113, Columna 59:
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<a name="proces">El procés de creació: Un debat obert, un
procés interactiu</a>
Línia 136, Columna 5:
<a name="procediment">El procediment: Pintura al fresc</a>
Línia 153, Columna 5:
<a name="artista">L'artista</a>
Línia 172, Columna 33:
<a href="http://minguell.tarrega.com/" title="Opens external
link in new window" class="external-lin ...

Error:
Pot ser que el títol
no descrigui el
document.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2: Títol
de la pàgina.
Causant de l’error:
Usuari.

Error:
El text pot no
identificar la
destinació de
l’enllaç.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.

Advertència:
Els enllaços tenen sentit fora de context, però cal tenir en
compte que aquestos són inserits per l’usuari, de manera que
és aquest qui s’ha d’encarregar de què aquests enllaços tinguin
sentit fora de context.
Línia 22, Columna 1:
<title>Facultat de Medicina: Mural de la Sala d’Estudis</title>
Advertència:
En aquest cas, el títol descriu correctament el document.
Aquest títol ha estat introduït per l’usuari, per tant és aquest
qui ha de procurar que el títol descrigui el document.

Línia 78, Columna 4:
<a href="http://localhost/typo3IP452/?id=77#tematica"
title="Opens internal link in current window" ...
Línia 78, Columna 183:
<a
href="http://localhost:8080/opencms_5/opencms/tfc/mural_sa
la_estudis.html#proces" title="Opens ex ...
Línia 78, Columna 413:
<a
href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=77#procedime
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Causant de l’error: nt" title="Opens external link in new ...
Usuari.
Línia 78, Columna 595:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=77#artista"
title="Opens external link in new wind ...
Línia 80, Columna 5:
<a name="tematica">La temàtica: Al voltant de la història de la
medicina</a>
Línia 113, Columna 59:
<a name="proces">El procés de creació: Un debat obert, un
procés interactiu</a>
Línia 136, Columna 5:
<a name="procediment">El procediment: Pintura al fresc</a>
Línia 153, Columna 5:
<a name="artista">L'artista</a>
Línia 172, Columna 33:
<a href="http://minguell.tarrega.com/" title="Opens external
link in new window" class="external-lin ...

Error:
La imatge pot
contenir text amb
un contrast baix.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.4: Distingible.
Secció 1.4.1: Ús
del color.
Causant de l’error:
Usuari.

Advertència:
Els texts dels enllaços identifiquen correctament la seva
destinació però, al ser introduït per l’usuari, depèn d’ell que
aquest text descrigui correctament el seu propòsit.
Línia 114 Columna 4:
<img src="mural_files/RTEmagicC_mural1.jpg" style="float:
left;" alt="" height="200" width="200">
Línia 137 Columna 4:
<img src="mural_files/RTEmagicC_919bb5e277.jpg"
style="float: right;" alt="" height="200" width="200 ...
Línia 154 Columna 4:
<img src="mural_files/RTEmagicC_fa836c4400.jpg" style="float:
left;" alt="" height="200" width="200" ...
Advertència:
És aplicable perquè hi ha imatges i contenen text i es compleix
perquè tenen suficient contrast, però depèn de l’usuari que això
es compleixi.

Error:
El text pot referir-

Línia 114 Columna 4:
<img src="mural_files/RTEmagicC_mural1.jpg" style="float:
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se a les imatges
només pel color.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.4: Distingible.
Secció 1.4.1: Ús
del color.
Causant de l’error:
Usuari.

left;" alt="" height="200" width="200">
Línia 137 Columna 4:
<img src="mural_files/RTEmagicC_919bb5e277.jpg"
style="float: right;" alt="" height="200" width="200 ...
Línia 154 Columna 4:
<img src="mural_files/RTEmagicC_fa836c4400.jpg" style="float:
left;" alt="" height="200" width="200" ...
Advertència:
És aplicable perquè hi ha imatges i contenen text i es compleix
perquè el text no es refereix a les imatges només pel color, però
depèn de l’usuari que això es compleixi.

5. PLA D’ESTUDIS LLICENCIATURA DE MEDICINA

URL

http://localhost/typo3IP452/index.php?id=78

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El resum i el títol
de la taula tenen el
mateix text.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.

Línia 71, Columna 5:
<table class="contenttable contenttable-3" summary="Pla
d'Estudis adaptat a l'EEES"><caption> Pla d'Estudis adaptat a
l'EEES</caption>

Possible solució:
Canviar el text del resum o del títol de la taula.
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Causant de l’error:
Usuari.

Error:
El text de l’enllaç
no té significat
fora de context.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Template.

Línia 606, Columna 44:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=78#">To
top</a>

Error:
Pot ser que el títol
no descrigui el
document.

Línia 22, Columna 1:
<title>Facultat de Medicina: Pla d’estudis Llicenciatura de
Medicina</title>

Advertència:
Els enllaços tenen sentit fora de context, però cal tenir en
compte que aquestos són inserits per l’usuari, de manera que
és aquest qui s’ha d’encarregar de què aquests enllaços tinguin
sentit fora de context.

Advertència:
En aquest cas, el títol descriu correctament el document.
WCAG 2.0 (AA):
Aquest títol ha estat introduït per l’usuari, per tant és aquest
Principi 2:
qui ha de procurar que el títol descrigui el document.
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2: Títol
de la pàgina.
Causant de l’error:
Usuari.

Error:
El resum de la
taula pot no
descriure la
navegació i
estructura de la
taula.

Línia 71, Columna 5:
<table class="contenttable contenttable-3" summary="Pla
d'Estudis adaptat a l'EEES"><caption>
Possible solució:
El resum de la taula no descriu la navegació i estructura de la
taula, cal modificar el seu contingut, mitjançant l’edició de
taules de TYPO3.
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WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Usuari.

Error:
La taula pot
requerir els
elements colgroup
i col per agrupar
les columnes de la
taula.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Usuari.
Error:
El títol de la taula
pot no identificar
la taula.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
Usuari.

Línia 71, Columna 5:
<table class="contenttable contenttable-3" summary="Pla
d'Estudis adaptat a l'EEES"><caption>
Advertència:
No és aplicable ja que la taula no utilitza aquests elements.
Aquests són útils per donar estil a les columnes senceres, enlloc
de repetir els estils per cada cel·la de cada fila. L’editor TYPO3
no permet introduir aquests tags, a no ser que s’introdueixi la
taula amb l’editor HTML I s’editi directament l’HTML, però
tampoc té molta importància ja que no afecta a la semàntica de
la pàgina, sinó a l’estil.

Línia 72, Columna 6:
<caption>Pla d'Estudis adaptat a l'EEES</caption>
Advertència:
En aquest cas, el títol identifica la taula, però depèn de l’usuari
que així es compleixi.
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6. DEPARTAMENTS

URL

http://localhost/typo3IP452/index.php?id=79

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El text de l’enllaç
no té significat
fora de context.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari

Error:
Pot ser que el títol
no descrigui el
document.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2: Títol
de la pàgina.

Línia 71, Columna 14:
<a href="http://web.udl.es/dept/cmb" title="Opens external
link in new window" target="_blank" class ...
Línia 84, Columna 14:
<a href="http://web.udl.es/dept/medicina" title="Opens
external link in new window" target="_blank" ...
Línia 97, Columna 14:
<a href="http://web.udl.es/dept/cirurgia" title="Opens external
link in new window" target="_blank" ...
Advertència:
Els enllaços tenen sentit fora de context, però cal tenir en
compte que aquestos són inserits per l’usuari, de manera que
és aquest qui s’ha d’encarregar de què aquests enllaços tinguin
sentit fora de context.
Línia 22, Columna 1:
<title>Facultat de Medicina: Departaments</title>
Advertència:
En aquest cas, el títol descriu correctament el document.
Aquest títol ha estat introduït per l’usuari, per tant és aquest
qui ha de procurar que el títol descrigui el document.
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Causant de l’error:
Usuari.

Error:
El text pot no
identificar la
destinació de
l’enllaç.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari.

Error:
H2 pot ser utilitzat
per donar format.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari.

Línia 71, Columna 14:
<a href="http://web.udl.es/dept/cmb" title="Opens external
link in new window" target="_blank" class ...
Línia 84, Columna 14:
<a href="http://web.udl.es/dept/medicina" title="Opens
external link in new window" target="_blank" ...
Línia 97, Columna 14:
<a href="http://web.udl.es/dept/cirurgia" title="Opens external
link in new window" target="_blank" ...
Advertència:
Els texts dels enllaços identifiquen correctament la seva
destinació però, al ser introduït per l’usuari, depèn d’ell que
aquest text descrigui correctament el seu propòsit.
Línia 70 Columna 174:
<h2>Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques</h2>
Línia 83 Columna 1:
<h2>Dept. de Medicina</h2>
Línia 83 Columna 1:
<h2>Dept. de Cirurgia</h2>
Línia 109 Columna 1:
<h2>Dept. de Medicina Experimental</h2>
Advertència:
La capçalera h2 és introduïda per l’usuari i és aquest qui ha de
procurar tot el web no s’utilitza per donar format al text.
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7. MATRÍCULA OFICIAL DEL CURS

URL

http://localhost/typo3IP452/index.php?id=80

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
La imatge
utilitzada com
enllaç no té un
text vàlid a
l’atribut Alt.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.1: Alternatives
textuals. Secció
1.1.1: Contingut
no textual.
Causant de l’error:
Usuari.

Línia 70 Columna 333:
<img src="matricula_files/RTEmagicC_icopdf.jpg" alt=""
height="21" width="20">

Error:
El text de l’enllaç
no té significat
fora de context.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de

Línia 70, Columna 127:
<a
href="http://www.udl.cat/export/sites/UdL/udl/norma/Ordena
cio_academica/xNormes_matricula_08-09_d ...

Possible solució:
Afegir text a l’atribut Alt la imatge. Per solucionar-ho, cal editar
la imatge mitjançant l’editor HTML.

Línia 72, Columna 4:
<a href="http://www.udl.cat/udl/norma/ordenaci-.html"
title="Normativa acadÃ¨mica" target="_blank">N ...
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l’enllaç.

Causant de l’error:
Usuari.

Error:
Pot ser que el títol
no descrigui el
document.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2: Títol
de la pàgina.
Causant de l’error:
Usuari.

Error:
El text pot no
identificar la
destinació de
l’enllaç.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari.

Advertència:
Els enllaços tenen sentit fora de context, però cal tenir en
compte que aquestos són inserits per l’usuari, de manera que
és aquest qui s’ha d’encarregar de què aquests enllaços tinguin
sentit fora de context.

Línia 22, Columna 1:
<title>Facultat de Medicina: Matrícula oficial del curs</title>
Advertència:
En aquest cas, el títol descriu correctament el document.
Aquest títol ha estat introduït per l’usuari, per tant és aquest
qui ha de procurar que el títol descrigui el document.

Línia 70, Columna 127:
<a
href="http://www.udl.cat/export/sites/UdL/udl/norma/Ordena
cio_academica/xNormes_matricula_08-09_d ...
Línia 72, Columna 4:
<a href="http://www.udl.cat/udl/norma/ordenaci-.html"
title="Normativa acadèmica" target="_blank">N ...
Advertència:
Els texts dels enllaços identifiquen correctament la seva
destinació però, al ser introduït per l’usuari, depèn d’ell que
aquest text descrigui correctament el seu propòsit.
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8. NOTÍCIES

URL

http://localhost/typo3IP452/index.php?id=81

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El text de l’enllaç
no té significat
fora de context.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari.

Error:
Pot ser que el títol
no descrigui el
document.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2: Títol
de la pàgina.

Línia 74, Columna 43:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=86&amp;
tx_ttnews[tt_news]=8&amp;cHash=980ca57f7ff6 ...
Línia 82, Columna 43:
<a href="http://localhost/typo3IP452/index.php?id=86&amp;
tx_ttnews[tt_news]=9&amp;cHash=f4b2ecc70b9e ...

Advertència:
Els enllaços tenen sentit fora de context, però cal tenir en
compte que aquestos són inserits per l’usuari i coincideixen
amb el títol de la notícia, de manera que és aquest qui s’ha
d’encarregar de què aquests textos tinguin sentit fora de
context.
Línia 22, Columna 1:
<title>Facultat de Medicina: Notícies</title>
Advertència:
En aquest cas, el títol descriu correctament el document.
Aquest títol ha estat introduït per l’usuari, per tant és aquest
qui ha de procurar que el títol descrigui el document.
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Causant de l’error:
Usuari.

9. CONTACTE

URL

http://localhost/typo3IP452/index.php?id=82

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
Pot ser que el títol
no descrigui el
document.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2: Títol
de la pàgina.
Causant de l’error:
Usuari.

Error:
El text de l’enllaç
no té significat
fora de context.

Línia 22, Columna 1:
<title>Facultat de Medicina: Contacte</title>
Advertència:
En aquest cas, el títol descriu correctament el document.
Aquest títol ha estat introduït per l’usuari, per tant és aquest
qui ha de procurar que el títol descrigui el document.

Línia 76, Columna 53:
<a
href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7abdxkxqjXcjbafzfk
x+rai+bp');" title="Opens window for sending email"
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WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari.

class="mail">deganatm@<span style="display: none;">removethis.</span>fmedicina.udl.es</a>
Línia 79, Columna 58:
<a
href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xolaofdrbwXrdbo
e:zp+rai+bp');" title="Opens window for sending email"
class="mail">arodriguez@<span style="display:
none;">remove-this.</span>ugerh-cs.udl.es</a>
Línia 82, Columna 79:
<a
href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7cdxifxklXrdboe:zp
+rai+bp');" title="Opens window for sending email"
class="mail">fgaliano@<span style="display: none;">removethis.</span>ugerh-cs.udl.es</a>
Línia 85, Columna 69:
<a
href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xdlkwxibwXrdboe
:zp+rai+bp');" title="Opens window for sending email"
class="mail">agonzalez@<span style="display: none;">removethis.</span>ugerh-cs.udl.es</a>

Error:
L’script de la
interfície d’usuari
pot ser no
accessible.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.1: Accessible
mitjançant el
teclat. Secció
2.1.1: teclat.
Causant de l’error:
TYPO3
Error:
El text pot no

Advertència:
Els enllaços tenen sentit fora de context, però cal tenir en
compte que aquestos són inserits per l’usuari i coincideixen
amb el títol de la notícia, de manera que és aquest qui s’ha
d’encarregar de què aquests textos tinguin sentit fora de
context.
Línia 39, Columna 1:
<script src="contacte_files/javascript_b9328db19d.js"
type="text/javascript"></script>
Possible solució:
Aquest script té una funció (function linkTo_UnCryptMailto(s))
que obre finestres emergents. No és accessible perquè si es té
desactivat el javascript del navegador o s’utilitza navegador de
text, l’enllaç no obre la seva destinació.
A més, s’ha detectat que aquesta funció s’introdueix
automàticament als enllaços d’email que s’insereixen amb
l’editor d’HTML.

Línia 76, Columna 53:
<a
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identificar la
destinació de
l’enllaç.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.4:
Propòsit de
l’enllaç.
Causant de l’error:
Usuari.

href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7abdxkxqjXcjbafzfk
x+rai+bp');" title="Opens window for sending email"
class="mail">deganatm@<span style="display: none;">removethis.</span>fmedicina.udl.es</a>
Línia 79, Columna 58:
<a
href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xolaofdrbwXrdbo
e:zp+rai+bp');" title="Opens window for sending email"
class="mail">arodriguez@<span style="display:
none;">remove-this.</span>ugerh-cs.udl.es</a>
Línia 82, Columna 79:
<a
href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7cdxifxklXrdboe:zp
+rai+bp');" title="Opens window for sending email"
class="mail">fgaliano@<span style="display: none;">removethis.</span>ugerh-cs.udl.es</a>
Línia 85, Columna 69:
<a
href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7xdlkwxibwXrdboe
:zp+rai+bp');" title="Opens window for sending email"
class="mail">agonzalez@<span style="display: none;">removethis.</span>ugerh-cs.udl.es</a>

Error:
H2 pot ser utilitzat
per donar format.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.6:
Capçaleres i
etiquetes.
Causant de l’error:
Usuari.

Advertència:
Els texts dels enllaços identifiquen correctament la seva
destinació però, al ser introduït per l’usuari, depèn d’ell que
aquest text descrigui correctament el seu propòsit.
Línia 70 Columna 170:
<h2>Facultat de Medicina</h2>
Línia 75 Columna 1:
<h2>Deganat</h2>
Línia 78 Columna 1:
<h2>Administració del Campus</h2>
Línia 81 Columna 1:
<h2>Gestió Acadèmica</h2>
Línia 84 Columna 1:
<h2>Negociat de Gestió Econòmica</h2>
Advertència:
La capçalera h2 és introduïda per l’usuari i és aquest qui ha de
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procurar tot el web no s’utilitza per donar format al text.

10. DUBTES I SUGGERIMENTS

URL

http://localhost/typo3IP452/index.php?id=83

Problemes d’accessibilitat detectats
Error:
El text de
l’element label
està buit.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.2:
Etiquetes o
instruccions.
Causant de l’error:
TYPO3.

Error:
L’element input
del tipus “text”, no
té text al label
associat.

Línia 74, Columna 2366:
<input gtbfieldid="105" name="wt_spamshield_honey"
style="position: absolute; margin: 0pt 0pt 0pt -9 ...
Possible solució:
Aquest error és provocat per l’extensió Spamshield, que afegeix
un input “invisible” al formulari, el qual omple amb un 1 en cas
d’identificar spam. Per eliminar aquest input, cal anar a ADMIN
TOOLS -> Extension Manager, fer clic sobre Spamshield i
desactivar la casella Use honeypod check.

Línia 74, Columna 2366:
<input gtbfieldid="105" name="wt_spamshield_honey"
style="position: absolute; margin: 0pt 0pt 0pt -9 ...
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WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
TYPO3.

Possible solució:
Aquest error és provocat per l’extensió Spamshield, que afegeix
un input “invisible” al formulari, a la pauta anterior d’explica
com treure aquest input

Error:
L’element input
del tipus “text”, no
té un label
associat.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 1:
Perceptible. Pauta
1.3: Adaptable.
Secció 1.3.1:
Informació i
relacions.
Causant de l’error:
TYPO3.

Línia 74, Columna 2366:
<input gtbfieldid="105" name="wt_spamshield_honey"
style="position: absolute; margin: 0pt 0pt 0pt -9 ...

Error:
Pot ser que el títol
no descrigui el
document.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.4: Navegable.
Secció 2.4.2: Títol
de la pàgina.
Causant de l’error:
Usuari.

Possible solució:
Aquest error és provocat per l’extensió Spamshield, que afegeix
un input “invisible” al formulari, a la pauta anterior d’explica
com treure aquest input.

Línia 22, Columna 1:
<title>Facultat de Medicina: Dubtes i suggeriments</title>
Advertència:
En aquest cas, el títol descriu correctament el document.
Aquest títol ha estat introduït per l’usuari, per tant és aquest
qui ha de procurar que el títol descrigui el document.
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Error:
L’script de la
interfície d’usuari
pot ser no
accessible.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 2:
Operable. Pauta
2.1: Accessible
mitjançant el
teclat. Secció
2.1.1: teclat.
Causant de l’error:
TYPO3
Error:
Tots els camps
obligatoris del
formulari poden
no ser identificats
com a obligatoris.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.2:
Etiquetes o
instruccions.
Causant de l’error:
TYPO3.
Error:
L’acceptació de les
dades del
formulari poden
no ser presentades
a l’usuari abans de
l’acceptació final
d’una transacció
irreversible.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.4:

Línia 39, Columna 1:
<script src="contacte_files/javascript_b9328db19d.js"
type="text/javascript"></script>
Línia 45, Columna 1:
<script type="text/javascript"
src="dubtes_files/jsfunc.js"></script>
Possible solució:
La validació de les dades enviades pel formulari les realitza
mitjançant javascript, i això provoca que aquest no sigui
accessible.
La validació s’hauria de realitzar mitjançant el servidor o bé, no
interferir aquesta en l’enviament de les dades del formulari.
Línia 74, Columna 85:
<form action="index.php?id=83&amp;no_cache=1"
id="mailform" name="mailform" enctype="multipart/form- ...

Possible solució:
El formulari no marca els camps obligatoris, per tant l’usuari ha
d’introduir manualment un asterisc al costat del camp que hagi
de ser obligatori i un text explicatiu sota el formulari del
significat d’aquest asterisc.

Línia 74, Columna 85:
<form action="index.php?id=83&amp;no_cache=1"
id="mailform" name="mailform" enctype="multipart/form- ...
Advertència:
En aquest cas, el formulari no realitza una transacció
irreversible, és simplement un formulari d’enviament de dades
per correu electrònic.
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Prevenció d’errors
(legals, financers,
dades).
Causant de l’error:
TYPO3.
Error:
El formulari pot
esborrar
informació sense
permetre la seva
recuperació.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.4:
Prevenció d’errors
(legals, financers,
dades).
Causant de l’error:
TYPO3.
Error:
L’etiqueta pot no
descriure el
control input
associat.
WCAG 2.0 (AA):
Principi 3:
Comprensible.
Pauta 3.3: Entrada
de dades assistida.
Secció 3.3.2:
Etiquetes o
instruccions.
Causant de l’error:
Usuari.

Línia 74, Columna 85:
<form action="index.php?id=83&amp;no_cache=1"
id="mailform" name="mailform" enctype="multipart/form- ...
Advertència:
En aquest cas, el formulari no realitza cap operació que
representi per l’usuari un compromís legal o transacció
financera, simplement envia les dades per correu electrònic.

Línia 74, Columna 315:
<input name="html_enabled" id="mailformhtml_enabled"
value="1" type="hidden">
Línia 74, Columna 392:
<input name="subject" id="mailformsubject" value="Formulari
de dubtes i suggeriments" type="hidden">
Línia 74, Columna 492:
<input name="locationData" value="83:tt_content:266"
type="hidden">
Línia 74, Columna 685:
<input gtbfieldid="102" name="Nom_i_cognoms"
id="mailformNom_i_cognoms" size="20" type="text">
Línia 74, Columna 856:
<input name="Sexe" id="mailformSexeHome" value="Home"
class="csc-mailform-radio" type="radio">
Línia 74, Columna 996:
<input name="Sexe" id="mailformSexeDona" value="Dona"
class="csc-mailform-radio" type="radio">
Línia 74, Columna 1255:
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<input value="1" name="Llicenciatura_en_Medicina"
id="mailformLlicenciatura_en_Medicina" class="csc- ...
Línia 74, Columna 1511:
<input value="1" name="Estudis" id="mailformEstudis"
class="csc-mailform-check" type="checkbox">
Línia 74, Columna 1960:
<input gtbfieldid="104" name="Email" id="mailformEmail"
size="20" type="text">
Línia 74, Columna 2248:
<input name="formtype_mail" id="mailformformtype_mail"
value="Enviar" class="csc-mailform-submit" ty ...
Advertència:
En aquest cas, les etiquetes descriuen correctament els controls
inputs associats, però és tasca de l’usuari que això es realitzi
correctament. Els controls inputs del tipus hidden no
requereixen labels.

Taula 6. Avaluació WCAG 2.0 de TYPO3.

6.4.3. Discussió
Un cop mostrada tota la informació referent a l’avaluació de les pautes ATAG 1.0 i les
WCAG 2.0, a continuació s’exposen els punts de discussió sobre els dos CMS analitzats
dividits en els diferents aspectes que intervenen en el compliment de l’accessibilitat
per a cadascun d’ells.
6.4.3.1. Discussió d’OpenCMS
Malgrat que cada cop OpenCMS va tenint més en compte l’accessibilitat i incorporant
millores per facilitar la creació de webs accessibles (per exemple, la plantilla
Templateone proporciona un layout accessible), aquest CMS encara no garanteix el
compliment dels estàndards d’accessibilitat. La valoració global de l’eina és positiva,
però encara falten certs aspectes per avançar en vers l’accessibilitat.
Seguidament, donats els errors esmentats a la taula 5 sobre l’avaluació d’accessibilitat
d’OpenCMS, es detallen els diferents punts febles d’accessibilitat i que estan lligats al
seu ús:
1. Errors al template HTML.
Si el template que utilitza OpenCMS per maquetar les diferents pàgines
presenta problemes d’accessibilitat al codi font, aquests es repetiran a totes les
pàgines del lloc que facin anar la plantilla. Per exemple, si la caixa de text del
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cercador a la pàgina de presentació no té etiqueta, aquest error s’arrossegarà
en totes les pàgines que tinguin inclòs el cercador a la capçalera del web.
2. L’administració i l’editor web de l’OpenCMS no tenen en compte la
introducció d’alguns aspectes d’accessibilitat.
Malgrat que van sorgint recursos i mòduls pel gestor de continguts destinats a
la creació automàtica de característiques accessibles, hi ha certs aspectes que
depenen totalment del contingut i que haurien de tenir-se en compte de forma
manual en el moment de crear-lo. Per exemple, a l’hora de crear formularis
amb OpenCMS, aquest no té en compte l’accessibilitat al no posar
automàticament els labels associats als inputs, ni introduir característiques com
els fieldsets, ni legends automàticament als grups com els botons de radio.
Altres problemes detectats són les etiquetes no recomanades pel W3C, com la
<i> per les cursives o la <b> pel format negreta del text. També s’ha detectat
que l’editor insereix automàticament el tag <br type="_moz"> si s’edita el
contingut amb els navegadors Firefox o Opera.
3. L’administració d’OpenCMS no és accessible.
L’administració de l’OpenCMS presenta moltes dificultats per a la introducció
de dades per part de les persones amb discapacitat. Això és degut bàsicament a
què l’eina està desenvolupada amb frames i a l’ús inadequat del llenguatge
Javascript. Aquests dos factors fan impossible la navegació per exemple, en
navegadors de text, de manera que les persones amb discapacitat no poden
afegir ni editar contingut.
4. Els usuaris que utilitzin OpenCMS poden introduir contingut sense tenir en
compte aspectes d’accessibilitat o ho fan de forma incorrecta.
Les persones que introdueixen contingut mitjançant OpenCMS haurien de tenir
algunes nocions d’HTML i accessibilitat [OPE01] per la correcta edició del
contingut i, a més a més, l’eina hauria de proporcionar mecanismes perquè
l’usuari conegués aquests aspectes.
Un exemple seria el cas en què l’usuari hagués d’introduir una gràfica al
contingut del web. Aquesta gràfica necessita un atribut “longdesc” i la creació
d’una pàgina apart en HTML per descriure el seu contingut. Si no es fa
d’aquesta manera, la pàgina no serà accessible per persones que utilitzin
navegador de veu, perquè no podran accedir a la informació que conté la
gràfica.
Tampoc té en compte la correcta creació de taules perquè les persones que
utilitzin navegador de veu puguin entendre correctament el seu contingut.

6.4.3.2. Discussió de TYPO3
Respecte TYPO3, la valoració és encara més positiva que l’OpenCMS, ja que té en
compte més aspectes d’accessibilitat que l’anterior. Donada la taula 6 sobre
l’avaluació d’accessibilitat de TYPO3, es detallen a continuació els factors que
intervenen a que el gestor de continguts tingui errors en l’avaluació d’accessibilitat:
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1. Errors al template HTML.
A l’igual que OpenCMS, si l’HTML per maquetar les diferents pàgines presenta
problemes d’accessibilitat al codi font, aquests es repetiran a totes les pàgines
del lloc que facin anar la plantilla. Per exemple, a l’igual que l’OpenCMS, si la
caixa de text del cercador no té etiqueta, aquest error s’arrossegarà en totes
les pàgines que tinguin inclòs el cercador a la capçalera del web, que són totes.
2. L’administració i l’editor web de TYPO3 no tenen en compte la introducció
d’alguns aspectes d’accessibilitat.
Comparant amb OpenCMS, TYPO3 té en compte més aspectes a l’hora de
generar contingut accessible, com per exemple l’edició de formularis que
genera labels associats als inputs automàticament, o la creació de taules que
generen les capçaleres i les cel·les d’informació associades també de forma
automàtica. Malgrat tot, encara li falten també certs aspectes com per exemple
que a l’hora de crear formularis no es generin els elements fieldsets amb
checkbox. L’editor d’HTML de TYPO3 té el mateix problema que l’editor d’HTML
d’OpenCMS amb les etiquetes no recomanades pel W3C, com la <i> per les
cursives o la <b> pel format negreta del text. L’editor d’HTML per defecte
tampoc no mostra tants botons com l’OpenCMS (address, subíndex, elevat...) i
mostra atributs alt buits a l’hora de crear imatges, cosa que també dificulta la
detecció d’errors per eines automatitzades.
3. L’administració de TYPO3 no és accessible.
L’administració de TYPO3 presenta moltes dificultats per a les persones amb
discapacitat. El primer impediment i més important és que està desenvolupat
amb Javascript no accessible, cosa que fa impossible la navegació en
navegadors de text, de manera que les persones amb discapacitat no poden
afegir ni editar contingut.
Al ser una eina tan versàtil, té moltes opcions i malgrat que la navegació és
bastant intuïtiva, s’ha de llegir algun manual a priori per poder elaborar un lloc
Web simple.
4. Els usuaris que utilitzin TYPO3 poden introduir contingut sense tenir en
compte aspectes d’accessibilitat o ho fan de forma incorrecta.
A l’igual que amb OpenCMS, les persones que introdueixen contingut
mitjançant TYPO3 haurien de tenir algunes nocions d’HTML i accessibilitat per
la correcta edició del contingut i, a més a més, l’eina hauria de proporcionar
mecanismes perquè l’usuari conegués aquests aspectes. Per exemple, a l’hora
d’introduir una adreça, si no es coneix el tag <address> probablement l’usuari
no l’introdueixi mitjançant l’edició del codi. Com a punt positiu vers OpenCMS
un usuari de TYPO3 pot introduir una taula complint els estàndards sense tenir
coneixement de com ha de ser el codi.

6.5. Solucions per millorar l’accessibilitat
Segons l’anàlisi efectuat per a cada CMS corresponents a les taules 3 i 4, els punts
febles es divideixen en tres grups: la plantilla o template, l’editor d’HTML i el propi
CMS.
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A continuació s’esmenten les solucions aportades per a cada cas i per cada CMS:

6.5.1. OpenCMS: errors a la plantilla HTML generada
Si l’ HTML generat per la plantilla no és accessible, totes les pàgines generades tampoc
ho seran, per tant, la Possible solució és corregir-la, editant els diferents jsp que el
generen. A continuació es detallen solucions aportades a la plantilla:
1. Errors HTML.
S’han revisat els errors de validació d’HTML, bàsicament formats per tags que
no es tanquen correctament i generació d’enllaços amb el caràcter “&” que
s’han substituït per &amp;.
2. Idioma de la pàgina.
El document té un codi de llenguatge que no és vàlid, ja que l’estructura que
acompanya el tag html no és completa. Mitjançant una crida amb jsp,
esmentada a l’avaluació WCAG 2.0, es dóna possible solució a aquest error.
3. Enllaços sense text.
Fa referència als enllaços que no tenen text com, per exemple, l’enllaç que
permet anar a l’inici de la pàgina actual. La solució ha estat posar text a aquests
enllaços.
4. Etiquetes (labels).
Existeixen entrades de dades sense etiqueta associada, com és el cas de l’input
del cercador, que no té cap etiqueta associada que permeti als usuaris saber
què s’ha d’introduir en aquell camp. En la versió adaptada d’OpenCMS, s’ha
introduït un label associat a l’input mitjançant l’edició del jsp de la plantilla
(consultar capítol 6.4.2, anàlisi de la pàgina Presentació).

6.5.2. TYPO3: errors a la plantilla HTML generada
La solució en aquest cas radica en editar les diferents parts del template mitjançant
l’administració de TYPO3. A continuació es detallen les solucions per a cada cas:
1. Errors HTML.
Bàsicament els errors trobats mitjançant el validador d’HTML del W3C[VAL01]
han estat tags que no estaven tancats.

2. Seqüència de capçaleres.
Existeixen dos capçaleres de segon nivell (<h2>) que s’utilitzen com a titularitat
del primer i segon nivell de navegació. Aquestes estan situats just abans del
contingut editable de cada pàgina i TYPO3 introdueix un títol dins de l’edició de
les pàgines amb la capçalera de primer nivell (<h1>), cosa que fa que la
seqüència de titularitats de la pàgina generada no sigui correcta. Com a
possible solució s’ha editat el fitxer de la plantilla (veure capítol 6.4.2.2
d’aquest treball, a l’anàlisi de la pàgina Presentació, l’error de seqüència de
capçaleres), perquè aquests dos títols h2 siguin dos capçaleres h1.
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3. Etiquetes (labels).
L’input del cercador no té cap etiqueta associada que permeti als usuaris saber
què s’ha d’introduir en aquell camp. En la versió adaptada de TYPO3, s’ha
introduït un label associat a l’input mitjançant l’administració de templates
(consultar capítol 6.4.2.2 d’aquest treball, a l’anàlisi de la pàgina Presentació, el
primer error).

6.5.3. Editor HTML de l’OpenCMS
L’editor web no té en compte la introducció d’alguns aspectes d’accessibilitat.
Bàsicament, la possible solució radica en la formació [OPE01] de l’usuari que introdueix
el contingut del web mitjançant l’editor HTML i en la instal·lació d’algun mòdul per
facilitar la correcta introducció de la informació de les pàgines. A continuació es
comenten certs aspectes conflictius a tenir en compte:
1. Titularitat de les pàgines

Aquest és un exemple de la utilitat que té que l’usuari estigui informat sobre
com ha de ser una pàgina accessible. L’editor no controla que l’usuari
introdueixi una capçalera (h1, h2, etc.) per destacar un text concret o que
l’ordre de les capçaleres sigui correcte.
2. Imatges.

L’editor d’HTML proporciona les eines necessàries per introduir imatges de
manera accessible. Depèn de l’usuari la correcta introducció de les mateixes, ja
sigui ficant un text alternatiu que transmeti la mateixa informació que la
imatge a l’atribut “alt”, o bé procurant que la imatge no contingui text amb baix
contrast o sigui referida pels colors. L’editor té en compte que si l’usuari ha
d’introduir l’atribut “longdesc” ho pugui fer mitjançant l’eina per poder fer una
descripció detallada del gràfic. L’usuari haurà de crear una pàgina a part per
poder enllaçar-la des d’aquest atribut.
3. Taules.

L’editor no permet la introducció dels elements colgroup i col per agrupar
columnes de la taula, no té importància ja que no afecta a la semàntica de la
pàgina, sinó a l’estil. D’altra banda, malgrat que sí introdueix l’element th per
indicar les capçaleres, no permet associar aquestes amb les cel·les de contingut
mitjançant l’element headers, per tant això implica que les taules de dades
introduïdes per l’editor d’HTML no són accessibles i l’usuari les ha d’introduir
manualment editant el codi HTML.
4. Aparició de codi HTML no vàlid.

Alkacon ha desenvolupat un mòdul anomenat Alkacon OAMP HtmlCleaner
Module [ALK01], que processa HTML i XML no vàlid i elimina els espais en blanc
innecessaris. Pot utilitzar-se per exemple, per eliminar el tag de la itàlica (<i>) i
substituir-la pel tag <em>, o bé les el format negreta <b> pel tag que valida
<strong>. A l’annex 1 s’explica com instal·lar i utilitzar aquest mòdul.
Respecte l’aparició del tag <br type="_moz"> que genera automàticament
l’eina i que no és accessible, existeix una possible solució perquè no es generi
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aquest atribut del tag, que consisteix en editar l’arxiu fckeditor/editor/js/
fckeditorcode_gecko.js i substituir el codi:
I='<brtype="_moz">';this._BodyHTML=I;
pel següent:
I=' ';this._BodyHTML=I;

6.5.4. Editor HTML de TYPO3
A l’igual que l’OpenCMS, l’editor web de TYPO3 no té en compte la introducció
d’alguns aspectes d’accessibilitat. La possible solució també radica en la formació
[ICT01] de l’usuari que introdueix el contingut del web mitjançant l’editor HTML i en la
configuració de l’editor. A continuació es comenten certs aspectes conflictius a tenir en
compte:
1. Titularitat de les pàgines

A l’igual que amb l’OpenCMS, l’usuari ha d’estar informat sobre com ha de ser
una pàgina accessible. L’editor no controla que l’usuari introdueixi una
capçalera (h1, h2, etc.) per destacar un text concret o que l’ordre de les
capçaleres sigui correcte.
2. Imatges.

L’editor proveeix els recursos necessaris per introduir imatges de manera
accessible, depèn de l’usuari que ompli els camps correctament.
3. Taules.

La millor manera per introduir taules d’una manera accessible i fàcil és
utilitzant el tipus de contingut taula que proveeix TYPO3, no obstant, també es
poden introduir mitjançant l’editor d’HTML, tenint així més llibertat per
exemple, per poder destacar un text d’una cel·la concreta.
4. Aparició de codi HTML no vàlid.

En referència als tags que no validen pel W3C, s’ha configurat l’editor per tal de
substituir el tag de la itàlica (<i>) per <em>, i el format negreta <b> per
<strong>. A La taula 2 de l’avaluació ATAG 1.0 corresponent a l’anàlisi de
TYPO3, s’explica com realitzar aquesta configuració mitjançant la funció
lib.parseFunc_RTE (consultar capítol 6.4.1.2, Avaluació ATAG 1.0 en TYPO3,
Pauta 2.1, secció 2.1) de l’edició de templates System_configuration.

6.5.5. Administració de l’OpenCMS
L’administració de l’OpenCMS no té en compte la introducció d’alguns aspectes
d’accessibilitat. Donada la revisió del backoffice d’OpenCMS, a continuació es detallen
les solucions aportades en cada cas:
1. Titularitat de les pàgines.
El nom de les pàgines, haurien d’estar directament relacionats amb el nom de
les capçaleres (h1) de les mateixes, de manera que mantinguin una coherència
al llarg de tot el web, això no es controla automàticament, per tant, l’usuari ha
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d’introduir el mateix títol mitjançant l’editor d’HTML.
2. Formularis.
OpenCMS no associa els labels i els controls del formulari amb els atributs “for”
i “id” respectivament , simplement permet insereix un text al costat del control,
fent la distribució del disseny, a més, amb taules. Tot això provoca que els
formularis no siguin accessibles.
Actualment existeix una Possible solució a aquest problema, consisteix a
instal·lar un mòdul d’edició de formularis anomenat Alkacon OAMP Webform
Module 1.3.1 [ALK01] i afegint-hi un mòdul depenent d’aquest últim que
permet que els formularis siguin accessibles. Aquest mòdul s’anomena Módulo
Formularios Accesibles v0.7 i està desenvolupat per l’empresa Saga Soluciones
Tecnológicas [SAG01]. A l’annex 2 s’explica com s’efectua la instal·lació
d’aquest mòdul.
3. Mapa web.
La plantilla no presenta cap mapa web, s’ha desenvolupat un script que el
genera automàticament (veure capítol 6.4.2, anàlisi de la pàgina Presentació,
error de falta mapa web).

6.5.6. Administració de TYPO3
L’administració de TYPO3 tampoc té en compte certs aspectes d’accessibilitat, com els
que es comenten a continuació:
1. Formularis.
Malgrat que és més accessible que OpenCMS perquè introdueix les etiquetes
associades als controls, no permet introduir automàticament els tags fieldset
per a conjunts de controls checkbox. A més, tampoc marca els camps requerits
malgrat que permet marcar-los per la seva posterior validació. Com a Possible
solució a aquest últim problema, s’ha introduït una marca (*) com a text de
l’etiqueta del camp obligatori i seguidament s’ha creat un contingut del tipus
text que apareix sota el formulari i que indica que el camp amb asterisc és
obligatori.
2. Taules.
TYPO3 permet la introducció de taules de forma accessible, però aquesta
característica no permet destacar el contingut d’una cel·la concreta fàcilment
com seria amb l’editor HTML. Seria interessant que permetés, a més, editar el
codi HTML de la taula que genera.
3. Mapa web.
L’usuari pot introduir un mapa web automàticament, però l’eina hauria de
disposar d’algun mecanisme per informar a l’usuari en cas de què no l’hagi
introduït al lloc Web.
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6.5.7. Accessibilitat de l’entorn d’administració d’OpenCMS i TYPO3
L’administració d’OpenCMS i TYPO3 no són accessibles. Els gestors de continguts no
disposen d’una administració accessible perquè una persona amb discapacitat hi pugui
editar contingut mitjançant per exemple el navegador de text. En aquest treball no es
pot donar solució a aquest problema ja que està fora del seu l’abast, però bàsicament
consistiria en implementar una versió de backoffice més simple que permetés almenys
les tasques bàsiques de creació i edició de pàgines i que prescindís de l’ús de Javascript
i frames per facilitar la navegació.
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7.1. Conclusions
Tal i com mostra l’avaluació feta en aquest treball, els dos CMS estudiats no acaben de
complir l’accessibilitat en l’entorn CMS, tant en la gestió, com en les pàgines
obtingudes. Això és degut principalment a què no s’ha tingut en compte la integració
de l’accessibilitat durant el cicle de vida de l’entorn CMS.
Per una banda, les pàgines generades pel CMS inicialment amb la instal·lació per
defecte no compleixen un nivell mínim d’accessibilitat, tal i com mostren les pautes
WCAG. Fent les modificacions mostrades en aquest treball, s’ha aconseguit arribar al
nivell AA (Doble-A). Aquest problema és causat bàsicament per la plantilla i el propi
CMS i, conseqüentment, la responsabilitat és del dissenyador de la plantilla i dels
desenvolupadors dels mòduls respectivament. Aquests últims introdueixen elements
que resulten no ser accessibles a la generació de la pàgina final, com els formularis en
el cas d’OpenCMS.
D’altra banda, el propi editor HTML del gestor requereix d’alguns ajusts per arribar al
nivell d’accessibilitat desitjat en aquest treball. El problema en aquest cas, pot ser
causat pel mal desenvolupament de la eina (com és el cas d’introduir tags que no
validen) o bé perquè l’usuari editor de contingut introdueix dades incorrectes, per
exemple mitjançant la vista HTML i introduint codi que no sigui accessible.
I finalment, tot i que es compleixen correctament molts aspectes com mostren les
pautes ATAG 1.0 analitzades en aquest estudi, en molts casos no s’ha tingut en compte
l’accessibilitat a l’hora de desenvolupar l’entorn CMS, ja que d’entrada es posa la
barrera de tecnològica (Javascript no accessible i frames), cosa impedeix per exemple,
l’accés a l’administració desde navegadors de text o de veu.
En general, respecte els dos CMS analitzats, TYPO3 genera pàgines amb menys errors
d’accessibilitat que OpenCMS. Això és degut a que facilita la introducció d’informació
accessible en punts on falla l’entorn OpenCMS, com els formularis o les taules.
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7.2 Treball futur
Com a treball futur es proposen els següents objectius:
- Implementar l’accessibilitat desde la primera fase del cicle de vida dels entorns CMS
com a una part totalment integrada en el conjunt de la eina.
- Realitzar l’avaluació de les pautes d’accessibilitat del CMS destinada a dispositius
mòbils. L’àmbit d’aquest treball només ha avaluat entorns CMS desde PC de
sobretaula.
- Proporcionar als gestors CMS de mòduls d’accessibilitat per orientar a l’usuari a crear
i editar contingut de manera accessible.
- Tenir en compte els navegadors de text i de veu per a fer l’entorn d’administració del
CMS gestionable per persones amb discapacitat.
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Annex 1. Instal·lació de mòduls a OpenCMS
1.1. Instal·lació del mòdul HTMLCleaner 1.0.0
1. Descarregar i descomprimir l’arxiu Alkacon_OAMP_HtmlCleaner_1.0.0.zip
disponible a l’adreça:
http://www.alkacon.com/en/modules/downloads/alkacon-oamp-htmlcleanermodule-1.0.0.html. Aquesta versió es compatible amb versions d’OpenCMS
7.5.3 i posteriors.
2. Copiar dins de la carpeta WEB-INF/packages/modules l’arxiu
com.alkacon.opencms.htmlcleaner_1.0.0.zip i anar a la vista d’administrador de
l’OpenCMS.
3. Entrar al menú de Gestió de mòduls i clicar sobre la icona Importar mòdul via
servidor.
4. Seleccionar del desplegable el nom d’arxiu que s’ha copiat a la carpeta modules
i prémer el botó OK.
5. A continuació es mostren els detalls de la importació del mòdul. Quan es
mostra el missatge “Importació correcta”, prémer el botó OK.
6. Per últim, anar al directori WEB-INF/config/opencms-vfs.xml i afegir les
següents linies dins del node <html-converters>:
...
<html-converters>
...
<html-converter name=”cleantags”
class=”com.alkacon.opencms.htmlcleaner.CmsHtmlCleaner” />
</html-converters>
7. Reiniciar el servidor.

1.1.1. Ús del mòdul
Anar a /system/modules/com.alkacon.opencms.htmlcleaner/configuration/config.x i
clicar-hi a sobre amb el botó dret del ratolí i seleccionar l’opció “Editar”.
Es troben tres pestanyes:
Keep tags: aquí és on s’afegeixen els tags d’HTML sobre els quals HtmlCleaner no
realitzarà cap canvi.
Replace tags: defineix els tags no vàlids i els corresponents amb els quals es volen
substituir.
Remove attributtes: serveix per eliminar els atributs d’HTML, sense ser substituïts.

1.1.2. Activació del mòdul
Per activar aquest mòdul en un arxiu o carpeta, clicar a sobre amb el botó dret, al
menú contextual “propietats”, i seguidament clicar al botó “Avançat”. Inicialitzar la
propietat “content-conversion” a “cleantags”.

1.2. Instal·lació del mòdul Formularios Accesibles v0.7
1. Descarregar i descomprimir l’arxiu Alkacon_OAMP_Webform_1.3.0.zip,
disponible a l’adreça:
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2.

3.
4.
5.

http://www.alkacon.com/en/modules/downloads/alkacon_oamp_webform_1.
3.1.html.
Copiar dins de la carpeta WEB-INF/packages/modules l’arxiu
com.alkacon.opencms.htmlcleaner_1.0.0.zip i anar a la vista d’administrador de
l’OpenCMS.
Entrar al menú de Gestió de mòduls i clicar sobre la icona Importar mòdul via
servidor.
Seleccionar del desplegable el nom d’arxiu que s’ha copiat a la carpeta modules
i prémer el botó OK.
A continuació es mostren els detalls de la importació del mòdul. Quan es
mostra el missatge “Importació correcta”, prémer el botó OK.

Aquest mòdul és la base d’un altre que facilita la creació de formularis accessibles, el
Módulo Formularios Accesibles v0.7. Per instal·lar-lo s’han de seguir els mateixos cinc
passos anteriors i a continuació crear la dependència amb el mòdul anterior seguint els
següents passos:
1. Entrar al mòdul Formularios Accesibles dins del llistat de mòduls.
2. Clicar la icona de Dependencias.
3. Clicar sobre Nueva dependencia del módulo.
4. Seleccionar el mòdul com.alkacon.opencms.formgenerator.
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