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1. INTRODUCCIÓ
Internet va passar a formar part de les nostres vides ja fa molts anys,
revolucionant la comunicació a nivell mundial. Un dels grans avantatges
d’Internet és que permet la comunicació qüasi instantània amb qualsevol part
del món.
Una de les infinites possibilitats que això va permetre va ser la creació de llocs
web, que permetien compartir una sèrie de continguts amb tothom que hi
tingués accés. Un dels grans problemes que aquests presentaven, però, era
que requerien d’una o més persones dedicades a introduir-hi la informació
programàticament, ja que es necessitava coneixements del llenguatge de
programació adient per tal d’editar i actualitzar l’informació, a més de la gestió
dels usuaris.
Amb el pas dels anys, per tal de donar una resposta més adequada a aquest
problema, van aparèixer els del Sistemes Gestors de Continguts (CMS), que
s’encarregaven d’aquesta tasca d’una manera automàtica i més eficient, i que
un cop en marxa, no requerien del coneixement de cap llenguatge de
programació per part de la persona encarregada del seu manteniment, pel que
fa a l’actualització i edició de l’informacio i la gestió dels usuaris.
El Sistema Gestor de Continguts amb el que treballarem serà Plone, el qual
esta basat en la plataforma Zope.

Figura 1. Arquitectura de Plone
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Zope és la base del sistema, el framework (CMF, o Content Management
Framework), desenvolupant també la tasca de servidor web i esta escrit
completament en Python.
Plone (el CMS, o Gestor de Continguts), per la seva part, és un producte
construït sobre Zope.

Figura 2. Arquitectura de Zope
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2. LA PLATAFORMA (CMF) ZOPE

Zope és una plataforma objecte de desenvolupament de llocs Web,
desenvolupat en Python i de codi obert.
Zope permet doncs la creació de llocs web tradicionals però també llocs web
dinàmics i aplicacions Intranet, manipulant objectes Zope predefinits o derivats.
Com a particularitats, destacar que Zope posseeix la seva pròpia base de dades
orientada a objectes, ZODB, per emmagatzemar els objectes Zope. Això
significa que, a l’haver-se creat el lloc amb l’ajuda d’aquests objectes, no hi
haurà cap fitxer al disc dur del servidor. Si així es desitja, qualsevol fitxer
(HTML, imatges, etc...) s’emmagatzemarà a la base de dades de Zope per
defecte (var / data.fs).
Al mateix temps, Zope integra una gestió de la seguretat molt efectiva. A partir
dels paràmetres de la plataforma Zope, és fàcil d’especificar quines són les
proteccions generals que es vol que tingui el lloc, però també a cadascún dels
elements del lloc
Zope està també particularment adaptat per permetre el manteniment del lloc:
- Permet separar fàcilment l’informació de la presentació
- Via un navegador web, és fàcil de fer modificacions a les instàncies
d’objectes Zope que representen la(les) aplicació(ns) web.
Integra una gestió d’usuaris molt efectiva:
- Es pot assignar un rol determinat a cadascún dels usuaris, assignantlos més o menys permisos dins del manteniment dels objectes Zope.
- Per cada objecte Zope Folder, existeix la possibilitat d’especificar un
cert nombre d’usuaris amb més poder, amb diferents rols.
- Un usuari que té uns drets sobre un objecte determinat, els tindrà
també sobre tots aquells objectes Folder descendents del mateix, així
com sobre tots aquells objectes que continguin.
D’aquesta manera, el manteniment del lloc pot delegar-se naturalment i
fàcilment a vàries persones.
La noció de contexte: cada objecte poseeix un contexte que li es propi. El
contexte d’un objecte Folder es composa de les seves propietats i dels altres
objectes Zope que conté.
Pàg. 11

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

Un objecte Zope hereta del contexte del seu contenidor. L’objecte Folder mgmt
contingut dins de l’objecte Folder intranet té accès al contexte del seu
contenidor.

L’Interfície d’Administració de Zope (ZMI, o Zope Management Interfície) és el
frontal web per realitzar certes funcions administratives en Zope. El seu ús esta
restringit només als administradors de sistema. Manega utilitats de base de
dades i comprovació del status.

Figura 3. L’interfície d’administració de Zope (ZMI)

Un client Zope (ó instància) és una copia del servidor d’aplicacions web que
utilitza un arxiu de configuració separat (i sovint en un lloc
d’emmagatzemament separat). Típicament, cada client Zope té un directori
separat, un port únic per la comunicació amb el servidor ZEO i arxius data.fs,
zope.conf i Z2.log separats.
Un servidor ZEO pot tenir més d’un client Zope accedint-hi. Varis clients Zope
poden accedir a la mateixa ZODB, gestionada pel servidor ZEO.
Es pot arrencar/parar cada client Zope individualment, o es pot executar un
command per arrencar-ho tot. Dins d’un client Zope, es poden crear una o
vàries instàncies Plone. Un client Zope pot existir en una màquina i/o adreça IP
separada.

Pàg. 12
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En definitiva, podríem resumir les característiques de Zope de la següent
manera:
Æ Què és:
- Servidor d’aplicacions Python
- Plataforma per al desenvolupament d’aplicacions web
- Evolucionant des de 1996, codi lliure des de 1998
- Conegut principalment com a plataforma per construïr CMS
- Extensible mitjançant un mecanisme de productes
(plugins)
- Administrable via web des del ZMI
Æ Característiques:
- Publicació d’Objectes ("Entorn Publicació d’Objectes Z")
- Arbre d’objectes similar al sistema de fitxers
- Persistència pràcticament transparent
- Nivell transaccional molt transparent
- Escalabilitat molt transparent
- Ús de plantilles (ZPT)
- Base de dades orientada a objectes (ZODB)
- Motor de cerca incorporat (ZCatalog)
- Sistema de plantilles per a HTML (ZPT)
- Model de seguretat basat en permisos i rols
- Adaptadors per a bases de dades relacionals
- Adquisició de propietats per nivells
- Mapeig automàtic del request de HTTP a Python
Pàg. 13
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2.1. Arquitectura
L’arquitectura de Zope esta composta de diversos mòduls, que
interactuen entre si. El diagrama següent mostra una visió global de la
mateixa,

Figura 4. Visió global de l’arquitectura de Zope

Analitzant un a un cadascún dels mòduls, podrem veure la seva
funcionalitat.

Visió Global

Figura 5. Arquitectura de Zope: Visió global

Zserver

Figura 6. Arquitectura de Zope: Zserver

Servidor HTTP, així com d’alguns (pocs) altres protocols.
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Zpublisher

Figura 7. Arquitectura de Zope: Zpublisher

Modela les dades de peticions com un mapeig (amb alguns espais de
noms atributs, per evitar ambigüitats).
Aquestes peticions deriven de ZPublisher.BaseRequest.BaseRequest,
especialitzada pel protocol, per exemple HTTPRequest.
La

petició

té

un

atribut

RESPONSE,

derivat

de

ZPublisher.BaseRequest.BaseResponse.
Transversalitat i publicació
- Travessa la jerarquía de l’objecte basat en l’URL
- Els objectes poden anular (override) la transversalitat per
defecte
- Invoca tota la maquinària de seguretat
- Crida un mètode per defecte en l’objecte
(index_html ó __call__)
- Retorna el resultat al Zserver
Les regles de publicació de Zope 2 son simples però una mica estranyes:
si un objecte es pot cridar (p. ex., __call__()), es crida; o si té un mètode
index_html(), es crida. En qualsevol cas, el primer argument ha de ser
sempre REQUEST.
Al mateix temps, l’objecte ha de tenir un docstring o Zpublisher refusarà
publicar-lo.

Pàg. 15
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Zope.App

Figura 8. Arquitectura de Zope: Zope.App

Un procès Zope executant-se proporciona una sola instància Zope.App.
És una aplicació ZODB:
-

si és l’arrel (root) de l’arbre d’objectes

-

si conté sub-objectes persistents

Extensible mitjançant els Productes
- Un Producte (Product) és l’argot que utilitza Zope 2 per referirse a un paquet Python, que típicament conté codi per registrar-lo
amb l’aplicació Zope.
- Típicameny es deixa(en) caure aquest(s) dins del subdirectori
Products de l’instància Zope. Llavors, Zope carregarà
automàticament el(s) producte(s) a l’arrencar.
Normalment, un Producte proporciona almenys una classe
persistent, les intàncies de la qual poden ser emmagatzemades a
la ZODB.
Proporciona l’Interfície d’Administració de Zope (ZMI)
- Empra la metàfora del sistema de fitxers d’objectes (Object
filesystem) per a l’arbre.
- El ZMI és una interfície gràfica web, similar a un explorador de
fitxers, que permet administrar l’OFS.
L’OFS (Object Filing System) és un concepte del nucli de Zope. Els
objectes s’afegeixen a la jerarquia, tenint objectes contenidors i no
contendidors. Aquest model, que pot ser molt potent i fàcil
d’utilitzar, està especialment permès (i encoratjat) per la ZODB
inclosa amb Zope.
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L’usuari pot interaccionar amb l’aplicació mitjançant el ZMI, o també via
línia de comades des del prompt de Python (des de Unix, per exemple,
"zopectl debug").
Administra les transaccions de la ZODB (per defecte, una per petició).

ZODB

Figura 9. Arquitectura de Zope: ZODB

Emmagatzema qualsevol objecte derivat de Persistent, així com
qualsevol sub-objecte serialitzable (pickable).
Transaccional.
Escalable transparentment (a través del ZEO).

2.2. El projecte FIVE
És un projecte per incluir algunes característiques de Zope 3 a Zope 2,
molt gradualment, reemplaçant algunes maneres que té Zope 2 de fer
les coses.
Així, podríem definir FIVE com un producte per a Zope 2 que permet
l’integració de tecnologíes de Zope 3 a Zope 2. Entre d’altres, permet
emprar interfícies de Zope 3, configuracions basades en ZCML (Zope 3
Component Configuration Language), adaptadors, pàgines del navegador
(incloent skins, capes i recursos), addició i edició de formularis (basats
en esquemes) automatizat, events d’objectes, així com catàlegs de
missatges i18n (internacionalitzats) amb l’estil de Zope 3.
S’ha mirat de fer l’experiencia de FIVE el més propera possible a Zope 3,
de manera que el que es vagi aprenent a l’utilitzar FIVE serà també
aplicable a Zope 3 (i viceversa). S’està en el procès d’avaluar moltes més
tecnologíes de Zope 3 per a la seva integració dins de Zope 2.
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2.3. La base de dades ZODB
La ZODB és un sistema de persistència per a objectes Python. Els
llenguatges de programació persistents proporcionen automatismes per
guardar objectes al disc dur i poder-los llegir de nou quan sigui requerit
pel programa en execució. Aquests automatimes s’afegeixen a Python,
doncs, instal.lant la ZODB.
La Zope Object DataBase (ZODB) emmagatzema totes les dades i
transaccions de Zope. Encara que en quant a funcionalitat es similar a
una Base de Dades Relacional (RDBMS), és de fet una Base de Dades
d’Objectes que afegeix les noves transaccions al final. La ZODB es
refereix usualment la fitxer data.fs, que es troba al directori /var.

Figura 10. La base de dades ZODB

És certament possible construïr el nostre propi sistema per fer els
objectes Python persistents. Els punts d’inici habituals són l’utilització
del mòdul pickle, convertint els objectes en una representació en forma
de string (serialització o pickling), i alguns mòduls de base de dades,
com ara gdbm o bsddb, que proporcionen maneres d’escriure strings al
disc i poder-les llegir de nou.
El serialitzat consisteix en convertir arbitràriament objectes complexes
en la seva representació binària o textual. De la mateixa manera, es
podrà restaurar un objecte des de la seva forma serialitzada cap a la
seva forma d’objecte original.
És senzill combinar el mòdul pickle i el mòdul de base de dades per
emmagatzemar i recuperar objectes, ja que de fet, el mòdul shelve,
inclòs dins de la llibreria standard de Python, s’encarrega d’aquesta
tasca.
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L’inconvenient és que el programador té que administrar explícitament
els objectes, llegint l’objecte quan sigui requerit i desant-lo al disc quan
l’objecte ja no es necessiti més.
La ZODB administra els objectes automàticament, mantenint-los en
caché, desant els canvis a disk quan aquests es modifiquen, i eliminantlos de la caché si no han estat utilitzats durant algún temps.
Per fer una mica el símil amb les BD relacionals, que associem amb
taules i relacions entre elles, la manera d'enmagatzemar les dades a la
BD de Zope seria com un sistema de fitxers, on hi hauria un element
arrel i d'altres sub-elements penjant d'ell.

Figura 11. Símil estructura interna de la base de dades ZODB

De totes maneres, és per fer només un símil, ja que de fet, ni en un ni en
un altre cas les dades s'emmagatzemen (internament) exactament com
les estructures mencionades.
De fet, el que va emmagatzemant realment la BD de Zope són els canvis
que es van produïnt (l'històric), i això es degut a que permet desfer
canvis a la mateixa (permet doncs l'operació Undo).
També hi ha l'opció de compactar (package) la BD per tal de reduïr-ne el
tamany. Fent això, però, es destrueix aquest històric, i només es
guardaria l'estat final de la BD.
Quan es recupera informació de la BD de Zope, es carrega tota aquesta
estructura interna en memòria i es cerca l'objecte desitjat.
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També hi ha la possibilitat de dir-li des de Zope que s'utilitzi una
estructura interna per tal d'emmagatzemar les dades d'arbre binari
(BTree), el qual carregaria en memòria només les parts d'arbre on es
troba l'objecte buscat, i no tot l'arbre sencer.
De totes maneres, pel que he vist, a no ser que es tracti amb un volum de
dades enorme, l'utilització d'un BTree no estaria del tot justificada.
Resumint:
• Soporta transaccions, amb control de concurrencia y
resolució de conflictes.
• Sub-transaccions.
• "Undo".
• Optimitzada per a lectura.
• Escalabilitat amb ZEO.
És important resaltar el fet que, per a qualsevol transacció, a menys
que no hi hagi cap tipus de problema durant la mateixa, els canvis no
es faràn mai efectius a la ZODB.
Aquest punt és molt important per tal d’evitar errors o possibles
inconsistències, degudes a actualitzacions parcials de la ZODB.

2.4. El servidor ZEO

ZEO és un sistema que permet compartir una base de dades Zope
(ZODB) entre més d’un procès Zope. Utililitzant ZEO, es poden executar
múltiples instàncies de Zope en un sol ordinador o també en varis.
A més, es poden repartir peticions a l’aplicació web entre els servidors

Zope, podent afegir més ordinadors a mesura que el nombre de peticions
creixi, permetent l’escalabilitat de l’aplicació web.
D’altra banda, si un servidor Zope té una fallada o pateix una aturada, els
altres podràn encara seguir servint les peticions mentre sol.lucionem el
problema en aquell. ZEO s’encarrega de que cada instal.lació Zope
empra informació consistent de la mateixa ZODB.
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ZEO es basa en l’arquitectura client/servidor. Els processos Zope
(mostrats en varis ordenadors en l’imatge inferior) són clients ZEO. Tots
ells es connecten a un servidor d’emmagatzemament ZEO central, com
mostra la imatge.

Figura 12. Diagrama ZEO senzill

La terminologia pot ser una mica confusa, ja que normalment es pensa
en Zope com a servidor, i no pas com a client.
En canvi, a l’utilitzar ZEO, el processos Zope actuen alhora com a
servidors (per a les peticions web) i com a clients (per dades del servidor
ZEO).
Els clients ZEO i els servidors es comuniquen emprant protocols
d’Internet estàndard, de manera que poden estar tots junts en una
mateixa sala o en diferents països. De fet, ZEO pot distribuïr un site Zope
per diferents localitzacions geogràfiques.

2.4.1. Quan està justificat l’ús de ZEO?
Una instal.lació de Zope configurada com a ZEO té la capacitat de servir
grans quantitats de peticions en molt poc temps. Per tant, si el lloc web
objecte soporta un tràfic moderat i no hi ha queixes al voltant del
rendiment i la resposta del mateix, probablement no sigui necessari l’ús
de ZEO.
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D’altra banda, estaría justificat l’ús de ZEO si:
- Es té un sol servidor Zope, i aquest no pot servir la demanda de
l’aplicació en un temps raonable. Zope és un sistema d’alt
rendiment, i pot manegar milions de peticions diàries, pero la
capacitat d’un sol servidor Zope té els seus límits.

ZEO permetría escalar el site, tot i afegint nou harware on poder
executar servidors Zope addicionals per tal de poder fer front a
l’excès de demanda. Llavors, hi hauria diferents mecanismes per
balancejar la càrrega entre tots els servidors Zope disponibles
(sel.lecció manual, DNS Round-Robin, Layer 4 Switching, etc.).

Figura 13. Sistema ZEO amb 4 servidors/clients Zope

- El site és crític i es requereix que estigui disponible 24/7. L’ús de
ZEO pot ajudar a afegir aquesta redundància a la configuració del
servidor.
- Es desitja distribuïr el site per diferents localitzacions
geogràfiques per tal de millorar el temps de resposta a sites
remotes. ZEO permet la col.locació de servidors Zope que utilitzen
la mateixa ZODB en diferents localitzacions geogràfiques.
- Es desitja “debugar” una aplicació servida actualment per un sol
servidor Zope des d’un altre procès Zope. Aquesta és un tècnica
molt avançada, útil per als desenvolupadors Python.
Per descomptat, l’instal.lació, la configuració i el manteniment d’un
sistema Zope amb ZEO activat requereix alguns coneixements
d’administració.
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ZEO pot ser molt útil (fins i tot una necessitat), però abans de la seva
implantació, cal sopesar la càrrega administrativa extra que suposa el
seu ús, comparat amb la simplicitat d’executar una sola instància de
Zope.

2.4.2. Alguns detalls del servidor ZEO
Finalment, cal saber ón emmagatzema l’informació el servidor ZEO. Si el
servidor ZEO primari té una fallada, com podrà assegurar-se el servidor
ZEO de backup que conté l’informació més recent que hi havia al servidor
primari?
Per això, cal entendre primer algunes característiques sobre com
funciona en general els emmagatzemaments de l’informació en Zope.

Zope no desa cap dels seus objectes o informació directament a disc. En
comptes d’això, Zope utilitza un component d’emmagatzemament que
s’encarrega de tots els detalls relatius a ón caldría desar els objectes.

Aquest és un model molt flexible, perquè Zope no necessita preocuparse més d’obrir fitxers, o llegir des de bases de dades, o d’enviar
informació a través de la xarxa (en el cas de ZEO). Cada
emmagatzematge particular té cura d’aquesta tasca en nom de Zope.
Per exemple, la figura següent ilustra un sistema Zope senzill, d’una
sola instància,

Figura 14. Zope connectat a un FileStorage

Tal i com es pot apreciar, hi ha una sola aplicació Zope que es connecta a
un FileStorage. Aquest emmagatzemament, com el seu nom implica,
desa tota la seva informació dins d’un fitxer contingut al sistema de
fitxers de l’ordinador.
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En canvi, utilitzant ZEO, simplement es reemplaça el FileStorage per un
ClientStorage, tal com ilustra la figura que segueix,

Figura 15. Zope amb un ClientStorage i StorageServer

En comptes d’emmagatzemar els objectes dins d’un fitxer, el
ClientStorage envia aquests objectes per una connexió de xarxa cap a un
servidor d’emmagatzematge (Storage Server). Llavors, aquest servidor
desarà l’informació dins d’un fitxer contingut al sistema de fitxers del
servidor ZEO, emprant el FileStorage.
En la configuració per defecte de ZEO, aquest fitxer
d’emmagatzemament es troba al mateix lloc que seria si no s’estés
executant ZEO, és a dir, dins del directori var de Zope, i s’anomena
Data.fs.

2.4.3. Algunes altres particularitats de ZEO
En general, tenir executant-se ZEO és el mateix que tenir executant-se
Zope, però cal tenir en compte alguns problemes associats.
Primer, es triga més temps a desar l’informació a la ZODB. Malgrat no
tenir cap efecte sobre el rendiment i la disponibilitat de Zope (Zope no
ens bloquejarà durant aquesta operació d’escriptura), s’incrementaràn
les possibilitats de patir un error de tipus ConflictError.

Aquests poden donar-se si dos clients ZEO intenten escriure sobre el
mateix objecte al mateix temps. Un dels clients ZEO guanyarà el
conflicte i continuarà normalment, mentre que l’altre client perdrà i
haurà de provar-ho de nou.
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Aquests conflictes s’haurien d’evitar tant cm sigui possible perquè
podríen tenir com a conseqüència una ralentització del sistema. Degut a
la natura concurrent de Zope, és normal patir uns pocs errors de
conflicte, però no molts. El cas patològic seria quan més d’un client ZEO
prova d’escriure sobre el mateix objecte una i altra vegada molt
ràpidament. En aquest cas, hi hauràn molts errors de conlicte, i com a
conseqüència molts re-intents. Si un client ZEO prova d’escriure tres
cops a la base de dades i obté tres errors de conflicte consecutius,
llavors la petició s’aborta i l’informació no es desa a la base de dades.
Tenint en comte que ZEO triga més a desar aquesta informació, les
probabilitats de patir un error de conflicte són més elevades que si no
s’executa ZEO. Per això, ZEO és més sensible a l’escriptura que
executant Zope sense ZEO. Com a norma general, com més freqüents
siguin les escriptures a la base de dades, més s’incrementaràn les
probabilitats de patir un error de conflicte. Dos factors que ajudaràn
molt a evitar aquest tipus d’errors, són l’us d’ordinadors i d’una connexió
de xarxa, ràpids i fiables.
Els servidors ZEO no tenen cap caché dins de la memòria per objectes
accedits recentment o frequentment. Així, cada petició per a un objecte
d’un client ZEO provocarà una lectura des del disc.
Tot i que algunes d’aquestes activitats de lectura es serveixen mitjançant
cachés de disc a nivell de sistema operatiu, o bé mitjançant cachés
hardware integrades dins de la mateixa unitat de disc, poden provocar
que el servidor es mantingui força ocupat si hi han varis clients Zope en
ús. Per tant, serà una bona pràctica assegurar-se de que un servidor
ZEO molt ocupat tingui un disc ràpid.
Per a maximitzar la velocitat de servei als clients ZEO, caldrà minimitzar
els viatges al servidor ZEO per recuperar informació, éssent doncs
recomanable mantenir una caché de client ZEO gran.
Aquesta caché manté els objectes accedits freqüentment a la memòria
del client ZEO. El tamany de caché es fixa dins del paràgraf zeoclient a la
secció principal zodb_db del fitxer zope.conf del client. Mijançant la clau
cache-size es pot especificar un valor enter per al nombre de bytes
utilitzats com a caché ZEO. Per defecte, aquest valor és 20000000, el qual
equival a 20 MB. Zope permet utilitzar un format més senzill com 256MB
per a cache-size.
Hi han un cas pràctic, per exemple (mencionat a l’apartat 3.6), on es
demostra que un sistema on un dels servidors ZEO tenia un valor de
caché més baix que els altres (20000 vs. 30000), causava una devallada
en en rendiment.
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El servidor amb el valor de caché més baix tenía un ús molt intensiu de
la CPU, mentre que els altres quasi gens. Tal i com es va demostrar, no
era un problema de la configuració del balanceig de càrrega, sinó del seu
valor de caché que, a diferència dels altres servidors, era massa baix.

2.5. Connexió amb BD Relacionals (RDBMS)
En cas d'ésser necessari l'importació de dades des d'una BD relacional
(RDBMS), hi han mètodes disponibles que permeten fer-ho (com ara
ZSQL, SQLAlchemy, etc...). És possible que puguin donar alguna
inconsistència al importar les dades, a l'esser els paradigmes
completament diferents (RDBMS vs BDOO), però acostumen a funcionar
prou bé.
La BD de Zope (ZODB) s’utilitza per emmagatzemar totes les pàgines,
arxius i altres objectes creats. És ràpida i no requereix pràcticament de
cap configuració o menteniment.
A l’igual que un sistema de fitxers, és especialment bona
emmagatzemant objectes binaris de tamany moderat com ara gràfics. En
canvi, les BD Relacionals treballen d’una manera molt diferent.
Aquestes, estan basades en taules com la següent:
Fila

Nom

Cognom

Edat

1

Albert

Pallàs

34

2

Montserrat

Pelegrí

34

3

Greg

Lemond

48

Taula 1. Símil d’estructura interna per a una BD Relacional

L’informació s’emmagatzema a la taula en files. La distribució de
columnes de la taula s’anomena schema. Llavors, s’utilitza un
llenguatge estàndard anomenat Structured Query Language (SQL) per tal
de consultar i canviar taules a bases de dades relacionals.

Les BD relacionals i les BD d’objectes són molt diferents, tenint
cadascuna d’elles els seus punts forts i els seus punts febles. Zope
permet emprar qualsevol d’elles, proporcionant així la flexibilitat
d’escollir el mecanisme d’emmagatzemament que considerem més
adeqüat a les nostres necessitats.
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Les raons més típiques per utilitzar BD relacionals són per accedir a
bases de dades ja existents o per compartir dades amb d’altres
aplicacions. La majoría dels llenguatges de programació i milers de
productes software treballen amb BD relacionals. Tot i això, és possible
d’accedir a la ZODB des d’altres aplicacions i llenguatges, però sovint es
requerirà d’un major esforç que utilitzant una BD relacional.
Així, utilitzant dades relacionals amb Zope es mantenen tots els beneficis
de Zope, incloent la seguretat, presentació dinàmica i el networking.
Mitjançant Zope, podem personalitzar a la nostra mida l’accés a les
dades i la presentació i manegament de les mateixes.

Figura 16. Zope amb un ClientStorage i StorageServer

2.5.1. Algunes Bases de Dades Relacionals
- Oracle
Oracle és sens dubte la BD relacional comercial més potent i
coneguda. Tanmateix, és relativament cara i complexa.
- PostgreSQL
PostgreSQL és una BD relacional de codi obert molt utilitzada, i
amb molt bon suport pels estàndards SQL.
- MySQL
MySQL és una BD relacional de codi obert molt ràpida.
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- SQL Server
SQL Server esta disponible exclusivament per a Windows, i té
moltes funcionalitats.
Zope pot connectar-se a totes les bases de dades esmentades,
encara que com a pas previ sería bò assegurar-se de que la que
escollim funciona correctament abans d’intentar connectar-la a
Zope. Una excepció, però, seria Gadfly, que ja està inclosa dins de
Zope i no requereix de cap instal.lació.

2.5.2. Adaptadors de Base de Dades
Una BD només pot utilitzar-se si hi ha disponible una adaptador de
BD Zope (ZDA), encara que aquest és relativament fàcil d’escriure
si la BD té suport Python. Els adaptadors de BD poden trobar-se a
la categoria Zope Framework de l’índex de paquets Python.
Alguns dels adaptadors de base de dades (DA) són els següents:
- Oracle
El paquet DCOracle2 de la Zope Corporation inclou el DA
(ZoracleDA).
- PostgreSQL
L’AD més nou i el preferit és ZpsycopgDA, el qual esta inclòs en
psycopg. De tota manera, l’AD anterior (ZpopyDA) també esta
disponible.
- MySQL
El ZMySQLDA esta disponible com a codi font i com a paquet binari
Linux.
- SQLServer
L’adaptador mxODBC està molt ben mantingut. També hi ha l’AD
ZODBCDA, escrit per la Zope Corporation, encara que només per a
Windows (ja no es manté activament, però).
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D’altra banda, si es requereix connectar a més d’una BD, o a la
mateixa BD amb diferents usuaris, llavors es podríen utilitzar
múltiples objectes de connexió a BD.

2.5.3. Configurant la connexió a la BD
Un cop descarregat e instal.lat l’AD, nomnés caldrà crear una
nova connexió a BD des del menú ‘Add’ del ZMI de Zope. Totes les
interfícies d’administració de connexió a BD son bastant similars.
L’objecte de connexió a BD s’utilitza per a establir i administrar la
connexió a la BD. Donat que la BD s’executa externament a Zope,
caldrà especificar alguna informació necessària per a poder
connectar amb èxit a la BD.
Aquesta especificació, anomenada ‘connection string’, és diferent
per cada tipus de BD.

2.5.4. Mètodes Z-SQL
El mètodes Z SQL són objectes Zope que executen codi SQL
mitjançant una connexió a BD. Tots els mètodes Z SQL han
d’associar-se a una connexió a BD, i poden tant consultar com
canviar dades de la BD.
També poden contenir més d’una comanda SQL, i més
concretament, un mètode Z SQL podría contenir múltiples
sentències INSERT o UPDATE, però com a màxim una sentència
SELECT.
Un mètode ZSQL té dues funcions: genera SQL per a enviar a la
BD i converteix la resposta de la BD en un objecte.
Això té els beneficis següents:
- L’SQL generat tindrà cura dels caràcters especials que
poden necessitar ser ficats entre cometes (quoted) o bé
eliminats
de
la
consulta.
Això
acelerarà
el
desenvolupament del codi.
- Si la BD subjacent es canvia (per exemple, de Postgres a
Oracle), llavors l’SQL generat també canviarà, en alguns
casos, automàticament, fent l’aplicació més portable.
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- Els resultats de les consultes s’empaqueta en un objecte,
fàcil d’utilitzar, que farà que la visualització o el
processament de la resposta sigui molt simple.

Figura 17. Zope amb un ClientStorage i StorageServer

2.5.5. Emmagatzemant les dades en SQL vs ZODB
Una pregunta que ens podríem fer fàcilment és si hauríem
d’emmagatzemar dades en una BD SQL en comptes de fer-ho a la
ZODB. Els següents punts poden ajudar a decidir-ho:

a) Canviaran les dades freqüentment?
Si és així, llavors no serà una bona idea d’utilitzar la ZODB. Cada
cop que les dades canvien, s’afegeix un nou registre a l’arxiu
Data.fs, de manera que podría convertir-se en un problema molt
ràpidament.

b) Necessitem que altres aplicacions puguin accedir a les dades?
Si aquest fós el cas (per exemple, alguna aplicació d’informes o
reports), a menys que es vulgui reescriure aquestes per a poder
treballar contra la ZODB, serà preferible també utilitzar una BD
SQL.
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c) Quin és el tamany dels objectes?
Els objectes de gran tamany s’acomodaàn millor a la ZODB que a
una BD SQL. Depenent de la BD, ens podríem trobar restriccions
com ara el tamany màxim dels objectes a inserir.

d) Com encaixen les dades en una BD SQL?
Si emmagatzemem objectes contenint a la vegada subobjectes,
mètodes, atributs i demés, veuríem que es podría donar el cas que
el treball necessari per tal de tenir els objectes a la BD en una
forma útil sería molt alt, sense notar-hi massa millora. També es
podria pensar en una sol.lució híbrida, on alguns dels atributs o
dades anirien a la BD mentre que d’altres anirien a la ZODB.

e) Es necessita un indexat de texte complet de les dades?
La majoria de les RDBMS no proporcionen cap mecanisme per a
realitzar un indexat de texte complet de les dades
emmagatzemades a les mateixes. Si això fós un requeriment
caldria considerar l’ús de la ZODB conjuntament amb el Zcatalog.

2.5.6. SQLAlchemy
La manera actual utilitzada per a integrar una RDBMS amb Zope
és emprant un mapejador relacional d’objectes ó ObjectRelational-Mapper (ORM).
Un ORM fa una abstracció de la capa SQL i permet tractar amb
taules de BD, files, etc. com objectes Python standard. El ORM
més flexilbe i més comú dins del món Python és SQLAlchemy.
SQLAlchemy no put utilitzar-se directament dins de Zope perquè
el sisyema de transacció de la RDBMS ha de participar amb la
transacció Zope. Aquesta capa d’integració s’implementa
mitjançant el mòdul zope.sqlalchemy.
Així, SQLAlchemy està compostat per diverses àrees de
funcionalitat que poden utilitzar-se individualment o en
combinació. Els seus components API principals, tots ells
exposats públicament, són els que s’ilustren a continuació:

Pàg. 31

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

Figura 18. Components API de SQLAlchemy

Les dues parts més significatives són l’ORM i la SQL Expression
Language. Les expressions SQL poden ser utilitzades
independentment de l’ORM.
D’altra banda, quan s’utilitza l’ORM, el llenguatge SQL s’utilitza
per a establir configuracions objecte-relacional així com a les
consultes.

2.6. Rendiment i Optimització
Finalment, en quant al tamany de la BD vs rendiment, hi han casos
pràctics on s’ha arribat a treballar amb tamanys de BD de 18-20GB
sense problemes de rendiment, però en teoria el límit vindria fixat pel
tamany del sistema de fitxers.
De tota manera, caldria tenir en compte:
- L'índex (Zope mapeja el ID's dels objectes a les posicions dels
fitxers) necessita ser mantingut a la memòria RAM. Per tant, la
memòria RAM creix linialment amb el nombre d'objectes
emmagatzemats.
- Quan la BD no es tanca adequadament (per exemple, després
d'una fallada del sistema), al tornar-se a obrir s'escanneja
sequencialment. Per tant, si el seu tamany té una mida
considerable, l'operació pot prendre força temps.
- Important també el tamany de caché de client si s’utilitza ZEO
(exemple
a:
http://hvelarde.vox.com/library/post/zodbperformance-a-small-change-can-make-a-big-difference.html).
- Xarxa i ordinadors fiables i ràpids, també en cas d’utilitzar ZEO.
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3. EL GESTOR DE CONTINGUTS (CMS) PLONE

Plone és el nom genèric per a un conjunt de productes o mòduls que
proporcionen una interfície (front-end) usable per a Zope. Un lloc (site) Zope pot
contenir múltiples instàncies Plone.
Un lloc Plone (també anomenat una “instància Plone”) és el front-end per a un
lloc Zope utilitzant el producte CMFPlone.
Què entenem per Gestió de Continguts?
La Gestió dels Continguts (Content Management), describeix el procès
d’organitzar contingut, específicament al que es refereix a tractar amb
documents generats electrònicament. Això pot incloure documents de texte,
així com imatges, sons emails, bases de dades o fins i tot anuncis. Com a
norma, direm que afecta a tots aquells tipus d’informació que poden ser desats
en un ordinador.
Gràcies a la prevalència dels ordinadors i les xarxes de dades, especialment
Internet, la majoría de l’informació esta disponible digitalment a dia d’avui en
moltes empreses e institucions. Un sistema gestor de continguts (CMS) permet
a grups de persones manegar informació compartida conjuntament. Un CMS
s’utilitza principalment per a crear intranets o per establir una presència a la
Web. Per a fer-ho, estan disponibles tant les solucions d’aplicacions altament
personalitzades com les mes genèriques. Per exemple, un CMS personalitzat
pot estar especialitzat en organitzar arxius i dades d’usuari, mentre que un
GMS d’aplicació genèric pot ser utilitzat en una varietat més àmplia
d’aplicacions.
Plone és un tipus d’aplicació general de CMS. D’altra banda, al poder
personalitzar-se per a cobrir les necessitats específiques d’organitzacions, és
una eina excepcional per a poder ser utilitzada en moltes àrees diferents
d’aplicació.
A més, no sol pot proporcionar emmagatzematge per a arxius, sinó que també
ofereix moltes més avantatges.
Llibertat e independència
- Les dades estan sempre disponibles i accessibles, sense tenir que dependre
de terceres persones.
- Els documents es processen automàticament i estan disponibles per a revisió
en varis formats. Aquests inclouen fitxers PDF, formats emprats per
aplicacions com OpenOffice, Word, Excel i molts altres formats.
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- Un CMS fa que el contingut sigui més accessible per a usuaris discapacitats
físics. Una persona cega, per exemple, pot fer ús d’una pantalla Braille o d’un
lector de pantalla a l’accedir a documents de texte. Addicionalment, al estat
adherit a estàndards com “WAI-AAA” (see hhttp://www.w3.org/WAI/i), assegura
que les interfícies d’usuari d’un CMS són apropiades per a persones amb
necessitats especials.
- És fàcil realitzar cerques de documents. El resultats de les cerques inclouen
automàticament diversos formats de texte, events, imatges així com altres tipus
de dades. La qualitat dels resultats de les cerques es veu millorada al cercar
només texte o realitzar cerques fuzzy.
- L’accès al CMS pot realitzar-se des de qualsevol lloc, bé sigui des del lloc de
treball, des d’un telèfon mòbil o des d’un PDA.
Fiabilitat
- Amb un CMS, els documents estan organitzats centralment, “en un sol lloc”.
Això permet evitar la circul.lació de vàries o fins i tot còpies conflictives d’un
mateix document, incrementant la fiabilitats del contingut oferit.
- Així, ja que el contingut pot categoritzar-se sistemàticament, aquest es desa
al CMS conjuntament amb metadades. En aquest sentit, un CMS pot ser vist
com un arxivador de carpetes ben ordenat.
- Els workflows utilitzats en un CMS permeten automatitzar la preparació i la
publicació del contingut d’accord a les guies i principis de l’organització. També
permeten a les persones adients retenir l’informació més actualitzada i fiable.

Figura 19. Exemple de Workflow (Simple Publication Workflow)

- Un CMS fa possible l’eliminació de contingut de les parts públiques d’un site,
retenint-lo al mateix temps entre els arxius privats del site. Això redueix el
perill d’eliminar accidentalment informació que encara es necessita.
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Col.laboració
- Un CMS permet treballar simultàniament a moltes persones conjuntament –
per exemple, en un sol site web. Recursos com ara les imatges utilitzades en
una certa pàgina poden ser també utilitzades per algú altre per un altre
propòsit. Les llistes overview automatizades mostren els nous ítems creats o
recorden als usuaris events.
- Utilitzant formats estàndard, un CMS pot integrar informació amb el seu
origen en altres sistemes. Pot consolidar notícies i events d’una agència de
premsa, per exemple, i preparar-la per a la seva presentació a l’usuari.
- El contingut en un CMS pot ser desenvolupat i publicat per un equip editorial
però també per una sola persona. Sovint un CMS conté àrees on el contingut
esta subjecte a una revisió formal, mentre que també conté d’altres àrees que
no estan subjectes a cap tipus auditoría.
- Els usuaris poden tenir assignades certes funcions dins d’un CMS d’acord
amb les seves responsabilitats i àrees de treball. Poden ser autors,
responsables de la creació del contingut, o editors, els quals estan autoritzats a
revisar i publicar l’informació. Un usuari pot ser editor en la seva pròpia àrea de
treball mentre que en altres àrees pot estar només autoritzat com autor o
només a veure informació pública.
Assignant funcions millora la seguretat, simplifica l’organització dels
workflows, i facilita la comunicació entre les parts responsables apropiades.
Seguretat
- Utilitzant guies de seguretat per manegar contingut, el CMS assegura a
múltiples nivells que els documents només puguin ser creats, editats,
publicats, arxivats o visualitzats per usuaris que estiguin autoritzats a fer-ho.
- Ja que els worflows en un CMS poden adaptar-se per tal d’assolir les
demandes específiques d’empreses, també poden integrar-se de la mateixa
manera amb el workflow existent de les mateixes.
- Definint unes guies de seguretat amb claretat dins de les diverses àrees d’un
CMS, permetrà un manegament segur i flexible de dades confidencials.
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3.1. Circuits de Publicació ó Workflows
En alguns casos, es pot no desitjar que un item pugui ser visible
públicament abans de que s’hagi acabat la seva edició. Mentre es treballi
en ell, l’ítem només hauria de ser accessible per l’editor o per un petit
grup de persones.
El site es podria configurar també de manera que els editors no puguin
publicar directament els ítems, sinó que fós necessari la revisió per part
d’una altra persona, que seria l’encarregada de publicar-lo, un cop
acceptat. Aquesta persona desenvoluparia el rol de revisor dins de
Plone.
En aquests casos, els items estaran subjectes a un procés de diagrama
de fluxe o workflow, el qual guiara el seu progrés des de l’inici fins al
final i cridarà les accions requerides pels autors i els revisors a
cadascún dels passos. Plone proporciona diversos models de workflow,
que poden ser adients per manegar una gran varietat d’escenaris de
publicació.
El workflow a Plone es composa d’un cert nombre d’estats que poden
ser retinguts per un ítem, i una seqüència de transicions entre aquests
estats.
Ens referirem a aquests com “estats del workflow” i “canvis d’estat”.
Estats del Workflow
El workflow designa qui podrà veure un ítem en un site i sota quines
condicions. Aquest distinguirà, per exemple, entre aquells items que
només podemn ser vistos pels seus autors, i aquells que puguin ser
vistos lliurement pels usuaris autenticats o fins i tot visitants. L’estat
d’un ítem determina qui esta autoritzat a veure’l. Cada ítem posseeix un
estat un cop és dins del workflow, i aquest estat pot ser modificat al llarg
del procés worflow pels autors i revisors.
Si s’està autenticat dins del site, Plone presentarà els enllaços als items
que es llisten a les taules de vista prèvia de les carpetes i als portlets en
diferents colors. Cada color representa un estat dins del workflow. Fins i
tot elements com ara el portlet de navegació, els portlets a la pàgina de
benvinguda o coleccions de les pestamyes de navegació principals,
poden ser configurats de manera que només mostrin els ítems publicats.
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Canvis d’Estat
Per un ítem, no cada transició d’un estat a un altre pot ser útil. En aquest
punt, el workflow no només proporciona als ítems estats sinó que també
especifica quins canvis d’estat son possibles. El canvi d’estat “Publicar”,
per exemple, descriu un ítem que es mou de l’estat “Privat” a l’estat
“Publicat”. Els canvis d’estat reflecteixen les activitats que, apart del
maneig del contingut, contitueixen el nucli del treball editorial.
El workflow també dicta les circumstàncies sota les quals es poden
realitzar els canvis d’estat. Un ítem només pot ser publicat, per exemple,
per algú amb els permisos necessaris per publicar ítems dins de la
carpeta que els conté. Si es té permisos per a pulicar els ítems en una
carpeta donada, llavors es podràn dur a terme les tasques reservades
per als editors.
Utilitzant Workflows
Plone reconeix quatre models de workflow, essent cadascún d’ells
dissenyat per a necessitats específiques:
• Circuit de publicació Simple (Simple Publication Workflow)
• Circuit d’un sol pas (One Step Workflow)
• Circuit de Comunitat (Community Workflow)
• Circuit Intranet/Extranet (Intranet/Extranet Workflow)
Adicionalment, el site es pot configurar de manera que la visibilitat dels
ítems no vingui determinada per un estat del worflow sinó per l’estat de
la carpeta a la que es troba. Aquest és el cas per defecte per a les
imatges i els arxius. Aquest ítems no posseeixen cap estat, i els canvis
d’estat no són aplicables en el seu cas.
Per tant, és tasca del gestor del site el decidir quin model de workflow
encaixa millor a quins ítems del site web. Tot seguit es presenten alguns
dels workflows disponibles per a la seva utilització.
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Circuit de publicació simple
El workflow per defecte de Plone es coneix amb el nom de “Circuit de
publicació simple”. Els usuaris que no estan autenticats només poden
accedir als items subjectes a aquest workflow que hagin estat publicats.
La figura següent mostra el diagrama d’estats del circuit,

Privat

Pendent
Revisió

Publicat

Figura 20. Exemple de Workflow (Simple Publication Workflow)

El circuit de publicació simple inclou els tres estats següents:
Privat (Estat inicial): Als nous items afegits se’ls hi assigna
automàticament l’estat “Privat”. Un ítem privat només pot ser vist i editat
pels seu propietari o per un administrador.
Pendent de revisió: Un ítem en aquest estat ha estat enviat per a la seva
revisió, de manera que un revisor pugui publicar-lo o bé retornar-lo.
Tant els propietaris com els revisors poden veure l’item, però només els
revisors poden aplicar-hi canvis.
Publicat: Qualsevol visitant del site pot veure els items publicats.
Aquests també estaran llistats al portlet de navegació per permetre-hi
l’accés als usuaris anònims. Un cop publicat, un ítem pot ser editat pel
seu propietar així com per qualsevol revisor.
Els canvis d’estat reflecteixen les següents activitats editorials:
Enviar per publicació: Transició de l’estat “Privat” a l’estat “Pendent de
revisió”. La transició pot ser iniciada pel propietari de l’ítem, per un
revisor o bé per l’administrador del site.
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Publicar: Transició dels estats “Privat” o “Pendent de revisió” a l’estat
“Publicat”. Un editor o l’administrador del site canvia l’estat de l’item a
“Publicat” si vol designar-lo com a contingut oficial del site web.
Retornar: Transició dels estats “Pendent de revisió” o “Publicat” a
l’estat anterior “Privat”. Un revisor pot haver descartat un ítem per a la
seva publicació al site web. Llavors, l’autor pot tornar-lo a enviar, un cop
haver treballat en ell per tal de fer els retocs necessaris, per una futura
revisió.
Retractar: Transició dels estats “Pendent de revisió” o “Publicat” a
l’estat “Privat”. El propietari retira un ítem del procés de publicació. Des
d’aquell instant, l’ítem deixa de ser públic i el propietari pot treballar-hi
per poder-lo reenviar a revisió més endavant.

Circuit de publicació Intranet/Extranet
Aquest és el workflow escollit com a base (es modificarà lleugerament
per adaptar-lo als requeriments) per al seu ús dins del site que es crearà
pel Departament de Matemática, ja que aquest workflow esta indicat per
aquells sites web que hagin de ser parcial o completament accedits per
un grup tancat d’usuaris, com és el cas que ens ocupa.
Així, la diferència principal amb el Circuit de Comunitat resideix en la
capacitat de poder publicar items tant externa com internament.
D’aquesta manera, es pot controlar molt bé quina informaió ha de ser
visible per tothom i quina no. A més, els requeriments del site fan que no
sigui necessaria la figura del revisor, amb el qual es fa també innecesari
l’estat de “Enviar per publicació”, ja que el mateix propietari hauria de
poder-ho fer.
Els següents estats estan disponibles:
Esborrany intern: Estat inicial (verd); els nous ítems afegits són visibles
per a tots els usuaris autenticats. Els visitants anònims no hi tindràn
accés.
Privat (Estat inicial): Als nous items afegits se’ls hi assigna
automàticament l’estat “Privat”. Un ítem privat només pot ser vist i editat
pels seu propietari o per un administrador.
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Pendent de revisió: Un ítem en aquest estat ha estat enviat per a la seva
revisió, de manera que un revisor pugui publicar-lo o bé retornar-lo.
Tant els propietaris com els revisors poden veure l’item, però només els
revisors poden aplicar-hi canvis.
Publicat internament: Els items en aquest estat son accessibles per a
tots els usuaris autenticats. Un cop en aquest estat ja no poden ser
editats pels seus propietaris o per revisors, només per administradors. A
més a més, els items publicats internament es mostren en llocs
prominents del site web.
Visible externament: Els items en aquest estat estan disponibles per a
tots els visitants del site web i poden presentar-se amb especial èmfasi.
També poden ser editats només pels administradors.
La figura següent mostra el diagrama d’estats del circuit,

Privat

Esborrany
intern

Pendent Revisió

Publicat
Internament

Visible
Externament

Figura 21. Exemple de Workflow (Intranet/Extranet Workflow)

Els respectius canvis d’estat són com segueix:
Fer privat: Transició de l’estat “Esborrany públic” a l’estat “Privat”. El
propietari manté un item fora de la vista publica per poder seguir
treballant en ell, per exemple.
Enviar per publicació: Transició de l’estat “Privat” a l’estat “Pendent de
revisió”. La transició pot ser iniciada pel propietari de l’ítem, per un
revisor o bé per l’administrador del site.
Mostrar internament: Transició de l’estat “Privat” a l’estat “Esborrany
intern”. En aquest pas, el propietari fa l’item accessible a tots els usuaris
autenticats.
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Publicar internament: Transició cap a l’estat “Publicat internament”.
Un editor publica l’item i el fa accessible als usuaris autenticats a llocs
prominents del site web. La següent figura mostra el menú per al canvi
d’estat:

Figura 22. Pestanya Accions

Publicar externament: Transició cap a l’estat “Visible externament”.
L’editor fa l’item accessible també pels usuaris anònims del site web.
Retornar: Transició de l’estat “Pendent de revisió” a l’estat “Esborrany
intern”. L’editor descarta l’item per a la seva publicació.
Retractar: Transició de l’estat “Pendent de revisió”, de l’estat “Publicat
internament” o de l’estat “Publicat externament” a l’estat “Esborrany
públic”.
3.2. Treballant amb Rols i Grups
La majoria d’usuaris d’un site Plone són visitants anònims que
senzillament revisaran els articles o els items oferts al site. D’altres, en
canvi, estaran involucrats d’una manera activa en la publicació del
contingut, i aquests es coneixen dins del site com usuaris registrats. Els
usuaris autenticats mantenen permisos d’accés individuals o ‘permisos’,
els quals els hi permeten de treballar en items del site. Dins del mateix,
els usuaris també poden organitzar-se en grups per tal de facilitar la
cooperació.
3.2.1 Rols
Un CMS com Plone fa posible treballar en el site en cooperació
amb d’altra gent. Els usuaris individuals poden prendre diferents
rols i certs drets d’accés o “permisos”, per tal de poder dur a
terme tasques específique de les quals són responsables. Alguns
usuaris creen contingut, d’altres són responsables de revisar-lo i
publicar-lo, mentre que d’altres poden voler reorganitzar la
estructura del site i afegir nous usuaris, per exemple.
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Un sol usuari pot també prendre diferents rols en diferents parts
del site. És possible, per exemple, que no es tingui accés a certes
parts del site pero es tingui en canvi drets per a revisar items en
altres parts o drets per crear items en algunes altres.
Tots aquests casos es tenen en compte i es suporten en Plone, ja
que Plone és molt precís en diferenciar quins usuaris poden
veure, afegir, editar i publicar quins ítems en diferents àrees del
site.
Els rols asseguren una administració clara i eficient dels
permisos i de les restriccions. Aquells usuaris responsables, per
exemple, de la revisió dels items abans de la seva publicació al
site, necessitaràn tenir el rol ‘Revisor’ (Reviewer).
Quan es registra un usuari nou dins d’un site Plone, se li assignen
automàticament un o més rols, i per ell mateix no pot guanyar-ne
ni perdre’n més. L’administrador del site, en canvi, pot assignar o
desassignar rols en qualsevol moment. Els rols es poden assignar
a tant usuaris individuals com a grups.
Quan certs usuaris han de desenvolupar les mateixes tasques dins
del site, té sentit de crear un grup i d’assignar-los al mateix.
Llavors, a l’associar un rol amb aquest grup s’estarà associant
aquest rol a la totalitat dels membres del grup.
3.2.1.1. Rols Standard
Cada portal Plone reconeix almenys set rols:
Membre ó Member (Usuari): Qualsevol que estigui registrar
al site rep certs permisos, depenent de la configuració per
defecte del site. En alguns casos, només els usuaris
registrats poden accedir al contingut del site (com passa en
una intranet).
Propietari ó Owner: Qualsevol que afegeixi un item té la
propietat del mateix. Amb aquest role, s’assignen certs
permisos. Per exemple, permetrien editar i eliminar
aquells ítems dels quals s’és propietari.
Col.laborador ó Contributor: L’usuari pot afegir nous ítems
però no li és permès d’editar els ja existents.
Editor: L’usuari pot editar items així com canviar el
contingut i les metadades dels mateixos.
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Lector ó Reader: L’usuari pot invocar items dins del
navegador web i visualitzar-los.
Revisor ó Reviewer: L’usuari pot publicar items de manera
que puguin ser visualitzats per tots els usuaris i visitants
del lloc web.
Administrador ó Manager: A l’usuari li és permès de dur a
terme tasques d’administració al CMS. Entre aquestes s’hi
troben l’administració d’usuaris (l’assignació de rols a
usuaris i grups), així com canvis en l’estructura i
l’ajustament de funcions bàsiques del site.
Només es podran veure aquells roles en Plone que es
tinguin assignats, i els quals podràn ser asignats a la seva
vegada des de la pestanya ‘Compartir’ ó Sharing de cada
ítem.
3.2.1.2. La pestanya Comparteix ó Sharing
Si s’és el propietari ó manager d’un ítem, tindrem a la
nostra disposició la pestanya Compartir ó Sharing pel
mateix. Des d’aquesta pestanya es podràn administrar els
rols locals d’altres usuaris i grups per tal de delegar
tasques als possibles col.laboradors, per exemple.
La pestanya
elements:

Compartir

es

composa

dels

següents

Camp Cerca ó Search: Des d’aquest camp, es poden cercar
usuaris ó grups que no es mostrin ja a la taula que es troba
a sota del mateix.
Taula de Rols assignats: La taula proporciona una vista
global de quins rols han estat assignats a quins usuaris i
grups.
Hereta els permisos de nivells superiors: Aquesta opció
esta normalment activa. En aquest cas, els rols de les
carpetes pare s’hereten per part de l’ítem en qüestió. Per
exemple, qualsevol que tingui permís per afegir ítems en
una carpeta podrà fer el mateix en les successives
subcarpetes que aquesta pugui tenir.
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Els rols heretats s’indiquen per una marca check verda. Un
cercle contenint tres punts vermells indica els rols
assignats globalment per tot el site per un administrador.
Si el que es desitja és poder assignar rols a un cert usuari,
primer es necessitarà cercar aquest nom d’usuari emprant
el camp de cerca, acció que llistarà tots els usuaris els
noms dels quals coincideixin amb el terme de cerca.
Llavors, per assignar un cert rol a un usuari nom´s cal
marcar el checkbox corresponent. Per exemple, si es
desitja que un usuari pugui canviar el contingut d’un ítem,
marcarem per ell el checkbox ‘Pot editar’ ó ‘Can edit’, i tot
seguit clicarem a ‘Desa’.
Seguirem el mateix procediment per assignar rols a grups.
Els grups es reconeixen a la taula per la seva icona de
grups, que conté dos usuaris en lloc d’un.

3.2.2 Grups
Plone pot organitzar els usuaris d’un site en grups. Els grups
reflecteixen l’estructura organitzacional de l’empresa o comunitat
que opera el site. Un usuari pot pertànyer a un o més grups.
La creació i assignació de membres als grups es treball de
l’administrador de site. Plone inclou dos grups predefinits:
Administrators i Reviewers. També hi ha el grup Authenticated
Users, el qual esta format per tots aquells usuaris que es troben
autenticats dins del lloc en un moment donat.
Si el site esta configurat adequadament, Plone crearà un espai de
treball ó workspace per a cada grup. Això significa que es crearà
una carpeta que es trobarà en una àrea de grup designada.
L’espai de treball de grup té la mateixa funció per al grup que la
carpeta personal per a un usuari donat. Per la seva part, per als
grups predefinits ja mencionats no hi ha workspace de grup.
Per tal d’accedir als workspaces de grup s’hi pot anar des de la
pestanya ‘Grups’ que es trobarà a les pestanyes de navegació
global.
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D’altra banda, ja que els grups són els propietaris dels seus
workspaces, tots els membres del mateix tenen permisos per
afegir, editar i eliminar ítems del mateix. D’aquesta manera, els
workspaces de grup són adequats per a la col.laboració entre
usuaris per tal de preparar el items per a la seva publicació al
site.
A més, donat que qualsevol nou ítem comença en l’estat ‘Privat’,
els workspaces de grup no estaràn visibles inicialment per a tot el
públic. I encara que aquests esdevinguin visibles al public després
de la seva publicació, els items continguts al mateix però que es
trobin en l’estat ‘Privat’ restaran visibles només als membres del
grup. Cada membre del mateix tindrà la capacitat de fer el
workspace sencer privat, o enviar-lo per a la seva publicació
(depenent del workflow triat).

3.3. Productes
Un producte és un plugin (escrit en Python) que es pot deixar caure dins
del directori Products de l’instal.lació. Aquest producte afegeix
típicament funcionalitat extra. Plone (específicament CMFPlone), per sí
mateix, és un producte dins de Zope.
Abans de començar, però, cal tenir clara alguna terminologia:
- Producte o Product: paquet Python per a Zope 2. Sovint els podrem
trobat dins de la carpeta /Products, la qual és escannejada per Zope al
iniciar-se per tal de detectar nous productes.
- Paquet o Package: és un terme molt més genèric, però en el món de
Zope es refereix típicament a alguna cosa que no es troba dins de l’espai
de noms Products.*
- Ou o Egg: una manera de distribuïr paquets. Suporta la gestió
automàtica de dependències. Aquestes es poden descarregar des de
PyPI/The Cheese Shop.
- Buildout: una manera de gestionar projectes, amb eines per a contruïr
instàncies Zope, descarregar Plone, instal.lar ous i així (aquests es
coneixen com “recipes”).

Pàg. 45

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

3.3.1. Instal.lant nous productes
Zope és un framework per a la creació de sites web a partir de software
nou o bé ja existent, conegut com productes Zope. Un producte és un
paquet Python amb convencions especials que es registra amb el
framework Zope. El propòsit principal d’un producte Zope és crear nous
tipus d’objectes que apareguin a la llista per afegir. Aquesta
extensibilitat mitjançant els productes ha extés un mercat molt ampli de
software add-on per a Zope.
Tot seguit es presenten les dues maneres existents d’instal.lar un
producte.
3.3.1.1. Manera tradicional (carpeta Productes)
Per tal d’insta.lar un producte seguint el mètode tradicional
(encara que cada cop més en desús), es segueixen els seguents
pasos:
1. Es descarrega l’arxiu, usualment comprimit com a tar.gz
2. Un cop descomprimit, queda una carpeta amb el nom del
producte, contenint a la vegada d’altres sub-carpetes i arxius.
3. Es copia la carpeta al directori \Products de l’instància de Zope
(en el nostre cas, \Zope\Instance\2.10.6\Products).
4. Es reinicia Zope, per tal que detecti el nou producte sota la
carpeta \Products.
5. Des de Plone, fem login com administradors, i anem a la la
configuració del lloc (Site Setup). Un cop allí, anem a Productes
Addicionals (Add-On Products).
6. El producte ens apareixerà dins de la llista de productes
disponibles per ser instal.lats. Cliquem a Instal.lar (Install).
7. Un cop instal.lat, ja estarà disponible per al seu ús.
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3.3.1.2. Mitjançant l’ús d’Easy Install
Darrerament, els productes que es desenvolupen per Plone es
distribueixen com a eggs o ous, què és una manera de tenir un
producte empaquetat i amb extensions que poden manegar
automàticament les dependències, a més de contenir metadades
útils.
D’aquesta manera, l’ús del mètode tradicional ha caigut cada cop
mes en desús, éssent substituit pels python eggs, què és tal i com
es denominen en anglès els ous python.

Figura 23. Els Python Eggs

Així, el mètode a seguir per instal.lar un producte empaquetat
com a python egg és el següent:
1. Instal.lem easy_install, si és que no el tenim.
2. Executem la comanda:
easy_install.exe nom_carpeta_python_egg
Lògicament, hem d’executar el easy_install des de la carpeta on
es trobi aquest, i per l’egg li hem d’indicar el path prèviament al
nom, per indicar la carpeta on es troba aquest.
3. Des de Plone, fem login com administradors, i anem a la la
configuració del lloc (Site Setup). Un cop allí, anem a Productes
Addicionals (Add-On Products).
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4. El producte ens apareixerà dins de la llista de productes
disponibles per ser instal.lats. Cliquem a Instal.lar (Install).
5. Un cop instal.lat, ja estarà disponible per al seu ús.

3.3.1.3. Mitjançant l’ús de Buildout
Al mateix temps, hi han productes que requereixen de la seva
instal.lació utilitzant l’executable buildout, que refà la configuració
dels productes instal.lats per l’instància de Zope que utilitzem, tot
i carregant els productes afegits a l’arxiu buildout.cfg.

Figura 24. Diagrama d’ús de Buildout

Així, per tal d’instal.lar un producte mitjançant buildout,
procedirem de la manera següent:
1. Copiarem la carpeta que conté el producte a instal.lar dins
d’una carpeta destinada a aquest fí. Per exemple, a l’arrel del
directori Plone hi crearem, si no existeix, la carpeta /src.
2. Editarem l’arxiu buildout.cfg, tot i afegint-hi el nom del
producte a les seccions adients. Per exemple, per instal.lar el
producte udl.math, l’afegirem a les seccions següents:
...
[buildout]
...
develop =
src/udl.math
...
[instance]
...
eggs =
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${buildout:eggs}
Plone
udl.math
...
zcml =
udl.math
...

3. Seguidament, des de la línia de comandes, i situant-nos a l’arrel
del directori Plone, executarem la comanda següent, diferent per
Linux i Windows:
a) Linux:

./buildout

b) Windows:

.\bin\buildout.exe

Figura 25. Execució de Buildout

4. Reiniciem Zope.
5. Un cop reiniciat Zope, només caldrà anar, des de Plone, al
tauler de control, i seguidament a Productes Addicionals.
Des d’allí, nomes restarà instal.lar el producte normalment.
IMPORTANT:
En cas d’utilitzar l’opció d’afegir un nou punt de muntatge o mount
point a l’hora de crear o importar el nostre site, cal tenir en
compte que l’execució del buildout refarà completament l’arxiu
zope.conf, eliminant-hi les línies de codi afegides relatives al
mount point creat.
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Un cop eliminades i creat de nou l’arxiu zope.conf, el nostre site
ens apareixerà com un enllaç trencat i serà imposible de poder-hi
accedir de nou, ni tan sols afegint de nou les línies de codi
corresponents a l’arxiu zope.conf i creant el mount point de nou
des del ZMI.
Al mateix temps, al refer l’instància de nou completament, també
haurà eliminat qualsevol producte copiat dins de la carpeta
products. Per tant, caldrà tenir-ho en compte, copiant de nou els
productes requerits dins de l’esmentda carpeta.
Per tant, la manera de procedir per no tenir problemes és la
següent:
1. Empaquetem (pack) la base de dades del nostre site, per
eliminar-hi tota l’informació redundant (no és obligatori, encara
que si recomanable, per tal de reduïr al màxim el tamany del
backup).
Per fer-ho, anem a:
Control PanelÆDatabase ManagementÆdeptMatÆ Pack
2. Realitzem còpia de seguretat dels productes que hi puguin
haver dins de la carpeta products, ja que seràn eliminats pel
buildout.
3. Prèviament a instal.lar el nou producte tot i afegint-lo a l’arxiu
buildout.cfg i executant buildout, exportar completament el site
seguint les instruccions de l’apartat 7.1.1.
4. Instal.lar el producte mitjançant
instruccions de l’apartat anterior.

buildout seguint les

5. Crear el mount point de nou seguint les instruccions de
l’apartat 6.1.4.2., excepte els passos finals, relatius a la creació
del site plone de nou (passos 9, 10 i 11).
6. Copiar dins de la carpeta products els productes requerits pel
site que importarem, dels que s’havia realitzat prèviament còpia
de seguretat al punt 2.
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7. Seguint les instruccions de creació del mount point fins al seu
punt 8, ens haurà deixat dins la carpeta on hagués tocat crear el
site de nou. En comptes d’això, dins d’aquesta carpeta, importar el
site prèviament desat seguint les instruccions de l’apartat 7.2.1.

3.3.2. Distribuïnt el producte i creació d’eggs
Un cop modificat un producte, cal crear-ne la distribució corresponent,
per tal que aquest pugui ser instal.lat per qualsevol altre usuari.
Així, hi ha la possibilitat d’instal.lar-lo de la manera tradicional,
simplement copiant-lo dins de la carpeta ‘Products’, o bé crear-ne un
egg, per exemple, per a que pugui ser instal.lat amb buildout.
D’aquesta manera, si cal crear un distribuïble o un egg d’un producte
determninat, caldrà llençar des de la línia de comandes la següent
instrucció, tot i estant situats a la carpeta arrel del producte (on es troba
l’arxiu setup.py):
python.exe setup.py bdist_egg
Així, es crearàn automàticament les carpetes build i dist, que contindràn
els arxius a ésser distribuïts axí com l’egg corresponent.
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4. PYTHON

Python és fàcil d’utilitzar, però és un llenguatge de programació real que
ofereix molta més estructura i suport per grans programes del que poden
arribar a oferir els scripts shell o els fitxers batch.
D’altra banda, Python també ofereix molta més comprovació d’errors que C i,
éssent un llenguatge de molt alt nivell, té integrats tipus de dades d’alt nivell,
com ara arrays flexibles i diccionaris. Degut doncs a que té molts tipus de
dades genèrics, Python és aplicable a un domini de problemes molt més gran
que Awk o fins i tot Perl, ja que moltes coses són ja almenys igual de fàcils en
Python que en els llenguatges esmentats.

Python permet dividir un programa en mòduls, que poden ser reutilitzats més
tard en altres programes Python. A més, conté una gran col.lecció de mòduls
estàndard que poden ser emprats con ma base en futurs programes. Alguns
d’aquests mòduls proporcionen funcionalitats com ara E/S de fitxers, crides a
sistema, sockets, etc.

Python és un llenguatge interpretat, que pot estalviar un temps considerable
durant el procès de desenvolupament d’un programa, ja que no requerix de
compilació ni d’enllaç (linking). L’intèrpret es pot utilitzar interactivament,
éssent doncs fàcil d’experimentar amb funcionalitats del llenguatge, per
escriure programes “throw away”, o simplement per testejar funcions durant el
desenvolupament d’un programa. També és una útil calculadora d’escriptori.
Python permet també d’escriure programes d’una manera compacta i
entenible. Així, els programes escrits en Python son normalment més curts que
els seus equivalents en C, C++ o Java, per diverses raons:
- Els tipus de data d’alt nivell permeten expressar operacions complexes
en una sola instrucció (statement).
- L’agrupació de instruccions es fa amb indentació en comptes de
parèntesis inicials i finals.
- No són necessàries les declaracions de variables ni d’arguments.

Python és extensible: si es sap com programar en C és fàcil d’afegir una funció
integrada o un mòdul a l’intèrpret, bé sigui per a dur a terme operacions
crítiques a màxima velocitat o bé per a enllaçar programes Python a llibreries
que pot que estiguin només disponibles en format binari.
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4.1. La persistència en Python
La idea bàsica de la persistència és de fet ben simple. Suposem que es
disposa d’un programa Python i que es desitja poder guardar els
objectes de l’aplicació entre usos del programa (en altres paraules,
poder emmagatzemar els objectes a disc i poder recuperar-los més
tard). Això és persistència. Per poder assolir aquest objectiu es disposa
de vàries opcions, cadascuna de les quals amb els seus avantatges i
desavantages.
Per exemple, es podría emmagatxemar la data dels objectes en algún
tipus de fitxer de texte formatat, com ara un fitxer CSV. O es podría
utilitzar una base de dades relacional, com ara MySQL, PostgreSQL o
DB2. Aquests formats de fitxer i bases de dades estàn ben establerts, i
Python té interfícies molt robustes per tots aquests mecanismes
d’emmagatzemament.
Una
característica
comuna
de
tots
aquests
mecanismes
d’emmagatzemament és que les dades es desen independentment dels
objectes i dels programes que operen a les dades. El benefici és que les
dades esdevenen llavors disponibles com a recursos compartits per a
altres aplicacions. L’ inconvenient, però, és que permetent l’accès a les
dades d’un objecte d’aquesta manera viola el principi d’orientació a
objectes de l’encapsulació, pel qual les dades d’un objecte només
haurien de poder ser accedides des de la seva pròpia interfície pública.
Així, per algunes aplicacions, l’aproximació a la base de dades relacional
pot no ser l’ideal. En particular, el motiu és que les bases de dades
relacionals no entenen els objectes. En comptes, les bases de dades
relacionals imposen el seu propi sistema i el seu propi model de dades
relacional (taules), contenint cadascún d’ells un conjunt de tuples (files)
compost d’un nombre fixe de cel.les de tipus estàtic (columnes).
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4.2. El Serialitzat ó Pickling
Si es vol emmagatzemar d’una forma transparent objectes Python sense
perdre la seva identitat, tipus, etc., llavors es necessita alguna forma de
serialització d’objectes: un procès que converteixi arbitràriament
objectes complexes en representacions binàries o textuals dels
mateixos. D’aquesta manera, es podría restaurar la forma serialitzada
(pickled) d’un objecte de nou com un objecte idèntic a l’original.
En Python, aquest procès de serialització s’anomena pickling, i es pot
serialitzar/deserialitzar (pickle/unpickle) objectes cap a/des d’un string,
un fitxer del disc, o de qualsevol objecte de tipus fitxer.
El procés de pickling no resol el problema per sí sol d’anomenar i
localitzar els fitxers serialitzats, i tampoc soporta l’accés concurrent a
objectes persistents. Per tal de poder-ho fer, caldrà utilitzar la ZODB.

ZODB, tal i com ja s’ha esmentat, és un sistema de base de dades
orientada a objectes multi-usuari, robusta i capaç d’emmagatzemar i
manegar arbitrariament objectes complexes Python amb suport
transaccional i control de concurrència.
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5. EL SERVIDOR HTTP APACHE
El servidor HTTP Apache és un servidor web HTTP de codi obert per a
plataformes Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh i d’altres, que
implementa el protocol HTTP/1.11 i la noció de lloc virtual.
Quan va començar el seu desenvolupament al 1995 es basà inicialment en el
codi del popular NCSA HTTPd 1.3, però més tard va ser reescrit per complet. El
seu nom es deu a que Behelendorf l’escollí perquè volía que tingués la
connotació d’alguna cosa que es ferma i enèrgica però no agressiva, i la tribu
Apache fou la darrera en rendir-se al que ben aviat es convertiría en govern
dels EEUU. En aquell moment, Apache es composava solament d’un conjunt de
patches a aplicar al servidor de la NCSA. Era, en anglès, a patchy server.
Els avantatges d’emprar Apache són múltiples:
- Modular
- Codi obert
- Multi-plataforma
- Extensible
- Popular (fàcil aconseguir ajuda i suport)
En el nostre cas, s’ha emprat per tal d’afegir un nivell de seguretat extra. Així,
per sobre de Zope estarà executant-se el servidor HTTP Apache, que
redireccionarà la URL escollida per al lloc web a la carpeta on es troba
l’instal.lació de la site Plone. A l’apartat 6.1.3.1. s’explica la configuració
necessària en detall.

Figura 26. Model del sistema amb el servidor Apache
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6. INSTAL.LACIÓ
Entenem per instal.lació bàsica del sistema, tal i com aquest queda configurat
només instal.lant les aplicacions esmentades (Zope, Plone i Python). Així, el
sistema quedaria configurat de la manera següent:
- Zope queda instal.lat amb una sola instància i una sola base de dades (ZODB),
anomenada data.fs, i on s’enmagatzemarà tota l’informació.
Per accedir a l’interfície d’administració de Zope (ZMI), es farà emprant el nom
d’usuari i password proporcionat durant el procès d’instal.lació, accedint al:

http://localhost:8080/manage
- Plone quedarà instal.lat per sobre de Zope. Des del ZMI de Zope és des d’on
haurem de definir noves instàncies (sites) de Plone. Llavors, hi accedirem des
de:

http://localhost:8080/nom-site
on nom-site és el nom que li haurem donat al nou site Plone creat des del ZMI
de Zope.
6.1. Windows
Pel que fa a l’instal.lació sota Windows, s’han realitzat les proves amb
les següents versions dels aplicatius:
a) Instal.lació separada
- Zope 2.10.6
- Plone 3.1.3
- Python 2.4.4
- PIL 1.1.6 (llibreria gràfica de Python, optativa)
- DocFinderTab 1.0.2 (Add-on de Zope, optatiu)
- Apache 2.2.11 (versió sense SSL)
b) Instal.lador unificat
- Zope 2.10.7-final
- Plone 3.2.2
- Python 2.4.4
- PIL 1.1.6 (llibreria gràfica de Python, insta.lada autom.)
- DocFinderTab 1.0.2 (Add-on de Zope, optatiu)
- Apache 2.2.11 (versió sense SSL)
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El motiu d’haver utilitzat Zope 2 i no la seva darrera implementació, Zope
3, és que aquest darrer encara no és compatible amb Plone. Pel que fa a
aquest, s’ha utilitzat la seva darrera versió estable en el moment de la
realització d’aquest treball, la versió 2.10.6/2.10.7-final.
Respecte a Python, s’ha utilitzat una versió que fos compatible amb
Plone 2.10.6/2.10.7-final, i aquesta era la 2.4.4.
D’altra banda, els dos complements instal.lats (PIL i DocFinderTab) no
eren imprescindibles, però si poden ser útils. PIL és una llibrería gràfica
de Python (instal.lada automàticament per l’instal.lador unificat),
mentre que per la seva banda, DocFinderTab és un add-on de Zope que
permet veure més en detall les propietats i mètodes de cada objecte dins
de Zope. S’hi accedeix des del ZMI de Zope, afegint una pestanya més a
les ja existents.
Pel que fa al servidor web Apache, s’ha utilitzat la versió sense SSL per
facilitar les coses referent a autenticació, però tot el que es treballarà és
aplicable també per la versió SSL, on caldria treballar només
addicionalment l’aspecte de les claus.
Pel que fa a l’instal.lació, hi han dues maneres de realitzar l’instal.lació:
manualment o bé emprant l’instal.lador unificat.
L’instal.lació manual permet tenir un major control tant dels programes
instal.lats com del procés d’instal.lació. Per la seva part, l’instal.lador
unficat s’encarrega de tot el procès, simplificant aquesta tasca.
De tota manera, a partir de la versió de Plone 3.2 ja no es distribueixen
els tradicionals tarballs (fitxers d’arxius) de productes Zope. En el seu
lloc, Plone es distribueix com un conjunt de paquets Python, els quals
contenen informació sobre dependències, proporcionant generalment
una molt millor manera d’administrar una web complexa amb Python,
Zope i components Plone.
D’aquesta manera, emprant la darrera versió amb aquest nou mètode
d’instal.lació s’assegura una major compatiblitat i disponibilitat a futures
actualitzacions.
De la mateixa manera, s’ha descartat l’ús de la versió 3.3.0-rc3 de Plone
(la darrera versió disponible en el moment de la realització d’aquest
treball), al ser encara una versió candidata a release, i no aportar cap
millora significativa sobre la 3.2.2.
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6.1.1. Instal.lació separada
6.1.1.1. Instal.lació de Zope
Emprant l’instal.lador per a Windows (.msi), instal.larem
Zope tot i creant una instància del mateix (seleccionarem
l’opció durant el procès).
També se’ns demanarà d’ntroduïr un nom d’usuari i
password, per tal de poder accedir a l’interfície
d’aministració de Zope (ZMI).
S’han escollit els següents:
- Nom d’usuari:
admin
- Password: 1234

6.1.1.2. Instal.lació de Plone
Per tal d’instal.lar Plone, descomprimirem d’arxiu .tar.gz
dins d’una carpeta temporal. Llavors, farem el següent:
1) Copiarem la carpeta Products (serà una de les carpetes
descomprimides de l’arxiu .tar.gz del Plone) a la carpeta
Zope\Instance\2.10.6\Products. D’aquesta manera, tindrem
a Plone com un producte més dins de Zope.
2) Copiarem les carpetes del directori \lib\python (seran
unes de les carpetes descomprimides de l’arxiu .tar.gz del
Plone) al directori Zope\2.10.6\Zope\lib\python.

6.1.1.3. Instal.lació de Python
Instal.larem la versió 2.4.4 del Python, que s’ubicarà per
defecte al directori \Python24, emprant el seu instal.lador
per a Windows (.msi).
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6.1.1.4. Instal.lació de complements
Hem esmentat que es realitzaria també l’instal.lació de dos
complements addicionals, PIL i DocFinderTab.
1) Per tal d’instal.lar el PIL, executarem el seu instal.lador
de Windows.
A continuació, copiarem la carpeta
Python24\lib\site-packages\PIL i el fitxer Python24\lib\sitepackages\PIL.pth a la carpeta Zope\2.10.6\Python\Lib\sitepackages.
2) Per instal.lar DocFinderTab, un cop descomprimit l’arxiu
.tar.gz en una carpeta temporal, copiarem aquesta dins de
la carpeta Zope\Instance\2.10.6\Products. D’aquesta
manera, tindrem DocFinderTab com un producte més dins
de Zope.

6.1.1.5. Arrencada i parada del servei Zope
Per tal d’arrencar i parar el servei Zope des de Windows XP,
ho farem des de:

Panel de Control -> Herramientas Administrativas ->
Servicios

Figura 27. Tauler de control Servicios (Windows)

Dins de la llista, buscarem Zope Instance, i un cop
sel.leccionada, podrem escollir entre aturar (si s’està
executant), arrencar (si esta parat) o bé reiniciar el servei.
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Per accedir tant a linterfície ZMI de Zope com a la del site
creat amb Plone, només cal anar a les adreces esmentades
amb anterioritat a l’apartat 2.

6.1.1.6. Configuració del servidor ZEO (opcional)
Les constants següents es refereixen a:
$ZOPEBASE – directori on s’ha instal.lat Plone, p.ex. C:\Archivos de
Programa\Plone
$ZOPEINSTANCE – directori de l’instància de Zope, p.ex. C:\ Archivos de
Programa \Plone\Data
$ZEOINSTANCE – directori instància ZEO que es crearà, p.ex. C:\ Archivos de
Programa \Plone\zeo

Aturar i fer còpia de seguretat de l’instància Plone abans de
tot.

Pas 1. Crear l’instància ZEO
Des de la línia de comandes de Windows, executar la
comanda següent:
$ZOPEBASE\Python\python.exe
$ZEOINSTANCE 9999

$ZOPEBASE\Zope\bin\mkzeoinstance.py

Pas 2. Copiar les dades existents a l’instància ZEO
Asssegurar-se que l’instància Zope esta aturada, i executar
la comanda següent:
copy $ZOPEINSTANCE\var\Data.fs $ZEOINSTANCE\var\Data.fs

Pas 3. Crear runzeo.bat
Copiar l’arxiu runzope.bat existent a l’instància ZEO,
emprant ‘runzeo.bat’ com a nom destí:
copy $ZOPEINSTANCE\bin\runzope.bat $ZEOINSTANCE\bin\runzeo.bat
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Pas 4. Modificar runzeo.bat
Realitzar els següents canvis a runzeo.bat:
INSTANCE_HOME = $ZEOINSTANCE
ZOPE_RUN = %SOFTWARE_HOME%\ZEO\runzeo.py
CONFIG_FILE = $ZEOINSTANCE\etc\zeo.conf

Desar els canvis.

Pas 5. Crear zeoservice.py
Copiar l’arxiu zopeservice.py existent a l’instància ZEO,
emprant ‘zeoservice.py’ com a nom destí:
copy $ZOPEINSTANCE\bin\zopeservice.py $ZEOINSTANCE\bin\zeoservice.py

Pas 6. Modificar zeoservice.py
Realitzar els següents canvis a zeoservice.py:
INSTANCE_HOME = r'$ZEOINSTANCE'
ZOPE_RUN = r'%s\ZEO\runzeo.py' % SOFTWARE_HOME
CONFIG_FILE= os.path.join(INSTANCE_HOME, 'etc', 'zeo.conf')
servicename = "Zeo_%s" % str(hash(i))
_svc_display_name_ = 'Zeo instance at %s' % INSTANCE_HOME

Desar els canvis.

Pas 7. Instal.lar ZEO com a servei Windows
Executar la següent comanda des de la línia de comandes
de Windows:
$ZOPEBASE\Python\python.exe
auto install
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Pas 8. Reconfigurar l’instància Zope original com un client
ZEO
Realitzar
els
següents
$ZOPEINSTANCE\etc\zope.conf:

canvis

a

- Comentar la secció <zodb_db main> activa.
- Descomentar la secció <zodb_db main> sota "ZEO client
storage".
- A la subsecció <zeoclient>, canviar el número de port de
8100 a 9999.
Desar els canvis.

Pas 9. Iniciar el servei Windows ZEO
Executar la següent comanda des de la línia de comandes
de Windows:
$ZOPEBASE\Python\python.exe $ZEOINSTANCE\bin\zeoservice.py start

Si es prefereix, es pot iniciar el servei ZEO des des tauler de
control de Serveis de Windows.

Pas 10. Iniciar el client ZEO
Iniciar el client ZEO en mode ‘debug’ emprant l’accés
directe existent ‘Plone Debug’, o bé executant la següent
comanda des de la línia de comandes de Windows:
$ZOPEINSTANCE\bin\runzope.bat -X "debug-mode=on"

Si tot ha anat bé, s’haurien de veure tot un seguit
d’entrades com la següent:
2009-07-08T11:20:38 TRACE(-300) zrpc conn:localhost:9999 (something)

seguides finalment per:
2009-07-08T11:20:38 INFO(0) Zope Ready to handle requests

Pàg. 62

Memòria

Tot seguit, es podrà aturar de nou Zope (recordem que esta
executant-se en mode debug), i executar-lo com a servei
Windows, utilitzant el servei Zope existent creat al seu
moment per l’instal.lador de Plone original.
Així, ja tindrem en marxa una instància ZEO a Windows.

6.1.2. Instal.lació emprant l’instal.lador unificat
Pel que fa a l’instal.lador unificat, aquest s’encarrega d’instal.lar
automàticament Zope, Plone, Python i PIL. A més, té l’avantatge
que s’instal.len les darreres versions disponibles de cada
aplicatiu, i utilitzant un sol instal.lable, que com ja s’ha dit, és un
avantatge a l’assegurar una major compatiblitat i disponibilitat a
futures actualitzacions.

Figura 28. Wizard de l’instal.lador unificat (Windows)

6.1.2.1. Arrencada i parada del servei Zope
Per tal d’arrencar i parar el servei Zope des de Windows
XP, ho podem fer bé des de:

Panel de Control -> Herramientas Administrativas
-> Servicios
Dins de la llista, buscarem Zope Instance, i un cop
sel.leccionada, podrem escollir entre aturar (si s’està
executant), arrencar (si esta parat) o bé reiniciar el servei.

Pàg. 63

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

O bé des de l’interfície del controlador de Plone, que ofereix
un accès directe per arrencar/parar el servei Zope i per
accedir directament a l’interfície de Plone i del ZMI de Zope.

Figura 29. Control.lador de Plone (Windows)

Per accedir tant a linterfície ZMI de Zope com a la del site
creat amb Plone, només cal anar a les adreces esmentades
amb anterioritat a l’apartat 2.

6.1.3 Instal.lació del servidor Web Apache
Simplement cal executar l’instal.lador (.msi) i seguir les
instruccions. Els valors introduïts com a domini, nom de servidor i
adreça email de l’administrador podràn canviar-se més endavant
des de l’arxiu de configuració http.conf.

Figura 30. Wizard de l’instal.lador d’Apache

Un cop instal.lat, apareixerà una icona al System Tray de
Windows, des del que es podrà aturar o reiniciar el servidor.
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6.1.3.1. Modificacions necessàries a la configuració
1) Si s’està ja executant, aturem el servidor Apache.
2) Després, caldrà verificar que els mòduls següents es
carreguen cada cop que aquest s’inicia:
- mod_proxy
- mod_proxy_http
- mod_rewrite
Aquests mòduls es troben a l’arxiu httpd.conf, dins la
secció LoadModule. Si es troben comentats amb el caràcter
#, caldrà descomentar-los per a que es carreguin al
reiniciar el servidor.
Aquest arxiu es troba dins la carpeta:

\Archivos
de
programa\Apache
Foundation\Apache2.2\conf

Software

3) Seguidament, caldrà crear un alias dins de l’arxiu hosts,
que es troba dins la carpeta,

\WINDOWS\system32\drivers\etc
Per tal de fer-ho, hi afegirem la línia següent,

127.0.0.1 www.nom_site.com
Això farà que la màquina local es contacti a ella mateixa
quan es trobi el host www.nom_site.com. El que ens
interessarà ara, es poder contactar amb la nostra instància
de Zope des del host esmentat.
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4) Ara, com tenim el servidor Apache corrent al port 80 i
Zope al 8080, i la carpeta de Zope on es troba la nostra site
(la que volem servir com www.nom_site.com) s’anomena
id_plone_site, afegirem el paràgraf següent a l’arxiu
httpd.conf d’Apache:
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerName www.nom_site.com
RewriteEngine On
RewriteRule ^/(.*) http://127.0.0.1:8080/VirtualHostBase/http/
www.nom_site.com:80/id_plone_site/VirtualHostRoot/
$1 [L,P]
</VirtualHost>
NOTA: Les línies marcades en aquest color han d’anar en una sola línia,
per tal que el parser d’Apache ho reconegui correctament.

Així, quan anem des del navegador a la pàgina web
www.nom_site.com, se’ns carregarà el nostre site Plone.
Aquesta pàgina web es servida per Apache, però els
resultats procedeixen de Zope.
Les peticions arriben a Apache amb URL’s normals. El
paràgraf que hem afegit dins del seu arxiu de configuració
httpd.conf, anomenat VirtualHost, provoca que la petició
URL (www.nom_site.com) es reescrigui, en el nostre cas,
de la manera següent,

http://127.0.0.1:8080/VirtualHostBase/
5) Finalment, podem arrencar de nou el servidor web i
testejar la connexió.

6.1.4. Configuració avançada de Zope

Zope es
$INSTANCE_HOME/etc/zope.conf,

La

configuració

de

fa mitjançant el fitxer
que
conté
nombroses
directives de configuració per permetre la personalització.
Algunes d’elles són les que es mencionen a continuació.
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6.1.4.1. Configuració de Port Base
La directiva port-base, juntament amb aquells paràgrafs
destinats a la configuració de servidors individuals,
determinen els ports on servidors específics estaran
escoltant possibles peticions entrants de Zope.
Els paràgrafs estan formats per construccions semblants a
XML:

<http-server>
# Les claus vàlides són address i
force-connection-close
address 8080
</http-server>
<ftp-server>
...
</ftp-server>
<webdav-source-server>
...
</webdav-source-server>

La directiva address determina el port on cada servidor
escolta, respectivament. A l’exemple, el servidor HTTP
escolta en el port 8080.
La directiva port-base s’esdevé útil si es vol executar vàries
instàncies de Zope en una sola màquina. Així,
port-base especifica l’offset a un port, al qual tots els
servidors estaràn escoltant.
Per exemple, assumim que la directiva address del nostre
servidor HTTP esta fixada a 8080 i que port-base esta
especificat com a 1000. Llavors, el port on el servidor HTTP
escoltarà serà el valor address de 8080 mes el valor portbase (offset) de 1000, és a dir, escoltarà pel port 9080.
De la mateixa manera, si assumim que la directiva address
del servidor FTP esta fixada a 8021, llavors el servidor FTP
escoltarà pel port 9021 (8021 + 1000), i així.
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6.1.4.2. Mount Points
L'arxiu de BD que utilitza Zope és únic i s'anomena data.fs.
També hi ha l'opció d'utilitzar una BD apart per cada site
que es construexi amb Plone utilitzant Mount Points, però
això només tindria sentit en cas que s'hagués de migrar en
un futur, per no haver d'importar tota la BD principal
(data.fs).
Els punts de muntatge Zope (mount points),
faciliten la creació de diferents arxius ZODB en l’arrel d’un
mateix Zope, permetent emmagatzemar un
lloc (site) plone a cada arxiu.
Per crear un nou mount point, els passos serien els
següents:
1. Aturar el servei Zope
2. Afegir a l’arxiu zope.conf, les línies següents:
a) Amb l’instal.lació manual
<zodb_db nom_carpeta>
<filestorage>
path $INSTANCE/var/nom_carpeta/Data.fs
</filestorage>
mount-point /nom_carpeta
</zodb_db>

b) Amb l’instal.lador unificat
<zodb_db nom_carpeta>
<filestorage>
path
C:\Archivos
programa\Plone\var\filestorage\
nom_carpeta\Data.fs
</filestorage>
mount-point /nom_carpeta
</zodb_db>

de

NOTA: Les línies marcades en aquest color han d’anar en una
sola línia

3. Iniciar de nou el servei Zope
4. Anar a la ZMI de Zope http://localhost:8080/manage
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5. Fer Add -> ZODB Mount Point. Llavors, ens hauría
d’apareixer el nom del mount point, segons les línies
afegides a zope.conf

instance_folder\var\ (o a
instance_folder\var\filestorage\,
en
cas
d’utilitzar
6.

Crear

una

carpeta

a

l’instal.lador unificat)
7. Fer click a Create selected mount points

Figura 31. Creació d’un Mount Point

8. Anar a http://localhost:8080/nom_carpeta/manage
9. Fer Add -> Plone Site
10. Completar els camps ID i Descripció

Figura 32. Creació d’una site Plone en un nou Mount Point

11. Fer click a Add Plone Site
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12. Finalment, per accedir al site creat només caldria anar
a:

http://localhost:8080/nom_carpeta/nom_ID
D’aquesta manera, aquesta nova site tindria el seu propi
arxiu data.fs dins de la carpeta creada, utilitzant aquesta
base de dades en comptes de l’arxiu data.fs, situat a l’arrel
de l’instància de Zope, dins de:
- \Zope\Instance\2.10.6\var, en cas d’instal.lar Zope i
Plone per separat
\Plone\var\filestorage,
l’instal.lador unificat

en

cas

d’utilitzar

També tindria sentit la creació de mount points, per
exemple, en cas de tenir vàries sites Plone dins del mateix
Zope. Aquest podría ser el cas si, en un futur, s'afegissin
més sites per d'altres departaments, per exemple.
En qualsevol cas, és una decisió que s'ha de prendre al
començament, abans de crear la site (per tal de definir el
seu mounting point).
6.1.4.3. Temps d’expiració de sessió
Per tal de configurar aquests paràmetres, des del ZMI de
Zope, anirem a:
acl_users Æ session
Des d’aquí, podrem realitzar dues accions:

1) Invalidate all session identifiers
Des d’aquí, i clicant al botó ‘Clear secrets’,
esborrarem tots els ‘secrets’ emprats per a validar
les sessions, i estarem fent fora a tots els usuaris
autenticats en aquell moment, obligant-los a
autenticar-se de nou per poder accedir al site.

2) Create a (new) signing secret
Per la seva part, clicant a ‘New secret’ es crearàn
nous ‘secrets’ d’autenticació i s’afegiràn a l’anell.
Està recomanat fer-ho regularment.
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També
hi
ha
la
possibilitat
de
fer-ho
automàticament, utilitzant el servidor de rellotge de
Zope.
Per tal de fer-ho, caldria afegir la porció de codi
següent a l’arxiu zope.conf, especificant l’intèrval de
temps a ‘period’:

<clock-server>
method
/deptMat/deptMat/acl_users/session/manage_createNewSecret
period 14400
user admin
password <admin_password>
host localhost
</clock-server>

En aquest exemple, Zope cridaria a la rutina per
crear un nou ‘secret’ cada 4 hores. És molt
important assegurar-se de que les credencials del
mànager (user i password) són correctes.

6.1.4.4. Definint el temps d’expiració per al reinici del
password
Quan es reinicia el password d’un membre del portal, hi ha
un temps màxim o timeout en que l’usuari ha d’autenticarse per a verificar el password.
Per tal d’especificar aquest temps, des del Zmi, anirem a:
portal_password_reset
i definirem el temps (en hores) a ‘Set Expiration Interval’. El
temps per defecte és de 24 hores.

6.1.4.5. Definint el temps d’autoempaquetat del site
Primer de tot, definirem què vol dir ‘empaquetar’ el site: la
base de dades ZODB guarda un històric de tots els canvis
que es realitzen en ella, i per tant, permet desfer totes les
accions que es realitzen sobre la mateixa.
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A l’empaquetar, s’especifica quants dies com a màxim es
vol mantenir en aquest històric, de manera que un cop
empaquetada, la ZODB haurà esborrat aquest històric de
canvis, i es deixa la BD en el seu estat final (mantenint
només en l’històric els dies especificats).
Per a empaquetar la BD, es pot fer de dues maneres:
1) Manual: des del ‘Control Panel’ del ZMI, anem a:
Database Management Æ nom_base_dades
Especificarem el nombre de dies a mantenir a
l’històric i clicarem a ‘Pack’.
2) Automàtica: mitjançant un script Python, podem
cridar a la funció pack, que es troba a l’arxiu:
\Plone\zope2\lib\python\ZODB\DB.py
La capçalera és:
def pack(self, t=None, days=0)
on,
t: si no s’especifica rés, es refereix a l’hora actual.
days: número de dies a restar de l’hora actual.

6.1.4.6. Mode de treball: mode debug i control d’errors
(desactivar excepcions ‘Unauthorized’)
Durant el procès d’adaptació i configuració de Plone, cal
realitzar multitud de proves, incloent aspecte visual, que
afecten a elements interns de Plone i Zope com son les
plantilles (o templates) o els fulls d’estil CSS.
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Per tal de fer el procès més àgil després de realitzar els
canvis, cal activar el mode debug en el fitxer de
configuració de Zope, zope.conf, així com configurar la
verbose security:
debug mode on
security-policy-implementation python
verbose-security on
Al mateix temps, des de ZMI de Zope cal eliminar de:
site_name Æ error_log Æ Ignored exception types
el tipus d’error:
‘Unauthorized’
D’aquesta manera, el missatge d’error es mostra sencer
dins del registre d’errors, ajudant a identificar millor els
error en cas de produïr-se.
Un cop acabat el procès de configuració i testeig, cal
restablir de nou la configuració original, revertint aquests
canvis i fixant la security policy a:
security-policy-implementation c

6.1.4.7. Controlant el tipus de caràcters al autenticar-se
al portal
Des del ZMI, anirem a portal_registration, i després a la
pestanya Configure.
Des d’allí, veurem l’expressió regular utilitzada per defecte
per a controlar els caràcters d’entrada permesos.
Si desitgem canviar-la, haurem d’escriure la nova expresió
regular de control a la casella ‘Custom member ID pattern’,
i clicar finalment a ‘Change’.
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6.1.5. Configuració avançada de Plone
6.1.5.1. Configuració dels Portlets
Portlet de Navegació: Aquest portlet no es mostra per
defecte a Plone 3. Per tal de visualitzar-lo, ha calgut editar
la configuració del mateix, i realitzar-hi els següents
ajustaments:
- Marcar l’opció “Inclou el node de nivell superior”.
- Utilitzar com a “Nivell d’inici” el valor 0.
Altres portlets: Pels altres portlets, cal realitzar els
ajustaments següents, dins de les opcions disponibles:
- Nombre d’elements a mostrar: el valor per defecte
és 5.
- Estat del circuit: hem d’indicar sota quins estats es
mostraran els items. Així, quan els ítems es trobin
en algún dels estats seleccionats, es mostraran al
portlet, altrament no ho faran.
Per seleccionar més d’un estat, cal mantenir polsada la
tecla ‘Ctrl’ i anar clicant amb el ratolí als noms dels estats
desitjats, tot i anant-los seleccionant.
6.2. Linux
Sota Linux, al igual que per Windows, hi ha la possibilitat d’emprar
l’instal.lador unificat, que simplifica bastant el procès. A continuació
s’explicarà el procès d’instal.lació.
6.2.1. Instal.lació emprant l’instal.lador unificat
A l’igual que des de Windows, l’instal.lador unificat simplifica molt
el procès d’instal.lació de Zope, Plone i Python, encarregant-se
automàticament de les tasques associades al procès.
Les principals opcions que ens ofereix l’instal.lador unificat per a
Linux (molt més complet que el de Windows, que no deixa triar
cap d’aquestes opcions), són les següents:
a) Instal.lació com a usuari normal o root
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b) Instal.lació de Zope independent, o com a cluster ZEO
c) Instal.lar el kit sencer o com una sola instància
Per començar, caldrà assegurar-se de que el següent es troba ja
instal.lat:
- El compilador gcc.
- g++, les extensions C++ per a gcc.
- El make de GNU.
- El tar de GNU.
- Els paquets de descompressió bzip2 and gzip.
També seria recomanable disposar de les llibreries i headers de
desenvolupament libssl i readline.
Llavors, caldrà decomprimir l’arxiu .tar.gz de l’instal.lador unificat
dins d’una carpeta, executant la comanda següent:
tar zxf Plone-3.VERSION-UnifiedInstaller.tar.gz

Llavors, canviarem a la carpeta esmentada,
cd Plone-3.VERSION-UnifiedInstaller
("VERSION-" canviarà, depenent de la release.)
Executem install.sh
Si hem escollit realitzar l’instal.lació com a root, caldrà fer su com
a root o precedir les comandes amb sudo.
Instal.lació per a ZEO:
./install.sh zeo
Instal.lació independent de Zope:
./install.sh standalone
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Seguidament, ens aniràn apareixent en pantalla els missatges de
progrès de l’instal-lació. Si no apareguessin, voldría dir que ens
manca alguna eina vital per a l’instal.lació.
Si tot ha anat bé, se’ns mostraràn instruccions per arrencar Zope i
Plone, també presents a l’arxiu README.txt. El password per a
l’usuari “admin” sempre el podrem trobar a l’arxiu
“adminPassword.txt” de la nova instal.lació.
Un cop arrencat, es pot anar a la següent adreça, per tal de
comprovar si es pot veure el missatge de benvinguda de Zope,
http://localhost:8080
(si s’està provant en una altra màquina, caldrà utilitzar el nom
host del servidor en comptes de “localhost”.)
El site Plone creat per defecte es trobarà a,
http://localhost:8080/Plone
i el ZMI ó Zope Management Interface a,
http://localhost:8080/manage

Per a crear noves instàncies, caldrà anar al directori on es troba
l’arxiu install.sh, ja mencionat anteriorment.
Precedirem les comandes següents per “sudo” o utilitzarem “su ” per canviar a root.
Per a una instància de cluster ZEO,
./install.sh zeo --instance=nom_nova_instancia
Per a una instància independent Zope,
./install.sh standalone --instance= nom_nova_instancia
nom_nova_instancia ha de ser un nom de carpeta simple, i no el
path sencer. La nova carpeta es crearà com a subcarpeta de
l’instal.lació i compartirà la seva caché buildout i Python.
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Tal com es configurarà la nova instància per defecte, hi haurà
conflicte amb l’instal.lació prèvia, ja que utilitzarà els mateixos
ports que aquesta. Per tant, caldrà configurar els ports de la nova
instància.
Per tal de configurar-los, caldrà situar-se a la carpeta on es trobi
la nova instància i obrir l’arxiu buildout.cfg emprant un editor de
texte.
Si es tracta d’una instal.lació independent Zope, només caldrà
modificar una línia de codi, canviant el port fixat per defecte
(8080):
http-address = 8080
En canvi, si es tracta d’una instància ZEO, caldrà canviar dues
entrades http-address (una per cada client) i el port per al
servidor ZEO, fixat a la línia,
zeo-address = 127.0.0.1:8100
Només cal canviar el número de port (8100).
Seguidament, executarem el buildout per actualitzar totes les
parts de l’instal.lació, tot i executant,
bin/buildout
Precedirem la comanda per “sudo” o utilitzarem “su -” per canviar
a root.
En aquest punt, tot està llest per a utilitzar la nova instància.
Algunes opcions de línia de comandes
Les següents opcions, encara que no s’utilitzen gaire, poden ser
útils. Per utilitzar-les, només caldrà afegir-les a la línia de
comades install.sh, i ens permetrà tenir un major control de
l’instal.lació.
--target=pathname
S’utilitza per especificar el path the nivell més superior en les
instal.lacions. Les instàncies Plone i Python es crearàn dins
d’aquesta carpeta.
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--user=user-name
En una instal.lació root, configura l’usuari efectiu per executar
l’instància. L’usuari per defecte és ‘plone’. Ignorat per
instal.lacions de tipus no root.
--with-python=/fullpathtopython2.4
Si ja s’ha instal.lat un Python adequat per executar Zope i Plone,
s’hauria d’especificar aquí. virtualenv s’utilitzarà per a crear un
entorn Python aïllat per a l’instal.lació. La llibreria del site de
sistema no es modificarà.
--password=InstancePassword
Si no s’especifica, es generarà un password aleatori.
--nobuildout
S’obvia l’execució de bin/buildout. Cal tenir clar el que s’està fent.
L’ús principal d’aquesta opció és si es vol emprar l’instal.lador
unificat per juntar totes les peces, i llavors conectar-hi el nostre
propi buildout.cfg.

Opcions de control de creació de llibreries
L’instal.lador unificat mirarà d’esbrinar si les llibreries libz i
libjpeg són al sistema o no. Si no ho són, l’instal.lador mirarà de
crear-es dins la carpeta lib/ de l’instal.lació i enllaçar-lo a les
llibreries directament.
Si no es desitja que ho faci, es disposa de les següents opcions per
tal d’ajustar el comportament:
--libz=auto|global|local|no
--libjpeg=auto|global|local|no
auto
Serveix per determinar si es necessita o no la llibreria instal.lada.
Si es necessita, serà instal.lada a $PLONE_HOME. Aquest és el
comportament per defecte.
global
Força l’instal.lació a /usr/local/ (requereix privilegis root).

Pàg. 78

Memòria

local
Força l’instal.lació a $PLONE_HOME (o $LOCAL_HOME) per a un
enllaç estàtic -- fins i tot si es troba una còpia de sistema de la
llibreria.
no
Força la no instal.lació de la llibreria.

6.2.2. Instal.lació de complements
La instal.lació de complements es realitza de la mateixa manera
que es fa sota Windows, com s’ha explicat a l’apartat 6.1.1.4.
6.2.3 Arrencar i parar els serveis
A continuació s'indica com arrencar i/o parar Zope i Plone des de
Linux. Es pot fer de dues maneres:
1) Manual (s'ha de fer com usuari root, és a dir
com l'administrador del sistema)
Per iniciar Plone, s’executa la següent comanda en una finestra de
terminal:
- Sense ZEO: /opt/Plone-3.2.2/bin/plonectl start
- Amb ZEO: /opt/Plone-3.2.2/zeocluster/bin/plonectl start
Per la seva banda, per aturar Plone, s’executa la següent
comanda:
- Sense ZEO: /opt/Plone-3.2.2/bin/plonectl stop
- Amb ZEO: /opt/Plone-3.2.2/zeocluster/bin/plonectl stop
De fet plonectl és un shell script fet amb python i permet fer
alguna cosa més:
plonectl
usage: plonectl start | stop | status | restart [component]

Pàg. 79

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

2) Automàtica (s'inicialitza quan es posa en marxa l'ordinador)
Linux té 7 nivells diferents d’execució
(o modes operatius):
* rc0.d - System Halted
* rc1.d - Single User Mode
* rc2.d - Single User Mode with Networking
* rc3.d - Multi-User Mode - boot up in text mode
* rc4.d - Not yet Defined
* rc5.d - Multi-User Mode - boot up in X Windows
* rc6.d - Shutdown & Reboot
Cada mode té la seva pròpia llista de configuració relativa a
quins serveis cal iniciar i quins aturar. I no només conté
quins serveis es suposa que haurien d’estar executant-se,
sinó també en quin ordre s’hauría d’iniciar cadascún d’ells.
S'ha creat el script "plone-ctl" al directori /etc/init.d/ amb
enllaços simbòlics als diferents directoris (/etc/rcx.d/) que
representen els diferents nivells d'arrencada/aturada:
nivells d'arrencada:
nivells d'aturada:

2345
016

L'script plone-ctl, que bàsicament són crides al plone-ctl,
també és pot executar de forma manual com usuari root,
per exemple per reiniciar el servei:
/etc/init.d/plone-ctl restart
Els scripts plone-ctl i el corresponent a l'Apache, en el cas
de Linux, cal ficar-los al directori:
/etc/apache2/sites-available
I si es vol fer efectiu, cal fer un enllaç simbòlic a:
/etc/apache2/sites-enabled
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- Script “Plone.ctl”:
#! /bin/sh
#
# install and remove System-V style init script links:
# update-rc.d plone-ctl defaults
# update-rc.d -f plone-ctl remove
### BEGIN INIT INFO
# Provides:
plone-ctl
# Required-Start: $local_fs $remote_fs
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: S 0 1 6
# Short-Description: Zope/Plone initscript
# Description:
This init.d script is used to start/stop Zope/Plone
#
server. It basically just calls plonectl.
#
/usr/sbin/plonectl -> /opt/Plone-3.2.2/zeocluster/bin/plonectl
### END INIT INFO
###
# Author: Josep CiC <josep.cic@gmail.com>
###
# PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
DESC="Init zope/plone service"
NAME=plonectl
DAEMON=/usr/sbin/$NAME
SCRIPTNAME=/etc/init.d/plone-ctl
# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0
#
# Function that starts the daemon/service
#
do_start()
{
# ZEO cluster startup
$DAEMON start
}
#
# Function that stops the daemon/service
#
do_stop()
{
# ZEO cluster shutdown
$DAEMON stop
}
#
# Function that restarts the daemon/service
#
do_restart()
{
# ZEO cluster restartup
$DAEMON restart
}
#
# Function that restarts clients the daemon/service
#
do_restart_clients()
{

Pàg. 81

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope
# ZEO clients restartup
$DAEMON restart clients
}
case "$1" in
start)
do_start
;;
stop)
do_stop
;;
restart)
do_restart
;;
restart-clients)
do_restart_clients
;;
*)
echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|restart-clients}" >&2
exit 3
;;
esac

- Script per Apache (suposem xot.homelinux.net):
<VirtualHost *:80>
ServerName xot.homelinux.net
ServerAlias www.xot.homelinux.net
# ServerAdmin webmaster@xot.homelinux.net
ServerSignature On
# we don't need a DocumentRoot for a zope only sites
#DocumentRoot /var/www/xot.homelinux.net
CustomLog /var/log/apache2/xot.homelinux.net-access.log combined
ErrorLog /var/log/apache2/xot.homelinux.net-error.log
LogLevel warn
# log the deflate compression rate to a file
#CustomLog /var/log/apache2/deflate_log deflate
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
# use RewriteLog to debug problems with your rewrite rules
# disable it after you found the error our your harddisk will be filled *very fast*
# RewriteLog "/var/log/apache2/rewrite_log"
# RewriteLogLevel 2
# serving icons from apache 2 server
RewriteRule ^/icons/ - [L]
# rewrite any access to manage to a secure server
# RewriteRule ^/(.*)/manage(.*) \
#
https://secure.xot.homelinux.net/zope/xot_instance/xot_home_linux_net/$1/ manage$2
[NC,R=301,L]
# RewriteRule ^/manage(.*) \
# https://secure.xot.homelinux.net/zope/xot_instance/xot_homelinux_net/manage$1
[NC,R=301,L]
# rewrite any other access to the zope server using a proxy [P] and add the VMH
magic keywords
# use %{SERVER_NAME} instead of example.com to avoid busting the ServerAlias
# %{HTTP_HOST} is bad because it may contain the port
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RewriteRule ^/(.*) \
http://localhost:8080/VirtualHostBase/http/%{SERVER_NAME}:80/udlmath/VirtualHostRo
ot/$1
[L,P]
</IfModule>
<IfModule mod_proxy.c>
ProxyVia On
# prevent the webserver from beeing used as proxy
<LocationMatch "^[^/]">
Deny from all
</LocationMatch>
</IfModule>

# caching (disabled)
# this caches every file with the correct caching informations starting at /
<IfModule mod_disk_cache.c>
#CacheEnable disk /
</IfModule>
# compression (disabled)
<IfModule mod_deflate.c>
#SetOutputFilter DEFLATE
</IfModule>
</VirtualHost>

6.2.4. Instal.lació del servidor HTTP Apache
En el cas del servidor Apache, senzillament caldrà instal.lar-lo
emprant l’instal.lador de paquets de la versió de Linux que
tinguem instal.lada.
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7. EXPORTAR I RECUPERAR L’INSTAL.LACIÓ D’UN SITE
Tant important com tenir clar el procès d’instal.lació del CMF i del CMS és
saber com exportar l’instal.lació un cop en marxa (i com realitzar-ne còpies de
seguretat), i com recuperar la mateixa (important la còpia de seguretat).
Tant Zope com Plone són productes ja bastant madurs i estables, però és una
bona pràctica el realitzar còpies periòdicament pel que pugui passar.
7.1 Exportació i backup d’un site Plone
Per tal d’exportar un site, o només alguna part d’ell, només caldrà, des
del ZMI de Zope, seleccionar el nom del site a exportar.
Un cop seleccionat el nom del site a exportar, clicarem a sobre d’un dels
botons que trobarem a la part inferior del ZMI, anomenat Import/Export.
Llavors, només caldrà donar un nom a l’arxiu (el millor es deixar el
proposat per defecte) i escollir desar l’arxiu al servidor. Es recomana no
emprar el format XML per desar-ho, ja que està en desús des de fa algún
temps per Plone i dona alguns problemes.
El millor format per a exportar sites Plone és el .zexp, utilitzat per
defecte. Un cop exportat, se’ns mostrarà un missatge confirmant
l’operació.
Cal tenir en compte, i això és important, que tots aquells camps que
representin identificadors (com ara Ids de posibles accions creades, nom
del site, etc...), no han de contenir caracters especials o accents, ja que
del contrari no es podrà completar l’acció d’exportar, ja que ens donarà
un error de decodificació.
El mateix passa si s’intenta crear un snapshot del site, és a dir, és com
fer una fotografía per tal de capturar la configuració exacta del site en un
moment donat en el temps: si algún camp identificador conté algún
caràcter no permès, no serà possible realitzar l’snapshot.
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7.1.1. Exportació del site o d’una part del mateix
Si es desitja exportar tot el site (configuració, usuaris, grups,
estructura...en definitiva, una còpia exacta de la BD), anirem a la
pàgina on es trobi el site, al ZMI, i desprès d’haver seleccionat el
nom del site clicarem a:
Import/Export

Figura 33. Seleccionant el site a exportar

Seguidament, se’ns carregarà la pàgina des de la que es realitza
l’importació/exportaciò, i des d’allí caldrà clicar a Export
(qualsevol de les dues opcions que se’ns presentaràn, Download
to local machine o Save to file on Server són vàlides).

Figura 34. Oopcions d’exportació de site

Pàg. 85

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

Si tot ha anat bé, apareixerà un missatge a la part superior de la
pantalla indicant que l’operació s’ha realitzat corretament i el lloc
on s’ha desat l’arxiu .zexp.

Figura 35. Missatge de confirmació d’exportació de site

Pel contrari, si es desitja executar de nou passos individuals del
procès de configuració del site per tal d’agafar els canvis des que
el site va ser creat, caldrà anar a portal_setup, pestanya Export.
Un cop allí, caldrà seleccionar el perfil des del que es desitja
importar la configuració (prèviament, caldrà haver creat un
snapshot del site, pas que s’explicarà en el següent apartat),
seleccionar els passos a importar, i clicar a Import selected steps
o Import all steps, depenent de la selecció. Si tot va bé, com al cas
anterior, se’ns mostrarà un missatge a la part superior de la
pantalla.
NOTA: És important tenir en compte des de la versió que s’estan
exportant les dades, ja que el recomanable és importar-ho sobre
la mateixa versió dels aplicatius, per evitar problemes de
compatibilitat.
Al mateix temps, al exportar el site, s’estarà exportant la BD
empaquetada (packed), per tal de reduïr el seu tamany. D’aquesta
manera, els undos no es desaràn, la qual cosa té sentit si pensem
que estem exportant una configuracó donada en un moment
donat, i no ens interessa el que s’hagi pogut fer abans.
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7.1.2. Snapshot del site
Realitzar un snapshot és com realitzar una fotografia (capturar, en
definitiva) la configuració del site en un moment determinat en el
temps.
Per tal de poder realitzar snaphots del site, cal anar al ZMI, i des
d’allí:
Portal_setup Æ pestanya ‘Snapshots’

Figura 36. Creació d’un Snapshot del site

Així, havent desat snapshots, podrem realitzar les següents
accions:
1) Comparar dos snapshots per verificar els canvis i
diferències de l’un a l’altre (pestanya ‘Comparison’).

Figura 37. Comparació entre dos Snapshots
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2) Importar les configuracions desitjades des d’un snapshot
donat (pestanya ‘Import’).

Figura 38. Importació des d’un Snapshot

7.1.3. Backups automàtics
Per tal de poder realitzar backups automàtics del site, tant
normals com incrementals, es pot utilitzar, des d’un script Python,
les funcions incloses en l’arxiu repozo.py, que es troba en:
\Plone\zope2\lib\python\ZODB\scripts\repozo.py

7.2 Recuperació (ó Importació) d’un site Plone
Pel que fa a la recuperació d’un site Plone, cal contemplar dos casos
base:
- Només es vol recuperar el site de Plone en concret (perquè hi ha
hagut una fallada en el site i no és posible la seva posada en
marxa, o s’ha esborrat algún arxiu, etc.)
- Cal recuperar tot (Zope i Plone) a causa d’una fallada general,
algún arxiu esborrat, etc.
A continuació s’analitzaràn tots dos casos.
NOTA: És important tenir en compte des de la versió que s’estan
important les dades, ja que el recomanable és importar-ho sobre la
mateixa versió dels aplicatius, per evitar problemes de compatibilitat.
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A més, tots els complements o productes que puguin ser necessaris han
d’instal.larse, preferentment, prèviament a l’importació del site per tal
d’evitar problemes. Això es pot aconseguir, tant:
- Instal.lant els productes necessaris, un a un.
- Copiant la carpeta Productes de l’anterior instal.lació a la nova,
per la qual cosa haurà calgut fer-ne prèviament una còpia de
seguretat.

7.2.1. Recuperació del site Plone
Si només es desitja recuperar un site Plone, voldrà dir que ja
tenim tant Zope com Plone instal.lats. Així, per tal de recuperar el
site seguirem els següents passos:
i) Ens situarem a la plana arrel del ZMI (o dins de la carpeta amb
el mount point, si és que hem situat el site en un punt de muntage
específic, com és el nostre cas.
ii) Ens assegurarem que dins de la carpeta import hi hagi l’arxiu
.zexp a importar.
iii) Clicarem al botó Import/Export situat a la part inferior del ZMI.

Figura 39. Seleccionant el site a importar
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iv) Seleccionarem l'’arxiu .zexp a importar.

Figura 40. Opcions d’importació del site

v) Finalment, clicarem a Import. Si tot ha anat bé se’ns mostrarà
un missatge i el site quedarà importat.

Figura 41. Missatge de confirmació d’importació de site

Si, pel contrari, no s'ha exportat el site, però s'ha desat la carpeta
amb els arxius de base de dades .fs, es podrà seguir el següent
procediment:
i) Crearem un nou site Plone, amb el mateix nom que el desat i
dins del mateix punt de muntatge, si s’escau (com és el nostre
cas).
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ii) Un cop creat el site, s’hauràn creats els arxius .fs dins de la
carpeta corresponent. Tot seguit, aturarem l’instància de Zope.
iii) Substituïrem, desant prèviament els arxius a substituir com a
backup, els arxius creats de base de dades .fs pels desats de
l’instal.lació original de Plone.
iv) Reiniciem el servei Zope. Si accedim a la pàgina principal del
site, veurem que tota linformació original hi és present.
De tota manera, si accedim al ZMI, i cliquem al nom del site per
accedir a la seva pàgina de configuració, accedint a
portal_migration veurem que si la versió amb la que es va crear la
base de dades importada no és igual a la versió actual de Plone,
se’ns mostrarà un avís de que cal actualitzar Plone.
És per evitar aquest tipus d’inconsistències que es recomana
importar sobre la mateixa versió amb que es va desar, i després
fer les actualitzacions que puguin ser necessàries.

7.2.2. Recuperació de tot el sistema
Primerament, caldrà realitzar l’instal.lació de Plone emprant, en
el nostre cas, l’instal.lador unficat, tal i com s’ha explicat a
l’apartat 6.1.2.
A continuació, caldrà realitzar la recuperació del site seguint el
procediment esmentat en l’apartat anterior, 7.2.1.
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8. CREANT UN SITE MULTI-LLENGUATGE: LINGUAPLONE
Per facilitar la tasca del canvi d’idioma de l’interfície (quan aquesta estigui
totalment traduïda) per part de l’usuari, i la traducció del contingut per part de
l’administrador, s’emprarà el producte LinguaPlone, en la seva versió 2.1.1.
Al igual que amb Plone, s’ha descartat l’ús de la darrera versió
Products.LinguaPlone-3.0a1, al tractar-se d’una versió Alpha.
De tota manera, es detallarà el procès d’actualització, molt senzill.

Figura 42. Menú Traducció de LinguaPlone

Per tal d’instal.lar LinguaPlone, s’ha seguit el procediment tradicional,
comentat a l’apartat 3.3.1.1.
Un cop instal.lat, cal realitzar alguns ajustaments des del ZMI per tal de poder
començar a utilitzar el producte. Concretament, caldrà anar a:
nom_site (carpeta) Æ portal_languages
Un cop allí,
i) Seleccionarem els llenguatges a utilitzar.
ii) Marcarem ‘Display flags for language selection’, en cas que volguem mostrar
la bandera del llenguatge en comptes del seu nom. Malauradament, la bandera
catalana no es troba entre les incloses per Plone, i en comptes d’ella es mostra
simplement el nom.
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iii) Seleccionarem, almenys:
- Negotiation scheme: ‘Use cookie for manual override’ (si volem
seleccionar el llenguatge manualment) o bé ‘Use browser language
request negotiation’, si volem que el llenguatge es seleccioni
automàticament depenent del llenguatge del navegador.
- Content Control Settings: ‘Allow content language fallback’, mostrarà
sempre un llenguatge per defecte (en el nostre cas, el Català), si no es
troba present una traducció al llenguatge seleccionat.
Per la seva part, ‘Create content initially as neutral language’ crearà el
contingut que afegim com a llenguatge neutre, independentment del
seleccionat en aquell moment. Llavors, caldrà crear-ne les
corresponents traduccions per cadascún dels llenguatges.
NOTA: Amb fallback activat, si no troba cap traducció per a la pàgina, mostrarà
la darrera visualitzada.
L’idea principal, però, és utilitzar LinguaPlone per a permetre a l’usuari canviar
rapidament de llenguatge.
8.1. Creació d’una traducció per a un ítem
Per tal de poder crear una traducció per a un ítem, primerament cal que
tinguem més d’un llenguatge disponible, especificant tal i com s’ha
mencionat anteriorment els llenguatges a utilitzar.
Tal i com estarà configurat el portal, tots els nous ítems es crearàn amb
el llenguatge per defecte, el Català.
Així, per cada nou document, des del menú ‘Tradueix al’, podrem crear
les traduccions als idiomes addicionals entre els que tinguem
disponibles.
Si tenim més d’un llenguatge disponible, ens apareixeràn a sota de la
barra d’usuari.

Figura 43. Llenguatges disponibles per a seleccionar
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Així, només caldrà que anem allí on es trobi la pàgina a traduïr, i que
seleccionem l’idioma al qual volem traduïr (en l’exemple de sota, a
l’anglès), des del menú ‘Traduïr a’,

Figura 44. Accés al menú de LinguaPlone

Un cop haguem seleccionat l’idioma, se’ns presentarà la pantalla de
traducció,

Figura 45. Traduïnt una pàgina amb LinguaPlone

Des d’aquí, haurem fer exactament com si estiguéssim creant el
document de nom, introduïnt el títol, descripció i cos del document, però
aquest cop en el nou idioma. La part esquerra de la pantalla ens
mostrarà en tot moment el document original per a servir-nos com a
referència, mentre que a la part dreta hi trobarem la traducció que
estem creant.
La resta de pestanyes (categorització, dates, etc..) tenen el mateix
significat que l’explicat als manuals d’usuari per al tipus de contingut en
qüestió.
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Així, un cop creada la traducció, ens apareixerà al canviar l’idioma del
portal.

Figura 46. Vista de la pàgina un cop traduïda

8.2. Gestió de les traduccions
Des del menú ‘Traduïr a’, també disposem de l’opció ‘gestiona les
traduccions’, que permet realitzar alguns canvis, com ara canviar
l’idioma del contingut, esborrar traduccions existents, etc.

Figura 47. Gestió de les traduccions
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8.3. Lògica de traducció
En general, caldrà traduïr cadascuna de les pàgines i carpetes del portal
que es desitja que estiguin en un altre idioma. Això té especialment
importància en el cas de la part pública del portal, que és la més
susceptible d’ésser traduïda.
Per exemple, cadascuna de les carpetes del portal visibles públicament,
com ara les que apareixen a les pestanyes del banner de títol i que estan
sempre visibles, hauràn de ser traduïdes per tal que al canviar d’idioma
es tradueixin també automàticament.

8.4. Procés d’actualització a Products.LinguaPlone-3.0a1
En cas de voler actualitzar a la versió més nova de Plone (actualment,
encara versió Alpha), cal seguir els següents passos:
1. Substituir els arxius pels nous
2. Reiniciar Zope
3. Anar a: portal_setup -> pestanya ‘upgrades’
4. Seleccionar LinguaPlone i comprovar
5. Clicar a ‘Upgrade’.
6. Reiniciar Zope
7. Desinstalar LinguaPlone
8. Instal.lar LinguaPlone de nou
D’aquesta manera, el producte haurà estat correctament
actualitzat a aquesta darrera versió.
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9. GESTIÓ DE GRUPS RESTRINGIDA:
SIMPLE GROUPS MANAGEMENT
Un dels problems que plantejava el portal en quant a la seva gestió era la
necessitat de que existís la figura de l’Administrador de Grup .
Aquest, tot i ser un membre més del portal i no tenir cap més tipus de privilegi,
s’hauria de poder fer càrrec de l’assignació dels usuaris existents als diferents
grups creats.
El producte SimpleGroupsManagement ha resolt perfectament el problema, al
permetre especificar quins usuaris volem que administrin grups, i quins grups
són aquests.
Per tal d’instal.lar el producte, podem fer-ho utillitzant l’estil tradicional, és a
dir, copiant la carpeta del producte dins de la carpeta “Products” de l’instància
de Plone. Un cop copiada, reiniciarem Zope i anirem al tauler de control de
Plone, al qual només podrem accedir amb permisos de mànager.
Des del tauler de control, anirem a ‘Productes addicionals’, i sota la llista de
productes disponibles per a instal.lar hi trobarem el producte ‘Simple Groups
Management 0.1.0’. Llavors, clicarem a ‘Instal.la’.
Un cop instal.lat, anirem al ZMI de Zope. Llavors, des de portal_properties
accedirem
a
la
propietat
creada
pel
producte,
anomenada
‘simple_groups_management_properties’.
Aquí, tenim dues propietats bàsiques per configurar el producte:
- sgm_data: des d’aquí, hem d’especificar els usuaris que volem que
administrin grups, així com els grups a administrar. Per exemple, si
volem que l’usuari ‘Jconde’ pugui administrar el grup ‘AM’, afegirem el
següent string:
jconde|AM
Si volguéssim que pugués administrar un altre grup, afegiríem un altre
string, i així successivament per tots els grups i usuaris que vulguéssim.
- sgm_never_managed_groups: tots els grups d’aquesta llista no podràn
ser administrats mai.
Un cop canviats els valors, clicarem a ‘Save changes’ per desar els canvis. A
partir d’aquest moment els usuaris especificats podràn accedir a la
configuració tal i com s’explicarà a l’annex 2.
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9.1 Desenvolupament de
col.laboració amb l’autor

l’internacionalització

del

producte:

Degut a la necessitat de disposar de la funcionalitat ja comentada per tal
que els administradors de grup puguessin afegir o eliminar membres
dels grups administrats, es va realitzar una recerca d’informació pels
fòrums d’usuaris de Plone: evidentment, no havíem de reinventar la roda
si aquesta ja fa temps que existeix.
Així, uns dels usuaris, Luca Fabbri (luca.fabbri@redturtle.net), em va
contactar i em va informar de la disponibilitat pública del seu producte:
SimpleGroupsManagement. Aquest producte permetia dur a terme la
tasca esmentada sense cap problema. L’únic problema era que el
producte només disposava de l’idioma anglès, i Luca no disposava de
temps per internacionalitzar-lo.
Llavors, es va prendre la decisió de col.laborar amb Luca i
d’internacionalitzar el producte, ja que tothom hi sortia guanyant:
- En el nostre cas d’ús, podríem disposar d’una interfície
multilingue, incloent-hi el català.
- Per part del Luca, disposava d’un producte internacionalitzat, al
que només caldría afegir-li idiomes molt senzillament, tal i com
s’explicarà més en davant.
- Per part de la comunitat Plone, al estar el producte disponible
públicament per a ser descarregat des de xxxxxx, aquesta també
es beneficiava d’un producte en condicions.
Així, els idiomes afegits a l’anglès van ser:
- Català
- Castellà
- Francès
A més dels quals, Luca va integrar també:
- Anglès (ja existent per defecte)
- Italià
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9.2 Internacionalització: passos
Els passos que es van seguir van ser els següents:
1) Dins dels codi HTML dels arxius a internacionalitzar,

Manage_group_template.pt
Simple_groups_management.pt
Va caler assegurar-se que totes les etiquetes tinguéssin definit un nom
que les lligués a la traducció i18n que es crearía posteriorment. Així, per
exemple, a:
<h2 i18n:translate="smg_manageable_groups_title">
Available groups
</h2>

Es defineix una etiqueta amb el nom smg_manageable_groups_title, que
servirà posteriorment per a traduïr el texte ‘Available groups’, des de
cadascún dels fitxers d’idioma creats.
2) Un cop definides les etiquetes dins del codi HTML, es va crear la
carpeta i18n.
3) Dins d’ella, es va crear un arxiu per cadascún dels idiomes a afegir,
amb la següent nomenclatura:

Products.SimpleGroupsManagement-idIdioma.po
Conté les traduccions per tota la interfície del producte, per exemple, en
el fitxer de traducció al català Products.SimpleGroupsManagementca.po:
#. Default: "Available groups"
#: ../browser/simple_groups_management.pt:26
msgid "smg_manageable_groups_title"
msgstr "Grups disponibles"

Products.SimpleGroupsManagement-plone-idIdioma.po
Conté la traducció pel texte de l’accés al producte, és a dir,
#. Default: "Groups management"
msgid "Groups management"
msgstr "Gestió de grups"
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10. PERSONALITZANT EL SITE: CREACIÓ DE SKINS O THEMES
En comptes d’utilitzar l’skin que porta per defecte Plone (Plone Default),
sempre podem personalitzar l’aspecte de Plone al nostre gust. Tenim dues
maneres de fer-ho:
10.1. Mitjançant CSS
Així, dins de portal_skins hi ha una carpeta anomenada custom, que
contindrà els arxius plone.css i ploneCustom.css.
- plone.css conté l’informació d’estil de tal i com s’ha de presentar
visualment l’informació en el site.
- ploneCustom.css, per la seva part, s’utilitza per personalitzar la
presentació visual. Així, qualsevol codi CSS que es fiqui en aquest
arxiu, tindrà prioritat sobre plone.css, de manera que és el lloc
indicat per escriure el nostre codi personalitzat.

Figura 48. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (I)

De totes maneres, l’ús de ploneCustom.css presenta un problema, i és el
següent: qualsevol canvi introduït a custom tindrà efecte en tots els
skins que poguem tenir (fins i tot Plone Default), de manera que un
possible error a custom ens espatllaria tots els skins. Per tant, és millor
tenir els skins separats en carpetes diferents, i no utilitzar custom a no
ser que es vulgui explicitament que el canvi es reflecteixi en tots els
skins.
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Per tal de crear un skin personalitzat des del ZMI, cal seguir el procediment
següent:
1. Anem dins de la carpeta del nostre site web (en el nostre cas, sera
/DeptMat/DeptMat), i cliquem a portal_skins.

Figura 49. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (II)

2. Un cop dins de portal_skins, i des del selector multiple situat a la part
superior dreta, seleccionem Folder i cliquem a Add. Això obrirà el diàleg
de creació d’una nova carpeta.

Figura 50. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (III)

3. Assignem un nom a la carpeta en el camp ID (en el nostre cas,
prova_skin; a l’exemple de l’imatge, a_first_skin), i fem click a Add. La
nova carpeta quedarà creada.

Figura 51. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (IV)
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4. Tornant a portal_skins, fem click a la pestanya Properties, d’entre les
disponibles a la part superior (actualment ens trobarem a la pestanya
Contents).

Figura 52. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (V)

5. Des d’aquesta pestanya se’ns mostraran tots els skins disponibles,
cadascún d’ells amb les seves capes.

Figura 53. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (VI)

Llavors, caldrà crear un nou skin amb el nom que li haguem donat a la
carpeta creada anteriorment (en el nostre cas, prova_skin; a l’exemple
de l’imatge, a_first_skin). Així, en la part inferior de la pantalla, a
l’apartat ‘Add a new skin’, escriurem el nom a Name i clicarem a Add.
Així, el nou skin quedarà creat i s’afegirà als ja existents.
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6. Ara, caldrà copiar totes les capes existents a l’skin Plone Default al
recien creat. Per fer-ho, només cal seleccionar totes les capes de Plone
Default i fer Ctrl+C, enganxant-les a l’espai en blanc que hi haurà a la
secció de l’skin recien creat (ja que inicialment no disposarà de cap capa)
fent Ctrl+V.

Figura 54. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (VII)

7. Un cop enganxades, cal tenir la precaució d’afegir una capa
addiccional entre la primera i la segona, amb el mateix nom de l’skin (en
el nostre cas, prova_skin; a l’exemple de l’imatge, a_first_skin).

Figura 55. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (VIII)

Finalment, per desar els canvi, fem click a Save.
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8. Finalment, des de la part inferior (Default Skin), seleccionem el nostre
skin com el que s’ha d’utilitzar per defecte, i desem els canvis.

Figura 56. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (IX)

9. El pas final sera començar a treballar amb l’arxiu ploneCustom.css,
però un cop relacionat amb el nou skin. Així, anirem a la carpeta
plone_styles, que es troba dins de portal_skins.
Un cop dins, farem click a sobre de l’arxiu ploneCustom.css

Figura 57. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (X)

Des d’aquí, podrem escollir de personalitzar-lo, tot i seleccionant el nou
skin, i fent click a Customize.
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Figura 58. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (XI)

Un cop clicat, se’ns durà a l’arxiu ploneCustom.css relacionat amb el
nostre skin, permetent la seva edició.

Figura 59. Creació d’un nou skin manualment des del ZMI (XII)

Si ens fixem en l’imatge, l’arxiu és ara dins de la carpeta de l’skin, a
diferència de l’imatge anterior, on abans de personalitzar-lo encara ens
trobàvem dins de la carpeta genèrica plone_styles.
Així, per tal de personalitzar altres parts del site, senzillament repetirem
el mateix procès.
Per exemple, en el cas del logo del site, seguiriem els següents passos:
1) Anirem, des del ZMI, a la carpeta on es trobi la part a
personalitzar (en el cas del logo, a portal_skins Æ plone_images).
2) Clicarem a sobre de l’objecte en qüestió (en en cas del logo, a
l’imatge logo.jpg), el qual ens durà a la pàgina de personalització.
3) Seleccionarem l’skin sobre el que aplicarem el canvi (en el
nostre cas, sobre customSkin), i clicarem a sobre de Customize.
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4) Clicarem a Choose File per seleccionar l’objecte amb el que
reemplaçarem l’original, i un cop escollit clicarem a Upload.
5) Finalment, clicarem a sobre de Save Changes, i ja haurem
acabat. Actualitzant el nostre navegador i forçant-lo a recarregar
tot ignorant la memòria cau (Ctrl+F5), hi veurem els canvis
reflexats correctament.

10.2. Utilitzant ZopeSkel i Paster
Primer de tot, cal instal.lar les eines Paster i ZopeSkel.
Per realitzar l’¡nstal.lació ho farem amb la comada easy_install de
python:
easy_install -U ZopeSkel

Com a referència, les possibilitats que ens ofereix la comanda paster són
les següents:
paster create --list-templates

Available templates:
archetype:
A Plone project that uses Archetypes
basic_namespace: A project with a namespace package
basic_package:
A basic setuptools-enabled package
basic_zope:
A Zope project
kss_plugin:
A KSS plugin template
nested_namespace:
A project with two nested namespaces.
paste_deploy:
A web application deployed through paste.deploy
plone:
A Plone project
plone2.5_buildout:
A buildout for Plone 2.5 projects
plone2.5_theme:
A Theme for Plone 2.5
plone2_theme:
A Theme Product for Plone 2.1 & Plone 2.5
plone3_buildout:
A buildout for Plone 3 projects
plone3_portlet:
A Plone 3 portlet
plone3_theme:
A Theme for Plone 3.0
plone_app:
A Plone App project
plone_hosting: Plone hosting: buildout with ZEO and any Plone version
plone_pas:
A Plone PAS project
recipe:
A recipe project for zc.buildout
silva_buildout:
A buildout for Silva projects
zope2_buildout:
A buildout to create a blank Zope 2 instance

Seguidament, dins directori:
/Plone-3.2.2/zeocluster/src/
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executem (hem anomenat al tema udl.math):
paster create -t plone3_theme udl.math

Selected and implied templates:
ZopeSkel#basic_namespace
ZopeSkel#plone
ZopeSkel#plone3_theme

A project with a namespace package
A Plone project
A Theme for Plone 3.0

Variables:
egg:
udl.math
package:
udlmath
project:
udl.math
Enter namespace_package (Namespace package (like plonetheme))
['plonetheme']: udl
Enter package (The package contained namespace package (like example))
['example']: math
Enter skinname (The skin selection to be added to 'portal_skins' (like
'My Theme')) ['']: Math Theme
Enter skinbase (Name of the skin selection from which the new one will
be copied) ['Plone Default']:
Enter empty_styles (Override default public stylesheets with empty
ones?) [True]: False
Enter include_doc (Include in-line documentation in generated code?)
[False]:True
Enter zope2product (Are you creating a Zope 2 Product?) [True]:
Enter version (Version) ['1.0']:
Enter description (One-line description of the package) ['An installable
theme for Plone 3.0']:
Enter long_description (Multi-line description (in reST)) ['']:
Enter author (Author name) ['Plone Collective']: Albert Pallàs
Enter author_email (Author email)
['product-developers@lists.plone.org']: albert.pt@gmail.com
Enter keywords (Space-separated keywords/tags) ['web zope plone theme']:
Enter url (URL of homepage) ['http://svn.plone.org/svn/collective/']:
Enter license_name (License name) ['GPL']:
Pàg. 107

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

Enter zip_safe (True/False: if the package can be distributed as a .zip
file) [False]:

Una vegada creat el producte afegirem al fitxer:
/Plone-3.2.2/zeocluster/buildout.cfg
el següent:
...
[buildout]
...
develop =
src/udl.math
...
[instance]
...
eggs =
${buildout:eggs}
Plone
udl.math
...
zcml =
udl.math
...

Per acabar, aturarem el servidor Zope:
/Plone-3.2.2/zeocluster/bin/plonectl stop
I executarem dins el directori:
/opt/Plone-3.2.2/zeocluster
la comanda:
buildout
Finalment, reiniciarem el servidor:
/Plone-3.2.2/zeocluster/bin/plonectl start

Pàg. 108

Memòria

Després de tot aquest procès, tindrem l'esquelet del tema creat. Llavors
serà qüestió d’anar modificant els fulls d’estil (*.css), els page templates
(*.pt), etc. fins aconseguir l’aspecte desitjat.
Un cop creat, per insta.lar el tema senzillament procedirem com s’explica a
l’apartat
3.3.1.3.
(instal.lació
de
productes
mitjançant
buildout)
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11. FUTURES ACTUALITZACIONS / MIGRACIONS
Per futures migracions a noves versions de Plone, no hi hauria d'haver
problema ja que aquest dóna prou bon suport per realitzar la tasca fàcilment i
sense problemes. Així, és important mirar d'emprar el menor nombre de
controls addicionals (third-party) possibles (millor cap si pot ser), ja que llavors
a l'actualitzar també s’estaria depenent d'aquests.
En quant a Zope, passar un producte actual funcionant sota Zope 2 a Zope 3
suposaria, probablement, haver de reescriure codi, al ser Zope 3 un projecte
completament apart (compost per una col.lecció de llibreries utilitzables
separadament). Segurament, però, no caldria reescriure aquelles línies de codi
escrites basades en Five, ja que aquest aporta a Zope 2 moltes de les
funcionalitats de Zope 3.
De tota manera, a Zope 3 encara li queda molt camí per ser un estàndard, i
l'aparició de Five allargarà segurament una mica més la vida de Zope 2.
Tornant a Plone, a continuació s’explicarà com importar un site creat amb una
versió anterior de Plone a l’actual. Aquest és un cas que es podría donar
fàcilment, si es realitzés l’instal.lació des de zero de nou, havent exportat
prèviament el site a desar.
11.1. Importació d’un site Plone creat amb una versió inferior a
l’actual
Si un cop instal.lat Plone des de zero mitjançant l’instal.lador unificat
desitgem importar el site Plone exportat com a còpia de seguretat, se’ns
indicarà si la versió amb la que va ser creat el site a importar és inferior
a la versió actual de Plone utilitzada.
Així, en l’exemple següent, es va realitzar l’instal.lació de la darrera
versió de Plone disponible en aquell moment, encara que estigués com a
RC (Release Candidate). Concretament, es tractava de la versió 3.3rc3.
Per la seva part, el site exportat havia estat desat amb la darrera versió
estable de Plone, què és la que finalment es va utilitzar. Aquesta era la
versió 3.2.2.
D’aquesta manera, un cop importat el site seguint les instruccions de
l’apartat 7.2.1, si anem a (en el nostre cas, deptMat era el nom del site),
/deptMat/deptMat/portal_migration
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Veurem la següent advertència,

Figura 60. Advertència de necessitat de migració

Com es pot comprovar a l’imatge, a portal_migration hi apareix un signe
d’exclamació en vermell. Si hi cliquem a sobre, ens apareixerà la
pantalla següent:

Figura 61. Missatge de necessitat de migració

Així, per tal d’actualitzar el sistema de fitxers del site importat, clicarem
a sobre de ‘Upgrade’.

Pàg. 111

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

NOTA: De tota manera, si volem estar segurs de que no hi hauran
problemes durant el procés, també hi ha l’opció ‘Dry run mode’. Tenint
marcada aquesta opció, s’executa el procés d’actualització, però sense
realitzar cap canvi efectiu a la base de dades.
Un cop executat el procés, se’ns mostrarà el resum del mateix,

Figura 62. Migració realitzada amb èxit

Finalment, si tornem a portal_migration, veurem que el signe
d’exclamació d’avís ha desaparegut, i que per tant ja tenim el sistema de
fitxers del site importat actualitzat a la versió actual de Plone.

Figura 63. Sense necessitat de migració

Pàg. 112

Memòria

12. MODEL D’APLICACIÓ: EL DEPARTAMENT DE MATEMÀTICA DE L’EPS
Degut a l’actual infraestructura i configuració actual del site del Departament
de Matemàtica de l’Escola Politècnica Superior (EPS), es considerava necessari
l’estudi de l’implantació d’un Sistema Gestor de Continguts dins del mateix, per
tal de veure el que aquest podia arribar a aportar.
Amb això, es pretenia agilitzar les tasques d’actualització del site, gestionar
eficientment els seus membres i la seva jerarquia dins dels departaments de
que s’hauria de composar el site, i facilitar la colaboració online entre tots els
membres del departament e intra-departaments.
Així, els requeriments funcionals del CMS són els que es presenten a
continuació.
12.1 Especificació del site
12.1.1 Requeriments funcionals
Dins del departament, es desitja que ho hagi una jerarquia
d’usuaris, tenint cadascún d’ells els seus rols i tasques
associades. Aquesta és la següent:
a) Usuaris Externs: entendrem per usuari extern a qualsevol
visitant del site que ho faci sense autenticar-se. Per tant, no tindrà
accés a l’informació interna del site, reservada als usuaris
autenticats, i només tindrà accès a aquelles parts públiques del
site.

USUARI EXTERN

9

CONSULTAR INFORMACIÓ
GENERAL DEL SITE

9

CONSULTAR EVENTS I
NOTÍCIES PÚBLIQUES

9

CERCAR INFORMACIÓ

9

DESCARREGAR
DOCUMENTS

9

IMPRIMIR CONTINGUTS

9

SELECCIONAR IDIOMA
INTERFÍCIE

Figura 64. Model Conceptual (Usuari Extern)
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b) Membre: qualsevol usuari pertanyent a cadascún dels grups del
departament podrà afegir items (i un cop afegits, editar-los o
eliminar-los) dins de l’espai propi del seu grup. A més, podrà
visualitzar aquells espais de grup o informació a la que el pseudoadministrador del site li hagi donat accés.

MEMBRE
9

A MÉS DE TOT EL PERMÈS
COM USUARI EXTERN:

9

CONSULTAR I MODIFICAR
DADES PERSONALS

9

AFEGIR I EDITAR
CONTINGUT DINS DE
L’ ESPAI PROPI I DE GRUP
ASSIGNAT

9

PUBLICAR CONTINGUT
INTERNAMENT

Figura 65. Model Conceptual (Membre)

c) Administrador de Grup: l’administrador de grup tindrà, a més
de les tasques assignades als membres, la tasca d’administrar els
usuaris del seu grup, tot i assignant o eliminant usuaris del propi
segons sigui necessari.

ADMINISTRADOR GRUP
9

A MÉS DE TOT EL PERMÈS
COM A MEMBRE:

9

ASSIGNAR / ELIMINAR
USUARIS DEL(S) GRUP(S)
ADMINISTRAT(S)

Figura 66. Model Conceptual (Administrador Grup)
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d) Administrador d’Usuaris i Grups: tindrà assignades les tasques
pròpies dels membres, a més d’encarregar-se de la gestió dels
usuaris (alta/baixa/edició). També tindrà accés, per si es fes
necessària la seva actuació en cas excepcional, a la gestió
d’usuaris de grup, pròpia dels administradors de grup.
A més, s’encarregarà de l’edició i actualització de la part estàtica
del site, que contindrà l’nformació visible externament per a
tothom (incloent els usuaris anònims), i tindrà capacitat per poder
publicar contingut externament.

ADMINISTRADOR D’ USUARIS
I GRUPS

9

A MÉS DE TOT EL PERMÈS
COM A ADMINISTRADOR DE
GRUP:

9

REALITZAR L’ ALTA, BAIXA I
EDICIÓ
D’ USUARIS

9

EDICIÓ I ACTUALITZACIÓ
DE LA PART ESTÀTICA DEL
SITE

9

PUBLICAR CONTINGUT
EXTERNAMENT

Figura 67. Model Conceptual (Administrador d’Usuaris i Grups)

e) Administrador del Portal: s’encarregarà de tota la gestió del
site en general, excepte de l’administració d’usuaris i grups, tot i
tenir permisos per a fer-ho.

ADMINISTRADOR SITE
9

A MÉS DE TOT EL PERMÈS
COM A ADMINISTRADOR
D’USUARIS I GRUPS:

9

GESTIÓ DEL SITE EN
GENERAL

9

TASQUES DE
MANTENIMENT I
ACTUALITZACIÓ

9

ALTRES TASQUES
ASSOCIADES

Figura 68. Model Conceptual (Administrador del Portal)
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12.1.2 Requeriments no funcionals
Com a configuració global, s’han pres les següents decisions:
- Deshabilitar l’auto-registre: d’aquesta manera, es força que un
usuari hagi de ser registrat explicitament al site per part dels
administradors.
- Els usuaris podràn seleccionar la seva pròpia contrassenya: així,
un cop s’hagin autenticat amb la contrassenya facilitada per
l’administrador general, podràn canviar-la per tal que els sigui
més fàcil recordar-la.
- Habilitar els espais personals d’usuari: es permet que cadascún
dels usuaris pugui tenir el seu espai, on podrà publicar les
notícies, articles o esdeveniments que vulgui, o fins i tot crear la
seva pàgina personal amb comentaris permesos, a l’estil d’un
blog.
- Habilitar els espais personals de grup: entenem per grup a
l’associació lògica d’usuaris, als que podrem assignar uns
permisos i/o rols comuns. Cadascún d’aquests grups d’usuaris,
contenint cadascún d’ells els membres d’un departament
determinat, tindrà també el seu espai propi per a la publicació,
corresponent al departament en qüestió.

12.1.3 Model conceptual
El model conceptual, pel que fa a l’arquitectura del sistema i al
seu model d’usuaris, seria el següent:

Figura 69. Model Conceptual (Arquitectura del sistema)
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Figura 70. Model Conceptual (Usuaris del sistema)

b) Circuit de publicació (Workflow) Intranet/Extranet modificat
Per tal d’adaptar millor aquest circuit de treball a les necessitats del
departament, s’ha optat per eliminar els estats i transicions associades a
la revisió dels items a publicar, ja que realment no és necessari.
Així, qualsevol usuari registrat podrà publicar el que desitgi, tot i que
només podrà fer-ho internament. La publicació externa queda reservada
als administradors de grup i a l’administrador general del site.
Així, estats disponibles són els següents:
Esborrany intern: Els nous ítems afegits són visibles per a tots els
usuaris autenticats. Els visitants anònims no hi tindràn accés.

ESBORRANY INTERN
PRIVAT
FES PRIVAT

ESBORRANY
INTERN

PUBLICA
INTERNAMENT

PUBLICA
EXTERNAMENT

PUBLICAT
INTERNAMENT

VISIBLE
EXTERNAMENT

Figura 71. Transicions possibles des de l’estat: Esborrany Intern
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Privat: Estat inicial; als nous items afegits se’ls hi assigna
automàticament l’estat “Privat”. Un ítem privat només pot ser vist i editat
pels seu propietari o per un administrador.

PRIVAT

PRIVAT

MOSTRA
INTERNAMENT

ESBORRANY
INTERN

Figura 72. Transicions possibles des de l’estat: Privat

Publicat internament: Els items en aquest estat son accessibles per a
tots els usuaris autenticats. Un cop en aquest estat ja no poden ser
editats pels seus propietaris o per revisors, només per administradors. A
més a més, els items publicats internament es mostren en llocs
prominents del site web.

PUBLICAT INTERNAMENT
ESBORRANY
INTERN

RETIRA

PUBLICAT
INTERNAMENT

PUBLICA
EXTERNAMENT

VISIBLE
EXTERNAMENT

Figura 73. Transicions possibles des de l’estat: Publicat Internament
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Visible externament: Els items en aquest estat estan disponibles per a
tots els visitants del site web i poden presentar-se amb especial èmfasi.
També poden ser editats només pels administradors.

VISIBLE EXTERNAMENT

VISIBLE
EXTERNAMENT

RETIRA

ESBORRANY
INTERN

Figura 74. Transicions possibles des de l’estat: Visible Externament

NOTA: Els canvis d’estats en color vermell indiquen que només poden
ser realitzats pel pseudo-administrador del site o bé per l’administrador
principal, excepte a les àrees personals d’usuari o de grup per part dels
seus membres.
La figura següent mostra el diagrama d’estats del circuit de treball un
cop modificat,

Privat

Fes
Privat
Mostra
internament
Esborrany
intern

Publica
internament
Publicat
Internament

Retira

Retira

Publica
Externament

Publica
Externament
Visible
Externament

Figura 75. Diagrama d’estats i transicions del nou cirtcuit de treball creat
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NOTA: Els canvis d’estat marcats en verd són els permesos als usuaris,
mentre que els marcats en vermell estan restringits a l’administrador
d’usuaris i grups, i a l’administrador general del site, excepte a les àrees
personals d’usuari o de grup per part dels seus membres.
Els respectius canvis d’estat són com segueix:
Fer privat: Transició de l’estat “Esborrany públic” a l’estat “Privat”. El
propietari manté un item fora de la vista publica per poder seguir
treballant en ell, per exemple.
Mostrar internament: Transició de l’estat “Privat” a l’estat “Esborrany
intern”. En aquest pas, el propietari fa l’item accessible a tots els usuaris
autenticats.
Publicar internament: Transició cap a l’estat “Publicat internament”.
L’usuari publica l’item i el fa accessible als usuaris autenticats a llocs
prominents del site web. La següent figura mostra el menú per al canvi
d’estat:

Figura 76. Transicions possibles des de l’estat: Esborrany Intern

Publicar externament: Transició cap a l’estat “Visible externament”.
L’administrador o pseudo-manager fa l’item accessible també pels
usuaris anònims del site web.
Retirar: Transició de l’estat “Publicat internament” o de l’estat “Publicat
externament” a l’estat “Esborrany públic”.

c) Creació del rol “PManager”
Un dels requeriments pel site era descarregar de tasques
administratives a l’administrador general del site. Aquest, s’encarregaria
de les tasques de manteniment, aspecte visual del site, etc.
Així, la tasca de realitzar modificacions en els grups d’usuaris així com
l’alta, modificació i baixa dels mateixos quedaría reservada a cadascun
dels pseudo-managers dels diferents grups. Per tant, calia crear una
figura amb rols administratius, però limitats a la gestió de grups i
usuaris.
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Axí, s’ha creat un nou rol pel site (dins de /site, pestanya security),
anomenat “PManager”, al que se li han assignat sobre el site els
mateixos permisos que el Manager, excepte:
- Manage Portal
A més, per tal de mostrar correctament al portlet de navegació l’apartat
de “Usuaris i Grups” al Pmanager, ha calgut modificar els permisos. Així,
ha calgut anar a portal_controlpanel del site i modificar el permisos per
UsersGroups,
de: Manage portal a: Manage groups
D’aquesta manera, serà suficient per a que un usuari amb el nou rol
“Pmanager” pugui visualitzar la configuració d’usuaris i grups, al tenir el
permís “Manage Groups”. Tenir el permís “Manage Portal” donaria accés
a la configuració de tot el site, cosa que no volem pel PManager.
Finalment, per a que un manager de grup pugui afegir categories als
diferents tipus de contingut, li assignarem el rol ‘Revisor’, del qual
haurem eliminat el permís ‘Review portal content’ (necessari per evitar
que es pugui publicar externament).
A més, pel que fa al workflow, ha calgut assignar els permisos
corresponents al nou rol PManager per cadasún dels estats del mateix.
Així, primerament, ha calgut anar a portal_workflow, i seguidament a la
pestanya ‘Contents’.
Des d’allí hem clicat a sobre del nom del workflow
(Modified_intranet_workflow), i seguidament hem clicat a sobre de la
pestanya ‘States’.
Finalment, per cadascún dels estats disponibles (external, internal,
internally_published i private), hem clicat a sobre del seu nom i
seguidament damunt la pestanya ‘Permissions’, per tal d’assignar els
permisos corresponents.
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L’assignació per al nou rol PManager ha sigut com segueix:

Access
contents
information

ESTAT

External

PERMÍS
Change
Modify
portal
portal
events
content

View

X

Internal

X

X

Internally_published

X

X

Private

X

X

Taula 2. Assignació de permisos per al nou rol creat: PManager

d) Portal Actions creades
- Acció per permetre als usuaris anar directament al seu espai personal:
Title: El meu espai
Id: myArea
URL (Expression): python:portal.portal_membership.getHomeUrl()
Condition (Expression): python:member
Permission: List portal members
Category: user
Visible: Activat

- Acció per permetre a l’administrador d’usuaris i grups anar
directament a la gestió d’usuaris:
Title: Gestio Usuaris
Id: gestioUsuaris
URL (Expression): string:${portal_url}/prefs_users_overview?came_from_prefs=1
Condition (Expression): python:portal.portal_membership.getAuthenticatedMember().has_role
('PManager')==1
Permission: Manage users
Category: user
Visible: Activat
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- Acció per permetre a l’administrador d’usuaris i grups anar
directament a la gestió de grups:
Title: Gestio Grups
Id: gestioGrups
URL (Expression): string:${portal_url}/prefs_groups_overview?came_from_prefs=1
Condition (Expression): python:portal.portal_membership.getAuthenticatedMember().has_role
('PManager')==1
Permission: Manage Groups
Category: user
Visible: Activat
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13. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
La planificació d’aquest projecte no ha estat tasca fàcil, ja que era la primera
vegada que es treballava amb aquestes tecnologíes. Per tant, ha estat
necessària una primera fase de recerca d’informació, prèvia a l’inici de
l’implantació de la sol.lució.
Així, es va començar amb una primera fase de recerca d’informació sobre el
CMF Zope i el CMS Plone, així com del llenguatge de programació Python,
sobre el que estàn construïts Zope i Plone.
13.1. Tasques a desenvolupar
Temporalització: 6 mesos (Març-Setembre ‘09)
- Fase documentació i recerca (2 Març – 1 Maig)
. Recerca
. Instal.lació
. Prova
- Anàlisi de requeriments (2 Maig – 1 Juny)
. Estudi
. Disseny
- Implantació del site (2 Juny – 2 Agost)
. Anàlisi
. Implementació i noves funcionalitats
. Prova (Juliol)
- Identitat visual (skin o theme) del site (3 Agost – 2 Setembre)
. Disseny
. Prova i adaptació
- Manuals d’usuari (3 Agost – 2 Setembre)
. Disseny
. Redacció
. Còpia en suport òptic
- Documentació del projecte (2 Juny – 2 Setembre)
. Redacció Memòria
. Edició Presentació
. Còpia en suport òptic
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Figura 77. Temporalització del projecte
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13.2. Cost del projecte
Al haver realitzat aquesta implantació del CMS Plone com a PFC, no ha
tingut cap cost associat. Tot i així, s’ha cregut convenient de realitzar una
estimació de quins haguessin estat els costos associats al mateix, en cas
de haver-se realitzat professionalment, fora del contexte d’un PFC.
Creiem que és important destacar la feina associada a qualsevol projecte
informàtic, que a l’igual que qualsevol projecte de qualsevol enginyeria,
hauría d’anar acompanyat de la corresponent memòria i signatura del
professional en qüestió, garantint així la seva rigorositat, i assumint al
mateix temps les responsabilitats associades al mateix.
També és importat esmentar que s’ha seguit la mateixa filosofia que la
Universitat de Lleida en quant a l’us de programari lliure. Així, tant Zope
com Plone són programari lliure, productes de codi obert, on tothom hi
pot col.laborar. A més, tots dos s’han instal.lat sobre el sistema operatiu
Linux, també de codi obert.
D’aquesta manera, els únics costos associats al projecte que s’han
estimat, han estat aquells relacionats amb la mà d’obra, és a dir, amb la
feina realitzada en recerca, desenvolupament, implantació i
documentació del mateix, així com del maquinari emprat pel mateix.
Al mateix temps, no s’ha computat el cost del maquinari necessari per a
fer de host del site, al utilitzar-se un dels ordinadors disponibles al
departament.
Dit això, es passa a desglossar els costos associats que hagués tingut
aquest projecte.

Cost Maquinari
Per a desenvolupar el projecte es va emprar un ordinador portàtil, amb
les següents especificacions:
Característiques tècniques

Preu

Sony VAIO VGN-TZ11XN
Processador Intel Centrino Duo @ 1.06GHz
2GB RAM
100GB HDD

2.500 €

Taula 3. Cost del Maquinari
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L’amortització del maquinari es va establir en 36 mesos, tot i que el
mateix no va ser adquirit per aquesta finalitat. Així, l’ús real del
maquinari per aquest projecte va ser de 6 mesos.
Per tal, el cost relatiu a la seva utilització imputable a aquest projecte
hagués estat el següent,
Valor
amortitzable

Període
amortització

Temporalització
TFC

Cost imputable

2.500 €

36 mesos

6 mesos

417 €

Taula 4. Cost imputable al Maquinari

Cost Programari
Respecte al programari, tot i estar destinat a la seva instal.lació sota el
sistema operatiu de lliure distribució Linux, també s’han realitzat les
proves així com tota la documentació sota el SO Windows. Per tant,
hauria calgut comprar llicències pels programaris requerits,
Programari

Preu (€)

Microsoft Windows XP
Professional

125

Microsoft Office 2003

110

Total

235 €
Taula 5. Cost del Programari

Al igual que amb el maquinari, l’amortització del programari es va
establir en 36 mesos, tot i que el mateix no va ser adquirit per aquesta
finalitat. Així, l’ús real del maquinari per aquest projecte va ser de 6
mesos.
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Per tal, el cost relatiu a la seva utilització imputable a aquest projecte
hagués estat el següent,
Valor
amortitzable

Període
amortització

Temporalització
TFC

Cost imputable

235 €

36 mesos

6 mesos

40 €

Taula 6. Cost imputable al Programari

Mà d’obra
Aquest apartat contempla el que hagués estat el cost principal del
projecte, és a dir, les hores de treball emprades en la seva realització.

Concepte

Preu
(€/h)

Quantitat
(h)

Total (€)

Consultoria

30

212

6.360

Anàlisi i Disseny

30

104

3.120

Programació i Prova

25

200

5.000

Disseny Gràfic

25

108

2.700

Redacció Manuals d’usuari

20

108

2.160

Redacció Memòria i còpia en suport
òptic

20

86

1.720

826

21.060 €

Total
Taula 7. Cost de la Mà d’Obra

Cost total del projecte
Calculant el cost de tots els apartats presentats anteriorment, el cost
resultant final, segons l’estimació realitzada, seria el següent,
Concepte

Cost (€)

Cost Maquinari

417

Cost Programari

40

Mà d’obra

21.060

Subtotal

21.517

I.V.A. (16%)

3443

Total

24.960 €
Taula 8. Cost total del projecte
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14. CONCLUSIONS
Després d’aquests mesos de treball amb Zope i Plone, les conclusions que en
podem treure són molt satisfactòries.
El treball de recerca no ha estat fàcil, doncs a més de tenir tota l’informació
majoritàriament disponible en anglès, ha calgut registrar-se als fòrums de
debat de Plone per tal d’anar obtenint, durant tot el procès de recerca i
desenvolupament, l’informació addicional necessària.
Després de tot el treball realitzat, s’ha pogut constatar les grans possibilitats
que ofereix i els avantatges que suposa el disposar d’un Sistema Gestor de
Continguts ó CMS sobre el fet de treballar amb un web estàtic.
Així, prenent com a model d’aplicació el Departament de Matemàtica de l’EPS,
s’ha volgut provar la potència d’un CMS i una mostra del que es podría arribar a
aconseguir si s’implantés una sol.lució similar en comptes del web actual.
Actualment, els usuaris del Departament es senten còmodes amb el web
actual, ja que estan plenament familiaritzats amb la seva estructura i
presentació. Tanmateix, aquest presenta alguns dels inconvenients que
milloren els CMS, com ara la necessitat d’introduïr l’informació
programàticament, o l’impossibilitat de la creació d’espais propis per cadascún
dels usuaris ó grups del departament.
D’aquesta manera, tot i mantenint la part estàtica del portal amb una
estructura similar a l’actual per tal de no perdre l’identificació dels usuaris
amb el contingut actual, l’implantació d’un CMS podría a més permetre:
- Disposar de parts accessibles als usuaris externs (com ara l’informació actual
pública del web) i d’altres només accessibles als usuaris autenticats.
- Disposar d’una àrea personal per cadascún dels usuaris, on aquests hi
tindrien total llibertat d’edició. Per a la resta de les àrees, només podrien veure
i accedir allí on hi estiguessin autoritzats.
- Cadascún dels usuaris podria pertànyer a la vegada a un o més grups. Cada
grup disposaria també d’una àrea personal, on hi podria afegir i editar
contingut.
- Amb els diferents rols administratius definits, es facilitaria molt la gestió i
administració del portal, fent-la molt més fàcil.
- Compartir eficient i segurament tota l’informació del departament, gràcies a
la jerarquía d’usuaris i grups, cadascún amb el seu rol corresponent assignat.
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15. LINIA DE TREBALL FUTURA
Gràcies al treball que es realitza en ells per part de tota la comunitat, Zope i
Plone estàn en un període de contínua evolució, i les possibilitats de millora i
creixement que s’obren davant seu són infinites.
De la mateixa manera, degut a aquest procés, les possibilitats d’evolució del
portal que hem desenvolupat poden ser molt àmplies.
Així, algunes possibilitats de millora que presentem són les següents:
a) Implantació del Portal
b) Connexió a BD Relacionals (per exemple, a la BD de Recerca)
c) Integració d’un fòrum d’usuaris
d) Traducció del portal a altres idiomes
e) Internacionalització dels manuals d’usuari d’ajuda
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http://peak.telecommunity.com/DevCenter/setuptools
- Easy Install: Explicació d’ús
http://peak.telecommunity.com/DevCenter/EasyInstall#installationinstructions
- Funcionament del Buildout
http://plone.org/documentation/tutorial/buildout/tutorial-all-pages
- Document sobre l’instal.lació i l’ús de Paster
http://plone.org/documentation/how-to/use-paster
- Tutorial sobre les ZPT (Zope Page Templates)
http://plone.org/documentation/tutorial/zpt/tutorial-all-pages
- Zopeskel (Plone Conference 2008 DC): Com instal.lar Zopeskel sota Linux i
Windows.
http://www.openplans.org/projects/plone-conference-2008-dc/zopeskel
- Exemple pràctic de creació d’un skin manualment per Plone
http://www.insmallsteps.com/lessons
- Com debugar errors del tipus: Unauthorized / Insufficient Privileges
http://plone.org/documentation/how-to/debug-unauthorized
- Petit tutorial de CSS, orientat també a Plone
http://plone.org/documentation/manual/tutorial/working-with-css
- Petita comparativa de CMSs
http://www.itworldcanada.com/product/2/93201.html
- Configurar un site Plone 3 amb contingut públic i restringit
http://plone.org/documentation/how-to/setup-a-plone-3-site-with-public-andrestricted-content-1
- Switching Skins: Com canviar de skin segons les circumstàncies
http://plone.org/documentation/tutorial/switching-skins/tutorial-all-pages
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- Com mostrar el portlet de Navegació a Plone 3
http://plone.org/documentation/faq/plone-3-0-navigation-portlet
- Plone Upgrade Guide: Com actualitzar a una versió superior de Plone
http://plone.org/documentation/manual/upgrade-guide/referencemanual-allpages
- Com moure usuaris entre instàncies de Plone (Alexander Limi)
http://plone.org/documentation/how-to/move-users
- Copiar usuaris d’un site Plone a un altre
http://plone.org/documentation/how-to/copy-users
- Afegint usuaris a Plone en mode Batch emprant arxius CSV (Excel)
http://plone.org/documentation/how-to/batch-adding-users
- Com crear contingut per defecte en àrees de membres (Kees Hink)
http://plone.org/documentation/how-to/how-to-create-default-content-inmember-area
- Instal.lació de Plone 3 mitjançant l’instal.lador unificat
http://plone.org/documentation/tutorial/installing-plone-3-with-the-unifiedinstaller
- Com fer una estructura de carpetes completament privada
(Michael Zimmermann)
http://plone.org/documentation/how-to/make-folder-hierarchy-private
- Eliminar items del portal view per a visitants anònims
http://plone.org/documentation/how-to/hide-content-from-anonymous
- Crear contingut per defecte per a nou membres; permetre la publicació als
membres
http://zopelabs.com/cookbook/1046292285

Pàg. 134

Memòria

Python
- Python en profunditat
http://diveintopython.org/
- Introducció a Python per a desenvolupadors Plone (PDF)
http://plone.org
- Pickle: Serialització d’objectes Python
http://pyspanishdoc.sourceforge.net/lib/module-pickle.html
- Molt bon document de IBM a propòsit del sistema de persistència emprant
Python (Python Pickles).
http://www.ibm.com/developerworks/library/l-pypers.html
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Manual d’Usuari
Guia d’ús i d’utilització
del Portal

1
Universitat de Lleida
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ANNEX 1. MANUAL D’USUARI
1. Introducció
Un cop redirigits a la pàgina principal, se’ns presentarà la pantalla següent:

Aqui podem distinguir les diferents parts del portal, que són les següents:
- Banner de titol

- Camp de cerca

- Pestanyes de navegació
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- Inici
- Usuaris
- Recerca: espai de treball de cada grup
- El Departament
- Localització
- Docència
- Professorat
- Enllaços
- Documentació
- Barra d’usuari: acces al perfil i espai personal. Tambe configuració per als
administradors de d’usuaris i grups.

- Quadre de texte principal

- Portlet de navegació (explicat més endavant)
- Altres portlets (explicats més endavant)
- Barra de sota (contacte, mapa del lloc, etc.)

Com a usuaris registrats, un cop se’ns hagi facilitat per part de l’administrador
del portal el nostre nom d’usuari i contrassenya, clicarem a ‘Identificació’ per
tal d’accedir al portal com a usuaris autenticats.
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Un cop introduït el nom d’usuari i contrassenya accedirem al portal.

Un cop dins, podem veure que ara apareix el nostre nom a la barra d’usuari. Al
mateix temps, pot ser que tinguem accés a visualitzar informacions que no
podiem veure abans com a usuaris externs no autenticats.

Pàg. 139

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

2. Navegació pel portal
2.1. Panell de texte principal
Al centre de la pantalla hi trobarem el panell de texte principal, on es
mostraràn les carpetes o el texte dels items que visualitzem.

2.2. Portlet de Navegació
El portlet de navegació ens mostra en tot moment el contingut de la
carpeta on ens trobem. Inicialment, mostrarà les mateixes carpetes que
es troben a les pestanyes superiors del site, ja que ens trobarem a l’arrel
del mateix.

D’altra banda, si la carpeta on ens trobem no conté cap subcarpeta o
document el portlet de navegació no es mostrarà.
2.3. Breadcrumbs
La barra de breadcrumbs mostra en tot moment la ruta dins del site de
la carpeta o document on ens trobem. Així, podem anar directament
enrera o a qualsevol carpeta intermitja simplement clicant a sobre del
nom corresponent.
Breadcrubms, en anglès, significa “engrunes”, nom molt adequat si
pensem que ens serveix per poder saber en tot moment a la carpeta i
poder desfer el cami pas a pas o bé directament fins a l’inici si així ho
desitgem.
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2.4. Portlets addicionals
A més a més del portlet de navegació, es disposa també d’altres portlets
addicionals, mostrant cadascún d’ells una informació específica.

Val a dir que cada usuari, dins del seu espai personal, podrà afegir els
portlets que desitgi. Més endavant, a l’apartat de la configuració de
l’espai d’usuari i de grup, s’explicarà com afegir i configurar aquests
portlets.
2.5. Barra personal
La barra personal és un accés directe per als usuaris a diferents parts
del portal, relacionades amb el seu espai personal.

2.5.1. Perfil (nom d’usuari)
Clicant a sobre del nom d’usuari, accedirem al nostre escriptori.

En ell, hi podrem afegir els portlets que desitgem per tal de tenir
accés directe a diverses informacions.
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Des d’aquí, podrem accedir al nostre perfil, on podrem editar les
nostres dades personals i carregar la nostra fotografia.

Per tal de fer-ho, clicarem a sobre de la pestanya ‘Edita’,
equivalent a clicar a l’enllaç ‘Preferències personals’ que hem vist
a la imatge anterior, al costat de ‘Perfil’.
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Els camps que podrem editar són els següents:
- Nom complet
- Correu electrònic
- Ubicació
- Idioma
- Biografia
- Pàgina d’inici
- Edició de continguts
- Edita l’edició extern
- Estat mostrat a la llista
- Fotografia
- Suprimeix la fotografia
Al mateix temps, també podrem canviar la contrassenya que se’ns
hagi assignat per defecte clicant a sobre del nostre nom, i després
a sobre de ‘Canvia contrassenya’.
Simplement haurem d’introduïr la nostra constrassenya actual
(per seguretat) i tot seguit la nova contrassenya.
IMPORTANT: Es recomana no triar una contrassenya massà
fàcil. El millor és barrejat lletres i números i que aquesta
contingui almenys 6 caràcters.
2.5.2. Espai personal (El meu espai)
Des d’aquest enllaç s’accedirà directament a l’espai personal de
l’usuari. Més endavant, a l’apartat de la configuració de l’espai
d’usuari i de grup, s’explicarà com afegir contingut a aquest espai.
2.5.3. Sortir (Surt)
Clicant en ‘Surt’ desconnecta l’usuari del portal, quedant com un
usuari anònim més.
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2.6. Camp de cerca
Permet cercar per paraules clau dins del site. A més a més, té la funció
‘LiveSearch’ que va mostrant en un pop-up els resultats de la cerca a
mesura anem escrivint i es troben coincidències.

Llavors, n’hi haurà plou amb clicar a sobre de qualsevol dels noms que
LiveSearch hagi trobat per anar directament a la pàgina o document.
També es pot seleccionar el camp ‘només a la secció actual’ per a
restringir la cerca.
2.6.1. Cerca avançada
Si cliquem al camp de ‘Cerca avançada’, ens permetrà refinar
encara més la cerca.
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3. Contingut públic del site
A més del contingut personal de cada usuari o de cada grup, del que més
endavant s’explicarà com afegir-hi nou contingut, hi ha una part del site que
podríem definir com pública i que conté aquella informació que estarà
disponible tant pels usuaris interns com pels externs.
Concretament, serà l’informació del Departament, localització, professorat,
assignatures ofertades, etc. L’encarregat de mantenir aquesta part del site
serà un usuari amb rol d’administració d’usuaris i grups.
3.1. Pestanyes de contingut
Les pestanyes de contingut es troben a la part superior del banner de
títol, i serveixen com accés directe a les parts principals del portal.
Aquestes són les següents:
3.1.1. Usuaris
Des d’aquí, es poden realitzar cerques d’usuaris, per tal de
localitzar algú dins del departament. Sempre que l’usuari que
cerquem hagi decidit d’aparèixer a les cerques, podrem
localitzar-lo.
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D’altra banda, si no introduïm res als camps de cerca i cerquem
directament, se’ns mostraràn tots els resultats.

3.1.2. Recerca
Clicant en aquesta pestanya accedirem directament a les àrees de
treball de cadascún dels grups i d’àrees del departament.
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Des del llistat de tots ells, només caldrà clicar al sobre del seu
nom per accedir-hi.

A més, dins de l’informació de cada grup o àrea hi trobarem els
membres que pertanyen al mateix. Clicant a sobre de cada nom,
podrem accedir també als seus espais personals, si és que els
tenen visibles.
3.1.3. El Departament
Aquest apartat proporciona informació addicional sobre el
departament, així com sobre els grups i àrees que el composen.
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3.1.4. Localització
L’adreça i informació de contacte del departament, així com un
plànol de situació del mateix, es troben en aquest apartat.

3.1.5. Docència
Des de la plana de Docència es podrà accedir a l’informació de les
assignatures que s’ofereixen dins del departament, aixó com dels
PFC i Doctorats realitzats dins del mateix.
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3.1.6. Professorat
Aquesta plana presenta el llistat complet del professorat que
forma el departament. Clicant a sobre de cada nom, podrem
accedir també als seus espais personals, si és que els tenen
visibles.

3.1.7. Enllaços
Alguns enllaços interessants es troben disponibles des d’aquesta
plana.
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3.1.8. Documentació
Finalment, l’apartat de documentació conté els diferents tipus de
manual, depenent de l’usuari en qüestió. Cada usuari tindrà
disponible el seu manual (o manuals) corresponent(s), depenent
dels rols que tingui associats. El format dels manuals és el pdf.

És a dir, un usuari normal només podrà accedir al manual
d’usuari estàndard, mentre que un administrador de grup, podrà
accedir tant al manual d’usuari estàndard com al manual
d’administrador de grup.
4. Accés a l’espai personal d’Usuari
Per tal d’accedir a l’espai personal d’usuari, n’hi haurà prou amb clicar a sobre
de ‘El meu espai’, i anirem directament a l’objecte inicial (carpeta, pàgina, etc.)
del nostre espai.

Des d’alli, podrem configurar aquest espai completament al nostre gust,
afegint-hi els items que desitgem.
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5. Accés a l’espai de treball de Grup
Per tal d’accedir al grup desitjat, clicarem a sobre de la pestanya ‘Arees i Grups
Recerca’., acció que ens mostrarà els grups existens als que tenim accès,

Un cop allí, clicarem a sobre del grup al qual volem accedir. Llavors, es podràn
donar dues situacions:
a) Pertanyem al grup o ens hi han donat permisos d’accès, pel qual
podem hi realitzar algún tipus de col.laboració, com pot ser afegir ítems,
canviar el seu estat, etc..
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Sabrem que ho podem fer perquè estarà activa la barra superior d’edició,
amb les pestanyes de Continguts, Visualitza, Comparteix, etc.
b) No pertanyem al grup o hi tenim restringits els permisos de
col.laboració.

Així, la barra superior d’edició no estarà present, i només podrem
visualitzar l’informació.
6. Treballant amb Estats: transicions i permisos
Tal i com s’ha explicat anteriorment, Plone segueix un flux de treball o
workflow a l’hora de gestionar els objectes i els seus permisos associats.
Quan es crea un nou ítem, aquest es crea automàticament amb l’estat ‘Privat.
Per tal que els demés usuaris, bé siguin membres del site o usuaris anònims
(si així es desitgés), tinguin accés als items, cal que el seu creador (o
l’administrador de grup en el seu defecte) el canvi d’estat.
D’aquesta manera, és molt fàcil controlar qui pot o no pot veure els ítems.
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Resumint, els estats possibles i els seus canvis són els següents:

Privat

Fes
Privat
Mostra
internament
Esborrany
intern

Publica
internament

Retira

Retira

Publicat
Internament

Publica
Externament
Visible
Externament

Tal i com mostra el diagrama, els canvis d’estat marcats en verd són els
permesos als usuaris, mentre que els marcats en vermell estan restringits als
gestors de grups i administradors del site (excepte a les carpetes personals i
als espais dels grups).
Això és així perquè només aquests podràn decidir quina informació ha d’estar
disponible per als usuaris anònims. Si es desitja que un ítem que haguem
publicat sigui visible externamen (fora de la nostra carpeta personal o del
nostre grup), caldrà contactar el nostre administrador de grup.

7. Afegint contingut a l’espai personal d’Usuari o a l’espai de treball de
Grup
Tant si volem realitzar canvis dins del nostre espai personal com dins de l’espai
de treball del(s) grup(s) al(s) que estiguem assignat(s), són diverses les accions
que podem realitzar i els items que podem afegir.
El primer que podem observar és que, tal i com s’ha comentat, com pertanyem
al grup o ens hi han donat permisos d’accès, tindrem activada la barra superior
d’edició.
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Aquesta, presenta les següents pestanyes:
- Visualitza: aquesta és la vista per defecte que se’ns presentarà sempre.
Tal i com es mostra l’informacío al quadre de texte principal és com la
veuràn aquells usuaris sense permisos d’edició, encara que no tindràn
disponible cap de les pestanyes.

- Continguts: la vista de continguts ens mostrarà en una taula tots els
ítems presents dins de la carpeta actual. Cal tenir en compte que
aquesta pestanya no es mostrarà si teniem un objecte establert com a
vista per defecte (s’explicarà més endavant com fer-ho).

Des d’aquesta vista, podrem seleccionar qualsevol dels ítems, i executar
qualsevol de les accions que se’ns ofereixen als botons situats a la part
inferior de la taula:
- Copia/Talla/Enganxa: si no hem seleccionat prèviament cap
ítem, tindrem l’opció de copiar-lo o tallar-lo. Llavors, un cop
copiat o tallat, ens apareixerà l’opció ‘Enganxa’, i podrem fer-ho
dins de la mateixa carpeta (la qual cosa ens crearia un duplicat del
mateix) o moure’ns a una altra carpeta i enganxar-lo allí.
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- Canvia el nom: un cop seleccionat l’ítem, clicant en aquest botó
ens permetrà de canviar-li el nom.
- Suprimeix: un cop seleccionat l’ítem, clicant en aquest botó
eliminarà l’ítem.
- Canvia l’estat: canvia l’estat de l’ítem seleccionat. A diferència
de fer-ho des de la barra d’accions, permet canviar l’estat de
l’ítem seleccionat, mentre que si ho féssim des de la barra d’estat,
canviaria l’estat de l’ítem actual.

- Edita: la vista d’edició, com el seu nom indica, ens permetrà editar
l’ítem en qüestió, tant el seu títol, descripció, etc.. com les seves
propietats.

- Sindicació: si el site té activada l’opció de RSS, la sindicació ens
permetrà compartir i sincronitzar la carpeta des d’altres llocs web.
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- Comparteix: un cop es crea un nou ítem, aquest estarà disponible per a
determinats usuaris (interns o eterns) depenent del seu estat. Això és
així perquè les carpetes contenidores arrel o pare tenen uns permisos
pre-definits, i totes les subcarpetes depenents de les mateixes hereten
els permisos de la carpeta arrel.

De tota manera, si es vol especificar permisos per un ítem en concret,
caldrà deseleccionar la casella ‘Hereta els permisos de nivells
superiors’, i asignar els permisos explícitament a la taula. Finalment,
clicarem a ‘Desa’.
NOTA: Es recomana utilitzar els permisos per defecte i no deseleccionar
mai la casella ‘Hereta els permisos de nivells superiors’.

D’altra banda, podrem comprovar que tenim diverses pestanyes a la nostra
disposició a la barra superior d’edició, i aquestes són les següents:
- Accions: la pestanya d’accions ens mostrarà les accions d’edició
disponibles (Copia, Retalla, Enganxa, Suprimeix). Aquestes tindràn efecte
sobre l’item visualitzat en aquell moment.
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- Mostra: permet seleccionar les diferents vistes diponibles sota Plone.

Aquestes són:
a) Vista resum: es mostra el títol i subtitol de l’ítem, així com un
enllaç que permet ampliar l’informació sobre el mateix.
b) Vista tabular: mostra els continguts en una taula, mostrant el
títol de l’ítem, l’autor, el seu tipus i la data de la darrera
modificació. Bàsicament, és la mateixa vista de taula que quan
cliquem a la pestanya ‘Continguts’, amb l’execepció de que ara no
es mostren les caselles de selecció pels ítems, al no poder
realitzar cap acció sobre els mateixos.
c) Visualització de miniatures: les carpetes i les imatges es
mostraràn en gran, podent previsualitzar així les mateixes.
d) Vista estàndard: mostra els continguts en mode llista,
especificant alguna infirmació addicional relacionada amb l’item
(autor i data de la darrera modificació sobre el mateix).
- Escolliu un element com a vista predeterminada: si ens trobem
dins d’una carpeta i aquesta conté algun d’altres ítems, aquesta
opció ens permet seleccionar-ne un com a vista per defecte per la
carpeta actual.
Aixó voldrà dir que al anar a la carpeta actual, si seleccionem per
exemple un document com a vista per defecte, ja no se’ns
mostrarà la vista de la carpeta amb els seus documents
continguts, sinó que es mostrarà directament el document
escollit.

Pàg. 157

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

- Afegeix un nou element

- Carpeta
- Carpeta Gran
- Enllaç
- Esdeveniment
- Fitxer
- Imatge
- Noticia
- Pagina
- Restringeix
- Estat: permet canviar l’estat de l’ítem, tal i com s’ha explicat a l’apartat
6.

- Fes Privat
- Mostra Internament
- Publica Internament
- Publica Externament (dins carpeta personal i espai grup)
- Retira
- Avançat
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7.1. Exemples pràctics
1. Afegint una Carpeta
Per afegir una carpeta nova, anirem al menu ‘Afegir un nou element’ i
seleccionarem ‘Carpeta’.
Tot seguit, se’ns presentarà la pantalla de configuració. Des d’aquí,
veurem que disposem de 5 pestanyes de selecció, tenint cadascuna
d’elles diferents opcions de configuració. Les pestanyes són les
següents:
- Per defecte: des d’aquí, posarem el nom a la carpeta (títol), i si
així ho desitgem una descripció addicional de la mateixa.

-

Categorització: ens permet seleccionar una categoría pel
contingut de les ja existents, o afegir-ne de noves, el qual ens
ajudarà a catalogar la carpeta facilitar la seva cerca. També
podrem seleccionar la ubicació i l’idioma.
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- Dates: útil si no es desitja que la carpeta sigui visible
inmediatament i/o que tingui una data de venciment. Si no
s’utilitzen aquests camps, la carpeta serà visible inmediatament i
no tindrà data de venciment.

- Propietari: permet afegir noms a la llista de creadors i
col.laboradors per a la carpeta. Addicionalment, es pot especificar
informació de Copyright si fós necessari per a la carpeta en
qüestió.

- Configuració: ens ofereix diverses opcions de configuració, com
ara permetre comentaris (a l’estil d’una discussió), excloure la
carpeta de l’arbre de navegació o habilitar anterior/següent.
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Un cop configurats tots els paràmetres al nostre gust, podrem clicar a
‘Desa’ per afegir definitivament la carpeta. Altrament, clicarem a
‘Cancelar’.
Val a dir que, un cop afegida la carpeta , aquesta es trobarà en l’estat
inicial ‘Privat’. Per tal de fer-la visible caldrà passar-la a l’estat
‘Esborrany Intern’, i per tal de publicar-la internament, caldrà fer la
transició ‘Publica Internament’.
També és important ressaltar el següent: si ja hem publicat internament
la carpeta i volem realitzar-hi canvis, no podem fer-ho directament.
Primer, haurem de canviar d’estat la carpeta tot i retirant-la
(Estat Æ Retira). Llavors, un cop editada, podrem procedir publicar-la de
nou.
D’altra banda, si un cop publicada internament la carpeta es vol
publicar-la externament i no som dins de la nostra carpeta personal o
dins d’un grup al que pertanyem, caldrà contactar amb l’administrador
del site per tal que ho autoritzi i s’encarregui de fer-ho.

2. Afegint una Carpeta Gran
El mateix que s’ha explicat per les carpetes serveix per les carpetes
grans. L’única diferència és que les carpetes grans es recomanen quan
han d’emmagatzemar molts ítems.

3. Afegint un Enllaç
Per afegir un nou enllaç, anirem al menu ‘Afegir un nou element’ i
seleccionarem ‘Enllaç’.
Tot seguit, se’ns presentarà la pantalla de configuració. Des d’aquí,
veurem que disposem de 5 pestanyes de selecció, tenint cadascuna
d’elles diferents opcions de configuració. L’única pestanya que canvia de
les presentades anteriorment és la pestanya ‘Per defecte’.
Des d’aquí, senzillament escriurem el títol i la descripció de l’enllaç,
escrivint finalment la seva URL. Quan haguem acabat de configurar tots
els demés paràmetres, clicarem a ‘Desar’ per crear l’enllaç.
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Val a dir que, un cop afegit l’enllaç, aquest es trobarà en l’estat inicial
‘Privat’. Per tal de fer-lo visible caldrà passar-lo a l’estat ‘Esborrany
Intern’, i per tal de publicar-lo internament, caldrà fer la transició
‘Publica Internament’.
També és important ressaltar el següent: si ja hem publicatinternament
l’enllaç i volem realitzar-hi canvis, no podem fer-ho directament. Primer,
haurem de canviar d’estat l’enllaç tot i retirant-lo (Estat Æ Retira).
Llavors, un cop editat, podrem procedir publicar-lo de nou.
D’altra banda, si un cop publicada internament es vol publicar-la
externament i no som dins de la nostra carpeta personal o dins d’un grup
al que pertanyem, caldrà contactar amb l’administrador del site per tal
que ho autoritzi i s’encarregui de fer-ho.

4. Afegint un Esdeveniment
Per afegir un nou esdeveniment, anirem al menu ‘Afegir un nou element’
i seleccionarem ‘Esdeveniment’.
Tot seguit, se’ns presentarà la pantalla de configuració. Des d’aquí,
veurem que disposem de 5 pestanyes de selecció, tenint cadascuna
d’elles diferents opcions de configuració. Les pestanyes són les
següents:
- Per defecte: des d’aquí, posarem el nom a l’esdeveniment (títol),
i si així ho desitgem una descripció addicional del mateix. També
podrem especificar l’ubicació de l’esdeveniment i caldrà indicar
obligatòriament la seva data d’inici i de finalització.
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També podrem introduïr les següents dades opcionals: un texte
per l’esdeveniment, els assistents, seleccionar un tipus
d’esdeveniment d’entre els existents, l’URL de l’event (si fós el cas
que n’hi hagués una), així com un nom, correu electrònic i telèfon
de contacte.

- Categorització: ens permet seleccionar possibles elements
vinculats a l’esdeveniment. També podrem seleccionar l’idioma.
Les demés opcions de configuració son idèntiques als tipus de
contingut presentats anteriorment.
Un cop configurats tots els paràmetres al nostre gust, podrem clicar a
‘Desa’ per afegir definitivament la carpeta. Altrament, clicarem a
‘Cancelar’.
Referent als estats, tot l’esmentat anteriorment té validesa aquí.

5. Afegint un Fitxer
Per afegir un fitxer, anirem al menu ‘Afegir un nou element’ i
seleccionarem ‘Fitxer’.
Tot seguit, se’ns presentarà la pantalla de configuració. Des d’aquí,
veurem que disposem de 5 pestanyes de selecció, tenint cadascuna
d’elles diferents opcions de configuració.
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L’única que ens interessa és la pestanya ‘Per defecte’, ja que les opcions
de configuració de les demés respecte els tipus de continguts ja
presentats no canvien. Des d’aquesta pestanya podrem donar un títol al
fitxer, una descripció i carregar el fitxer al site.
Un cop més, referent als estats, tot l’esmentat anteriorment té validesa
aquí.

6. Afegint una Imatge
Per a les imatges, l’explicació és la mateixa que per als fitxers, éssent
l’unica diferència sobre l’explicació anterior el fet que en comptes
d’escollir el fitxer a carregar escollirem una imatge.
7. Afegint una Notícia
Per a les notícies, un cop més, l’única pestanya dferent respecte dels
altres continguts vistos fins ara és la pestanya ‘Per defecte’.
Des d’allí, podrem ficar el títol, una descripció i el cos del texte. A més,
podrem carregar una imatge i assignar-li un peu d’imatge.
Referent als estats, tot l’esmentat anteriorment té validesa aquí.

8. Afegint una Pàgina
Per afegir una pàgina, anirem al menu ‘Afegir un nou element’ i
seleccionarem ‘Pagina’.
Tot seguit, se’ns presentarà la pantalla de configuració. Des d’aquí,
veurem que disposem de 5 pestanyes de selecció, tenint cadascuna
d’elles diferents opcions de configuració.
Les úniques que ens interessen són les pestanyes ‘Per defecte’ i
‘Configuració’, ja que les opcions de configuració de les demés respecte
els tipus de continguts ja presentats no canvien.
Des de la pestanya ‘Per defecte’ podrem ficar títol a la pàgina, una
descripció i un texte principal.
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Per la seva part, des de la pestanya ‘Configuració’, podrem decidir si
permetem comentaris, excloure la pàgina de l’arbre de navegació
principal, permetre la possibilitat de visualitzar la pàgina en mode
presentació de diapositives i mostrar una taula de continguts al principi
de la pàgina.
Un cop més, referent als estats, tot l’esmentat anteriorment té validesa
aquí.
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ANNEX 2. MANUAL D’ADMINISTRADOR DE GRUP
1. Introducció
Aquest manual d’administrador de grup és una extensió del Manual d’Usuari, ja
que un administrador de grup és un membre corrent (usuari) amb alguns
privilegis afegits. Així, com a referència, caldrà consultar tant aquest manual
com el d’usuari.
Com a administrador de grup, es disposa dels mateixos permisos i es poden
realitzar les mateixes tasques que un usuari corrent del site, amb l’excepció de
que l’administrador de grup s’encarregarà d’administrar els usuaris dels grups
als que estigui assignats.
2. Administració de grups
Com a administrador d’un o més grups, tindrem capacitat per a associar o
eliminar usuaris dels grups que administrem. Això vol dir, i és important, que
NO PODREM AFEGIR USUARIS. Només podrem treballar amb els que ja
estiguin donats d’alta dins del site.
Així, en cas que fós necessari assignar a un usuari a un dels grups administrats
i aquest no estés donat d’alta al portal, caldria contactar primer a
l’administrador d’usuaris i grups del portal per a que el dongui d’alta. Un cop
donat d’alta, ja es podria assignar o bé eliminar dels grups administrats.
2.1. Accedint a l’interfície d’administració
Per tal d’accedir a l’interfície d’administració, clicarem a sobre del
nostre nom a la barra d’usuari, el qual ens durà al nostre escriptori.
Un cop allí, clicarem a sobre de ‘Gestio de Grups`. Si no hi aparegués
l’accés directe, caldrà consultar l’administrador del portal.

A sota de ‘Grups Disponibles’ hi hauràn els grups que administrem. Així,
per treballar amb els usuaris d’un grup, clicarem a sobre del nom del
grup.
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Ara, veurem el nom dels membres assignats al grup en qüestió, sobre
els que podrem realitzar les accions d’assignar o eliminar-ne membres.

2.2. Afegint un membre al grup
Per afegir un o més membres al grup, els seleccionarem de la llista
‘Afegir membres’ i clicarem a sobre de ‘Afegir seleccionat’.

2.3. Eliminant un membre del grup
Per eliminar un o més membres del grup, els seleccionarem de la llista
‘Membres del Grup’ i clicarem a sobre de ‘Eliminar seleccionat’.
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ANNEX 3. MANUAL D’ADMINISTRADOR D’USUARIS I GRUPS
1. Introducció
Aquest manual d’administrador d’Usuaris i Grups és una extensió del Manual
d’Usuari, ja que un administrador d’usuaris i grups és un membre corrent
(usuari) amb alguns privilegis afegits. Així, com a referència, caldrà consultar
tant aquest manual com el d’usuari.
Com a administrador d’usuaris i grups, es disposa dels mateixos permisos i es
poden realitzar les mateixes tasques que un usuari corrent del site, amb les
següents excepcions:
a) Es pot publicar contingut externament en qualsevol lloc
b) Es pot editar els tipus de contingut sense haver-los de retirar
prèviament
c) Es pot gestionar usuaris i grups, és a dir, es pot realitzar alta, baixa i
edició d’usuaris, així com afegir i eliminar membres dels grups.
Malgrat això, aquesta darrera tasca és pròpia dels administradors de
grup, de manera que només caldrà fer-ho en cas de necessitat.
d) Es pot visualitzar l’històric dels documents.
e) Es pot afegir categories als continguts.
f) Es pot gestionar les traduccions del portal (LinguaPlone)
De tota manera, abans d’especificar la gestió d’usuaris i grups cal una breu
introducció a la manera que té Plone de gestionar els permisos, què és
mitjançant els Rols i els Grups.
2. Treballant amb Rols i Grups
La majoria d’usuaris d’un site Plone són visitants anònims que senzillament
revisaran els articles o els items oferts al site. D’altres, en canvi, estaran
involucrats d’una manera activa en la publicació del contingut, i aquests es
coneixen dins del site com usuaris registrats. Els usuaris autenticats mantenen
permisos d’accés individuals o ‘permisos’, els quals els hi permeten de
treballar en items del site. Dins del mateix, els usuaris també poden
organitzar-se en grups per tal de facilitar la cooperació.
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2.1. Rols
Un CMS com Plone fa posible treballar en el site en cooperació amb
d’altra gent. Els usuaris individuals poden prendre diferents rols i certs
drets d’accés o “permisos”, per tal de poder dur a terme tasques
específique de les quals són responsables.
Alguns usuaris creen contingut, d’altres són responsables de revisar-lo i
publicar-lo, mentre que d’altres poden voler reorganitzar la estructura
del site i afegir nous usuaris, per exemple.
Un sol usuari pot també prendre diferents rols en diferents parts del
site. És possible, per exemple, que no es tingui accés a certes parts del
site pero es tingui en canvi drets per a revisar items en altres parts o
drets per crear items en algunes altres. Tots aquests casos es tenen en
compte i es suporten en Plone, ja que Plone és molt precís en diferenciar
quins usuaris poden veure, afegir, editar i publicar quins ítems en
diferents àrees del site.
Els rols asseguren una administració clara i eficient dels permisos i de
les restriccions. Aquells usuaris responsables, per exemple, de la revisió
dels items abans de la seva publicació al site, necessitaràn tenir el rol
‘Revisor’ (Reviewer).
Quan es registra un usuari nou dins d’un site Plone, se li assignen
automàticament un o més rols, i per ell mateix no pot guanyar-ne ni
perdre’n més. Com a administradors del site, en canvi, podem assignar o
desassignar rols en qualsevol moment. Els rols es poden assignar a tant
usuaris individuals com a grups.
Quan certs usuaris han de desenvolupar les mateixes tasques dins del
site, té sentit de crear un grup i d’assignar-los al mateix. Llavors, a
l’associar un rol amb aquest grup s’estarà associant aquest rol a la
totalitat dels membres del grup.
2.1.1. Rols Standard
Cada portal Plone reconeix almenys set rols:
Membre ó Member (Usuari): Qualsevol que estigui registrar al site
rep certs permisos, depenent de la configuració per defecte del
site. En alguns casos, només els usuaris registrats poden accedir
al contingut del site (com passa en una intranet).
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Propietari ó Owner: Qualsevol que afegeixi un item té la propietat
del mateix. Amb aquest role, s’assignen certs permisos. Per
exemple, permetrien editar i eliminar aquells ítems dels quals
s’és propietari.
Col.laborador ó Contributor: L’usuari pot afegir nous ítems però
no li és permès d’editar els ja existents.
Editor: L’usuari pot editar items així com canviar el contingut i les
metadades dels mateixos.
Lector ó Reader: L’usuari pot invocar items dins del navegador
web i visualitzar-los.
Revisor ó Reviewer: L’usuari pot publicar items de manera que
puguin ser visualitzats per tots els usuaris i visitants del lloc web.
Administrador ó Manager: A l’usuari li és permès de dur a terme
tasques d’administració al CMS. Entre aquestes s’hi troben
l’administració d’usuaris (l’assignació de rols a usuaris i grups),
així com canvis en l’estructura i l’ajustament de funcions bàsiques
del site.

Només es podran veure aquells roles en Plone que es tinguin
assignats, i els quals podràn ser asignats a la seva vegada des de
la pestanya ‘Compartir’ ó Sharing de cada ítem.
2.1.2. La pestanya Comparteix ó Sharing
Si s’és el propietari ó manager d’un ítem, tindrem a la nostra
disposició la pestanya Compartir ó Sharing pel mateix. Des
d’aquesta pestanya es podràn administrar els rols locals d’altres
usuaris i grups per tal de delegar tasques als possibles
col.laboradors, per exemple.
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La pestanya Compartir es composa dels següents elements:
Camp Cerca ó Search: Des d’aquest camp, es poden cercar
usuaris ó grups que no es mostrin ja a la taula que es troba a sota
del mateix.
Taula de Rols assignats: La taula proporciona una vista global de
quins rols han estat assignats a quins usuaris i grups.
Hereta els permisos de nivells superiors: Aquesta opció esta
normalment activa. En aquest cas, els rols de les carpetes pare
s’hereten per part de l’ítem en qüestió. Per exemple, qualsevol
que tingui permís per afegir ítems en una carpeta podrà fer el
mateix en les successives subcarpetes que aquesta pugui tenir.
Els rols heretats s’indiquen per una marca check verda. Un cercle
contenint tres punts vermells indica els rols assignats globalment
per tot el site per un administrador. Si el que es desitja és poder
assignar rols a un cert usuari, primer es necessitarà cercar
aquest nom d’usuari emprant el camp de cerca, acció que llistarà
tots els usuaris els noms dels quals coincideixin amb el terme de
cerca. Llavors, per assignar un cert rol a un usuari nom´s cal
marcar el checkbox corresponent. Per exemple, si es desitja que
un usuari pugui canviar el contingut d’un ítem, marcarem per ell
el checkbox ‘Pot editar’ ó ‘Can edit’, i tot seguit clicarem a ‘Desa’.
Seguirem el mateix procediment per assignar rols a grups. Els
grups es reconeixen a la taula per la seva icona de grups, que
conté dos usuaris en lloc d’un.

2.2 Grups
Plone pot organitzar els usuaris d’un site en grups. Els grups
reflecteixen l’estructura organitzacional de l’empresa o comunitat que
opera el site. Un usuari pot pertànyer a un o més grups.
La creació de membres és treball de l’administrador del site, mentre que
l’assignació de membres als grups, tot i poder ser realitzat per
l’administrador del site, és treball dels administradors de grup.
Plone inclou dos grups predefinits: Administrators i Reviewers. També hi
ha el grup Authenticated Users, el qual esta format per tots aquells
usuaris que es troben autenticats dins del lloc en un moment donat.
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Si el site esta configurat adequadament, Plone crearà un espai de treball
ó workspace per a cada grup. Això significa que es crearà una carpeta
que es trobarà en una àrea de grup designada. L’espai de treball de grup
té la mateixa funció per al grup que la carpeta personal per a un usuari
donat. Per la seva part, per als grups predefinits ja mencionats no hi ha
workspace de grup.
Per tal d’accedir als workspaces de grup s’hi pot anar des de la pestanya
‘Grups’ que es trobarà a les pestanyes de navegació global.
D’altra banda, ja que els grups són els propietaris dels seus workspaces,
tots els membres del mateix tenen permisos per afegir, editar i eliminar
ítems del mateix.
D’aquesta manera, els workspaces de grup són adequats per a la
col.laboració entre usuaris per tal de preparar el items per a la seva
publicació al site.
A més, donat que qualsevol nou ítem comença en l’estat ‘Privat’, els
workspaces de grup no estaràn visibles inicialment per a tot el públic. I
encara que aquests esdevinguin visibles al public després de la seva
publicació, els items continguts al mateix però que es trobin en l’estat
‘Privat’ restaran visibles només als membres del grup. Cada membre del
mateix tindrà la capacitat de fer el workspace sencer privat, o enviar-lo
per a la seva publicació (depenent del workflow triat).
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3. Administració d’usuaris i grups
En general, com a administrador d’usuaris i grups es té els mateixos permisos
a l’hora de realitzar tasques que l’administrador general del portal, amb la
salvetat de que només es té accés a la configuració d’usuaris i grups.
Per tant, no es pot accedir a la resta d’opcions de configuració del tauler de
control del portal, reservat a l’administrador general del mateix.
3.1. Accedint a l’interfície d’administració
Per tal d’accedir a l’interfície d’administració, ho farem des de la barra
d’usuari, on hi trobarem dos accessos directes.
El primer accés s’anomena ‘Gestio Usuaris’ i l’altre ‘Gestio Grups’.
Clicant a sobre d’ells ens duràn, respectivament, a la pantalla de gestió
d’usuaris i a la de gestió de grups.

3.2. Gestió dels Membres
Un cop clicat a ‘Gestio Usuaris’, podrem realitzar diferents accions:
a) Afegeix un usuari nou: si cliquem aqui, ens apareixerà la
pantalla on poder omplir les dades de l’usuari a donar d’alta, és a
dir, el seu nom complet i nom d’usuari, el seu correu electrònic i
la seva contrassenya.També tindrem l’opció d’enviar-li un correu
amb les seves dades de login.
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Un cop emplenat el formulari, clicarem a ‘Desa’ per crear el nou
membre definitivament.
b) Cerca: introduïnt un nom d’usuari, podrem realitzar una cerca
del mateix per a veure si existeix a la llista de membres del portal,
retornant el resultat en una taula.
A l’hora de realitzar la cerca, podem optar per escriure només
part del nom: d’aquesta manera, per exemple, si volem cercar
tots aquells usuaris el nom dels quals comença per ‘Jo’,
senzillament escriurem ‘Jo’ al camp de cerca. Això ens retornaria
tots els ‘Joan’, ‘Josep’, etc. del site.
c) Mostra-ho tot: ens retorna en una taula tots els membres del
portal.

Tenint la taula en pantalla, veiem que podem realitzar diferents
accions sobre cada usuari, i aquestes són les següents:
i) Canviar la seva adreça de correu: sobre-escriurem la
nova adreça i clicarem a ‘Aplica els canvis’.
ii) Assignar-li o treure-li rols: seleccionarem o
deseleccionarem els rols de l’usuari i clicarem a ‘Aplica els
canvis’.
iii)Reiniciar la seva contrassenya: seleccionarem la casella i
clicarem a ‘Aplica els canvis’.
iv) Suprimir l’usuari: seleccionarem la casella de l’usuari
desitjat i clicarem a ‘Aplica els canvis’.
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3.3. Gestió dels Grups
Un cop clicat a ‘Gestio Grups’, podrem realitzar diferents accions:
a) Afegeix un grup nou: si cliquem aqui, ens apareixerà la
pantalla on poder omplir les dades del nou grup a donar
d’alta, és a dir, el seu nom curt, títol, descripció i correu
electrònic.

Un cop emplenat el formulari, clicarem a ‘Desa’ per crear
el grup definitivament.
b) Cerca: introduïnt un nom de grup, podrem realitzar una
cerca del mateix per a veure si existeix a la llista de grups
del portal, retornant el resultat en una taula.
A l’hora de realitzar la cerca, podem optar per escriure
només part del nom: d’aquesta manera, per exemple, si
volem cercar tots aquells grups el nom dels quals comença
per ‘A’, senzillament escriurem ‘A’ al camp de cerca. Això
ens retornaria, per exemple, els grups ‘Administrators’,
‘AuthenticatedUsers’, etc. del site.
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Tenint la taula en pantalla, veiem que podem realitzar dues
accions sobre cada grup, i aquestes són les següents:
i) Assignar-li o treure-li rols: seleccionarem o
deseleccionarem els rols del grup i clicarem a ‘Aplica els
canvis’.
ii) Esborrar el grup: seleccionarem la casella del grup en
qüestió i clicarem a ‘Aplica els canvis’.
Finalment, i encara que no sigui la nostra tasca (ja que esta
reservada als administradors de grup), excepcionalment podrem
assignar usuaris a grups.
Per tal de fer-ho, i tenint la taula en pantalla, clicarem a sobre del
nom del grup al qual volem afegir-hi membres.
Això ens durà a la pantalla d’assignació de membres a grups.
Aquesta disposa de tres pestanyes:
a) Membres del grup: des d’aquí es podrà afegir o suprimir
usuaris dins d’aquest grup en particular.
Per tal de suprimir un o més membres, seleccionarem
e(s) seu(s) nom(s) de la llista ‘Membres actuals del
grup’ i clicarem a ‘Suprimeix els usuaris / grups
seleccionats’.
D’altra banda, des de l’apartat ‘Cerca nous membres
del grup’ podrem afegir membres al grup actual. Només
cal cercar el nom del membre a afegir per localitzar-lo i
mostrar-lo a la taula, o bé simplement clicar a ‘Mostra-ho
tot’. Llavors, serà tant fàcil com seleccionar el(s)
membre(s) a afegir al grup actual i clicar a ‘Afegeix els
grups i usuaris seleccionats a aquest grup’.
b) Propietats del grup: des d’aquí podrem editar el títol del
grup, descripció i adreça de correu electrònic. Un cop
canvia, clicarem a ‘Desa’.
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c) Portlets de grup: cada grup pot tenir uns portlets
associats que es mostraràn sempre per defecte quan
qualsevol usuari pertanyent a aquest grup s’autentiqui.
Cal tenir en compte que normalment es situen per sota
dels portlets de contexte (els que hi són sempre
presents).
Així, per exemple, si un usuari està associat a dos grups,
i cadascún dels grups té dos portlets associats, quan
l’usuari en qüestio s’autentiqui visualitzarà tots 4
portlets.

NOTA: l’accés a la pestanya ‘Paràmetres’ està restringida a
l’administrador general del portal, de manera que si s’hi intenta
axccedir rebrem un missatge alertant-nos que no tenim prou
permisos per accedir-hi.
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4. Publicació de contingut externament
Per tal de publicar qualsevol tipus de contingut externament, només caldrà
seleccionar el canvi d’estat ‘Publica externament’.
De tota manera, caldrà tenir en compte l’estat actual en que es troba el tipus de
contingut a publica, pel qual pot ser necessari haver de passar per algún estat
intermig abans de poder publicar-lo.
El diagrama següent mostra els possibles estats dins del circuit de treball o
workflow:

Privat

Fes
Privat
Mostra
internament
Esborrany
intern

Publica
internament
Publicat
Internament

Retira

Retira

Publica
Externament

Publica
Externament
Visible
Externament

5. Historial dels documents
Una de les particularitats com a administrador d’usuaris i grups, és que tenim
accès dins de la barra d’edició a la pestanya ‘Historial’.

Pàg. 180

Memòria

Aquesta, ens permet visualitzar totes les revisions del tipus de contingut en
qüestió per tal de:
a) Comparar-les entre sí per veure els canvis realitzats d’una versió a
una altra.

b) Tornar a una revisió anterior del tipus de contingut.
6. Categorització dels continguts
Quan afegim un tipus de contingut nou, ja hem vist que disposem de vàries
pestanyes de configuració. Una d’elles és la pestanya ‘Categorització’.
Aquesta pestanya ens permet seleccionar una categoría pel contingut de les ja
existents, el qual ens ajudarà a catalogar la carpeta facilitar la seva cerca.
També podrem seleccionar la ubicació i l’idioma.
Al igual que qualsevol membre del departament, podrem tant seleccionar les
categoríes a afegir al tipus de contingut d’entre les existents a la columna
esquerra (Categories existents), com crear-ne de noves al afegir un tipus de
contingut, simplement afegint-les a la columna de la dreta (Noves categories).
Així, un cop afegit el tipus de contingut les categories afegides estaràn
disponibles per a la seva selecció per part de tots els membres del portal, quan
vulguin afegir qualsevol tipus de contingut.
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7. Traduccions amb LinguaPlone
7.1. Creació d’una traducció per a un ítem
Per tal de poder crear una traducció per a un ítem, primerament cal que
tinguem més d’un llenguatge disponible, especificant tal i com s’ha
mencionat anteriorment els llenguatges a utilitzar.
Tal i com estarà configurat el portal, tots els nous ítems es crearàn amb
el llenguatge per defecte, el Català.
Així, per cada nou document, des del menú ‘Tradueix al’, podrem crear
les traduccions als idiomes addicionals entre els que tinguem
disponibles.
Si tenim més d’un llenguatge disponible, ens apareixeràn a sota de la
barra d’usuari.

Així, només caldrà que anem allí on es trobi la pàgina a traduïr, i que
seleccionem l’idioma al qual volem traduïr (en l’exemple de sota, a
l’anglès), des del menú ‘Traduïr a’,
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Un cop haguem seleccionat l’idioma, se’ns presentarà la pantalla de
traducció,

Des d’aquí, haurem fer exactament com si estiguéssim creant el
document de nom, introduïnt el títol, descripció i cos del document, però
aquest cop en el nou idioma. La part esquerra de la pantalla ens
mostrarà en tot moment el document original per a servir-nos com a
referència, mentre que a la part dreta hi trobarem la traducció que
estem creant.
La resta de pestanyes (categorització, dates, etc..) tenen el mateix
significat que l’explicat als manuals d’usuari per al tipus de contingut en
qüestió.
Així, un cop creada la traducció, ens apareixerà al canviar l’idioma del
portal.
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7.2. Gestió de les traduccions
Des del menú ‘Traduïr a’, també disposem de l’opció ‘gestiona les
traduccions’, que permet realitzar alguns canvis, com ara canviar
l’idioma del contingut, esborrar traduccions existents, etc.

Figura 47. Gestió de les traduccions

7.3. Lògica de traducció
En general, caldrà traduïr cadascuna de les pàgines i carpetes del portal
que es desitja que estiguin en un altre idioma. Això té especialment
importància en el cas de la part pública del portal, que és la més
susceptible d’ésser traduïda.
Per exemple, cadascuna de les carpetes del portal visibles públicament,
com ara les que apareixen a les pestanyes del banner de títol i que estan
sempre visibles, hauràn de ser traduïdes per tal que al canviar d’idioma
es tradueixin també automàticament.
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Manual
d’Administrador
General
Guia d’ús i d’utilització
del Portal

4
Universitat de Lleida
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ANNEX 4. MANUAL D’ADMINISTRADOR (MANAGER)
1. Introducció
Aquest manual d’administrador (Manager) és una extensió dels manuals
d’Usuari i d’Administrador d’Usuaris i Grups (PManager), ja que afegeix a les
accions funcions que aquests poden desenvolupar les tasques pròpies
d’administració i manteniment del portal.
Bàsicament, explicarem les opcions de configuració a les que es pot accedir,
tant des del tauler de control de Plone com des del ZMI (Zope Management
Interface) de Zope.
2. El tauler de control de Plone
Com a administradors del portal, tenim accés a l’interfície de configuració. Per
accedir-hi, anirem a la part INFERIOR/SUPERIOR de la pantalla, i clicarem a
sobre de l’accés ‘Configuració del lloc’.

Des d’aquí, podrem configurar completament el portal. Hi han algunes opcions
que no requereixen d’explicacions addicionals, així que només es comentaràn
les que realment mereixen alguna aclaració, degut a la seva importància.
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Aquestes són les següents (les opcions marcades en verd indiquen que també
es poden configurar des del ZMI):
- Calendari: el calendari ens mostra tant el dia actual com els events que
hi han per cada dia (passant el ratolí per sobre del dia). Des d’aquí,
podrem confgurar quin és el primer dia de la setmana, i en quin estat
s’han de trobar els events per a ser mostrats al calendari.

Això és molt útil ja que, per exemple, si hem creat una event però encara
no és segur i el tenim en l’estat esborrany intern, no ens interessarà que
es mostri al calendari fins que estigui definitivament publicat.
- Cerca: serveix per habilitar la cerca en viu (LiveSearch) i per especificar
quins continguts es mostraràn i cercaràn.
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- Correu: des d’aquí configurarem els paràmetres del servidor de correu,
necessaris per poder enviar missatges als usuaris o per enviar-los-hi la
contrassenya, si és que s’ha configurat així.

- Errors: mostra el registre d’errors, i referent a aquests, el nombre de
registres a conservar i els tipus d’errors ignorats.
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- Etiquetatge: permet seleccionar el format per defecte dels camps de
texte per als continguts acabats de crear, així com els tipus que es
desitja que tinguin un comportament wiki.

- Idioma: permet especificar les opcions referents a l’idioma.

- Interfície d'administració de Zope: accés directe al ZMI.
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- Lloc: especifica el títol del lloc, descripció, així com altres opcions
addicionals. Es recomana deixa-les tal i com es troben per defecte.

- Manteniment: permet aturar/reiniciar el servisor, aixi com comprimir
(pack) la base de dades.

Al comprimir s’esborra tot l’historial de canvis fets fins al moment
conservant només els darrers x díes especificats, i es redueix
considerablement el seu tamany. Així doncs, és recomanable comprimir
la BD abans de realitzar una còpia de seguretat.
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- Navegació: es controlen alguns aspectes com la generació automàtica
de pestanyes, el tipus de continguts mostrats, així com si s’ha de
realitzar algún filtre sobre el circuit de treball. Es recomana també
deixar-ho tal i com es trobi un cop en marxa el portal.

- Productes addicionals: mostra els productes instal.lats, i aquells
disponibles per a la seva instal.lació. També permet desinstal.lar els
productes instal.lats.
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- Regles de contingut: permet definir, modificar o suprimir regles de
contingut. Les regles realitzaran accions sobre el contingut
automàticament quan tinguin lloc determinats disparadors.

Un cop definides, podrem anar a una carpeta per assignar-les, utilitzant
l'element "regles" de les accions de menú.
- Seguretat: controla opcions relatives a la seguretat, com ara si
s’habilita o no l’autoregistre, si es permet als usuaris seleccionar la seva
contrassenya, etc. Un cop més, es recomana deixar les opcions tal i com
es trobaràn un cop en marxa el lloc.
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- Temes: des d’aquí, podrem canvia el tema per defecte en cas de
tenir-ne més d’un, així com altres opcions de visualització.

- Tipus: permet seleccionar el circuit de treball o workflow a utilitzar.

- Usuaris i grups: accés al tauler de control per a usuaris i grups, igual
que l’administrador d’usuaris i grups.
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- Visual editor: permet especificar les preferències per a l’editor visual
per defecte, Kupu.

3. Accés al ZMI de Zope
Per tal d’accedir al ZMI de Zope, des del mateix host, anirem a la direcció:
http://localhost:8080/manage
o bé des del controlador de Plone,

Clicant a sobre de ‘Zope Management Interface’, des de ‘Site Management’. Un
cop al ZMI de Zope, podrem realitzar les tasques que desitgem.
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4. Altres particularitats
4.1. SimpleGroupsManagement
Administració de grups
Com a administrador d’un o més grups, tindrem capacitat per a associar
o eliminar usuaris dels grups que administrem. Això vol dir, i és
important, que NO PODREM AFEGIR USUARIS. Només podrem treballar
amb els que ja estiguin donats d’alta dins del site.
Així, en cas que fós necessari assignar a un usuari a un dels grups
administrats i aquest no estés donat d’alta al portal, caldria contactar
primer a l’administrador d’usuaris i grups del portal per a que el dongui
d’alta. Un cop donat d’alta, ja es podria assignar o bé eliminar dels grups
administrats.
4.1.1. Accedint a l’interfície d’administració
Per tal d’accedir a l’interfície d’administració, clicarem a sobre del
nostre nom a la barra d’usuari, el qual ens durà al nostre
escriptori.
Un cop allí, clicarem a sobre de ‘Gestio de Grups`. Si no hi
aparegués l’accés directe, caldrà consultar l’administrador del
portal.

A sota de ‘Grups Disponibles’ hi hauràn els grups que
administrem. Així, per treballar amb els usuaris d’un grup,
clicarem a sobre del nom del grup.
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Ara, veurem el nom dels membres assignats al grup en qüestió,
sobre els que podrem realitzar les accions d’assignar o eliminarne membres.

4.1.2. Afegint un membre al grup
Per afegir un o més membres al grup, els seleccionarem de la
llista ‘Afegir membres’ i clicarem a sobre de ‘Afegir seleccionat’.

4.1.3. Eliminant un membre del grup
Per eliminar un o més membres del grup, els seleccionarem de la
llista ‘Membres del Grup’ i clicarem a sobre de ‘Eliminar
seleccionat’.
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Així mateix, per tal de realitzar les associacions i definir quins usuaris
poden administrar uns grups determinats, caldrà fer-ho des del ZMI.
Per tant, des del ZMI de Zope, anirem a:
portal_properties/simple_groups_management_properties
I des d’allí, omplirem el camp de la propietat sgm_data amb el següent
format:
nom_usuari | grup_que_ volem_que_administri
Així, com mostra la següent imatge d’exemple, com es desitjava atorgar
a l’usuari albert permisos per administrar els grups EIO, AM i CCIA,
s’han introduït a la propietat tres noves línies, cadascuna d’elles amb el
nom d’usuari i el nom de grup a associar.

És a dir, que per associar més d’un grup a administrar a un usuari no es
pot fer de cop en una sola línia, sinó que caldrà utilitzar-ne una per a
cada grup.
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4.2. Plone Properties
Per tal de poder utilitzar els scripts Python creats, ha estat necessari la
creació d’algunes propietats globals. Aquestes han estat les següents:
- required_base_usergroups:
AM,Member
CCIA,Member
DM,Member
EIO,Member
MA,Member
CRG,Member
MDCS,Member
SISD,Member
Àrees i Grups Recerca,Member

- required_base_users:
jconde,jconde,Josep Conde,jconde@matematica.udl.cat,Member,EIO
jgimbert,jgimbert,Joan Gimbert,joangim@matematica.udl.cat,Member,MA
jmmiret,jmmiret,Josep Maria Miret,miret@matematica.udl.cat,Member,MA
ccapdevila,ccapdevila,Carles Capdevila,ccm@matematica.udl.cat,Member,EIO
lmpla,lmpla,Lluís Miquel Pla,lmpla@matematica.udl.cat,Member,AM
mvalls,mvalls,Magda Valls,magda@matematica.udl.cat,Member,CCIA

- required_base_folders:
qui_som,Qui som?,,portal,external
on_som,Ón som?,,portal,external
docencia,Docència,,portal,external
doctorat,Doctorat,,docencia,external
pfc,PFC,,docencia,external
assignatures,Assignatures,,docencia,external
professorat,Professorat,,portal,external
links,Enllaços,,portal,external

- required_base_documents
- required_site_globals
Aquestes dues darreres propietats no es fan anar de moment, però
poden ser usades en un futur. De la mateixa manera, noves propietats
poden ser creades fàcilment en cas de ser necessàries.
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La manera de crear-les és la següent:
1) Al final de la pàgina, hi trobarem les caselles Name, Value i
Type per a crear una nova propietat.
2) Ficarem el nom de la propietat a Name, el seu valor inicial (si
s’escau) a Value i escolllirem el tipus.
En el nostre cas, totes les propietats són del tipus lines, que
permeten múltiples línies, ideals per poder ser tractades després
pel nostre script.
3) Finalment, clicarem a ‘Add’ i la propietat quedarà creada.

4.2. Circuit de publicació (Workflow) Intranet/Extranet modificat
Per tal d’adaptar millor aquest circuit de treball a les necessitats del
departament, s’ha optat per eliminar els estats i transicions associades a
la revisió dels items a publicar, ja que realment no és necessari.
Així, qualsevol usuari registrat podrà publicar el que desitgi, tot i que
només podrà fer-ho internament. La publicació externa queda reservada
als administradors de grup i a l’administrador general del site.
Així, estats disponibles són els següents:
Esborrany intern: Els nous ítems afegits són visibles per a tots els
usuaris autenticats. Els visitants anònims no hi tindràn accés.

ESBORRANY INTERN
PRIVAT
FES PRIVAT

ESBORRANY
INTERN

PUBLICA
INTERNAMENT

PUBLICA
EXTERNAMENT
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Privat: Estat inicial; als nous items afegits se’ls hi assigna
automàticament l’estat “Privat”. Un ítem privat només pot ser vist i editat
pels seu propietari o per un administrador.

PRIVAT

PRIVAT

MOSTRA
INTERNAMENT

ESBORRANY
INTERN

Publicat internament: Els items en aquest estat son accessibles per a
tots els usuaris autenticats. Un cop en aquest estat ja no poden ser
editats pels seus propietaris o per revisors, només per administradors. A
més a més, els items publicats internament es mostren en llocs
prominents del site web.

PUBLICAT INTERNAMENT
ESBORRANY
INTERN

RETIRA

PUBLICAT
INTERNAMENT

PUBLICA
EXTERNAMENT
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Visible externament: Els items en aquest estat estan disponibles per a
tots els visitants del site web i poden presentar-se amb especial èmfasi.
També poden ser editats només pels administradors.

VISIBLE EXTERNAMENT

VISIBLE
EXTERNAMENT

RETIRA

ESBORRANY
INTERN

NOTA: Els canvis d’estats en color vermell indiquen que només poden
ser realitzats pel pseudo-administrador del site o bé per l’administrador
principal, excepte a les àrees personals d’usuari o de grup per part dels
seus membres.
La figura següent mostra el diagrama d’estats del circuit de treball un
cop modificat,

Privat

Fes
Privat
Mostra
internament
Esborrany
intern

Publica
internament
Publicat
Internament

Retira

Retira

Publica
Externament

Publica
Externament
Visible
Externament

NOTA: Els canvis d’estat marcats en verd són els permesos als usuaris,
mentre que els marcats en vermell estan restringits a l’administrador
d’usuaris i grups, i a l’administrador general del site, excepte a les àrees
personals d’usuari o de grup per part dels seus membres.
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Els respectius canvis d’estat són com segueix:
Fer privat: Transició de l’estat “Esborrany públic” a l’estat “Privat”. El
propietari manté un item fora de la vista publica per poder seguir
treballant en ell, per exemple.
Mostrar internament: Transició de l’estat “Privat” a l’estat “Esborrany
intern”. En aquest pas, el propietari fa l’item accessible a tots els usuaris
autenticats.
Publicar internament: Transició cap a l’estat “Publicat internament”.
L’usuari publica l’item i el fa accessible als usuaris autenticats a llocs
prominents del site web. La següent figura mostra el menú per al canvi
d’estat:

Publicar externament: Transició cap a l’estat “Visible externament”.
L’administrador o pseudo-manager fa l’item accessible també pels
usuaris anònims del site web.
Retirar: Transició de l’estat “Publicat internament” o de l’estat “Publicat
externament” a l’estat “Esborrany públic”.

4.3. Creació del rol ‘PManager’
Un dels requeriments pel site era descarregar de tasques
administratives a l’administrador general del site. Aquest, s’encarregaria
de les tasques de manteniment, aspecte visual del site, etc.
Així, la tasca de realitzar modificacions en els grups d’usuaris així com
l’alta, modificació i baixa dels mateixos quedaría reservada a cadascun
dels pseudo-managers dels diferents grups. Per tant, calia crear una
figura amb rols administratius, però limitats a la gestió de grups i
usuaris.
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Axí, s’ha creat un nou rol pel site (dins de /site, pestanya security),
anomenat “PManager”, al que se li han assignat sobre el site els
mateixos permisos que el Manager, excepte:
- Manage Portal
A més, per tal de mostrar correctament al portlet de navegació l’apartat
de “Usuaris i Grups” al Pmanager, ha calgut modificar els permisos. Així,
ha calgut anar a portal_controlpanel del site i modificar el permisos per
UsersGroups,
de: Manage portal a: Manage groups
D’aquesta manera, serà suficient per a que un usuari amb el nou rol
“Pmanager” pugui visualitzar la configuració d’usuaris i grups, al tenir el
permís “Manage Groups”. Tenir el permís “Manage Portal” donaria accés
a la configuració de tot el site, cosa que no volem pel PManager.
Finalment, per a que un manager de grup pugui afegir categories als
diferents tipus de contingut, li assignarem el rol ‘Revisor’, del qual
haurem eliminat el permís ‘Review portal content’ (necessari per evitar
que es pugui publicar externament).
A més, pel que fa al workflow, ha calgut assignar els permisos
corresponents al nou rol PManager per cadasún dels estats del mateix.
Així, primerament, ha calgut anar a portal_workflow, i seguidament a la
pestanya ‘Contents’.
Des d’allí hem clicat a sobre del nom del workflow
(Modified_intranet_workflow), i seguidament hem clicat a sobre de la
pestanya ‘States’.
Finalment, per cadascún dels estats disponibles (external, internal,
internally_published i private), hem clicat a sobre del seu nom i
seguidament damunt la pestanya ‘Permissions’, per tal d’assignar els
permisos corresponents.
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L’assignació per al nou rol PManager ha sigut com segueix:

Access
contents
information

ESTAT

External

PERMÍS
Change
Modify
portal
portal
events
content

View

X

Internal

X

X

Internally_published

X

X

Private

X

X

Taula 2. Assignació de permisos per al nou rol creat: PManager

4.4. Portal Actions creades
- Acció per permetre als usuaris anar directament al seu espai personal:
Title: El meu espai
Id: myArea
URL (Expression): python:portal.portal_membership.getHomeUrl()
Condition (Expression): python:member
Permission: List portal members
Category: user
Visible: Activat

- Acció per permetre a l’administrador d’usuaris i grups anar
directament a la gestió d’usuaris:
Title: Gestio Usuaris
Id: gestioUsuaris
URL (Expression): string:${portal_url}/prefs_users_overview?came_from_prefs=1
Condition (Expression): python:portal.portal_membership.getAuthenticatedMember().has_role
('PManager')==1
Permission: Manage users
Category: user
Visible: Activat
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- Acció per permetre a l’administrador d’usuaris i grups anar
directament a la gestió de grups:
Title: Gestio Grups
Id: gestioGrups
URL (Expression): string:${portal_url}/prefs_groups_overview?came_from_prefs=1
Condition (Expression): python:portal.portal_membership.getAuthenticatedMember().has_role
('PManager')==1
Permission: Manage Groups
Category: user
Visible: Activat

4.5. Scripts Python
Per a provar la potència i la practicitat de l’scripting en Python, s’ha
creat un script que ens generava automàticament els següents objectes:
- Inicialització d’algunes propietats globals del lloc (correu,
idioma, lloc i descripció del site, etc.)
- Eliminació dels possibles grups d’usuaris ja existents per evitar
incoherències.
- Eliminació dels possibles usuaris ja existents per evitar
incoherències.
- Eliminació de les possibles carpetes físiques base ja existents
per evitar incoherències.
- Activació del flag per crear workspaces de grup.
- Creació dels grups d’usuaris.
- Activació del flag per crear workspaces d’usuari.
- Creació dels usuaris.
- Associació dels usuaris als grups.
- Creació de les carpetes base físiques necessàries, passant-les
automàticament a l’estat ‘Publicat externament’.
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- Creació dels documents base físics necessaris, passant-los
automàticament a l’estat ‘Publicat externament’.

Per tal de poder-lo executar, es va crear a l’arrel del site Plone, des del
ZMI, un script Python anomenat initializeSite.
Aquest script conté tot el codi que podem veure a continuació, i ha servit
tant durant el període de prova (facilitant les tasques de creació i
eliminació de usuaris, grups, carpetes i documents) com per inicialitzar
finalment el site.
Des del ZMI, tenint el codi en pantalla, simplement clicant a la pestanya
‘Test’ ens executarà l’script i podrem el resultat o log de l’execució en
pantalla.
Per descomptat, aquest script es podria dividir en sub-scripts,
encarregat cadascún d’ell de dur a terme una tasca especifica (eliminar
usuaris, afegir usuaris, etc.). També seria possible que aquest script fós
cridat per d’altres scripts per inicialitzar el site automàticament un cop
creat, sense haver d’anar a la pestanya ‘Test’.
A continuació, es presenta l’script utilitzat:

#
print "SCRIPT D'INICIALITZACIÓ DEL SITE PLONE"
print "--------------------------------------"
print "--------------------------------------" + "\n"
#
# Aquest script inicialitza el site Plone, automatitzant
# tasques com la creació de usuaris i grups d'usuaris,
# carpetes base, documents, compartició de carpetes i
# assignació de permisos, etc...
#
# Aquestes dades estaran emmagatzemades en diferents propietats
# al site, depenent del seu tipus (grups, usuaris, carpetes, etc...).
# (Si es desitja importar les dades des d'un fitxer .csv,
# caldrà fer els canvis adients).
#
# El format de les dades de les diferents propietats amb les que
# es treballarà serà el següent:
#
# PROPIETAT #1: Grups d'Usuaris (línies, cadascuna d'elles amb les propietats separades per comes,
#
o punt i coma si és una propietat múltiple).
#
El format de la línia ha de ser el següent:
#
-- id_grup, titol_grup, descripcio_grup, email, rol#1;...rol#n --

# PROPIETAT #2: Usuaris (línies, cadascuna d'elles amb les propietats separades per comes,
#
o punt i coma si és una propietat múltiple).
#
El format de la línia ha de ser el següent:
#
-- id_usuari, password, nom_complet, email, rol#1;...rol#n,grup_associat#1;...grup_associat#n --
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# PROPIETAT #3: Carpetes físiques a crear (línies, cadascuna d'elles amb les propietats separades per
comes,
#
o punt i coma si és una propietat múltiple).
#
El format de la línia ha de ser el següent:
#
-- id_carpeta, titol_carpeta, desc_carpeta, carpeta_arrel, ...,estat_final --

# PROPIETAT #4: Documents (pàgines, etc.) físics a crear (línies, cadascuna d'elles amb les propietats
separades per comes,
#
o punt i coma si és una propietat múltiple).
#
El format de la línia ha de ser el següent:
#
-- id_document, titol_document, desc_document, texte_document, carpeta_arrel, ...,estat_final -#
# CREEM LES REFERENCIES NECESSARIES ALS OBJECTES DEL SITE
# ------------------------------------------------------pr = context.portal_registration
pg = context.portal_groups
pm = context.portal_membership
prm = context.acl_users.portal_role_manager
pum = context.acl_users.source_users
urltool = context.portal_url
catalogtool = context.portal_catalog
portal = urltool.getPortalObject()
mail = context.MailHost
language = context.portal_languages
props = context.portal_properties
print "0.TRACTAMENT PER INICIALITZAR ALGUNES PROPIETATS GLOBALS DEL SITE"
print "-----------------------------------------------------------------"
#props.simple_groups_management_properties.sgm_data=('jconde|EIO','jgimbert|EIO','ccapdevila|EIO','ccap
devila|AM')
#print props.simple_groups_management_properties.sgm_data
#return printed
index = 1
for item in context.portal_properties.required_site_globals:
string = item.split(',')
if index == 1:
# CONFIGURACIÓ DEL CORREU
# ----------------------mail.manage_makeChanges(string[0],string[1],string[2],string[3],string[4],string[5])
print
"Configurat
el
Correu:
%s,
%s,
%s,
%s,
%s,
(string[0],string[1],string[2],string[3],string[4],string[5]) + "\n"
elif index == 2:
# CONFIGURACIÓ DE L'IDIOMA
# -----------------------langDefault = string[0]
langTemp=language.getDefaultLanguage()
print "Llenguatge inicial: %s" % (langTemp)
if langTemp != langDefault:
language.setDefaultLanguage(langDefault)
print "Llenguage canviat a: %s" % (langDefault)
else:
print "El llenguatge ja és: %s. Per tant, no cal canviar-lo." % (langDefault)
langTemp=language.getDefaultLanguage()
print "Llenguatge final: %s" % (langTemp)
elif index == 3:
# CONFIGURACIÓ DEL NOM I DESCRIPCIO DEL SITE
# -----------------------------------------context.portal_properties.title = string[0]
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context.portal_properties.description = string[1]
context.portal_properties.email_from_address = string[2]
context.portal_properties.email_from_name = string[3]
elif index == 4:
pass
elif index == 5:
pass
elif index == 6:
pass
elif index == 7:
pass
elif index == 8:
pass
elif index == 9:
pass
elif index == 10:
pass
elif index == 11:
pass
index+= 1

print "1.TRACTAMENT PER A ELIMINAR ELS GRUPS D'USUARIS JA CREATS (SI EXISTEIXEN)"
print "-------------------------------------------------------------------------"
for item in context.portal_properties.required_base_usergroups:
string = item.split(',')
groupName = string[0]
#roles = string[1]
#print "AT NOM_GRUP = %s, ROLS = %s" % (groupName,roles)
#roles = roles.split(';')
#print "DT NOM_GRUP = %s, ROLS = %s" % (groupName,roles)
try:
print "Anem a eliminar el Grup %s" % (groupName)
if pg.getGroupById(groupName):
print "Detectat el grup %s, anem a eliminar-lo" % (groupName)
pg.removeGroup(groupName)
print "Eliminat el grup %s" % (groupName) + "\n"
else:
print "No s'ha detectat el grup %s, no cal eliminar-lo" % (groupName) + "\n"
except ValueError, msg:
print "Skipped %s, reason: %s" % (groupName, msg)

print "2.TRACTAMENT PER A ELIMINAR ELS USUARIS JA CREATS (SI EXISTEIXEN)"
print "-----------------------------------------------------------------"
for item in context.portal_properties.required_base_users:
string = item.split(',')
userName = string[0]
#password = string[1]
#fullName = string[2]
#email = string[3]
#roles = string[4]
#groups = string[5]
#print "AT USERNAME = %s, PASSWORD = %s, FULLNAME = %s, EMAIL = %s, ROLES = %s, GROUPS = %s"
% (userName,password,fullName,email,roles,groups)
#roles = roles.split(';')
#groups = groups.split(';')
#print "DT USERNAME = %s, PASSWORD = %s, FULLNAME = %s, EMAIL = %s, ROLES = %s, GROUPS = %s"
% (userName,password,fullName,email,roles,groups)
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try:
print "Anem a eliminar l'Usuari %s" % (userName)
if pm.getMemberById(userName):
print "Detectat l'Usuari %s, anem a eliminar-lo" % (userName)
#lasp = prm.listAssignedPrincipals('PManager')
#print "LASP = %s" % (lasp)
pm.deleteMembers(userName)
#Fins saber com llistar tots els usuaris o rols,
#ho fem un per un...
#----------------------------------------------prm.removeRoleFromPrincipal('Manager',userName)
prm.removeRoleFromPrincipal('PManager',userName)
prm.removeRoleFromPrincipal('Reviewer',userName)
prm.removeRoleFromPrincipal('Reader',userName)
prm.removeRoleFromPrincipal('Member',userName)
prm.removeRoleFromPrincipal('Editor',userName)
prm.removeRoleFromPrincipal('Contributor',userName)
print "Eliminat l'Usuari %s" % (userName) + "\n"
else:
print "No s'ha detectat l'usuari %s, no cal eliminar-lo" % (userName) + "\n"
except ValueError, msg:
print "Skipped %s, reason: %s" % (tokens, msg)

print "3.TRACTAMENT PER A ELIMINAR LES CARPETES BASE FISIQUES JA CREADES (SI EXISTEIXEN)"
print " ---------------------------------------------------------------------------------"
for item in context.portal_properties.required_base_folders:
string = item.split(',')
idFolder = string[0]
folderName = string[1]
#folderDesc = string[2]
rootFolder = string[3]
#finalState = string[4]
try:
if rootFolder == 'portal':
if not portal.checkIdAvailable(idFolder):
portal.manage_delObjects(idFolder)
print "Eliminada la carpeta %s, i totes les seves subcarpetes" % (folderName) + "\n"
# Re-indexa tots els objectes que troba.
# -------------------------------------catalogtool.refreshCatalog()
else:
print "La carpeta %s no existeix. Per tant, no cal eliminar-la." % (folderName) + "\n"
except ValueError, msg:
print "Skipped %s, reason: %s" % (folderName, msg)
print "4.TRACTAMENT PER A CREAR ELS GRUPS D'USUARIS DE NOU"
print " ---------------------------------------------------"
print "4A. CONTROL DEL FLAG DE CREACIÓ DEL WORKSPACE DE GRUP"
print "-----------------------------------------------------"
if not pg.getGroupWorkspacesCreationFlag():
pg.toggleGroupWorkspacesCreation()
print "FLAG de GRUP canviat a %s" % (pg.getGroupWorkspacesCreationFlag())
else:
print "El FLAG de GRUP ja està ficat a %s, i no cal canviar-lo" % (pg.getGroupWorkspacesCreationFlag())
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for item in context.portal_properties.required_base_usergroups:
string = item.split(',')
groupName = string[0]
if groupName == 'Àrees i Grups Recerca':
pg.setGroupWorkspacesFolder('groups',groupName)
print
"ID
GRUPS
=
%s,
Titol
GRUPS
(pg.getGroupWorkspacesFolderId(),pg.getGroupWorkspacesFolderTitle())
#fld = portal.invokeFactory("Folder", 'groups')
fldr = getattr(portal, 'groups')
pFolder = fldr

=

%s"

%

review_state = fldr.portal_workflow.getInfoFor(pFolder, "review_state", "")
if review_state != "internally_published":
fldr.portal_workflow.doActionFor(pFolder, "publish_internally", comment="")
review_state = fldr.portal_workflow.getInfoFor(pFolder, "review_state", "")
print "Canviat l'estat del Workspace: %s. L'estat final és: %s" % (groupName,review_state)
continue
roles = string[1]
print "AT NOM_GRUP = %s, ROLS = %s" % (groupName,roles)
roles = roles.split(';')
print "DT NOM_GRUP = %s, ROLS = %s" % (groupName,roles)
try:
print "Anem a crear el Grup %s" % (groupName)
pg.addGroup(groupName,roles)
print "Creat el Grup %s" % (groupName) + "\n"
except ValueError, msg:
print "Skipped %s, reason: %s" % (groupName, msg)

print "5.TRACTAMENT PER A CREAR ELS USUARIS DE NOU I ENLLAÇAR-LOS ALS GRUPS"
print "--------------------------------------------------------------------"
print "5A. CONTROL DEL FLAG DE CREACIÓ DEL WORKSPACE D'USUARIS"
print "-------------------------------------------------------"
if not pm.getMemberareaCreationFlag():
pm.setMemberareaCreationFlag()
print "FLAG d'USUARI canviat a %s" % (pm.getMemberareaCreationFlag())
else:
print "El FLAG d'USUARI ja està ficat a %s, i no cal canviar-lo" % (pm.getMemberareaCreationFlag())

for item in context.portal_properties.required_base_users:
string = item.split(',')
userName = string[0]
password = string[1]
fullName = string[2]
email = string[3]
roles = string[4]
groups = string[5]
print "AS USERNAME = %s, PASSWORD = %s, FULLNAME = %s, EMAIL = %s, ROLES = %s, GROUPS = %s"
% (userName,password,fullName,email,roles,groups)
roles = roles.split(';')
groups = groups.split(';')
print "DS USERNAME = %s, PASSWORD = %s, FULLNAME = %s, EMAIL = %s, ROLES = %s, GROUPS = %s"
% (userName,password,fullName,email,roles,groups)
try:
pass
print "Anem a crear l'Usuari %s" % (userName)
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pr.addMember(id = userName, password = password, roles = roles, properties = { 'fullname': fullName,
'username': userName, 'email': email, } )
print "Creat l'usuari %s" % (userName)
for group in groups:
print "Anem a linkar l'Usuari %s al Grup %s" % (userName, group)
groupID = pg.getGroupById(group)
groupID.addMember(userName)
print "Linkat l'Usuari %s al Grup %s" % (userName, group) + "\n"
except ValueError, msg:
print "Skipped %s, reason: %s" % (email, msg)

print "6.TRACTAMENT PER A CREAR LES CARPETES BASE FISIQUES NECESSARIES"
print "---------------------------------------------------------------"
for item in context.portal_properties.required_base_folders:
string = item.split(',')
idFolder = string[0]
folderName = string[1]
folderDesc = string[2]
rootFolder = string[3]
finalState = string[4]
try:
if rootFolder == 'portal':
fld = portal.invokeFactory("Folder", idFolder)
folder = getattr(portal, idFolder)
folder.setTitle(folderName)
folder.setDescription(folderDesc)
pubFolder = folder
else:
folder = getattr(folder,rootFolder)
folder.invokeFactory('Folder', idFolder)
folder2 = getattr(folder, idFolder)
folder2.setTitle(folderName)
folder2.setDescription(folderDesc)
pubFolder = folder2
# Com l'estat inicial serà 'internal', per publicar la carpeta externament
# cal passar-la primer a l'estat 'publish_internally', per fer-la pública internament.
# -----------------------------------------------------------------------------------folder.portal_workflow.doActionFor(pubFolder, "publish_internally", comment="")
folder.portal_workflow.doActionFor(pubFolder, "publish_externally", comment="")
review_state = folder.portal_workflow.getInfoFor(pubFolder, "review_state", "")
print "Creada la carpeta: %s. L'estat final és: %s" % (idFolder,review_state)
# Re-indexa tots els objectes que troba.
# -------------------------------------catalogtool.refreshCatalog()
except ValueError, msg:
print "Skipped %s, reason: %s" % (folderName, msg)
#print "7.TRACTAMENT PER A CREAR ELS DOCUMENTS BASE FISICS NECESSARIS"
#print "-------------------------------------------------------------"
#
#for item in context.portal_properties.required_base_documents:
#
# string = item.split(',')
#
# idDocument = string[0]
# documentName = string[1]
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documentDesc = string[2]
rootFolder = string[3]
finalState = string[4]
try:
if rootFolder == 'portal':
doc = portal.invokeFactory('Document', idDocument)
document = getattr(portal, idDocument)
#document.setTitle(documentName)
#document.setDescription(documentDesc)
document.editMetadata(title=documentName, description=documentDesc, subject='')
document.edit(text_format='html', text='<b>Cal importar-ho desde fitxer!!</b>')
pubDocument = document
else:
document = getattr(folder,rootFolder)
document.invokeFactory('Document', idDocument)
document2 = getattr(folder, idDocument)
#document2.setTitle(documentName)
#document2.setDescription(documentDesc)
document2.editMetadata(title=documentName, description=documentDesc, subject='')
document2.edit(text_format='html', text='<b>Cal importar-ho desde fitxer!!</b>')
pubDocument = document2
# Com l'estat inicial serà 'internal', per publicar la carpeta externament
# cal passar-la primer a l'estat 'publish_internally', per fer-la pública internament.
# -----------------------------------------------------------------------------------document.portal_workflow.doActionFor(pubDocument, "publish_internally", comment="")
document.portal_workflow.doActionFor(pubDocument, "publish_externally", comment="")
review_state = document.portal_workflow.getInfoFor(pubDocument, "review_state", "")
print "Creat el document: %s. L'estat final és: %s" % (idDocument,review_state)
# Re-indexa tots els objectes que troba.
# -------------------------------------catalogtool.refreshCatalog()
except ValueError, msg:
print "Skipped %s, reason: %s" % (folderName, msg)

return printed

4.6. Exportar i recuperar l’instal.lació d’un site
Tant important com tenir clar el procès d’instal.lació del CMF i del CMS
és saber com exportar l’instal.lació un cop en marxa (i com realitzar-ne
còpies de seguretat), i com recuperar la mateixa (important la còpia de
seguretat).
Tant Zope com Plone són productes ja bastant madurs i estables, però és
una bona pràctica el realitzar còpies periòdicament pel que pugui passar.
4.6.1 Exportació i backup d’un site Plone
Per tal d’exportar un site, o només alguna part d’ell, només
caldrà, des del ZMI de Zope, seleccionar el nom del site a
exportar.
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Un cop seleccionat el nom del site a exportar, clicarem a sobre
d’un dels botons que trobarem a la part inferior del ZMI,
anomenat Import/Export.
Llavors, només caldrà donar un nom a l’arxiu (el millor es deixar
el proposat per defecte) i escollir desar l’arxiu al servidor. Es
recomana no emprar el format XML per desar-ho, ja que està en
desús des de fa algún temps per Plone i dona alguns problemes.
El millor format per a exportar sites Plone és el .zexp, utilitzat per
defecte. Un cop exportat, se’ns mostrarà un missatge confirmant
l’operació.
Cal tenir en compte, i això és important, que tots aquells camps
que representin identificadors (com ara Ids de posibles accions
creades, nom del site, etc...), no han de contenir caracters
especials o accents, ja que del contrari no es podrà completar
l’acció d’exportar, ja que ens donarà un error de decodificació.
El mateix passa si s’intenta crear un snapshot del site, és a dir, és
com fer una fotografía per tal de capturar la configuració exacta
del site en un moment donat en el temps: si algún camp
identificador conté algún caràcter no permès, no serà possible
realitzar l’snapshot.
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4.6.1.1. Exportació del site o d’una part del mateix
Si es desitja exportar tot el site (configuració, usuaris, grups,
estructura...en definitiva, una còpia exacta de la BD), anirem a la
pàgina on es trobi el site, al ZMI, i desprès d’haver seleccionat el
nom del site clicarem a:
Import/Export

Seguidament, se’ns carregarà la pàgina des de la que es realitza
l’importació/exportaciò, i des d’allí caldrà clicar a Export
(qualsevol de les dues opcions que se’ns presentaràn, Download
to local machine o Save to file on Server són vàlides).
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Si tot ha anat bé, apareixerà un missatge a la part superior de la
pantalla indicant que l’operació s’ha realitzat corretament i el lloc
on s’ha desat l’arxiu .zexp.

Pel contrari, si es desitja executar de nou passos individuals del
procès de configuració del site per tal d’agafar els canvis des que
el site va ser creat, caldrà anar a portal_setup, pestanya Export.
Un cop allí, caldrà seleccionar el perfil des del que es desitja
importar la configuració (prèviament, caldrà haver creat un
snapshot del site, pas que s’explicarà en el següent apartat),
seleccionar els passos a importar, i clicar a Import selected steps
o Import all steps, depenent de la selecció. Si tot va bé, com al cas
anterior, se’ns mostrarà un missatge a la part superior de la
pantalla.
NOTA: És important tenir en compte des de la versió que s’estan
exportant les dades, ja que el recomanable és importar-ho sobre
la mateixa versió dels aplicatius, per evitar problemes de
compatibilitat.
Al mateix temps, al exportar el site, s’estarà exportant la BD
empaquetada (packed), per tal de reduïr el seu tamany. D’aquesta
manera, els undos no es desaràn, la qual cosa té sentit si pensem
que estem exportant una configuracó donada en un moment
donat, i no ens interessa el que s’hagi pogut fer abans.
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4.6.1.2. Snapshot del site
Realitzar un snapshot és com realitzar una fotografia (capturar, en
definitiva) la configuració del site en un moment determinat en el
temps.
Per tal de poder realitzar snaphots del site, cal anar al ZMI, i des
d’allí:
Portal_setup Æ pestanya ‘Snapshots’

Així, havent desat snapshots, podrem realitzar les següents
accions:
1) Comparar dos snapshots per verificar els canvis i
diferències de l’un a l’altre (pestanya ‘Comparison’).
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2) Importar les configuracions desitjades des d’un snapshot
donat (pestanya ‘Import’).

4.6.1.3. Backups automàtics
Per tal de poder realitzar backups automàtics del site, tant
normals com incrementals, es pot utilitzar, des d’un script Python,
les funcions incloses en l’arxiu repozo.py, que es troba en:
\Plone\zope2\lib\python\ZODB\scripts\repozo.py

4.6.2 Recuperació (ó Importació) d’un site Plone
Pel que fa a la recuperació d’un site Plone, cal contemplar dos casos
base:
- Només es vol recuperar el site de Plone en concret (perquè hi ha
hagut una fallada en el site i no és posible la seva posada en
marxa, o s’ha esborrat algún arxiu, etc.)
- Cal recuperar tot (Zope i Plone) a causa d’una fallada general,
algún arxiu esborrat, etc.
A continuació s’analitzaràn tots dos casos.
NOTA: És important tenir en compte des de la versió que s’estan
important les dades, ja que el recomanable és importar-ho sobre la
mateixa versió dels aplicatius, per evitar problemes de compatibilitat.
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A més, tots els complements o productes que puguin ser necessaris han
d’instal.larse, preferentment, prèviament a l’importació del site per tal
d’evitar problemes. Això es pot aconseguir, tant:
- Instal.lant els productes necessaris, un a un.
- Copiant la carpeta Productes de l’anterior instal.lació a la nova,
per la qual cosa haurà calgut fer-ne prèviament una còpia de
seguretat.

4.6.2.1. Recuperació del site Plone
Si només es desitja recuperar un site Plone, voldrà dir que ja
tenim tant Zope com Plone instal.lats. Així, per tal de recuperar el
site seguirem els següents passos:
i) Ens situarem a la plana arrel del ZMI (o dins de la carpeta amb
el mount point, si és que hem situat el site en un punt de muntage
específic, com és el nostre cas.
ii) Ens assegurarem que dins de la carpeta import hi hagi l’arxiu
.zexp a importar.
iii) Clicarem al botó Import/Export situat a la part inferior del ZMI.
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iv) Seleccionarem l'’arxiu .zexp a importar.

v) Finalment, clicarem a Import. Si tot ha anat bé se’ns mostrarà
un missatge i el site quedarà importat.

Si, pel contrari, no s'ha exportat el site, però s'ha desat la carpeta
amb els arxius de base de dades .fs, es podrà seguir el següent
procediment:
i) Crearem un nou site Plone, amb el mateix nom que el desat i
dins del mateix punt de muntatge, si s’escau (com és el nostre
cas).
ii) Un cop creat el site, s’hauràn creats els arxius .fs dins de la
carpeta corresponent. Tot seguit, aturarem l’instància de Zope.
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iii) Substituïrem, desant prèviament els arxius a substituir com a
backup, els arxius creats de base de dades .fs pels desats de
l’instal.lació original de Plone.
iv) Reiniciem el servei Zope. Si accedim a la pàgina principal del
site, veurem que tota linformació original hi és present.
De tota manera, si accedim al ZMI, i cliquem al nom del site per
accedir a la seva pàgina de configuració, accedint a
portal_migration veurem que si la versió amb la que es va crear la
base de dades importada no és igual a la versió actual de Plone,
se’ns mostrarà un avís de que cal actualitzar Plone.
És per evitar aquest tipus d’inconsistències que es recomana
importar sobre la mateixa versió amb que es va desar, i després
fer les actualitzacions que puguin ser necessàries.

4.6.2.2. Recuperació de tot el sistema
Primerament, caldrà realitzar l’instal.lació de Plone emprant, en
el nostre cas, l’instal.lador unficat, tal i com s’ha explicat a
l’apartat 6.1.2.
A continuació, caldrà realitzar la recuperació del site seguint el
procediment esmentat en l’apartat anterior, 7.2.1.

4.7. Treballant amb les traduccions: LinguaPlone
Per facilitar la tasca del canvi d’idioma de l’interfície (quan aquesta
estigui totalment traduïda) per part de l’usuari, i la traducció del
contingut per part de l’administrador, s’emprarà el producte
LinguaPlone, en la seva versió 2.1.1.
Al igual que amb Plone, s’ha descartat l’ús de la darrera versió
Products.LinguaPlone-3.0a1, al tractar-se d’una versió Alpha.
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De tota manera, es detallarà el procès d’actualització, molt senzill.

Per tal d’instal.lar LinguaPlone, s’ha seguit el procediment tradicional,
comentat a l’apartat 3.3.1.1.
Un cop instal.lat, cal realitzar alguns ajustaments des del ZMI per tal de
poder començar a utilitzar el producte. Concretament, caldrà anar a:
nom_site (carpeta) Æ portal_languages
Un cop allí,
i) Seleccionarem els llenguatges a utilitzar.
ii) Marcarem ‘Display flags for language selection’, en cas que volguem
mostrar la bandera del llenguatge en comptes del seu nom.
Malauradament, la bandera catalana no es troba entre les incloses per
Plone, i en comptes d’ella es mostra simplement el nom.
iii) Seleccionarem, almenys:
- Negotiation scheme: ‘Use cookie for manual override’ (si volem
seleccionar el llenguatge manualment) o bé ‘Use browser language
request negotiation’, si volem que el llenguatge es seleccioni
automàticament depenent del llenguatge del navegador.
- Content Control Settings: ‘Allow content language fallback’, mostrarà
sempre un llenguatge per defecte (en el nostre cas, el Català), si no es
troba present una traducció al llenguatge seleccionat.

Pàg. 221

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

Per la seva part, ‘Create content initially as neutral language’ crearà el
contingut que afegim com a llenguatge neutre, independentment del
seleccionat en aquell moment. Llavors, caldrà crear-ne les
corresponents traduccions per cadascún dels llenguatges.
NOTA: Amb fallback activat, si no troba cap traducció per a la pàgina,
mostrarà la darrera visualitzada.
L’idea principal, però, és utilitzar LinguaPlone per a permetre a l’usuari
canviar rapidament de llenguatge.
4.7.1. Creació d’una traducció per a un ítem
Per tal de poder crear una traducció per a un ítem, primerament cal que
tinguem més d’un llenguatge disponible, especificant tal i com s’ha
mencionat anteriorment els llenguatges a utilitzar.
Tal i com estarà configurat el portal, tots els nous ítems es crearàn amb
el llenguatge per defecte, el Català.
Així, per cada nou document, des del menú ‘Tradueix al’, podrem crear
les traduccions als idiomes addicionals entre els que tinguem
disponibles.
Si tenim més d’un llenguatge disponible, ens apareixeràn a sota de la
barra d’usuari.

Així, només caldrà que anem allí on es trobi la pàgina a traduïr, i que
seleccionem l’idioma al qual volem traduïr (en l’exemple de sota, a
l’anglès), des del menú ‘Traduïr a’,
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Un cop haguem seleccionat l’idioma, se’ns presentarà la pantalla de
traducció,

Des d’aquí, haurem fer exactament com si estiguéssim creant el
document de nom, introduïnt el títol, descripció i cos del document, però
aquest cop en el nou idioma. La part esquerra de la pantalla ens
mostrarà en tot moment el document original per a servir-nos com a
referència, mentre que a la part dreta hi trobarem la traducció que
estem creant.
La resta de pestanyes (categorització, dates, etc..) tenen el mateix
significat que l’explicat als manuals d’usuari per al tipus de contingut en
qüestió.
Així, un cop creada la traducció, ens apareixerà al canviar l’idioma del
portal.

Pàg. 223

Implantació Gestor de Continguts web Plone basat en la plataforma Zope

4.7.2. Gestió de les traduccions
Des del menú ‘Traduïr a’, també disposem de l’opció ‘gestiona les
traduccions’, que permet realitzar alguns canvis, com ara canviar
l’idioma del contingut, esborrar traduccions existents, etc.

4.7.3. Lògica de traducció
En general, caldrà traduïr cadascuna de les pàgines i carpetes del portal
que es desitja que estiguin en un altre idioma. Això té especialment
importància en el cas de la part pública del portal, que és la més
susceptible d’ésser traduïda.
Per exemple, cadascuna de les carpetes del portal visibles públicament,
com ara les que apareixen a les pestanyes del banner de títol i que estan
sempre visibles, hauràn de ser traduïdes per tal que al canviar d’idioma
es tradueixin també automàticament.
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4.7.4. Procés d’actualització a Products.LinguaPlone-3.0a1
En cas de voler actualitzar a la versió més nova de Plone (actualment,
encara versió Alpha), cal seguir els següents passos:
1. Substituir els arxius pels nous
2. Reiniciar Zope
3. Anar a: portal_setup -> pestanya ‘upgrades’
4. Seleccionar LinguaPlone i comprovar
5. Clicar a ‘Upgrade’.
6. Reiniciar Zope
7. Desinstalar LinguaPlone
8. Instal.lar LinguaPlone de nou
D’aquesta manera, el producte haurà estat correctament
actualitzat a aquesta darrera versió.
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