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1. SARRERA
Azken  urteotan  Internet  bihurtu  da  edozein  eduki  publikatzeko  kanal  zuzen  eta 
ahaltsuena. Modulu honetan sistemaren barnetik apur bat urrunduko gara altura hartuz, 
eta bi zatitan banatuko dugu jarduna:

• Eduki digitalak publikatzeko oinarrizko kontzeptuen ezagutza.

Webguneen sistema edo WWW asmatu zenean, helburua eduki guztia modu bateratu eta 
berrerabiltzeko  moduan ezartzea izan zen.  Horixe  da beraz,  Internet  gaur  ezagutzen 
dugunaren ezaugarrietako bat. Hori bermatzeko oinarrizko teoria batzuk ezarri eta erabili 
dira  ordudanik,  batez  ere  HTML  eta  HTTP-aren  estandar  nagusiak.  Erabiltzen  dugun 
tresna erabiltzen dugula ere,  garrantzitsua  da kontzeptu hauek ulertzea,  sarea modu 
egokian erabili ahal izateko.

• Eduki kudeaketa sistema baten ezagutza

Gaur egun edukia Interneten publikatzeko modu ia bakarra bihurtu da eduki kudeaketa 
sistema bat  erabiltzearena.  Tresna bat  edo  bestea  aukeratzea  ez  da  garrantzitsuena 
software libreaz ari garela, aplikazio eta software berrien sorkuntza abiadura ikaragarria 
bait  da.  Garrantzitsuena da  eduki  horiek formatu berreskuragarri  eta aberats  batean 
edukitzea,  etorkizunean  aplikazio  hobeak  datozenean  migrazio  errazak  izateko.  Gure 
kasuan Plone proposatuko dugu eduki kudeaketa sistema moduan.

2. EDUKI DIGITALEN ARGITALPENA

2.1. XHTML eta CSS, etiketatze semantikoa:
90. hamarkadan gertatutako  nabigatzaileen arteko gerlek HTML hizkuntzan dispertsio 
handia sortu zuten eta horregatik  bateragarritasun arazoak izan dira azken urteetan. 
Nabigatzaileen garatzaile nagusiak Netscape eta Microsoft ziren, eta haien arteko lehian, 
HTML-a  beraien  kontura  zabaltzen  hasi  ziren,  beharrezkotzat  jotzen  zituzten  aukera 
berriak  eskainiz  eta  estandarretik  aldenduz.  Azkenean  HTML  espezifikazio  ez-ofizial 
desberdinduak sortzen hasi ziren, garatzaile eta erabiltzaileengan  burukomin handiak 
sortuz.

W3C-aren  erantzuna  CSS  (Cascading  Style  Sheets  –  Kaskadako  Estilo  Orriak) 
espezifikazioa izan zen. Honi esker, HTML dokumentu bati diseinu grafikoko atributuak 
emateko  modua  zegoen.  Modu  honetan  HTML-a  garbi  uzten  da,  edukiaren  egitura 
bakarrik zehazten duelarik, eta diseinu grafikorako espezifikazioak CSS-an zehazten dira.

Bidea luzea izan da, baina gaur egun weberako edukiak eta webguneak garatzen dituen 
edonork oinarrizko tresna moduan XHTML-a erabili beharko luke, eta neurri handi batean 
lortu da estandar bezala finkatzea, nahiz eta oraindik “eskola zaharreko” garatzaile asko 
dabilen bazterretan HTML ez-estandar edo onenean bertsio zaharra sortzen duena.

Azken  denboran  HTML5  espezifikazio  berria  hartzen  ari  da  indarra.  Oraindik  ez  da 
erabileran guztiz zabaldu baina epe motzean zabalduko dela ez dago zalantzarik. HTML5 
espezifikazio hau orain artekoa erraztu eta sinplifikatzera dator, hala-nola aukera berriak 
eskaintzera, orain arte JavaScript bidez egiten ziren elkarreragiletza funtzioak egiteko 
modua eskainiko badu besteak beste.

1.1.1. Diseinua eta edukiaren arteko banaketa
Diseinua eta edukia zehazten dituzten elementuak banatzea guztiz funtsezkoa da. Izan 
ere, banaketa kontzeptu hau Internet berriaren garapenaren giltzetako bat bihurtzen ari 
da.

HTML kode askori gertutik begiratzen badiogu konturatuko gara beharrezkoa ez zen kode 
gehigarri asko sartu dela, adibidez:
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• Taulen etiketak (table, tr, td) maketatzeko erabili ohi dira eta ez informazio tabularra 
adierazteko.

• Taulen gelaxken tamainak eta alineazioak (width eta align), HTML kodean nahasten 
dira

• Buletak sortzeko irudiak gehitzen dira.

Gaur egun kodea modu garbian adierazten da, estilo markarik gabe:

<ul>
  <li><a href="mantenimendua.php">Mantenimendua</a></li>
  <li><a href="irudia.php">Irudi digitala</a><li>
</ul>

Ondoren, nabigatzailearen pantailan erakusteko CSS estilo orri  bat jartzea besterik ez 
dugu behar. 

li{
        margin: 3px 0px 5px 0px;
        line-height: 1.4em;
        }
...

Horretarako, dagokion CSS fitxategia sortu (global.css adibidez) eta XHTML goiburutik 
hara lotura egitea besterik ez zaigu falta:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" 
href="/img/global.css"  />

Lan  egiteko  modu  honen  abantailak  ikaragarriak  dira,  XHTML  edukia  ongi  etiketatu 
badugu, batere eraldatu gabe beste edonon txertatu ahal izango bait dugu.  Emandako 
adibidea  lotura  zerrenda  bat  da,  baina  berdin  izan  zitekeen  dokumentu  multimedia 
mamitsuago bat, edozein eduki azken finean.

1.1.2. XHTML
XHTMLaren espezifikazioa, HTML 4-an oinarrituta XML bidean joateko saiakera izan da. 
HTMLa ez  zen XML balidagarria,  eta ondorioz  prozesamendu automatikorako  arazoak 
ugariak  ziren:  atributu  ezezagunak,  itxierarik  gabeko  etiketak,  letra  larriz  idatzitako 
etiketak eta abar.

2.2. XML formatuak
Extensible  Markup  Language  (XML)  datuak  etiketatzeko  lengoaia  bat  da,  SGML 
sinplifikatua.  XML  dokumentuak  dira  unitate  nagusiak,  eta  XML  entitateez  osatutak 
daude.

XML sortzearen helburua Interneteko tresna desberdinen artean komunikazio sistema bat 
sortzearena zen, denekin bateragarria eta irakurgarria izango zena.

XML adibidea:

...
<title>Eduki digitalen argitalpena</title>
<description>Ikastaro  honen  helburua,  eduki  digitalak  publikatzeko 
behar diren tresnak ezagutzea eta menderatzea izango da.</description>
...

XMLren abantailetako  bat  bere  malgutasuna  da.  Aplikazio  desberdinetarako  sortutako 
XML estandar ugari dauden arren, oso erraz sortzen dira behar jakin batetarako estandar 
berriak, bai lehendik dagoen baten gainean garatuta eta bai hutsetik hasita.
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1.1.3. XML-a eta eduki digitalen argitalpena
Edukien argitalpenaren kasuan modu desberdinetan erabili daiteke XMLa:

• Edukien  sindikazioa:  webgune  batean  eduki  batzuk  argitaratu  eta  beste 
webgune  batean  eduki  horiek  berrerabiltzeko  sistema.  Sistema  ezagunena 
blogekin hain erabilia den RSSa eta bere lehengusu den ATOM izango litzateke.

• Datuen  inportazio/esportazioa:  aplikazio  jakin  batean  datubase  handi  bat 
dugunean eta beste nonbaitera eraman nahi dugunean. 

• Web  zerbitzuak:  web  aplikazio  batek  zerbitzu  jakin  bat  eman  dezake,  eta 
eskaerak  eta  erantzunak  XML  bidez  ematen  dira.  Honela,  emaitzak  bigarren 
webgune batean integratu daitezke. Adibidez, Geonames webguneko posta kode 
bilatzailea:  http://ws.geonames.org/postalCodeSearch?
postalcode=20500&country=ES 

• Datu  gordailua:  datu  guztiak  XML  formatu  batean  gordetzen  dira  eta 
erabiltzaileari erakusteko unean transformatzen dira.

Baina eduki kudeaketaz ari garelarik, erabilera guzti hauek bigarren mailakoak dira eta 
orokorrean  edukiak  XHTML formatuan  gordetzeko joera nagusitzen ari  da,  lehenago 
aipatutako arrazoiengatik. Gainera, XHTMLa bera XMLa espezifikazio bat da!

2.3. Metadatuak, Dublin Core eta OAI
Grekotik zuzenean itzulita, metadatuak “datuen gaineko datuak” dira. Zehatzago esanda, 
metadatuak datu kodetu eta egituratuak dira, zenbait informazio entitateen ezaugarriak 
deskribatzen dituztenak, beraiek identifikatu, ezagutu, ebaluatu eta kudeatzen lagunduko 
digutenak.

Adibide arruntena liburutegi bat litzateke, non liburuak beraien izenburu, autore, ISBN 
edo gaiaren arabera katalogatu eta aurkitzen diren. Liburua datua izango litzateke, eta 
bere fitxa, metadatua.

Metadatuen helburu garrantzitsu bat izaten da informazio jakin bat deskribatzea, gero 
erabiltzaile  edo  makina  batek  irizpide  batzuek  betetzen  dituen  elementu  bat  aurkitu 
dezan.  Horregatik  oso  komenigarria  izaten  da  eduki  digitalek  nolabait  metadatuak 
adierazita izatea.

Metadatuen inplementazio ezagunenetako batzuk dira Dublin Core eta mikroformatuak.

2.4. Eduki Kudeaketa Sistemak (CMS-ak)
World Wide Web-aren (WWW) hasierako egunetan (eta oraindik gaur egun ere proiektu 
oso  txikietan)  webguneak  osatzen dituzten  HTML web orriak  banaka  editatzen  ziren. 
Artisau lana zen maila handi batean, web orriak oso osorik behin eta berriz editatzen bait 
ziren, goiburutik hasi, aukera menukin jarraitu, edukiak eta abar.

Gaur egun, webgune minimo batetik aurrera gomendagarria izaten da nolabaiteko eduki 
kudeaketa sistema batetaz baliatzea. Orokorrean hori da ematen zaien izena: Content 
Management Systems (CMS) edo eduki kudeaketa sistemak.

Izena  bat  bada  ere,  izen  horren  azpian  dauden  produktuak  oso  desberdinak  izan 
daitezke,  bai  funtzionalitate,  aukera,  malgutasun  eta  baita  prezio  aldetik  ere.  CMS 
izenaren barruan sartzen dira blog sistema arruntetik, ehundaka milaka orrialde dituen 
webgune eleanitza kudeatzen dituen sistemararte.

Ondoko ezaugarriak dira CMS batek izan ditzazkeenak:

• Edukiak modu egituratuan gordetzeko sistema (datubasea, fitxategi sistema, xml 
fitxategiak eta abar.)

• Txantiloi desberdinen bidez edukiak webgune batean aurkezteko sistema.

• Erabiltzaileen, rolen, baimenen eta taldeen kudeaketa.
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• Erabiltzaile  rol desberdinak: kidea, editorea, kudeatzailea, gainbegiratzailea eta 
abar, eta baimenen delegazio malgua.

• HTMLa testu arruntetik sortzeko editore aurreratua.

• Publikazio lan fluxua: edizioa, publikazio  eskaera, publikazioa,  ezkutatzea, dela 
erabiltzaileak eraginda edo automatikoki  (data baten edo beste kondizio baten 
arabera).

• Publikazio elementu egituratu mota desberdinak: albisteak, hitzorduak, eduki orri 
arruntak, deskargarako fitxategiak, eta abar.

• Edukien arteko bilaketa.

• CMS-aren funtzionalitate gehigarriak programatzeko aukera.

• Portlet sistema: atari bateko elementuak zatitu eta modu malguan aukeratu eta 
erakusteko.

• Eduki sindikazioa: RSS jarioak, bai publikatu eta bai kanpokoak integratzeko.

• Skinak edo aurkezpen itxura desberdinak kudeatu eta erabiltzeko sistema.

1.1.4. Plone
Tresna oso ahaltsua da Plone, aukera ugariak eskaintzen ditu eta bestela ere beti dago 
funtzionalitate  berriak  garatzeko  modua.  Horrek  badu  bere  prezioa,  sistemaren 
baliabideak aise kontsumitzen bait ditu, eta oinarrizko Plone batek erraz erabiltzen du 
300-400 MB-ko RAM memoria. Horregatik, zure proiektua blog huts bat edo dozenaerdi 
orrialdekoa bada, agian Plone ez da behar duzun tresna. Aldiz, ehundaka dokumentu, 
txantiloi  desberdinak,  webgune  eleanitza  eta  erabiltzaile  kudeatzaile  askorekin 
aurreikusten baduzu, tresna oso egokia da.
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3. ESTEKA INTERESGARRIAK
• XHTML Espezifikazioa http://www.w3.org/TR/xhtml1/ 

• XHTML balidatzailea. http://validator.w3.org/  

• XHTML tutorial azkarra ingelesez: http://www.w3schools.com/xhtml/ 

• Curso práctico de XHTML: 
http://www.programacion.com/articulo/curso_practico_de_xhtml_1_0_34 

• Plantilla de XHTML maestra: http://www.burdjia.com/personal/web/XHTML.html  

4. BIBLIOGRAFIA
• Designing with web standards Edition 3 (Zeldman, Jeffrey)

• Professional Plone 4 Development (Martin Aspeli)
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