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A l'hora de dissenyar classes en OpenObject, cal tenir molta cura en la utilització dels 
camps datetime.

Aquests camps emmagatzemen un moment temporal (dia-mes-any-hora-minut-segon) 
com la majoria d'entorns (llenguatges i bases de dades) que els faciliten, però cal tenir 
clar el funcionament en OpenERP, que és diferent segons utilitzem client GTK o client web

Funcionament des de client web 6.1

Per exemplificar-ho, considerem el mòdul school en la seva primera versió, on:

• La classe school.course té el camp date (First date) de tipus date, cosa que ens
permet emmagatzemar una data (dia-mes-any).

• La classe school.course.event té els camps date (Start date) i date_end (End 
Date) de tipus datetime, cosa que ens permet emmagatzemar moments 
temporals (dia-mes-any-hora-minut-segon).

Suposem que l'ordinador des del que treballem té la configuració horària a GMT +01:00 
Bruselas, Copenhague, Madrid, París i que estem en horari d'estiu (per tant, anem 2 
hores per davant... És com si fos GMT +02:00). Suposem que són les 13h...

Donem d'alta un curs i diem que comença (First date) el 15/09/2015 i per aquest curs hi 
donem d'alta un event que comença el 15/09/2015 a les 9h i finalitza el 16/09/15 a les 
13h. Les imatges següents ho corroboren.
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Com ha quedat aquesta informació a la BD:
BD=# select id,name, date from school_course;

 id |      name       |    date

----+-----------------+------------

  1 | Curs 15/09/2015 | 2015-09-15

(1 fila)

BD=# select id, course_id, name, date, date_end from school_course_event;

 id | course_id |         name         |        date         |      date_end

----+-----------+----------------------+---------------------+---------------------

  1 |         1 | Esdeveniment Prova 1 | 2015-09-15 07:00:00 | 2015-09-16 11:00:00

(1 fila)

Fixeu-vos en els camps ressaltats... Les 7h del dia 15/09/2015 i les 11h del dia 
16/09/2015... És a dir, OpenERP els camps datetime queden emmagatzemats a la BD 
en el fus horari GMT 00 i donat que l'usuari tenia el seu ordinador en el fus horari GMT 
+02, en entrar les 9h i les 15h, l'OpenERP ha restat 2 hores i ha quedat enregistrat les 7h i
les 11h respectivament.

Mireu què veu un usuari (client web) de Hawai que segueixen el fus horari GMT -10:00:

Per aquest usuari de Hawai, l'Esdeveniment Prova 1:

• Comença el dia 14/09/2015 a les 21h (entre el GMT +02 nostre i el GMT -10 de 
l'usuari de Hawai hi ha 12 hores de desfàs en negatiu... Per tant, el moment 
temporal nostre de les 9h del dia 15/09/2015, per un usuari de Hawai té lloc a les 
21 hores del dia 14/09/2015.

• Finalitza el dia 16/09/2015 a les 01h (entre el GMT +02 nostre i el GMT -10 de 
l'usuari de Hawai hi ha 12 hores de desfàs en negatiu... Per tant, el moment 
temporal nostre de les 13h del dia 16/09/2015, per un usuari de Hawai té lloc a les 
01 hores del dia 16/09/2015.

Per altra banda, un usuari té la possibilitat d'indicar les preferències a nivell de TimeZone. 
El client web 6.1 no té en compte aquestes preferències i fa cas del fus horari que té 
l'ordinador on s'utilitza el client web.
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Funcionament des de client GTK 6.1

No té res a veure amb el funcionament des del client web, ja que fa cas de la preferència 
TimeZone de l'usuari i no utilitza per res el fus horari de l'ordinador on és ubicat el client 
GTK. En cas que l'usuari no tingui informada la preferència TimeZone, es considera que la
seva preferècia és el fus horari GTK 00.

Si continuem amb l'exemple que hem utilitzat per mostrar el funcionament en el client 
web:

• Per un usuari que tingui Hawai a la preferència TimeZone, independentment del fus
horari que tingui el seu ordinador, l'Esdeveniment Prova 1:

• Comença el dia 14/09/2015 a les 21h (entre el GMT +02 nostre i el GMT -10 
de l'usuari de Hawai hi ha 12 hores de desfàs en negatiu... Per tant, el 
moment temporal nostre de les 9h del dia 15/09/2015, per un usuari de 
Hawai té lloc a les 21 hores del dia 14/09/2015.

• Finalitza el dia 16/09/2015 a les 01h (entre el GMT +02 nostre i el GMT -10 
de l'usuari de Hawai hi ha 12 hores de desfàs en negatiu... Per tant, el 
moment temporal nostre de les 13h del dia 16/09/2015, per un usuari de 
Hawai té lloc a les 01 hores del dia 16/09/2015.

• Per un usuari que no tingui informada la preferència TimeZone, independentment 
del fus horari que tingui el seu ordinador, l'Esdeveniment Prova 1:

• Comença el dia 15/09/2015 a les 07h (entre el GMT +02 nostre i el GMT 00 
de l'usuari hi ha 2 hores de desfàs en negatiu... Per tant, el moment temporal
nostre de les 9h del dia 15/09/2015, per l'usuari té lloc a les 7h del mateix 
dia.

• Finalitza el dia 16/09/2015 a les 11h (entre el GMT +02 nostre i el GMT 00 de
l'usuari hi ha 2 hores de desfàs en negatiu... Per tant, el moment temporal 
nostre de les 13h del dia 16/09/2015, per l'usuari té lloc a les 11h del mateix 
dia.

Conclusions

• La utilització d'aquest camp és per a casos en els que cal garantir que cada usuari 
gestioni el contingut des del seu fus horari. 

• Cal tenir en compte el funcionament del client web 6.1 (fa cas del fus horari de 
l'ordinador i no pas de les preferències de l'usuari) i el funcionament del client GTK 
6.1 (fa cas de les preferències de l'usuari i no pas del fus horari de l'ordinador)

• Per gestionar moments temporals (dia-mes-any-hora-minut-segon) sense utilitzar 
camps datetime, cal utilitzar dos camps: 

• Un date per dia-mes-any

• Un float per hora-minut-segon.

A nivell de BD queda enregistrat com un real en centesimal (per exemple, les
12h45' dins la BD es veurà com 12.75)  però a les vistes disposem d'un giny 
per a gestionar-ho com a hora:minut, de manera que l'usuari no hagi 
d'introduir 12,75 sinó que pugui introduir 12:45. La utilització d'aquest giny es
veu a l'apartat Vistes de la UF2.


