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1. Introducció

1. Introducció

1.1. Context Actual

Actualment  existeix  un  projecte  a  la  universitat  de  Barcelona  encarregat  d'oferir  recursos  i
coneixements a professors de batxillerat per tal d'ajudar-los en la tutela dels treballs de recerca.
Aquest utilitza una metodologia on permet a l'alumnat aportar el material requerit a canvi de la
superació de certs crèdits universitaris.
L'actual  funcionament  és  controlat  per  un  professor  de  la  universitat,  encarregat  de  posar  en
contacte les distintes parts i fer la prèvia validació del material a aportar.

Actualment, les eines utilitzades en aquest projecte són:

• Correus electrònics
• Xats
• Servidors d'emmagatzemament externs

Fa falta doncs una millora del sistema?

A principis del projecte, la demanda era suportable amb el recursos de que disposava la universitat.
El  professor  encarregat  rebia  correus  electrònics  del  professorat  de  batxillerat  i  procedia  a
comunicar-se amb els alumnes per tal d'obtenir els recursos que se li demanaven.

Ara, la quantitat de feina que li suposa aquesta tasca a aquest professor, assolir els objectius de la
iniciativa, li impedeixen desenvolupar les altres funcions que té assignada com a professor de la
universitat. Sent així, podem afirmar que sí que és necessària una millora perquè el projecte pugui
créixer i seguir endavant sense impediments.

Aquest nou projecte de millora s'anomenarà Germà Gran.
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1. Introducció

1.2. Problemes del projecte actual

Per poder determinar com construir Germà Gran, s'ha de fer un anàlisi previ del projecte actual,
veure amb detall els problemes que han originat la necessitat d'aquesta millora.

Enumerant-los:

1.- Qualsevol professor de batxillerat s'ha de posar en contacte amb el responsable del projecte
mitjançant correu electrònic.

Això ocasiona, en primera instància, que el responsable hagi de filtrar els correus electrònics
en diferents classes: 

• Correus per iniciar un flux de comunicació
• Dubtes i o consultes
• Sol·licituds de nou material
• Altres

2.- Tota  comunicació  inicial  ha  de  tenir  una  explicació  del  projecte  i  fer  que  el  professor  de
batxillerat entengui tots els detalls de les tasques que s'hi realitzaran.

La feina repetitiva és temps malgastat i ocasiona fatiga a la persona que l'ha de realitzar. Poc
a poc ocasiona estrès i desinterès si els beneficis individuals no es van millorant amb el
transcurs del temps.

3.- El responsable ha de cercar alumnes a la universitat que vulguin participar en aquest projecte i
informant-los de tot el que engloba.

La feina repetitiva és temps malgastat i ocasiona fatiga a la persona que l'ha de realitzar. Poc
a poc ocasiona estrès i desinterès si els beneficis individuals no es van millorant amb el
transcurs del temps.

4.- El responsable necessita una eina que relacioni els professors de batxillerat amb els alumnes
d'universitat i tot el material que s'està transmeten.

Com totes les tasques es fan mitjançant correu electrònic, el responsable ha d'invertir temps i
esforç  en  la  gestió  de  les  dades,  ordenant-les  i  actualitzant-les  cada  cop  que  rep  nova
informació.

En resum, actualment s'està utilitzant un mètode molt fragmentat i manual que implica la repetició
de  determinades  tasques,  i  la  fàcil  inestabilitat  de  les  dades  en  cas  de  la  no  existència  d'un
manteniment exhaustiu. És per això que hi ha un augment de costos innecessaris que, sota l'actual
increment de la demanda, el fan poc eficient.
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1. Introducció

1.3. Descripció

Un cop hem vist les causes de la necessitat de la millora i, més detalladament, on cal invertir temps
i esforç per fer-ho més eficient, podem determinar en què consistirà Germà Gran.

Germà Gran pretén millorar el funcionament del projecte inicial aportant una plataforma web on els
diferents  rols  (  alumnes,  professors,  administradors,  etc...  )  puguin  compartir  recursos  i
coneixements des d'una única aplicació. Dit d'una altre manera, l'objectiu principal és facilitar la
tasca administrativa al professor encarregat per tal de garantir més eficiència en el procés educatiu
que apareix en la tutela dels treballs de recerca dels alumnes de batxillerat, automatitzant algunes de
les tasques que actualment ja realitzava el responsable del projecte. 

Amb Germà Gran aconseguim minimitzar  el  temps de treball  de totes  les  parts,  centralitzar  la
informació  i  per  tant  obtenir  un  major  control  de  les  dades.  També  possibilita  l'eliminació  de
dependències de tercers, el creixement del projecte base i la capacitat de millorar-se d'una forma
senzilla al utilitzar mètodes i eines actuals.

1.4. Metodologia

S'ha acordat utilitzar una metodologia progressiva i modular on la feina a fer es dividirà en fases
acabades un cop s'hagi aconseguit una base funcional, ja que el temps de presentació és finit, el
responsable disposa de temps limitat ( situació acadèmica-laboral ) i l'ampliació podria superar les
necessitats bàsiques acordades.

Aquestes fases seran anomenades  esprints, cadascun amb un llistat  de tasques a realitzar i amb
terminis de lliurament com a mínim setmanals. S'ha acordat que els dies de presentació dels esprints
seran els dijous a les 19:00pm.

1.5. Eines

Com qualsevol desenvolupament informàtic, el primer que ens cal és un entorn de treball que ens
permeti programar i validar allò que pretenem crear.

Respecte la programació, treballarem amb el sistema operatiu Linux Mint 16, utilitzant com a editor
de desenvolupament el Eclipse.
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1. Introducció

Els diferents llenguatges que s'usaran seran:

Html Css Php

JavaScript jQuery MySql

... on els tutorials més estandarditzats els podem trobar a:

• http://www.w3schools.com

• http://www.php.net/

• http://jquery.com/

• http://www.mysql.com/

El patró per l'arquitectura serà el  Model View Controller (MVC) que vindrà determinada per un
framework, més concretament el Symfon  y2.

La tecnologia emprada per a la base de dades serà InnoDB.

El control de versions el farem sota el software Git que ens proporciona la pàgina web GitHub.

Per altre banda, per a poder validar la feina, és requerit un navegador web, el que més agradi ( per
exemple Mozzilla Firefox ) i d'un servidor web HTTP per tal de poder visualitzar en local allò que
es desenvolupa, en aquest cas s'ha fet servir Apache.

1.6. Planificació

Germà Gran té com a data limit  d'entrega el dia 20 de Juny, per tant hem d'organitzar la feina
repartint-la entre 14 esprints:

Esprint 1

• Resum del projecte.
• Planificació inicial.
• Creació de l'entorn de treball.
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1. Introducció

Esprint 2

• Definició dels elements que es requeriran.
• Definició de la base de dades.

Esprint 3

• Creació de la base de dades.
• Creació d'un sistema de log-in.
• Maquetació dels elements genèrics de la pàgina inicial.

Esprint 4

• Creació d'un sistema de log-in.
• Maquetació dels elements genèrics de la pàgina inicial.
• Creació dels casos d'ús.

Esprint 5

• Obtenció d'un domini i hosting
• Maquetació dels elements genèrics de la pàgina inicial.

Esprint 6

• Pujada de projecte a hosting
• Utilització de Bootstrap 3 (responsive).

Esprint 7

• Maquetació dels elements genèrics de la pàgina llistat.
• Obtenció de dades per a la pàgina llistat.

Esprint 8

• Maquetació dels elements genèrics de la pàgina final.
• Obtenció de dades per a la pàgina final.
• Connexió amb Google Drive
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Esprint 9

• Maquetació dels elements genèrics de la pàgina final.
• Obtenció de dades per a la pàgina final.
• Connexió amb Google Drive

Esprint 10

• Maquetació dels elements genèrics de la pàgina registrar i perfil
• Obtenció de dades per a la pàgina registrar i perfil.

Esprint 11

• Unificar recursos a la memòria del projecte.

Esprint 12

• Unificar recursos a la memòria del projecte.

Esprint 13

• Validació final i obtenció de resultats de l'aplicació.

Esprint 14

• Validació final i obtenció de resultats de l'aplicació.
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2. Anàlisi i disseny

2. Anàlisi i disseny

2.1. Estat de l'art

La tecnologia web en els darrers temps ha evolucionat de forma molt ràpida.

No es pot negar que aquesta rapidesa, en part, sorgeix de la necessitat de publicitar els productes de
les empreses, i per tant, de la demanada empresarial, no obstant també es pot observar com un gran
sector de la població mundial s'ha interessat només pel fet d'aprendre, i és que resulta molt atractiu
el fet de poder veure els resultats finals del que estàs programant a mesura que avances amb els
objectius o tasques.

Aquest gran interès de la gent juntament amb la facilitat per compartir informació que ens ha ofert
la Globalització, han fet que la programació web hagi crescut tant.

Un cop feta aquesta petita introducció podem procedir a esmentar què fa innovadora l'aplicació de
Germà Gran.

Germà Gran és una aplicació construïda amb les últimes versions dels llenguatges i dels programes
més utilitzats en l'actualitat, això permet al desenvolupador treballar amb les últimes novetats que
apareixen al mercat sense tenir por a les incompatibilitats.
Gràcies a això, també permet un manteniment més assequible, ja que la majoria d'empreses donen
suport a les noves tecnologies.

Els detalls més importants d'aquestes noves tecnologies:

HTML

La versió  5  ofereix  la  possibilitat  de  tenir  un  ric  contingut  sense  necessitat  de  plugins
addicionals. La versió actual ofereix animació de gràfics, música de pel·lícules, així com
també permet la construcció d'aplicacions web complexes.
HTML 5 és també multi-plataforma. Està dissenyat per funcionar en  PC's com Tabletes,
Smartphones o Smart TV's.

CSS

La versió 3 ofereix la incorporació de nous mecanismes per a mantenir un major control
sobre l'estil amb el que es mostren els element de les pàgines, sense haver de recorre a trucs
o hacks, que sovint compliquen el codi de la web.
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2. Anàlisi i disseny

PHP

La versió 5.4 ofereix millores amb el tractament de les dades per a la programació OOP (
Object-oriented programming ).

Javascript /   jQ  uery

Jquery és un framework de javascript, dit d'una altre manera, és una biblioteca de funcions
que permeten la utilització de certes funcionalitats sense haver-les d'implementar. En aquest
cas, la última versió de jQuery amplia aquesta biblioteca afegint noves funcionalitats.

MySql

La versió 5.5 ofereix millores de rendiment:

• Sobre Windows: més del 1500% en operacions  R/W i més del 500% per nomes de
lectura.

• Sobre Linux: més del 360% en operacions de R/W i més del 200% per a només de
lectura.

 
Symfony

La versió 2 permet la navegació un 50% més ràpida gracies a un sistema de caches integrat,
la  capacitat  de  generar  funcions  anònimes,  te  la  capacitat  d'auto-incloure  llibreries  sota
demanda, inclou un gestor de assets, i altres funcionalitats menys específiques...

Bootstrap

La versió 3 és  mobile first, eliminar els components fluids, fusiona el CSS del  responsive
design amb la resta de CSS, i altres funcionalitats de caire menys important...

* Per a més informació i o obtenir un llistat més exhaustiu dels canvis respecte les anteriors versions només cal que es
redirigeixi a les pàgines oficials, els links els trobareu als títols.

Per altre banda cal esmentar que la planificació, ha estat extreta de la metodologia Àgil anomenada
Scrum.

Les  metodologies  Àgils  permeten  tenir  una  capacitat  de  reacció  davant  el  mercat,  impulsen  la
innovació i la creativitat, pretenen millorar la forma de treball dels empleats i així augmentar el seu
nivell de satisfacció envers la feina realitzada i també el seu grau de productivitat.
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2.2. Conceptes

Servidor Web

Els servidors web són aquells servidors que tenen la responsabilitat d'allotjar llocs i o aplicacions
web. A aquests  es connecten els  clients  mitjançant  navegadors i  per  protocol  HTTP (hypertext
markup language).

Aquests també poden allotjar altres intèrprets a part del HTTP, com seria en el nostre cas l'interpret
de PHP. Quan un client fa una sol·licitud al nostre servidor web, aquest transmet les dades a mostrar
tot havent fet una conversió a partir dels intèrprets.

Client

A la programació web ens referim a client al navegador que es connecta al nostre servidor per tal
d'obtenir les dades a mostrar.
Com a peculiaritat destaquem que hi han llenguatges com javascript que s'executen en el client i no,
com és habitual, en el servidor. Això ofereix generar events que no sobrecarreguen el flux de dades
client-servidor.

Framework

Un framework és una estructura base que defineix el comportament de la utilització dels fitxers i les
funcionalitats que conté.
S'utilitza per construir projectes sobre una bona base, obligant a mantenir una estructura de fitxers
correcte  i  ordenada,  mantenint  en  tot  moment  una  alta  seguretat  i  proporcionant  eines  de
desenvolupament ja creades.

Template

Un template és una base de software que proporciona una separació entre l'estructura i el contingut.
És un medi que permet guiar, portar o construir un disseny d'una aplicació o esquema predefinit.

2.3. Anàlisi

2.3.1.  Proveïdor de serveis

Per a la posada en marxa de l'aplicació Germà Gran, és requerit d'un servidor que, donat un domini,
ens permeti allotjar la web i la base de dades.
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2. Anàlisi i disseny

El client d'aquesta aplicació no requereix que realitzi els tràmits per posar-ho en productivitat, no
obstant per a la demostració del funcionament de l'aplicació s'ha creat una conta a Hostinger on s'ha
allotjat Germà Gran, i s'ha demanat un nou domini a Namecheap.
És recomanable que no siguin la  mateixa  entitat  per  evitar  problemes  en cas  de voler  fer  una
migració a un altre proveïdor de serveis.

El  motiu  pel  qual  s'han  triat  aquestes  empreses  és  només  perquè  ens  serviran  per  fer  una
demostració  i  tenen un cost  baix.  A part,  Hostinger  permet  l'allotjament  de  pàgines  fetes  amb
Symfony 2 sense cap afegit econòmic.

Per a projectes finals i no demostracions sempre es recomana més qualitat i per tant, en cas de no
utilitzar servidors propis, s'hauria de buscar altres empreses que ofereixin més seguretat i siguin més
estables.

2.3.2.   Elecció del servei de base de dades

N'hi ha molts de serveis de base de dades, entre els més coneguts podem destacar Mysql, Oracle,
SQL Server, Postgresql, Hbase, DB2, Teradata...

No obstant s'ha decidit utilitzar MySql ja que:

• És relacional i multiusuari.
• Utilitza moltes plataformes, algunes d'elles: LAMP, MAMP, SAMP, BAMP, WAMP (per a

Mac, Windows, Linux, BSD, Open Solaris, Perl i Python, etc...).
• Té aplicacions GNU (Automake, Autoconf y Libtool) per a la portabilitat.
• Connectivitat i robustesa altes.
• És escalable.
• Accés a la base de dades de forma simultània.
• Alta seguretat amb permisos i privilegis.
• Permet recorre a base de dades multiusuari a través de la web.
• Es pot fer corre en una màquina amb pocs recursos.
• Facilitat d'instal·lació i configuració.
• Baix índex davant la possibilitat de dades corrompudes.

Destaquem per això la facilitat d'instal·lació, la estandardització que ens permet instal·lar-lo a la
majoria de màquines, els pocs recursos que consumeix i l'alta velocitat que ofereix en la transmissió
de dades.

2.3.3.   Elecció del servei d'emmagatzemament

A l'hora  de  triar  on  emmagatzemar  els  recursos  pels  treballs  de  recerca,  primerament  es  va
contemplar la possibilitat de tenir un domini FTP, però veient que la demanda dels usuaris i que la
mida dels fitxers cada cop és més alta s'ha decidit utilitzar gestors de fitxers Cloud ( al núvol ).

Més concretament s'ha decidit utilitzar Google Drive, que porta integrats els programes online per a
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la edició de documents de text, de fulla de càlcul de presentacions i de dibuix.

Es va contemplar integrar el nou sistema  cloud de Microsoft per educació anomenat  Office 365
( ecucation ),  però el fet  d'haver de tenir  un servidor Windows per tenir instal·lat un programa
anomenat Azure ( encarregat de connectar amb el cloud de Microsoft com a requisit ), si es volia un
suport complet i  documentació acabada,  va fer que es quedés com una simple idea.  En tot cas
l'aplicació web es deixa oberta perquè es pugui afegir aquesta nova funcionalitat quan convingui,
segurament quan hi hagi una bona documentació per a servidors Linux amb Php i el suport que
s'ofereixi en aquests casos sigui del 100%.
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2.4. Disseny de l’aplicació

2.4.1   Casos d'ús

Abans de programar és important tenir ben clar quines funcionalitats ha de tenir l'aplicació, és per
això que generem un sistema de casos d'ús on expliquem d'una forma senzilla i entenedora les
accions que ha de poder fer l'usuari.

(C1)

• L'usuari es registra i automàticament es
fa el log-in.

• L'usuari si ja s'havia registrar amb
anterioritat pot fer Log-in.

• L'usuari si havia fet Log-in amb
anterioritat pot fer Log-out.

Figura 2.1.: Accés a l'aplicació

(C2)

• El professor crea un TR i automàticament s'afegeix a la llista dels seus TR.

• L'alumne és afegit al TR, l'alumne podrà veure el TR al a la llista dels seus TR.

Figura 2.2.: Creació d'espais per a dipositar els recursos.
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(C3)

• L'alumne sol·licita tutelar un TR, en cas de ser acceptada la seva sol·licitud s'afegirà
automàticament a la llista dels seus TR.

• L'administrador acceptarà i o denegarà les sol·licituds d'assignacions de TR.

Figura 2.3.: Assignació d'alumnes de la UB als TR.

(C4)

• Els agents interventors del TR pujaran
recursos al TR.

• Els agents interventor del TR
descarregaran els recursos del TR.

Figura 2.4.: Gestió de recursos.
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2.4.2.   Maquetació

La maquetació és la programació que determina l'estructura, comportament i atributs visuals dels
elements que han d'aparèixer a les pàgines web.

En forma part l'HTML, que és l'encarregat de la creació dels objectes a visualitzar i el CSS que
s'utilitza per determinar els atributs d'aquests objectes.

La importància d'una bona maquetació, amb el llarg del temps, ha anat creixent fins esdevenir una
peça clau en tota programació web.

Actualment  hi  ha  empreses  que  tenen  equips  exclusivament  per  aquesta  tasca,  i  és  que  la
maquetació d'una pàgina web no és senzilla si volem convèncer a la gent a visitar-la i o a comprar o
utilitzar els serveis que ofereix.

Per una banda tenim l'estudi de la reposició als cercadors.
S'ha de tenir en compte que els cercadors actuals, a l'hora de triar quines pàgines web es llistaran
abans davant una petició per part de l'usuari, es basen en uns regles i o estàndards predefinits.

Un exemple seria la quantitat de text i o paraules que té una pàgina.
Si la nostre web en comptes de camps de text té imatges amb text, aquesta serà més difícil de cercar.
Aquelles paraules que formen part d'una imatge no es tenen en compte en el còmput dels cercadors.

Per altre banda tenim l'estudi d'usabilitat.
Aquest és més complexe que l'anterior ja que el seu objectiu no és convèncer a un cercador que la
pàgina web és bona, sinó que pretén convèncer directament als usuaris que hi entren.
Això fa que no puguem basar-nos en unes regles. El gust visual de les persones és molt variat i per
tant s'ha de basar en estadístiques extretes d'enquestes.

Aquestes estadístiques es poden filtrar molt sí el sector d'usuaris al que es vol arribar està molt
determinat.
Per exemple, si la web, com en el nostre cas, és d'educació, s'ha de pensar que els usuaris que la
faran servir seran professors i o alumnes. Encara podem filtrar més si determinem que els alumnes
tindran més de 17 anys, o si la majoria de professors tenen un dèficit físic (necessitat d'ulleres).

Cal esmentar que no sempre es parteix de zero, hi ha molta informació que ens ajuda a tenir una
bona  base  i  que  podem trobar  per  internet,  com per  exemple  que  l'ull  humà  en  el  continent
occidental tendeix a fer una diagonal de dalt a baix i d'esquerra a dreta. Això fa que els element més
importants hagin d'estar en aquesta diagonal.

Finalment s'ha de tenir en compte que la nostre pàgina web s'ha de poder visualitzar en la major part
de dispositius amb connexió a internet.
La tecnologia a l'actualitat ha arribat a la majora de mercats del mon, i els usuaris estan acostumats
a poder realitzar les seves tasques des de qualsevol entorn.
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2.4.3.  Bootstrap

Com hem vist en l'anterior apartat, decidir com ha de ser el disseny d'una pàgina web no és senzill, i
si es vol superar a la competència o no quedar-se endarrerit, no hi ha una altre que fer-ho el millor
possible amb les millors eines.

Com aquest projecte no disposava de gaires recursos ni temps per a poder fer tot aquest estudi, s'ha
decidit utilitzar el framework Bootsrap.

Amb Bootstrap podem obtenir una maquetació de la web perfectament sensible. Això vol dir que la
base ens permet treballar de manera que estiguem totalment segurs que funcionarà per a qualsevol
dispositiu amb internet, tingui la resolució que tingui.

Figura 2.5.: Podem observar com la posició dels elements varia en funció de la resolució. En el cas del mòbil veiem
que els menús principals han estat substituïts per un selector (icona amb tres barres horitzontals, molt pròpia d'aquests
dispositius).

A demés ens permet utilitzar templates de base. D'aquests n'hi ha de molts tipus i a la majoria de
pàgines web, d'on se'n poden extreure,  estan classificats  per  temes i  o classes.  És relativament
senzill trobar una base que pugui agradar al sector d'usuaris que va dirigida la web.
En el nostre cas hem decidit utilitzar un template que s'adequava a la petició del nostre client.
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2.4.4.  Disseny de la base de dades

L'actual base de dades és el resultat final d'un estudi previ per optimitzar la base de dades que es va
crear inicialment. L'optimització ha permès reduir el número de crides a l'aplicació, així com el
volum de dades a emmagatzemar. Actualment requerim tan sols de quatre taules:

• User:  Encarregada  de  emmagatzemar  la  informació  dels  usuaris  que  es  registren  a
l'aplicació.

• Tr: Encarregada d'emmagatzemar la informació dels espais compartits anomenats TR.

• User_tr: Encarregada de mantenir la relació entre usuaris i espais compartits. És una taula
relacional  on un usuari  pot  treballar  per  a  varis  TR,  així  com també on un TR pot  ser
treballat per varis usuaris.

• Consumer:  ·Encarregada  d'emmagatzemar  l'objecte  token  que  ens  ofereix  el  servei  de
Google per tal d'accedir als seus continguts de forma autoritzada.

Figura 2.6.: Diagrama de la base de dades.
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Com es pot observar s'ha afegit un camp extra a les taules user i tr anomenat reg_date.
Aquest camp tant sols emmagatzema l'hora de la inserció o modificació del registre.

Sembla  que  no  sigui  important,  però  a  la  llarga  sempre  es  vol  tenir  un  control  dels  accessos
d'escriptura a la base de dades, ja sigui per assegurar-nos de les accions dels usuaris davant una
incidència, per fer estadístiques, o per tenir dades amb les que poder crear un sistema de log.

Respecte l'optimització comentada amb anterioritat, per entendre-la cal conèixer el disseny previ.

Aquest determinava que caldria una taula de recursos per emmagatzemar dades dels documents a
compartir, així com també de taules laterals que continguessin els diferents tipus d'usuaris i estats
dels espais TR.

La optimització s'ha basat en l'eliminació d'aquestes taules.

Les  taules  laterals  s'han  pogut  eliminar  perquè  la  seva  funció  únicament  era  explicar  en  que
consistien els tipus de perfils d'usuaris i estats dels espais TR, i aquesta tasca la pot oferir el disseny
de la taula, ja que cada camp disposa d'un espai on poder explicar la funció de cada atribut. L'hem
utilitzat per afegir la seva llegenda.

La taula de recursos s'ha pogut eliminar al utilitzar el sistema cloud per l'emmagatzemament de les
dades.
Quan fem una crida a  Google  Drive per  obtenir  els  recursos  pujats,  aquest  ens  retorna tota  la
informació dels arxius, per tant no ens cal emmagatzemar-la a la nostre base de dades.
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3. Implementació

3.1. Symfony

S'ha decidit utilitzar el framework Symfony per varis motius, aquests es detallen a continuació:

1.- Per la seva facilitat en la organització de codi i arxius:

T'ofereix una base d'arxius i carpetes que et garanteixen l'estructuració de la teva aplicació.
No és un requisit seguir-lo, però sí molt aconsellable.
T'ajuda  a  separar  els  controladors,  dels  arxius  públics,  de  les  vistes,  dels  arxius  de
configuració... A nivell de programació et permet treballar d'una forma neta, documentant
les classes i mètodes...

2.- Per les utilitats i llibreries que disposa:

Php proveeix d'un gran número d'eines i llibreries, però totes elles són molt bàsiques i estan
pensades perquè es desenvolupin eines més complexes.
Symfony aporta eines ja acabades que t'eviten fer aquelles tasques repetitives que en tot
projecte web s'han de fer.

Figura 3.1.: Diagrama de flux entre eines.

3.- Pel patró MVC:

Aquest patró consisteix a separar els arxius encarregats dels Models, de les Vistes, i dels
Controladors.
Els primers tenen la funció d'obtenir, inserir, modificar i eliminar la informació que tenim a 
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la base de dades.
Els segons s'encarreguen de mostrar la informació que sol·licita l'usuari.
Els tercers són els intermediaris entre les Vista i els Model, són els encarregats de gestionar
els events que es generen en una aplicació.

Figura 3.2.: Diagrama de flux entre les diferents parts del MVC.

4.- Per la seguretat que garanteix:

Les  eines  i  llibreries  que  conté  Symfony  disposen  de  funcions  de  filtratge  per  evitar
situacions no esperades. Per exemple les injeccions de Sql.

5.- Pel suport que ofereixen les comunitats actives:

Els  frameworks amb més popularitat  tenen comunitats actives molt interessants.  És molt
fàcil trobar solucions a problemàtiques sorgides durant el desenvolupament demanant ajuda
a aquestes webs.

6.- Per la càrrega dinàmica:

Una de les funcionalitats més valorades és la càrrega dinàmica. En cada pantalla només es
carrega aquella informació que sigui necessària. Per altre banda es disposa d'un sistema de
memòria  cau  per  tal  de  no  haver  de  carregar  de  nou  la  informació  ja  obtinguda  amb
anterioritat.

7.- Integració amb la base de dades:

Crea una relació entre entitats de la base de dades i classes en php a partir de la ubicació i
nom dels fitxers. Només cal indicar al controlador de la base de dades que actualitzi l'objecte
php que se li envia per paràmetre per tal de modificar la base de dades.
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3.2. Codi de l'aplicació

3.2.1 Inicialització i finalització de l'aplicació

L'inici de l'aplicació comença amb la pantalla de ben vinguda on es presenta la web.
En cas d'estar interessats per prosseguir haurem d'escollir entre dues opcions, fer Log-in (en cas
d'haver-nos registrat amb anterioritat) o Registrar-se (en cas de ser un nou usuari).

<li>
<a href="{{ path('AWUGG_login')}}">Login</a>

</li>
<li>

<a href="{{ path('AWUGG_register')}}">Registre</a>
</li>

Per la  finalització de la  web,  tenim la  opció Log-out  (en cas  d'haver  obtingut  una  sessió amb
anterioritat). Aquesta acció ens redirigirà a la pantalla inicial de ben vinguda de nou.

<li>
<a href="{{ path('AWUGG_login_logout')}}">Logout</a>

</li>

Cadascun d'aquests events crida al seu controlador predeterminat que és el responsable de gestionar
les accions que permetran obtenir la resposta esperada.

RegisterController.php
LoginController.php

La forma que té Symfony per cridar-los és utilitzant un arxiu routing.yml on es dipositen les rutes
amb la seva acció per defecte:

AWUGG_register:
    pattern:  /GermaGran/Register
    defaults: { _controller: adriwebubGermGranBundle:Register:index }

AWUGG_login:
    pattern:  /GermaGran/Login

defaults: { _controller: adriwebubGermGranBundle:Login:index }

AWUGG_login_logout:
pattern:  /GermaGran/Login/Logout
defaults: { _controller: adriwebubGermGranBundle:Login:logout }

En el cas de les dues primeres, el controlador genera un formulari i l'entrega a la Vista, quan l'acció
de guardar el formulari és cridada es torna a cridar al controlador per tal que comuniqui al Model
les modificacions que ha de generar a la base de dades.
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3.2.2 Formularis

En Symfony la creació de formularis ve determinat pel controlador ja que disposa d'una eina que
crea formularis  automàticament.  Només cal  especificar  l'objecte  al  que estaran relacionades  les
dades entrades pel futur formulari, i els camps que aquest ha de tenir.

$user = new User();
    
    $form = $this->createFormBuilder($user)
    ->add('name', 'text', array(

'attr'=>array(
'class'=>'form-control',
'style'=>'margin-bottom:20px'),

'label' => 'Nom'))
    ->add('lastName', 'text', array(
    'attr'=>array(

'class'=>'form-control',
    'style'=>'margin-bottom:20px'),
    'label' => 'Cognoms'))
    ->add('dni', 'text', array(
    'attr'=>array(
    'class'=>'form-control',
    'style'=>'margin-bottom:20px'),
    'label' => 'DNI / NIE'))
    ->add('pass', 'text', array(
    'attr'=>array(
    'class'=>'form-control',
    'style'=>'margin-bottom:20px'),
    'label' => 'Constrasenya'))

    ->add('idProfile', 'choice', array(
    'choices' => array(
    '1' => 'Professor',
    '2' => 'Alumne UB',
    '3' => 'Alumne'),
    'multiple' => false,
    'expanded' => true,
    'required' => true,
    'attr'=>array(
    'style'=>'margin-bottom:10px'),
    'label' => 'Perfil'))

    ->add('Guardar', 'submit', array(
    'attr'=>array(
    'class'=>'btn btn-primary')))
    ->getForm();

Un cop obtingudes les dades del formulari només caldrà cridar al Model de l'objecte modificat per
tal de traspassar-les a la base de dades.

if ($request->getMethod() == 'POST') {

    $form = $request->request->get('form');
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$user = new User();

    $user->setRegDate(new \DateTime("now"));
    $user->setName($form['name']);
    $user->setLastName($form['lastName']);
    $user->setDni($form['dni']);
    $user->setPass($form['pass']);
    $user->setIdProfile($form['idProfile']);
    
    
    $em = $this->getDoctrine()->getManager();
    $em->persist($user);
    $em->flush();

}

3.2.3 Twigs

Moltes vegades es vol que apareguin certs elements a partir del perfil d'usuari,  o volem que es
generi un element repetides vegades canviant la informació que contindrà.

Els twigs ens ajuden a controlar l'HTML que volem mostrar. Són plantilles simples amb la funció
d'expressar la presentació i no la lògica del programa.

Els twigs són més potents que php ja que controlen els espais en blanc, mantenen certa seguretat,
possibiliten  l'escapament  de  sortida  automàtic  i  contextual,  i  inclòs  permeten  que  et  generis
funcions personalitzades.

{% if(idProfile == 1) %}
                

<h3 style="text-align:right;">
<small>

<a href="{{ path('AWUGG_list_newtr')}}">+ Crear Tr</a>
</small>

</h3>
                

{% endif %}

3.2.4 Assets

Els assets ens permeten definir i o categoritzar blocs d'informació.

{% block head %}

<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0">
<meta name="description" content="Education Platform">
<meta name="author" content="Adrià Monguillot Cembellín">
<title>Germà Gran</title>

{% endblock %}

26



3. Implementació

3.2.5 Querys

En Symfony les querys a la base de dades poden ser creades manualment o automàtiques.

Automàtica

$repository = $this->getDoctrine()
    ->getRepository('adriwebubGermGranBundle:User');

$user = $repository
->findBy(array('dni' => $form['dni'], 'pass' => $form['pass']));

Manual

$sql = " SELECT 

u.id, u.name, 
u.last_name

  FROM user u
    INNER JOIN user_tr ut ON (ut.id_user = u.id)
    INNER JOIN tr ON (tr.id = ut.id_tr)
    WHERE ut.id_tr = :id_tr

    AND ut.id_user <> tr.id_user
    AND u.id_profile = 2
    LIMIT 1";
    
    $statement = $connection->prepare($sql);

    $statement->bindValue('id_tr', $idTr);
    $statement->execute();
    $users_tr = $statement->fetchAll();

3.2.6 Retorns / GET – POST

Per a utilitzar al 100% les funcionalitats de Symfony és recomanable deixar les tasques manuals als
controladors base i fer servir els seus mètodes per tal d'aconseguir les accions desitjades, és per això
que utilitzem l'objecte Request per accedir a les dades de GET i POST.

Recordem que GET és l'estructura que emmagatzem la informació que s'envia per URL i POST és
l'estructura que emmagatzema la informació que ve de formulari.

GET

$idTr = $request->query->get('idTr');
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POST

$form = $request->request->get('form');

Respecte al retorn dels mètodes dels controladors del Symfony en tenim de dos tipus, aquells que et
redirigeixen a una pantalla en concret, i aquells que volen activar una acció d'un altre controlador.

Redirecció a una pantalla enviant el formulari i un element

return $this->render('adriwebubGermGranBundle::registerAlu.twig.html',
 array(

'form' => $form->createView(),
'idTr' => $idTr,
));

Redirecció a un controllador, a la seva acció per defecte

return $this->redirect($this->generateUrl('AWUGG_list'), 301);

Symfony disposa d'un arxiu que relaciona etiquetes amb la URL a mostrar al navegador i el mètode
a crida del controlador triat.

3.2.7 Google Drive

Per a poder fer connexió amb Google Drive s'ha necessitat fer la integració de la seva API per php.
Aquesta conté moltes funcions, però nosaltres hem utilitzat tan sols les que ens permeten pujar
carpetes i arxius, les que ens permeten cercar un directori a partir del seu identificador i les que ens
han permès llistar els arxius.

$client = new \Google_Client();

$client->setClientId('668478652001-
5jqer4rs1cgdeh50lvcf91glvc2q5enp.apps.googleusercontent.com');

$client->setClientSecret('IuMuKuYW6b1fhTnjWUj3IkUM');

$client->setRedirectUri($url);
$client->setScopes(array('https://www.googleapis.com/auth/drive'));

if (isset($_GET['code'])) {

$session->set('access_token', $client->authenticate($_GET['code']));
header('location:'.$url.'?idTr='.$id);exit;

} elseif (!isset($_SESSION['accessToken'])) {
$client->authenticate();
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}

$client->setAccessToken($session->set('access_token'));
$service = new \Google_DriveService($client);
$fitxers = $service->files->listFiles(array());
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4. Resultats i economia d'empresa

4.1. Resultats finals

Els resultats finals del projecte han estat satisfactoris davant els objectius principals.

Es pretenia crear una aplicació web on diferents usuaris poguessin compartir recursos automatitzant
moltes de les tasques que el responsable del projecte tenia entre mans, i s'ha aconseguit.

La única tasca que haurà de realitzar el responsable del projecte serà la d'acceptar o denegar la
sol·licitud d'assignació de treballs de recerca dels alumnes de la universitat, així com la d'acceptar o
denegar l'accés als recursos compartits.

Com  a  resultats  personals  del  desenvolupador,  es  pretenia  aprendre  a  utilitzar  el  framework
Symfony i s'esperava treure'n bones impressions. En aquest aspecte també s'ha aconseguit el resultat
final.

La  corba  d'aprenentatge  ha  estat  molt  significativa.  Al  principi  es  tardava  molt  en  cercar  com
implementar les funcionalitats més bàsiques, però un cop apreses, el desenvolupament de l'aplicació
s'ha accelerat.

Un exemple seria la creació de formularis. El primer es va crear en dues hores, es van haver de
buscar manuals i entendre els exemples que es proposaven, fins i tot es va haver de buscar solucions
a webs com http://stackoverflow.com/, però l'últim formulari es va aconseguir acabar en dos minuts.
Sense un framework com Symfony, per molt que es sàpiga fer un formulari, normalment es tarda
mínim uns trenta minuts, i això sense contar el temps dedicat a aplicar filtres de seguretat.

4.2. Pla econòmic

4.2.1 Temps i tasques

En relació al temps invertit a les tasques, l'automatització d'aquestes permet que el responsable del
projecte estigui més alliberat de feina. Només per aquest motiu ja es veu una millora davant el
projecte inicial.
Per altre banda cal destacar que Symfony 2 permet utilitzar un sistema de memòria cau que porta
integrat. Aquest evita la sobrecarrega de dades generades amb anterioritat i augmenta el rendiment
de l'aplicació.
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4.2.2 Serveis gratuïts

En tot projecte web sempre va bé tenir un entorn on poder fer proves reals, així s'eviten errors no
previstos pel bon funcionament al entorn de desenvolupament.
També hi ha eines que no funcionen a l'entorn de desenvolupament i calen provar-se directament a
producció.

Per poder tenir  en compte aquestes casuístiques,  i ja que no disposem d'un servidor propi, s'ha
contractat el proveïdor de serveis Hostiger.

Aquest proveïdor de serveis ofereix una contractació gratuïta oferint un recursos bastant limitats,
però que pel nostre projecte ja satisfà els nostres requisits.

Espai en disc 2000Mb

Tràfic de dades 100Gb

Instal·lador automàtic 50 scripts

Suport PHP 5.2, 5.3, 5.4

Bases de dades 2

Usuaris FTP 2

Dominis utilitzats 2

Subdominis 2

Correu electrònic 2

Velocitat de xarxa del servidor 10mbps

RAM 8Gb

Figura 3.3.: Taula de recursos que aporta una contractació gratuïta amb Hostiger.

Per altre banda hem creat una conta a Google per tal que sigui la de l'administrador. L'hem associat
a un pla estàndard que no requereix de cap tipus de pagament.
No obstant és recomanable utilitzar el pla d'educació que té Google, ofereix més possibilitats que
l'estàndard, un exemple seria la possibilitat de crear un sistema de SSO (single-sign-on), i segueix
sent gratuït. Només cal que es demostri que el client és una institució acadèmica.

4.2.3 Costos econòmics externs

Actualment  l'únic  cost  extern  és  la  contractació  temporal  del  domini  adriamonguillot.com,  que
l'hem associat al projecte per tal de poder fer proves en real.
El cost ha estat concretament de 7,85€/any.

Si els recursos que ofereix l'actual proveïdor de serveix no satisfà la demanada i no disposem de
servidor propi per allotjar la nostre web, s'hauria de millorar el contracte actual.
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El contracte prèmium d'aquesta entitat costa 2,41€/mes i l'empresarial 5,63€/mes.
En cas de voler canviar de companyia caldrà tenir ben present que la nova permeti la carrega de
Symfony2, o si més no que permeti la instal·lació d'eines al servidor.

4.2.4 Costos econòmics interns

Actualment els costos interns del projecte han estat zero, ja que s'ha creat en entorns on no s'havia
de pagar costos de serveis, es disposava del material necessari per al desenvolupament del projecte,
i en cas de la necessitat d'algun programari extra, s'ha obtingut aquell que és de codi lliure.
L'explicació d'aquest fet és que aquest projecte és un treball acadèmic i no empresarial.

En cas d'haver estat un projecte empresarial, el mínim cost intern seria el salari d'un treballador fixe.

El sou estàndard d'un programador web és de 1300€/mes en brut, però en aquest projecte també hi
ha hagut aspectes de disseny i anàlisi i per tant el sou hauria de correspondre al d'un analista web,
que són de 1700€/mes en brut.

Com s'hi ha treballat durant 4 mesos, el cost final en sous és de 6800€.

En cas de contractar a un autònom, aquest cobraria per hores treballades i el preu que demanaria
seria al voltant dels 7€/h.

Per 1300 hores de desenvolupament tindríem un cost del 9100€.

4.2.5 Manteniment

El manteniment d'aquesta aplicació és molt senzilla.
Qualsevol informàtic que no tingui coneixement de Symfony en qüestió d'un parell de mesos ja serà
capaç  de  modificar-la  tan  com  es  pretengui.  Com  hem  dit  en  apartats  anteriors  la  corba
d'aprenentatge és molt vertical.

Per altre banda recordem que s'han utilitzat  eines web d'última generació i  per tant a nivell  de
programari serà molt fàcil la seva adaptació als canvis que puguin sorgir.
Actualment el suport que s'ofereix als softwares estables tendeix a ser de quatre anys.
Si cada any se li  dedica un cert  temps a actualitzar funcionalitats, aquest projecte pot perdurar
indefinidament.

4.2.6 Venta

En cas de voler vendre el projecte s'hauria de tenir en compte varis aspectes:

• És una web d'última generació.

• Emmagatzema informació a base de dades.
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• S'adapta a les mides estàndard de dispositius electrònics amb connexió a internet.

• Té un sistema de memòria cau que accentua la velocitat de càrrega.

• És molt fàcil de mantenir.

• Requereix pocs recursos.

• El mercat on competeix és molt gran però actualment té pocs competidors.

El valor afegit és bastant alt, a pesar dels pocs costos que ha tingut, i l'últim punt, el fet que el
mercat de la tecnologia en l'educació sigui tan gran i tingui pocs competidors, fa que aquest projecte
sigui una bona inversió futura si es decideix treballar-hi.
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5. Conclusions

5.1. Millores del projecte

Com a millores d'aquest projecte es proposen tres funcionalitats grans que es podrien afegir amb
relativa facilitat.

La primera és  un xat  a  la  pantalla  de l'espai  TR,  allà  on apareixen els  llistats  dels  recursos  a
compartir.
Aquesta millora permetria una comunicació continua entre els individus que estiguessin connectats.
La seva implementació seria bastant senzilla utilitzant Ajax.

La segona seria un calendari per cada espai TR.
Aquest calendari  permetria compartir events entre els diferents usuaris que participen del TR, i
d'aquesta manera es podria tenir un control sobre acords que tinguessin les distintes parts.

Per finalitzar, per encara optimitzar més la feina del responsable del projecte en cas que es decidís
que aquest no volgués validar els arxius pujats pels usuaris, es podria contractar el pla de Google
for education, que permet la utilització d'un sistema de SSO (single-sign-on).

Amb aquest sistema el  token que actualment ens guardem per a l'accés de les funcionalitats de la
Api de Google no caldria  actualitzar-lo,  i  juntament  al  sistema ja  implementat,  tots  els  usuaris
accedirien als arxius com si fossin l'administrador, per conseqüència no haurien de ser validats.

5.2. Conclusions Finals

Ja que els  objectius finals  s'han complert  tant  professionalment com personalment tal  com s'ha
indicat a l'apartat de resultats finals, les conclusions que en podem treure són satisfactòries.

No obstant, al haver treballat en el desenvolupament d'aquesta aplicació a temps parcial no s'ha
pogut gaudir al 100% de tot el procés, i el sentiment de voler seguint treballant en el projecte i amb
aquestes noves eines es manté en el desenvolupador.

Per altre banda el projecte també ha ajudat al desenvolupador a avançar dins el mon empresarial,
l'experiència que s'ha obtingut no només amb el desenvolupament sinó amb la comunicació amb el
tutor del projecte ha fet que cresques com a persona i s'adonés de certs aspectes que calia modificar.
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6.1. Accés a Germà Gran

Per accedir al projecte tan sols s'ha d'escriure la URL del domini que estigui relacionat amb el lloc
ofert pel proveïdor de serveis al cercador del navegador.

Un exemple seria:

http://www.adriamonguillot.com/Symfony/web/GermaGran

6.2. Manual d'usuari de Germà Gran

Al entrar a Germà Gran el primer que ens trobarem és la pantalla de ben vinguda.

Figura 6.1.: Ben vinguda

Per registrar-se només cal clicar sobre la opció Registrar-se, apareixerà una pantalla on poder afegir
la informació personal. Al guardar entrarem a la pantalla on es llisten els Treballs de Recerca.
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Figura 6.2.: Registre

També podem accedir a l'aplicació mitjançant la opció Login, aquesta opció ens permetrà entrar en
cas de ja ser usuaris existents.

Figura 6.2.: Registre

De la mateix manera que la pantalla de registre aquesta ens redirigirà a la pantalla dels llistats de
treballs de recerca.

36



6. Annexa

Hi ha tres tipus de llistes, la llista de treballs no assignats a cap alumne de la universitat (només la
poden  veure  l'administrador  del  sistema  i  els  alumnes  de  la  universitat),  el  llistat  de  treballs
sol·licitats pels alumnes de la universitat (només la podrà veure l'administrador del sistema), i el
llistat de treballs personals. Aquest últim el pot veure tothom, però només es llistaran els treballs
que estiguin relacionats amb l'usuari que s'ha logat.

Figura 6.3.: Llistat

Un cop haguem entrat a l'aplicació amb la nostre sessió, dependent del tipus d'usuari que es sigui, es
podran realitzar unes tasques o unes altres.

Tan si ets administrador del sistema com professor de batxillerat podràs crear els treballs de recerca
anomenats Tr.
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Figura 6.4.: Nou Tr

Uun cop hem entrat al Tr, tan l'administrador com el professor que ha creat el Tr podran afegir
usuaris externs.
Això està pensat sobretot pels usuaris de batxillerat però en realitat es pot utilitzar per qualsevol
usuari. Aquest usuari creat des del treball de recerca només podrà accedir a aquest Tr.

Figura 6.5.: Tr no assignat

També podem començar a pujat arxius si es vol.
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En cas de ser alumne d'universitat i entrar a un Tr no assignat, en comptes de veure les opcions
pròpies de la gestió del Tr, veurem l'opció de Sol·licitar per demanar-li a l'administrador de formar
part de la tutela del Tr.
L'administrador per la seva banda podrà acceptar o denegar la petició.

Figura 6.6.: Tr pendent de ser acceptat o denegat

Un  cop  haguem  acceptat  el  Tr  com  a  administrador,  totes  les  parts  implicades  al  Tr  inclòs
l'administrador, el podrà observar en el llistat de Tr personals.
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Figura 6.7.: Tr assignat amb recursos

En cas  d'intentar  accedir  a  alguna de  les  pantalles  sense  els  permisos  adequats  apareixerà  una
pantalla d'error.

Figura 6.8.: Error en l'accés a un lloc restringit
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6.3. Contingut del CD

Introducció

Germà Gran és un software web programat amb els llenguatges d'HTML5, CSS3, PHP 5.4 i sota el 
gestor de base de dades MySql.

Detalls per la instal·lació

Per poder instal·lar aquest software cal un servidor on allotjar-lo que disposi de certs programes 
instal·lats, així com també d'un domini que apunti a aquest espai.

En cas de no tenir un servidor propi, hi ha moltes empreses dedicades al lloguer d'aquests, alguns de
gratuïts.

1.- Pre-requisits

• Apache
• MySQL, PostgreSQL, o SQLite.
• PHP 5.2.4 o superior.

2.- Disposo d'un servidor extern

Si es disposa d'un servidor web extern només cal pujar els arxius que engloben el programa 
a la carpeta arrel de la nostra conta FTP, normalment té el nom de “pulic” o “public_html”.

El més habitual és que el proveïdor tingui una eina de pujada massiva. Aquesta s'encarrega 
de pujar tot allò que estigui contingut en un arxiu de compressió, tendeix a ser “zip” o “tar”.

En cas de no disposar d'aquesta eina només caldrà baixar-se un client FTP com per exemple 
el Filezilla. Caldrà que el configurem amb les dades de la nostre conta FTP.
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Figura 6.9.: Accés al FTP

També haurem de configurar el nostre servidor per tal que tingui assignat el domini que 
haurem contractat amb anterioritat.
Més endavant veurem com configurar la nostre aplicació.

3.- Disposo d'un servidor propi

En cas de tenir un servidor propi primer ens haurem d'assegurar que tenim els programes 
requerits esmentats amb anterioritat.

En cas de no tenir-los procedirem primerament a instal·lar-los i configurar-los.

Quan estiguem segurs de tenir-los instal·lats i configurats, copiarem els arxius a la carpeta 
arrel on estigui corrent el nostre Apache. Més endavant veurem com configurar la nostre 
aplicació.

42



6. Annexa

Instal·lació dels programes requerits

1.- Per a Windows

Primerament instal·larem l'apache, després prosseguirem amb el php i finalment el mysql.

a) Instal·lació del apache

Només cal executar l'instal·lador. Recorda que s'ha de fer amb privilegis d'administrador.

1. Ens apareixerà una pantalla de ben vinguda on clicarem next.

2. Acceptarem les condicions de la llicencia clicant next.

3. Acceptem les notes recents de la nova versió clicant next.

4. Se'ns obrirà un formulari que haurem d'omplir. En cas de voler instal·lar-lo en local 
posarem “localhost” o la IP “127.0.0.1” als apartats de Networking domain i Server 
name, la direcció de correu a la qual es vol reportar els errors en cas que n'hi hagin al
camp Administrator..., i li direm que volem que s'inici aquest servei per a tots els 
usuaris. Cliquem a next.

5. A continuació li direm que volem una instal·lació típica, a no ser que volguem 
especificar noms i carpetes on instal·lar-lo. Cliquem next.

6. Finalment li direm install.

Ara veurem el icona de l'Apache a la part inferior dret de l'escriptori de Windows. Aquest és 
el monitor de serveis amb el qual podrem parar, iniciar o reiniciar el servei.

Un cop tinguem el servei iniciat, escriurem la direcció IP, la que hàgim instal·lat, al nostre 
navegador web. En cas que digui “It works!” És que tot ha funcionat correctament.

b) Instal·lació del php

Per la instal·lació del PHP descomprimim l'arxiu que ens hem descarregat amb anterioritat 
en una carpeta amb el nom PHP. Copiem l'arxiu php.ini-recommended i l'enganxem al 
mateix directori sota el nom php.ini. Ara movem aquesta carpeta PHP a l'arrel del disc dur 
(normalment C:\). 

Procedim a integrar el php amb l'apache instal·lat amb anterioritat.

1. Creem un arxiu de text sota el nom httpd-php.conf dins la carpeta “<arrel 
apache>\conf\extra”. El contingut del fitxer ha de ser:

#load the php main library to avoid dll hell
Loadfile "C:\PHP\php5ts.dll"
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#load the sapi so that apache can use php
LoadModule php5_module "C:\PHP\php5apache2_2.dll"
#set the php.ini location so that you don't have to waste time guessing where it is
PHPIniDir "C:\PHP"
#Hook the php file extensions
AddHandler application/x-httpd-php.php
AddHandler application/x-httpd-php-source.phps

2. Afegim al arxiu “<arrel apache>/conf/http.conf”, més concretament a la secció 
“Supplemental configuration”:

# PHP settings
Include conf/extra/httpd-php.conf

Modifiquem la línia “DirectoryIndex index.html” afegint “index.php” davant “index.html”.

DirectoryIndex index.php index.html

Guardem l'arxiu i obrim “php/php.ini”, habilitem el suport per MySql. Per fer-ho cal que ens
dirigim a la secció “Paths and Directories” i modifiquem la línia “extension_dir”.

extension_dir = "C:\PHP\ext"

A la secció de “Windows Extensions” traiem el comentari a les extensions “php_mysql.dll” i
“php_mysqli.php”

extension=php_mysql.dll
extension=php_mysqli.dll

Guardem l'arxiu i reiniciem el servidor Apache.

c) Instal·lació del MySql

Executem l'arxiu descarregat amb anterioritat

1. Ens apareixerà una pantalla de Ben vinguda, cliquem next.

2. Tiem la opció Custom i després next altre cop.

3. Cliquem a “MySql Server Datafiles”, ens assegurem que la direcció sigui 
“C:\MySQL\”, en cas que no fos així la canviem i seguidament cliquem a next.

4. Finalment cliquem a install.

5. Al acabar li direm que volem configurar-lo i cliquem a finish.

6. Cliquem a “Detailed Configuration” i next.
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7. Escollim “Developer Machine” i next.

8. Triem “Multifunctional Database” i next.
9. Ens apareix a quin disc dur volem que estigui la base de dades i cliquem next.

10. Triem el  número de  connexions  concurrents  haurà  de  soportar  la  base de dades,
cliquem next.

11. Escrivim el Port que utilitzarem, cliquem a next.

12. Li direm que volem el millor suport per multi-llenguatge i next.

13. Marquem les dues opcions i cliquem next.

14. Li definim un password que serà per l'administrador, cliquem next.

15. Cliquem execute i finalment finish.

Ara el php ja podrà connectar-se al MySql.

2.- Per a Linux

Instal·larem primerament Apache després php i finalment MySql, tot desde la consola.

Instal·lació del apache

Escrireum la comanda:

sudo apt-get install apache2

Per a la comprovació de la seva correcte instal·lació tenim les ordres

sudo service apache2 start
sudo service apache2 stop
sudo service apache2 restart

El directori on es guardarà el codi de la pàgina web serà “/var/www”.
És important que dita carpeta tingui permisos per l'usuari que l'ha de poder administrar:

sudo chmod -R <permis> /var/www

Per provar si ha funcionat inicia el Apache i ves al navegador i afegeix la direcció web 
“http://localhost”. En cas que tinguis l'ordinador configurat com a servidor escriu la direcció 
IP o el hostname.
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Instal·lació del php

Escriu al terminal:

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-cli php5-mysql

Reinicia l'Apache

sudo service apache2 restart

Prova creant un arxiu que es digui test.php

sudo gedit /var/www/test.php

Afegeix:

<?php
 phpinfo();
 ?>

I ara en el navegador escriu “http://localhost/test.php”.
Hauria de sortir la informació del php instal·lat.

Instal·lació del MySql

Afegeix al terminal:

sudo apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev

Durant la instal·lació et dirà que escriguis la contrasenya perl root.

Ara per provar escriu:

sudo service mysql status

Per verificar que la contrasenya funciona bé:

mysql -uroot -p<xxx>

On <xxx> és la contrasenya que has definit abans.

Si es vol canviar de contrasenya un cop finalitzat cal escriure la següent comanda on <xxx> 
és la nova contrasenya:

SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD(<xxx>);
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Instal·lació del Symfony2

Per a  instal·lar  el  Symfony2 només cal  que ens  descarreguem el  framework de la  seva  pàgina
oficial, i l'afegim a la carpeta on està corrent el nostre Apache.

Un cop ja ho tinguem tot apunt caldrà que el configurem.

Per això Symfony2 ja porta un configurador automatitzat.  Procedirem a executar-lo escrivint al
navegador la URL:

 http://localhost/<carpeta arrel de Symfony>/web/app_dev.php

Ens apareixerà una imatge on es veuran tres enllaços, el primer serà per fer un tutorial, el segon per
configurar el nostre Symfony i el tercer una demo.

Figura 6.10.: Pantalla inicial de Symfony

Si cliquem al configurador ens apareixerà una pantalla on, a part de donar-nos la ben vinguda, és
possible que ens recomani que instal·lem alguns programes.
Alguns són obligats depenent de la versió del Symfony, d'altres són opcionals.

Un cop tinguem tots els programes necessaris clicarem a l'enllaç que diu “Configure your Symfony
Application online”.
Ens apareixerà un formulari per configurar la base de dades.
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Figura 6.11.: Pantalla de configuració de la base de dades

Omplim les dades i li donem a next step i apareixerà una clau per protegir-ho amb certificats CSRF.

Tornem a clicar next step i veurem com totes les dades entrades al formulari s'han guardat al arxiu
de configuració de base de dades dins el Symfony. Ens donen la ruta per si ho volem comprovar o
modificar.

Per si volem provar que tot hagi funcionat correctament tornem a la pantalla “app_dev.php” que
hem obert abans i cliquem sobre l'enllaç de la Demo.

Hauria d'aparèixer una imatge d'un “Hola Mon!”. Si és així és que tot ha anat correctament.
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Figura 6.12.: Pantalla per comprovar que tot ha anat bé

Google Drive

Per  sincronitzar  la  nostre  aplicació amb una conta de Google  Drive abans de tot  necessitarem
disposar d'una conta a Google. Aquest conta serà la del administrador.

Un cop tinguem la conta funcionant cal que ens dirigim a:

https://console.developers.google.com/project

Inicialment haurem de crear un projecte.
Un cop creat ens dirigirem al menú lateral, més concretament on posa APIS & AUTH. Al clicar
s'obrirà un submenú on clicarem Apis.

Dins les Apis hem de permetre la utilització de dues eines, Drive API i Drive SDK. És important
que les dues estiguin obertes ja que sinó és molt probable que no ens funcioni bé la nostre aplicació.

A continuació tornem al submenú lateral on posa Credentials i li indiquem que volem crear un ID
de client nou. Aquesta acció ens generarà un ID de client junt un codi secret que haurem d'afegir al
codi de la nostre aplicació.
Per últim haurem d'escriure la URL de redireccionament cap a la nostre aplicació.
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Per finalitzar cal que anem al submenú lateral de nou, a la pantalla d'autorització i omplim els
camps requerits.

Els  arxius  que  s'han  de  modificar  afegint  les  dades  del  nou  administrador  són
“LoginController.php” i “TrController.php”.

Ja podem utilitzar el Google Drive des de Germà Gran.

En cas de tenir qualsevol error en un futur, s'ha preparat el codi per tal que només modificant el
camp “access_token” de la taula consumer de la nostre base de dades, afegint un nou token acceptat
per Google Drive, funcioni l'aplicació.

Coses a tenir en compte

El software entregat està modificat perquè funcioni en producció.

La base de dades ha de residir en el mateix servidor on està carregat el Symfony (el proveïdor de
serveis ens ha permès utilitzar phpMyAdmin). En cas que no fos així s'haurà de re-configurar tal i
com s'ha explicat.

El fitxer “sql” adjuntat conté tota la importació de base de dades.
L'administrador ha de ser l'usuari amb identificador 1 i el seu perfil ha de ser de professor (de tipus
1).

En cas d'haver d'ampliar la base de dades, calen certes instruccions perquè es generin les classes
entitats en el projecte.

1.- Fem un “mappeig” de la base de dades i ho transformem en XML

php app/console doctrine:mapping:convert xml 
./src/adriweb/ub/GermGranBundle/Resources/config/doctrine/metadata/orm --from-database –force

2.- Generem les classes a partir del XML

php app/console doctrine:mapping:import adriwebubGermGranBundle annotation

3.- Omplim les classes amb getters i setters.

php app/console doctrine:generate:entities adriwebubGermGranBundle
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