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1. Annex I. Consulta de la web
Actualment la web no es troba allotjada a cap servidor i  la forma de consultar-la és mitjançant la còpia 
estàtica que adjunto.

Per tal de visualitzar-la, cal descomprimir l'arxiu 72443-annex-web_html.zip i obrir l'arxiu index.html.

També adjunto l'arxiu 72443-annex-web_pdf.zip que conté la web en PDF. Donat que per generar els 
PDF he hagut de fer-ho mitjançant una impressora virtual, aquests es visualitzen pitjor. No es veuen els 
menús, no es pot navegar i evidentment no funciona cap applet. He inclòs aquesta versió en PDF només 
com a extra. Recomano visualitzar la versió en html, que sí és totalment funcional.

2. Annex II. Instal·lació del CMSMS per editar la web
Els passos per a tenir la web dinàmica funcional són els següents:

1. Instal·lar el CMSMS

2. Descomprimir l'arxiu uploads.tar.gz a l'arrel del CMSMS (deixarà continguts a la carpeta uploads)

3. Restaurar la base de dades

A continuació explicaré els passos amb detall.

Nota:  un  cop  restaurada,  per  a  l'administració  del  lloc  cal  anar  a 
http://<adreça_al_lloc_CMSMS>/admin

Per a accedir-hi cal utilitzar aquestes dades:

Usuari: profe

Contrasenya: profe1234

Evidentment, el primer que caldria fer, per tal que el lloc sigui segur, és canviar com a mínim la  
contrasenya (el nom d'usuari també es pot canviar)

A continuació expliquem amb més detall els passos.

2.1. Instal·lar el CMSMS restauració de la web
La web de CMSMS disposa de tota la documentació referent a la instal·lació i funcionament del CMSMS. 
Aquí enllaço a la documentació en castellà. Com succeeix habitualment, la documentació en anglès és més 
completa i actualitzada. 

Per tal d'instal·lar el CMSMS cal que disposem d'un servidor web amb PHP i MySQL. 

Els requisits respecte aquests són (veure document):

• Servidor web: Apache 1.3 / 2, o IIS 5+ (no recomanat)

• MySQL:  3.23 ó 4.0+ (també pot funcionar amb PostgreSQL 7)
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• PHP: 5.2.x (recomanat 5.2.12 o més)

◦ mòdul GD

◦ Tokenizer

◦ configuració mínima del php.ini

No explicaré aquí exactament com instal·lar el CMSMS, només els passos generals. Per detalls de com fer-
ho, el millor és veure la documentació oficial. Existeixen també vídeotutorials.

Nota  respecte  la  versió  del  CMSMS a  instal·lar: L'ideal  és  sempre  instal·lar  la  última versió 
disponible del CMSMS. No sé fins a quin punt la una nova versió pot ser incompatible amb la còpia 
de la base de dades de la web. La web la vaig crear amb la versió 1.9.4.1 “Faanui” del CMSMS. 
Amb aquesta  versió,  com a mínim,  no hauria  d'haver problemes.  Si  volem tenir  la  web en un 
ordinador local en general que no sigui la última versió no és important, per tant, tindria força sentit  
utilitzar  exactament  la  mateixa  versió.  En canvi,  si  la  web ha d'estar  accessible  des d'Internet,  
aleshores sí que és recomanable que sigui la última versió la instal·lada, ja que així durà tots els  
pegats de seguretat.

Els passos a seguir per a instal·lar el CMSMS serien aquests:

 1. crear una carpeta a l'arrel de la web anomenada, per exemple, cmsms

 2. copiar  l'arxiu  .tar.gz  del  CMSMS  a  aquesta  carpeta  (per  exemple,  el  cmsmadesimple-1.4.1-
full.tar.gz)

 3. descomprimir-lo (manualment seria la instrucció  tar -zxf <nom_de_l'arxiu>).  Si la web la 
tenim allotjada  a un servidor  probablement  hi  hagi  un  administrador  d'arxius des del  panell  de 
control d'aquesta que ens permetrà tant pujar l'arxiu com descomprimir-lo.

 4. Possiblement calgui vigilar que els permisos dels arxius estiguin bé

 5. Possiblement  calgui  crear  manualment  l'arxiu  config.php  (buit)  a  la  carpeta  cmsms  (touch 
config.php i donar-li permisos 666)

 6. Cal crear una base de dades MySQL buida anomenada cmsms i garantir-li el permís a un usuari i 
contrasenya, que després haurem d'especificar quan comenci la instal·lació de fet (nota: la base de 
dades s'haurà de dir així perquè la web està feta amb una instal·lació que utilitzava aquesta base de 
dades). Si estem instal·lant el CMSMS a un allotjament web contractat, típicament hi haurà instal·lat 
el  PHPmyAdmin,  accessible  des  del  panell  de  control  de  la  web,  i  que  ens  ho  deixarà  fer  
còmodament. Si estem instal·lant-la localment, haurem de fer-ho manualment. Caldria fer-ho així,  
des de línia de comandament (en Linux des de qualsevol lloc; en Windows, si tenim el WAMP, 
hauríem  d'anar  abans  a  la  carpeta  on  estan  els  executables  del  mysql,  que  típicament  és  la  
c:\wamp\bin\mysql\mysql<numero_de_versio>\bin):

 a) mysql -u root -p

(ens demanarà la contrasenya de l'usuari root de MySQL, que l'haurem subministrat en instal·lar 
el servidor MySQL o el WAMP). Ara passarem a estar a la línia de comandament del servidor 
MySQL, i li haurem de donar les instruccions perquè creï la base de dades i doni els permisos a  
l'usuari que vulguem. Fixem-nos que totes les instruccions de MySQL acaban en punt i coma.

 b) CREATE DATABASE cmsms;

Amb això creem la base de dades cmsms, buida.

 c) CREATE  USER  'nom_de_l_usuari'@'localhost'  IDENTIFIED  BY 
'la_contrasenya_que_vulguem';

Nota: la part de @'localhost' és important: serveix per indicar des d'on es connecta l'usuari. És 
localhost sempre perquè qui accedirà a la base de dades és l'intèrpret php, que s'executa al  
mateix ordinador que el servidor php.

 d) GRANT ALL ON cmsms.* TO 'nom_de_l_usuari'@'localhost';

Amb aquesta hem donat el permís per a fer qualsevol cosa sobre la base de dades cmsms a 
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l'usuari que hem creat.

 e) QUIT;

Sortim de la línia de comandes del servidor MySQL

 7. Ara  començarà  la  instal·lació  “pròpiament  dita”.  Des  del  navegador  hem  d'anar  a  l'adreça 
http://<adreça_del_servidor(o_nom_del_host_del_nostre_PC)>/<carpeta_on_hem_descomprimit_la
_instal·lació>/index.php

per exemple:  http://nom_del_pc/cmsms/index.php o si ho tenim a un allotjament com el phobos, 
potser sigui: http://phobos.xtec.cat/~nom_d_usuari/cmsms/index.php

 8. A continuació sortirà ja una web que ens dirà si el servidor compleix tots els requisits i el servidor té  
els  permisos  per  a  continuar  la  instal·lació.  També  demanarà  un  nom  d'usuari  i  contrasenya 
d'administrador del lloc. En principi és igual quin triem perquè en restaurar la base de dades de la 
web  L'estadística  a  secundària aquests  es  sobreescriuran  amb  l'usuari  profe  i  contrasenya 
profe1234, com he dit al principi.

 9. També ens demana el nom de la base de dades a utilitzar, el nom d'usuari i la contrasenya per a  
accedir-hi. Aquí haurem de posar-li els que hem utilitzat al pas 6. 

 10.En principi, la instal·lació hauria de finalitzar correctament. Un cop fet això, es recomana esborrar el 
directori  install que penja de la  carpeta arrel  del  cmsms, i  posar  els  permisos 444 a l'arxiu 
config.php, per a més seguretat.

Ara ja tenim una web estàndard CMSMS. Podrem veure que té ella mateixa força informació sobre com 
funciona el CMSMS, com afegir nou contingut, retocar plantilles, etc.

El següent pas, com hem vist, és descomprimir l'arxiu uploads.tar.gz dins la carpeta d'instal·lació (no dins la  
carpeta uploads que penja de la d'instal·lació!). Si ho fem amb línia de comanda de linux seria mitjançant la  
instrucció tar -zxf uploads.tar.gz

Finalment hem de restaurar la base de dades. Els passos a seguir per a fer-ho manualment els he tret de  
http://www.devshed.com/c/a/MySQL/Backing-up-and-restoring-your-MySQL-Database/

Si tenim un allotjament amb el phpMyAdmin instal·lat, hi ha l'opció d'importar una base de dades, enlloc de  
fer-ho manualment (de fet, probablement no podrem fer-ho des de línia de comandes, aleshores).

Si ho hem de fer manualment, la línia de comandes seria aquesta:

mysql -u root -p cmsms < nom_de_l_arxiu_de_dump

Com hem dit abans, si estem en Windows sota WAMP, hauríem d'anar abans a la carpeta on estan els 
executables  del  mysql.  Són  típicament  a  la  carpeta 
c:\wamp\bin\mysql\mysql<numero_de_versio>\bin.

Amb aquesta  instrucció  el  que  li  diem al  servidor  de  mysql  és  que  executi  les  instruccions  de  l'arxiu 
nom_de_l_arxiu_de_dump. Les còpies de seguretat d'una base de dades mysql s'acostumen a fer com a 
“tota la sèrie d'instruccions MySQL que caldria introduir per tal que quedi com estava”. Veure 3.Annex III.
Creació de còpies estàtiques.

Ara que ja estan els arxius i la base de dades restaurades, la web ja hauria de funcionar perfectament.

3. Annex III. Creació de còpies estàtiques
Per tal de poder posar una còpia de la web a qualsevol lloc (un lloc Moodle, dur-la a un llapis USB, etc), cal 
que sigui una còpia estàtica. És a dir, cal generar tots els html i fulls d'estil de cada article, junt amb totes les  
imatges que s'utilitzen. En ser la web dinàmica, els arxius html no existeixen enlloc. A més, anar desant un a 
un cada article de contingut des del navegador no té sentit, a part de que no funcionarien els menús.

Per tal de poder desar una web sencera amb tots els enllaços interns funcionant hi ha un programa que ens 
permet fer-ho còmodament, anomeant HTTrack. És lliure, gratuït i multiplataforma (Windows i Linux).

Permet crear còpies senceres d'una web, o actualitzar-ne una d'existent.
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A la web d'HTTrack hi ha tota la documentació. Explico aquí els passos bàsics per crear un nou projecte (en  
futures còpies només caldrà seleccionar un projecte ja existent, enlloc de fer els passos 1 i 2):

1. Crear un projecte nou

2. Triar la carpeta de base dels projectes

3. Triar Download web site

4. Afegir  la  URL  de  la  web  a  descarregar  (per  exemple:   http://nom_del_pc/cmsms o 
http://phobos.xtec.cat/~nom_d_usuari/cmsms/ o on sigui que la tinguem)

5. Li diem que comenci, i esperem a que es descarregui tots els arxius.

6. Un cop acabat,  la web serà a la carpeta base de projectes,  dins una carpeta amb el  nom del  
projecte. Si la volem transferir, només cal que copiem la carpeta on ha anat a parar (la que conté  
molts arxius index????.html, que possiblement no sigui  exactament la del nom de projecte sinó 
alguna que penja d'allà). Si comprimim aquesta carpeta en un arxiu zip, inclús la podem enviar per  
email si no pesa molt.

Per visualitzar la còpia estàtica de la web, només cal que fem doble clic sobre l'arxiu index.html de la  
carpeta que té tots els index????.html

4. Annex IV. Còpies de seguretat
Diferenciem fer una còpia de seguretat completa per si tenim un problema, o una còpia de seguretat per 
transferir la web a un altre servidor. Si en volem una de completa, cal que la fem el següent: 

1. Una còpia de tots els arxius de la carpeta <base_de_la_web>/<base_del_cmsms> (per exemple: 
/var/www/cmsms/ o C:\www\cmsms\)

2. Un bolcat (dump) de la base de dades MySQL del CMSMS (veure més endavant com)

Si volem fer una còpia per a transferir la web a un altre servidor, aleshores només farem:

 1. Esborrar la cache des de l'administració del lloc CMSMS

 2. Una còpia de les següents carpetes que pengen de  <base_de_la_web>/<base_del_cmsms>:

 a) uploads (és on van a parar les imatges que pugem, applets, etc.)

 b) tmp (per si de cas)

 3. Un dump de la base de dades MySQL del CMSMS (veure més endavant com)

 4. Per a un cas general (no per a la versió estàndard d'aquesta web, però ho poso aquí per si es  
modifiqués més en el futur), també caldria incloure algunes coses més:

 a) Llista de mòduls instal·lats més configuracions específiques. La millor forma de fer aquest pas 
és desant la pàgina de mòduls des de l'adminsitració.

 b) Planrilles i  fulls d'estil  (templates i  stylesheets).  No són arxius sinó que estan a la base de 
dades. Només com precaució, és una bona idea crear arxius de text amb aquestes.

 c) config.php (per si s'ha fet alguna configuració no estàndard)

 d) .htaccess (per si s'ha fet alguna configuració no estàndard)

 e) favicon.ico (tant l'arxiu com com l'ajust, ja que la seva localització no es transfereix des de la  
base de dades)

 f) robots.txt (per si s'ha fet alguna configuració no estàndard)

 g) El títol de la web (perquè l'hem d'especificar quan instal·lem el CMSMS)

 h) La versió del CMSMS utilitzada

 i) Qualsevol carpeta no estàndard que haguem creat.

En aquesta adreça hi ha explicats els passos (en anglès): http://wiki.cmsmadesimple.org/index.php/How_to
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4.1. Fer un bolcat  (dump) de la base de dades
Segurament la part més important de la web no són precisament els arxius sinó el contingut de la base de 
dades MySQL, ja que és allà on estan totes les entrades o articles de la web, així com els fulls d'estil i  
plantilles. No hi són pas les imatges, applets de Geogebra, etc, que sí són arxius a la carpeta uploads.

Si tenim la web allotjada a un servidor amb phpMyAdmin, crear la còpia és molt senzill: aquest ja té una  
opció per a crear un backup i les opcions per defecte ja serveixen. Simplement haurem de veure si un cop 
creada la  còpia,  ens  l'hem de  descarregar  del  servidor  manualment  o  ja  ens  l'ofereix  per  descarregar  
automàticament. També si és una versió comprimida en zip (que ocupa molt menys), haurem de tenir en 
compte que potser en restaurar la base de dades l'arxiu hagi de ser descomprimit abans (segur que sí si ho  
fem amb línia de comandes).

Si no tenim el phpMyAdmin i hem de fer-ho mitjançant línia de comandes, utilitzarem aquesta: 

mysqldump -u root -p cmsms > nom_de_l_arxiu_de_dump

(ens demanarà la contrasenya de l'usuari root de MySQL; alternativament podíem haver usar l'usuari al qual 
havíem donat permís durant el procés d'instal·lació).

El nom de l'arxiu de dump és interessant que inclogui la data en què s'ha fet, per si de cas.

Recordem de nou que si estem en Windows sota WAMP, hauríem d'anar abans a la carpeta on estan els  
executables del mysql, normalment la c:\wamp\bin\mysql\mysql<numero_de_versio>\bin.
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