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Màquina virtual

La màquina virtual en la que està allotjada el bloc per fer l'experiment està “físicament” a la 
plataforma Amazon EC21. Els motius per triar aquesta plataforma són:

• flexibilitat, permet crear màquines en demanda a través de la interfície web,

• facilitat, crear una màquina virtual està a l'abast de qualsevol usuari amb uns mínims 
coneixements, no necessàriament de perfil tècnic,

• gratuïtat, el primer any un ús bàsic és gratuït,

• disponibilitat, es tracta d'una gran empresa amb múltiples sistemes per garantir que el  
servei estarà sempre funcionant.

Creació del compte

El procés de creació del compte es fa com en qualsevol altre servei d'Internet, és a dir, omplint  
un formulari amb unes dades bàsiques i un correu electrònic.

En aquest cas, encara que el primer any d'utilització de la plataforma sigui gratuït, cal facilitar  
un número de targeta de crèdit per si es sol·licitessin serveis que no estiguessin inclosos o es 
superessin les quotes establertes.

Característiques tècniques

El tipus d'instància que s'ofereix gratuïtament és el “t1.micro”2.  Amb aquest disposem d'una 
màquina virtual amb 615MB de memòria RAM, 8GB d'espai de disc, connexió d'alta velocitat a 
Internet i capacitat de processament.

Aquestes característiques estan dissenyades per un ús a petita escala. El que limita en aquest 
cas és la memòria RAM, doncs en algun moment de màxima càrrega podria estar limitada.

Les proves fetes amb altres servidors d'Internet donen velocitats de transferència (en ambdós 
sentits)  que  superen  de  mitjana  els  5MB/s.  Cobreixen  de  sobres  les  necessitats  de 
l'experiment.

El nom públic de la màquina canvia cada cop que s'engega la instància, no quan es reinicia el 
sistema operatiu.

Creació de la màquina virtual

La creació de la màquina virtual (instància) es pot fer seguint els passos descrits pel mateix  
sevei3. A destacar:

• El sistema operatiu triat per l'experiment és Ubuntu versió 12.04.1 LTS4 per la seva 
robustesa,  llicència,  estabilitat  i  sistema  d'instal·lació  de  programari,  amb  tot  el 
necessari inclòs en el seu repositori.

• L'empresa ofereix diferents centres de dades arreu del món. En aquest cas la tria va 
ser Irlanda per un tema de proximitat.

• La connexió a la màquina es fa utilitzant una infraestructura de clau pública/privada. 
Durant el procés hi ha la possibilitat de crear el parell de claus.

1 Amazon EC2 – http://aws.amazon.com/ec2/
2 Amazon EC2 – Available Instance Types
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-types.html
3 Amazon EC2 – User Guide – Getting Started with Amazon EC2 Linux Instances
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html 
4 Ubuntu 12.04 LTS Server - https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/index.html
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• Hi ha la  possibilitat  de configurar  els  “Security Groups”,  en els  que bàsicament  es 
defineixen quins ports estaran oberts en la connexió de la màquina. És recomanable 
només  obrir  aquells  que  s'utilitzaran.  Si  es  disposa  d'una  IP  estable,  és  molt  
recomanable només autoritzar les connexions d'administració a aquesta adreça.

• Els últims passos descrits a la guia es refereixen a l'ampliació del disc afegint una altra  
partició.  Aquest  pas no és necessari  si  ja  n'hi  ha prou amb l'emmagatzematge per 
defecte del tipus de màquina.

Un cop creada, l'administració de la màquina virtual es pot fer a través d'una interfície web5 o 
d'aplicació mòbil. Aquest procés es pot fer en 15 minuts.

Connexió a la màquina virtual

El procés per connectar a la màquina virtual es pot fer seguint la guia6. La manera triada en 
aquest cas és a través d'una consola utilitzant la comanda  ssh des d'una màquina amb un 
sistema operatiu de la família GNU/Linux:

ssh  -i  RUTA_ARXIU_CLAU.pem  -L8080:localhost:80  -o  ServerAliveInterval=10 
ubuntu@NOM_MÀQUINA.compute.amazonaws.com

De la qual:

• RUTA_ARXIU_CLAU: és el path a l'arxiu de claus. D'aquest arxiu ha de tenir els només 
n'ha de tenir permisos l'usuari de la màquina.

• La opció “-L” és per vincular un port de la màquina local a la que s'està connectant. En 
aquest  cas  es  connecta  de  manera  segura  al  servidor  web,  utilitzant  la  connexió 
establerta a través del protocol ssh.

• La tercera opció és per garantir  que la connexió no es talla quan hi  hagi  períodes 
d'inactivitat, enviant una senyal cada 10 segons.

• La quarta és el nom d'usuari (ubuntu per defecte en les màquines virtuals d'aquest 
sistema operatiu), junt amb el nom de la màquina.

Utilització de memòria d'intercanvi

Per prevenir els efectes negatius d'una possible ocupació total de la memòria RAM, es pot 
utilitzar la memòria d'intercanvi (swap) de 512MB amb el següent procediment:

$ sudo dd if=/dev/zero of=swap-512 bs=1024 count=512K

$ sudo mkswap swap-512 

$ sudo swapon swap-512

D'aquesta  manera  es  crea  un  arxiu  de  512MB  de  memòria  d'intercanvi  i  es  posa  en 
funcionament.

Instal·lació de programari

L'eina utilitzada per instal·lar el programari necessari per fer l'experiment és aptitude. Tot i que 
disposa d'una interfície, es pot fer amb comandes. Hi ha un nou programari  per desplegar 
aplicacions anomenada juju, però en el moment de fer l'experiment encara estava en fase de 
desenvolupament.  Per  altra  banda,  com  es  pot  veure,  el  programari  no  requereix  gaires 
configuracions addicionals ni complexes.

5 Console AWS http://console.aws.amazon.com
6 Connecting to Your Linux/UNIX Instances Using SSH 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AccessingInstancesLinux.html
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La comanda és:

$ sudo aptitude install  wordpress unzip automysqlbackup backupmanager nagios 
awstats

D'aquesta manera s'instal·laran els programaris (amb les seves dependències, és a dir, altres 
que siguin necessaris per poder funcionar correctament) amb les següents utilitats:

• wordpress: és el programari de gestió de continguts web que s'utilitzarà com a carpeta 
d'aprenentatge electrònic,

• apache: el servidor web que respondrà a les peticions dels navegadors,

• mysql: base de dades que utilitzarà el wordpress per emmagatzemar la informació del 
bloc; demanarà un nom d'usuari i contrasenya per accedir,

• unzip: per descomprimir arxius en format zip,

• automysqlbackup: per fer una còpia de seguretat diària del contingut de la base de 
dades,

• backupmanager:  per  fer  la  còpia  de  seguretat  dels  arxius  importants  del  servidor, 
concretament:

/var/lib/automysqlbackup

/etc 

/var/log

/srv/www

/var/lib/automysqlbackup

/usr/share/wordpress

/var/lib/awstats

• awstats: processat de les dades dels registres del servidor web perquè siguin fàcilment 
interpretables;  la  configuració  es  pot  fer  seguint  els  passos  que  inclouen  a  la 
documentació de la mateixa instal·lació, i

• nagios:  programari  que comprova  la  salut  del  servidor  (connexió,  base de dades i 
servidor web, espai de disc...), i avisa l'administrador via correu electrònic en cas que 
no funcioni o estigui al límit. Cal assignar una contrasenya d'accés.

Configuració pel nom d'Internet

Per assignar un nom d'Internet a la màquina, és a dir, un nom de màquina i de domini únic cal  
fer els següents passos:

• Wordpress: enllaçar la configuració del bloc amb un arxiu que inclogui el nou nom, 
doncs per defecte és on busca la configuració el programari. Es pot fer amb la següent 
comanda:

:/etc/wordpress$ sudo ln -s config-localhost.php NOM.org.php

• Apache:  el  servidor  web es  pot  configurar  perquè  automàticament  respongui  a  les 
sol·licituds al nom. Es pot fer amb un “Virtualhost7”, creant un arxiu al directori següent:

/etc/apache2/sites-available/010-wordpress

i entllaçant-lo a 

7 Apache Core Features http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#virtualhost 
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/etc/apache2/sites-enabled

fent servir la plantilla del lloc per defecte. Cal incloure les directives:

ServerName NOM

DocumentRoot /var/www/wordpress/

Amb aquesta configuració els registres aniran al general de l'Apache. Després de fer 
aquest canvi cal reiniciar el servidor

# service apache2 restart

• MySQL:  a  la  base  de  dades  s'ha  de  fer  el  canvi  perquè  el  Wordpress  funcioni  
correctament amb el nou nom:

UPDATE  `wordpress`.`wp_options`  SET  `option_value`  = 
'http://teleres.badiu.org/wordpress/' WHERE `wp_options`.`option_id` =3;

Per fer-ho cal tenir un domini amb un subdomini configurat correctament. D'aquesta manera,  
l'accés a la màquina és molt més senzill i queda previngut dels canvis del nom dinàmic que la 
instància té assignat.

Configuració del WordPress

Un cop instal·lat,  per  fer  la  primera configuració es pot  seguir  el  manual  de la Community 
Ubuntu Documentation8. Un cop fets aquests passos, amb el bloc ja funcionant, per adaptar el 
WordPress com a carpeta d'aprenentatge electrònic cal fer canvis, classificats segons com fer-
los. La versió instal·lada és la 3.3.1.

A través de la consola connectada al servidor via ssh:

• augmentar la mida dels arxius que es poden publicar, a l'arxiu

/etc/php5/apache2/php.ini

• afegir-hi / modificar les directives

upload_max_filesize = 64M

post_max_filesize = 64M

tenint  en compte que aquest  canvi  afecta  a  totes  les  pàgines  PHP que  hi  hagi  al 
servidor web; després de fer aquest canvis cal reiniciar el servidor web.

• assegurar-se que els directoris que wordpress utilitzarà per desar arxius tinguin els 
permisos adequats perquè l'usuari www-data (el que fa servir el servidor apache) pugui 
utilitzar l'espai.

• instal·lar els  plugins Jetpack9 (connexió amb la plataforma wordpress.com, per entre 
moltes altres opcions, tenir estadístiques de les visites) i AddMultipleUsers10 (creació 
massiva d'usuaris). En ambdós casos cal descomprimir els arxius zip al directori:

/var/www/wordpress/wp-content/plugins

• Canviar l'idioma per defecte en el que es presenta el bloc, en aquest cas al català es 
pot fer seguint les instruccions del mateix wordpress11.

8 Community Help Wiki – Wordpress https://help.ubuntu.com/community/WordPress 
9 Jetpack WordPress plugin http://wordpress.org/plugins/jetpack/
10 Add Multiple Users Wordpress plugin http://wordpress.org/plugins/add-multiple-users/
11 Installing WordPress in Your Language 
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• Canviar els rols predefinits, de manera que els que tenen el “Author” puguin publicar 
qualsevol tipus d'etiqueta, i  per tant,  en aquest cas, per exemple, visualitzar vídeos 
directament, canviant la definició a la base de dades amb la comanda:

UPDATE  `wordpress`.`wp_options`  SET  `option_value`  =  'a:5:
{s:13:"administrator";a:2:{s:4:"name";s:13:"Administrator";s:12:"capabilities";a:61:
{s:13:"switch_themes";b:1;s:11:"edit_themes";b:1;s:16:"activate_plugins";b:1;s:12:"e
dit_plugins";b:1;s:10:"edit_users";b:1;s:10:"edit_files";b:1;s:14:"manage_options";b:1
;s:17:"moderate_comments";b:1;s:17:"manage_categories";b:1;s:12:"manage_links";
b:1;s:12:"upload_files";b:1;s:6:"import";b:1;s:15:"unfiltered_html";b:1;s:10:"edit_posts
";b:1;s:17:"edit_others_posts";b:1;s:20:"edit_published_posts";b:1;s:13:"publish_post
s";b:1;s:10:"edit_pages";b:1;s:4:"read";b:1;s:8:"level_10";b:1;s:7:"level_9";b:1;s:7:"lev
el_8";b:1;s:7:"level_7";b:1;s:7:"level_6";b:1;s:7:"level_5";b:1;s:7:"level_4";b:1;s:7:"lev
el_3";b:1;s:7:"level_2";b:1;s:7:"level_1";b:1;s:7:"level_0";b:1;s:17:"edit_others_pages
";b:1;s:20:"edit_published_pages";b:1;s:13:"publish_pages";b:1;s:12:"delete_pages";
b:1;s:19:"delete_others_pages";b:1;s:22:"delete_published_pages";b:1;s:12:"delete_
posts";b:1;s:19:"delete_others_posts";b:1;s:22:"delete_published_posts";b:1;s:20:"d
elete_private_posts";b:1;s:18:"edit_private_posts";b:1;s:18:"read_private_posts";b:1;
s:20:"delete_private_pages";b:1;s:18:"edit_private_pages";b:1;s:18:"read_private_pa
ges";b:1;s:12:"delete_users";b:1;s:12:"create_users";b:1;s:14:"edit_dashboard";b:1;s
:14:"update_plugins";b:1;s:14:"delete_plugins";b:1;s:15:"install_plugins";b:1;s:13:"up
date_themes";b:1;s:14:"install_themes";b:1;s:11:"update_core";b:1;s:10:"list_users";
b:1;s:12:"remove_users";b:1;s:9:"add_users";b:1;s:13:"promote_users";b:1;s:18:"edit
_theme_options";b:1;s:13:"delete_themes";b:1;s:6:"export";b:1;}}s:6:"editor";a:2:
{s:4:"name";s:6:"Editor";s:12:"capabilities";a:34:
{s:17:"moderate_comments";b:1;s:17:"manage_categories";b:1;s:12:"manage_links"
;b:1;s:12:"upload_files";b:1;s:15:"unfiltered_html";b:1;s:10:"edit_posts";b:1;s:17:"edit
_others_posts";b:1;s:20:"edit_published_posts";b:1;s:13:"publish_posts";b:1;s:10:"ed
it_pages";b:1;s:4:"read";b:1;s:7:"level_7";b:1;s:7:"level_6";b:1;s:7:"level_5";b:1;s:7:"le
vel_4";b:1;s:7:"level_3";b:1;s:7:"level_2";b:1;s:7:"level_1";b:1;s:7:"level_0";b:1;s:17:"
edit_others_pages";b:1;s:20:"edit_published_pages";b:1;s:13:"publish_pages";b:1;s:
12:"delete_pages";b:1;s:19:"delete_others_pages";b:1;s:22:"delete_published_page
s";b:1;s:12:"delete_posts";b:1;s:19:"delete_others_posts";b:1;s:22:"delete_published
_posts";b:1;s:20:"delete_private_posts";b:1;s:18:"edit_private_posts";b:1;s:18:"read_
private_posts";b:1;s:20:"delete_private_pages";b:1;s:18:"edit_private_pages";b:1;s:1
8:"read_private_pages";b:1;}}s:6:"author";a:2:
{s:4:"name";s:6:"Author";s:12:"capabilities";a:11:
{s:12:"upload_files";b:1;s:15:"unfiltered_html";b:1;s:10:"edit_posts";b:1;s:20:"edit_pu
blished_posts";b:1;s:13:"publish_posts";b:1;s:4:"read";b:1;s:7:"level_2";b:1;s:7:"level
_1";b:1;s:7:"level_0";b:1;s:12:"delete_posts";b:1;s:22:"delete_published_posts";b:1;}}
s:11:"contributor";a:2:{s:4:"name";s:11:"Contributor";s:12:"capabilities";a:5:
{s:10:"edit_posts";b:1;s:4:"read";b:1;s:7:"level_1";b:1;s:7:"level_0";b:1;s:12:"delete_p
osts";b:1;}}s:10:"subscriber";a:2:{s:4:"name";s:10:"Subscriber";s:12:"capabilities";a:2:
{s:4:"read";b:1;s:7:"level_0";b:1;}}}' WHERE `wp_options`.`option_id` = 99;

en aquesta instrucció s'afegeix la opció “unfiltered_html” i es canvien els paràmetres de 
control que especifiquen el nombre d'elements que hi ha12.

• Per instal·lar els temes, és a dir, els dissenys visuals cal descomprimir els arxius a

/srv/www/localhost/wp-content/themes

Com a administrador a través de la interfície web accedint amb un navegador a:

http://NOM/wp-admin/

http://codex.wordpress.org/Installing_WordPress_in_Your_Language
12 How to change WordPress User Role capabilities
http://shinephp.com/how-to-change-wordpress-user-role-capabilities/
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• per permetre les connexions a través de l'aplicació del telèfon mòbil cal activar:

Opcions -> Escriptura -> Publicació remota

• per activar els plugins:

Extensions -> Activa (a cadascun dels instal·lats)

• per canviar el tema visual actiu:

Aparença -> Temes -> Activa (en el desitjat)

Creació massiva d'usuaris del bloc

Per crear molts usuaris, el procediment utilitzat és el següent.

Amb un full de càlcul (LibreOffice Calc, per exemple) crear una taula en la que hi hagi tantes 
columnes  com  els  ítems  mínims  per  crear  un  usuari  a  WordPress,  amb  les  següents 
capçaleres:

• Nom d'usuari

• Contrasenya

• Correu electrònic

• Rol

• Nom

• Cognom

• Pàgina web

Per  crear  el  nom d'usuari,  correu  electrònic,  nom  i  cognom,  utilitzar  la  funció  d'emplenat 
automàtic de cel·les a partir d'un primer que finalitzi amb un número, per exemple “al0000” per 
a nom d'usuari.  D'aquesta manera tindrem tantes cel·les emplenades com necessitem amb 
textos consecutius.

Per la contrasenya es pot  utilitzar  una funció de generació aleatòria de números,  com per 
exemple

=ALEATENTRE(1000;9999)

per generar contrasenyes de 4 números entre el 1000 i el 9999.

Un cop generat aquest document desar-lo com a CSV (Comma Separated Values). Des de 
l'administració del bloc accedir a:

Usuaris -> Add multiple users

Utilitzar la funció d'arxiu CSV. Seguidament corregir, si cal i validar la operació. La base de 
dades ja té tants usuaris creats com els alumnes necessitin.
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Carpeta d'aprenentatge – Bloc

Recopilació de captures de pantalla de com ha quedat la carpeta d'aprenentatge electrònica 
utilitzant el programari de blocs Wordpress. Les diferents captures de pantalla s'han d'entendre 
amb el marc de la pàgina principal.

Pàgina principal
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Instruccions d'ús
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Com fer una nova entrada
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Menús
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Avaluació
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Comentaris i coavaluació
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Nova entrada
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Comentaris
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Enquesta

Aquesta  és  l'enquesta  que  van  respondre  els  alumnes  de  manera  anònima  després  de 
participar de l'experiment. L'enquesta es va fer utilitzant l'eina de formularis de Google Docs

(https://support.google.com/drive/answer/87809?hl=ca)

Primera pàgina

Objectiu: recollir  dades sobre els adolescents i  l'accés que tenen a les noves tecnologies a 
casa.
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Telèfon mòbil

Si  la  resposta  a  la  pregunta  “Disposes de telèfon  mòbil”  és  “Si”,  l'enquesta  continua  amb 
aquesta pàgina, sinó passa a la següent.

Objectiu: conèixer quin tipus de dispositiu tenen i les característiques bàsiques per participar de 
l'experiment. A més, conèixer si el porten a l'escola.
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Realització de l'activitat

Objectiu: conèixer si han respost l'activitat.

No realització de l'activitat

Si  la  resposta  a  l'anterior  pregunta  ha  sigut  “No”,  conèixer  els  motius.  En  cas  contrari  es  
passarà automàticament a la següent pàgina.

El telèfon mòbil com a eina d'aprenentatge informal - Annex 21



Valoració de la realització de l'activitat

Objectiu: saber amb quins mitjans s'ha fet l'activitat, dificultats i opinió subjectiva.

El telèfon mòbil com a eina d'aprenentatge informal - Annex 22



Valoració general de l'experiment

Objectiu:  saber  si  hi  ha  hagut  un  aprenentatge.  Recollir  la  opinió  de  cada  alumne  sobre 
l'experiment.
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