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Introducció

La  idea  original  d'aquest  projecte  era  la  implementació,  amb  programari  lliure, 

d'alguna  eina  d'indexació  automàtica  d'imatges.  Hagués  estat  possiblement  un 

projecte més innovador, més encaminat al desenvolupament de noves eines per a 

altres  sistemes  de  gestió  d'imatges.  En  canvi,  davant  la  possibilitat  de  treballar 

conjuntament amb una entitat externa a la universitat, tant tutor com projectista vem 

creure convenient adaptar les idees originals del projecte per a poder ficar-nos en un 

projecte real, la creació d'un sistema de gestió per a una base de dades fotogràfica 

del  Museu  de  Badalona.  Així  doncs,  davant  els  requeriments  del  Museu 

(principalment, no invertir-hi diners), es va definir la línia a seguir per a donar forma 

al nou projecte. Finalment l'objectiu era clar, un sistema que permeti administrar una 

base de dades fotogràfica a través d'internet utilitzant solucions de programari lliure.

Durant quatre mesos, al laboratori del TSC de l'EUETIT, a Terrassa, s'ha habilitat un 

ordinador  de  proves,  instal·lant-hi  tots  els  programes  necessaris  per  a  assolir 

l'objectiu del projecte. Finalment, s'ha arribat a un sistema que compleix amb els 

requeriments mínims que el Museu de Badalona desitjava, els passos per a seguir i 

la descripció de tot el projecte s'expliquen en aquesta memòria.
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Estat de l'art

Una base de dades per a fotografies d'indexació manual no suposa un gran avenç a 

nivell tecnològic, però no tots els esforços de la ciència van dedicats a un progrés 

evident. En aquest cas, el que més ens importa és crear un sistema eficient per a 

administrar-la, que aporti a l'usuari tots els elements que necessita i li faciliti la feina 

tant pel què fa a l'organització i ampliació del fons fotogràfic actual com a l'hora de 

consultar-lo. Aquest no és, per tant, un projecte innovador des d'un punt de vista 

tècnic,  però si  que ho és en certs aspectes, com per exemple el  de crear tot  el 

sistema basat en un entorn de programari lliure i dotar-lo de les eines necessàries 

per a permetre una indexació social supervisada [1].

Actualment  es poden trobar molts sistemes similars que combinen les bases de 

dades  relacionals  amb  galeries  d'imatges  indexades.  És  per  això  que  dividirem 

aquest  apartat  en  tres  branques,  repassant  les  solucions  de  programari  que 

permeten dur a terme aquests objectius en local (sense accés a través d'internet), 

exposant projectes similars pel què fa al seu contingut i/o funcionament per una altra 

banda, i finalment les innovacions en el camp de la indexació.
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Solucions locals (offline): iPhoto i Picasa

Per  a  administrar  una  base  de  dades  fotogràfica  des  d'un  ordinador  existeixen 

diverses solucions. Si no hi ha cap intenció de dotar el sistema d'accés remot (a 

través d'Internet) el millor és optar per un programa que es dediqui únicament a la 

gestió del fons fotogràfic.  Actualment existeixen dos programes molt  avançats en 

aquest camp, amb unes característiques molt similars però per a sistemes operatius 

diferents: iPhoto [2] (desenvolupat per i per a Apple/Mac) i Picasa [3] (desenvolupat 

per Google per a sistemes Windows). Tot i que ofereixen prestacions molt similars, 

cal destacar que el paquet iLife de Apple (que conté iPhoto entre altres programes) 

és de pagament, mentre que Picasa és una solució gratuïta per als usuaris.

Figura 1: Logotips d'iPhoto (esquerra) i Picasa (dreta)

Tots dos programes ofereixen grans serveis pel què fa a l'organització del material 

fotogràfic que hi ha a l'ordinador on s'instal·len, localitzant tots els fitxers d'imatges i 

permetent a l'usuari classificar tot aquest material en forma d'àlbums, etiquetant les 

fotografies i canviant els noms dels arxius per a facilitar-ne el reconeixement. Tot i 

això, al estar pensats per a utilitzar-lo com a eina personal, tots dos sistemes tenen 

un límit, un nombre màxim d'imatges entorn a les 250.000 fotografies. Si bé això no 

representa cap problema per al ús individual del programari,  el fa inviable com a 

solució  per  a  projectes  de major  envergadura.  A  més,  al  tractar  directament  les 

imatges  i  arxius  locals,  permeten  modificar-los,  afegint  a  la  seva  llista  de 

característiques unes eines potents per a afegir efectes o modificar l'aspecte de les 

fotografies.
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Figura 2: iPhoto en funcionament

Finalment, tan l'un com l'altre presenten opcions per a compartir les fotografies a 

través  de  la  web.  Una  opció  és  la  d'enviar  imatges  a  un  destinatari  concret 

(photocasting en el cas de iPhoto o a través de Gmail per a Picasa), però també es 

poden publicar les galeries senceres en forma de web. Google ofereix als usuaris de 

Picasa 250Mb gratuïts (ampliables a 6Gb pagant unes quotes) per a publicar el que 

anomena Picasa Web Albums. Es tracta de publicar les galeries que existeixen a 

l'ordinador local en un servidor per a compartir-les a través d'internet. Per la seva 

banda, el paquet iLife de Apple (que conté iPhoto) també inclou iWeb, una potent 

eina de creació de pàgines web que, a través d'assistents i aplicacions, permet als 

usuaris  de  iPhoto  publicar  les  seves  col·leccions  d'imatges  de  forma  senzilla  a 

Internet. Tot i que es tracta d'eines molt potents per a compartir aquestes galeries 

d'imatges, no converteix aquests programes en eines vàlides per a administrar en 

línia els fons fotogràfics locals.

Figura 3: Picasa en funcionament
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Solucions de Programari Propietari

Els projectes més avançats i, per tant, estat de l'art en qüestions de bases de dades 

en línia d'imatges no solen utilitzar programari lliure, ja que es tracta de solucions 

informàtiques molt adaptades a les necessitats de cada sistema. És per això que 

generalment utilitzen un programari dissenyat específicament per a cada cas, que 

incorporen funcionalitats més enllà de la simple organització dels fons fotogràfics.

● H.W.Wilson Art Museum Image Gallery [4]

Es  tracta,  bàsicament,  d'una  galeria  d'imatges  bastant  extensa,  que  ens 

permet consultar documents, obres d'art  i  altres imatges (més de 100.000) 

pertanyents als més de 1.500 museus associats. H.W.Wilson ofereix diverses 

bases de dades entre les quals podem trobar-ne d'altres relacionades amb el 

món  de  l'art.  Com  a  detall  important,  les  eines  que  ens  ofereixen  ens 

permeten  realitzar  cerques  simultàniament  a  més  d'una  base  de  dades. 

Combinant la “Art Museum Image Gallery” amb la base de dades “Art Full 

Text” podem ubicar una imatge i tota la informació que, entre totes les bases 

de dades, els sistema ens ofereix. Pel què fa a les imatges, la galeria ofereix 

tres resolucions (màx. 1024 x 760 pixels). Una característica important és que 

les seves imatges, per a usos educatius, estan lliures de drets.

● Projecte SEPIA [5]

El projecte SEPIA (Safeguarding European Photographic Images for Access) 

va ser una iniciativa de la Unió Europea que va treballar, entre els anys 2000 i 

2003, per a construir una base de dades amb fotografies històriques de tot 

Europa. La mostra visible del projecte, una galeria anomenada “Constructing 

Europe”,  resulta  ser  més una pàgina web sobre la  història d'Europa,  amb 

imatges digitalitzades dels moments més importants, que una base de dades 

fotogràfica  pròpiament  dita.  Malgrat  les  diferències  en  el  resultat,  aquest 

projecte  i  el  nostre  plantegen  una  mateixa  necessitat  i  és,  per  tant,  una 

referència a tenir en compte.
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Figura 4: Web del Projecte SEPIA

Programari Lliure: Gallery

El  cost  de  desenvolupament  de  programari  propi  o  el  preu  de  les  solucions 

comercials fan que molt sovint la millor relació qualitat/preu es trobi en el programari 

lliure. Existeixen diverses aplicacions de programari lliure per a gestionar col·leccions 

d'imatges, el producte més avançat és Gallery [6]. És per això que a l'hora de muntar 

una base de dades fotogràfica hem optat per a desenvolupar-la a partir d'aquestes 

eines. Podem trobar exemples de naturaleses molt diferents on Gallery aporta als 

usuaris solucions diverses [7]. A continuació n'exposem tres exemples:

● Reculls fotogràfics d'events concrets

Fons fotogràfics com el  del  Festival  Internacional  de Benicàssim [8]  ,  que 

recull diferents documents gràfics relacionats amb un dels festivals musicals 

més importants del nostre país.
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Figura 5: Galeria d'imatges del FIB

Es tracta d'un sistema molt  senzill,  que ens permet  buscar  les fotografies 

utilitzant un buscador (normalment, donats els continguts, a partir del nom del 

cantant o grup en què estem interessats) o bé explorant les galeries a través 

d'una interfície gràfica basada en un esquema d'arbre i una posterior galeria 

de miniatures.  Cada fotografia  recull  informació sobre el  contingut  (artista, 

concert,  zona, etc) i  l'autoria del material.  En aquest cas, el contingut està 

controlat  per  un  grup  d'administradors  que  periòdicament  actualitzen  i 

afegeixen noves imatges. El sistema aprofita algunes eines que ja incorpora 

el  programa  com  és,  per  exemple,  el  redimensionat  de  les  imatges  o  la 

creació d'un slideshow per a visualitzar les imatges.

● Bases de dades d'imatges oficials

És el cas de la pàgina web del Departament de Comunicació de l'ACB [9] 

(lliga  professional  de  bàsquet)  que  posa  a  la  disposició  dels  periodistes 

fotografies dels equips i jugadors, així com imatges corresponents a partits 

concrets.  Es  tracta  d'una  galeria  fotogràfica  que  tot  i  que  a  nivell  de 

funcionalitats no aporta grans novetats ni aprofita Gallery al màxim, permet 

adquirir imatges de molt bona qualitat als usuaris. 
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Figura 6: Galeria d'Imatges del Departament de Comunucació de l'ACB

● Base de dades de l'Arxiu històric de Llefià [10]

A banda de tots els projectes que s'han exposat com a estat de l'art en aquest 

terreny, també cal tenir en compte aquest, degut a les similituds que presenta 

amb  el  nostre  projecte.  L'Arxiu  històric  de  Llefià  (barri  de  Badalona)  ja 

presenta una versió poc desenvolupada del que ha de ser la base de dades 

del fons fotogràfic del Museu de Badalona. En aquest cas, s'utilitza Gallery 1 

(la primera i ja evolucionada versió del mateix programa) i no s'aprofiten més 

característiques que la simple organització de les imatges en àlbums amb 

unes descripcions bastant reduïdes. 

Figura 7: Arxiu Històric de Llefià (Galeria en línia)
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Tot i  això, cal tenir en compte molts aspectes d'aquesta pàgina, ja que es 

tracta  d'un  projecte  similar  al  nostre.  És  per  això  que caldrà analitzar-lo  i 

assegurar-nos que la nostra solució presenti clares millores respecte versions 

anteriors que, al cap i a la fi, és el que trobem a la pàgina de l'Arxiu històric de 

Llefià.

Indexació d'imatges

A l'hora d'organitzar material audiovisual és molt important etiquetar-lo correctament, 

dotant a cada element de suficients metadades per a poder ser trobat posteriorment. 

El procés d'assignar noms, valors i etiquetes concretes a cada element de la base de 

dades s'anomena indexació. Actualment podem trobar tres grans tipus d'indexació:

● Indexació Manual

A l'hora  d'introduir  elements  en  una  base  de dades,  ja  siguin  fotografies, 

documents  de  text,  arxius  multimèdia,  etc.  És  necessari  donar-los  unes 

etiquetes  concretes  per  a  la  posterior  identificació  de  cada  element.  Així 

doncs, es molt important decidir quines són les característiques principals i 

ressaltar-les per a poder classificar correctament la base de dades. El procés 

més  fiable,  però  també  més  llarg  i  dur,  és  fer-ho  manualment  a  l'hora 

d'incloure elements al  fons de la  base de dades.  Així  doncs,  a  mida que 

s'afegeixen noves entrades, gent experta en el tema s'encarrega d'etiquetar-

los correctament omplint els camps prèviament definits. Aquest és el cas de 

molts  dels  exemples  que  hem  vist  com,  per  exemple,  la  galeria  del 

Departament de Comunicació de l'ACB.

● Indexació Automàtica

En alguns casos, es pot dotar els sistemes d'eines que permetin identificar 
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certs  trets  característics  dels  elements  i  classificar-los  en  funció  d'aquests 

paràmetres. Aquest  procés d'indexació a través d'aplicacions informàtiques 

que analitzen i classifiquen cada un dels objectes de la base de dades és un 

procés d'indexació automàtica. El disseny de les aplicacions necessàries ens 

porta, molts cops, menys feina que el procés manual d'indexació.

El  propi Gallery,  per exemple, pot aprofitar  les metadades de les càmeres 

digitals  per  a  indexar  les  imatges.  Aquestes  metadades,  anomenades 

EXIF/PDIF, s'adquireixen directament de les imatges capturades i permeten 

donar informació sobre el contingut de la imatge però sobretot sobre la seva 

captura (la data, l'hora, però sobretot característiques tècniques de la càmera 

com ara l'obertura de diafragma o la velocitat d'obturació).

A  banda  d'aquest  sistema,  IBM  va  posar  en  pràctica  dos  nous  mètodes 

anomenats QBIC (Query by image content) [11]. El  QBIC Colour ofereix la 

possibilitat de buscar les imatges establint una proporcio dels colors que hi 

apareixen. Com que pot ser difícil  decidir  aquestes proporcions, el  mètode 

QBIC Layout és més avançat, i presenta un canvas virtual en el què, a través 

de diferents eines, podem composar un esquema de la imatge que volem 

trobar, definint formes i colors. A partir d'aquests paràmetres, el sistema QBIC 

realitza la cerca en la base de dades d'imatges de què disposa i retorna els 

resultats més aproximats a la nostra petició. Aquest procés implica indexació 

automàtica de totes les imatges a través d'un anàlisi de les formes i sobretot 

els colors que hi apareixen. 

Figura 8: Sistema QBIC del Stage Hermitage Museum
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El State Hermitage Museum [12], a St. Petersburg, ofereix una gran col·lecció 

digital  a través de la  seva web. Com ja hem comentat,  aquesta mena de 

galeries estan adaptades per a cada museu i en aquest cas, en comptes de 

fer servir Gallery, s'utilitza un software basat en tecnologia Java per a mostrar 

les imatges i  poder interaccionar-hi  (bàsicament, la possibilitat d'utilitzar un 

zoom).  La  característica  més  destacable  d'aquesta  galeria  virtual  és  que 

utilitza els dos sistemes desenvolupats per IBM (QBIC Color i QBIC Layout) 

per a analitzar el seu contingut.

Actualment  la  indexació  automàtica  funciona  bé  quan  es  basa  en  les 

metadades adquirides amb el contingut [13] (EXIF/PDIF, GPS, etc), però els 

resultats són encara discrets en intentar extreure la informació semàntica d'alt 

nivell (basada en els continguts de la imatge) [14].

● Indexació Social

Arribats a aquest punt, les bases de dades les podríem organitzar contractant 

a experts per a indexar-les o adquirint el programari necessari per a fer el 

procés automàticament. Però encara queda una tercera opció, la indexació 

social. Aquest procés, com el seu nom indica, es duu a terme per un gran 

grup  de  gent  (els  usuaris  de  la  base  de  dades)  que,  a  través  de  les 

aplicacions necessàries, poden etiquetar el material en el moment en què el 

veuen. Es tracta d'obrir  a tot el públic el  procés d'indexació. Gràcies a les 

possibilitats que ofereix internet i el seu grau d'implantació, una gran quantitat 

d'individus actuen com a experts, i poden accedir als continguts de les bases 

de dades i enriquir-ne les descripcions.

El  millor  exemple és Flickr  [15],  la comunitat  d'intercanvi  de fotografies es 

basa totalment en aquest tipus d'indexació ja que, al tenir una gran quantitat 

d'usuaris molt actius, el  fons fotogràfic de què disposa es manté al dia en 

qüestió de descripcions i indexació dels elements. Aquests es classifiquen i 

posteriorment  s'identifiquen  a  partir  de  paraules  clau  assignades  a  cada 

fotografia  segons  el  seu  contingut  o  altres  variables  que  l'usuari  cregui 

pertinents.
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Figura 9: Flickr i les etiquetes d'indexació social

Tot i que és una base de dades de vídeos i no d'imatges, Youtube [16] és 

segurament el sistema d'indexació social més conegut a dia d'avui. A banda 

de títols i descripcions  els usuaris afegeixen paraules clau que serviran com a 

metadades per a les futures cerques d'altres usuaris. Així s'assoleixen nivells 

d'indexació adequats a cada contingut on la persona encarregada d'exposar 

cada material defineix les seves pròpies característiques.
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Requeriments Inicials

Aquest projecte parteix d'uns requeriments definits pel Museu de Badalona, entitat 

que ens l'ha encarregat i, per tant, encarregada de comunicar els seus desitjos. La 

pauta bàsica de tot el projecte es crear un sistema basat en un baix pressupost (el 

mínim per a comprar el maquinari, sense cap inversió afegida) que permeti dur a 

terme els punts descrits a continuació.

Accessibilitat Web

El projecte ha de crear un servidor amb una base de dades per a emmagatzemar i 

organitzar  fotografies  històriques  del  museu.  S'hi  ha  de  poder  accedir  des  de 

qualsevol ordinador connectat a internet, mitjançant qualsevol navegador.
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Perfils i registre d'usuaris

El sistema ha de presentar diferents perfils d'usuari:

● Administrador  tècnic:  encarregat  d'instal·lar  el  sistema  i  mantenir-lo  en 

correcte  funcionament.  Ha  de  disposar  de  la  informació  i  documentació 

necessària per a la gestió i manteniment (còpies de seguretat, resolució de 

problemes tècnics, etc).

● Administrador de continguts: té control sobre tot el sistema, totes les imatges, 

àlbums i bases de dades. Ha de validar les aportacions d'altres usuaris i pot 

controlar  els  camps  preestablerts  de  les  metadades,  afegint  o  eliminant 

variables.  També  serà  l'encarregat  d'establir  els  permisos  de  la  resta 

d'usuaris.

● Usuari privilegiat: pot accedir a tota la informació en mode de consulta i afegir 

fotografies a la base de dades (tot i que l'administrador haurà de validar-ho).

● Usuari registrat: pot accedir a les imatges que conformen la base de dades 

fotogràfica i pot aportar certes informacions (ajuda al procés de documentació 

històrica de les fotografies), però no pot afegir noves entrades.

● Convidat: tan sols accedeix a la base de dades amb la finalitat de realitzar 

una consulta.  Pot  visualitzar  quasi  tots  els  camps d'informació definits  per 

l'administrador de continguts, però no es permet que els modifiqui.

Aquests diferents perfils exigeixen un control dels usuaris i, per tant, una interfície de 

registre  al  lloc  web.  Un  cop  l'administrador  ha  aprovat  els  usuaris,  aquests 

s'identificaran mitjançant  un nom i  una contrasenya que els permetrà accedir  als 

continguts i operacions relacionades al tipus d'usuari del que es tracti.
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Metadades

El  Museu  de  Badalona  presenta,  en  un  document  apart  [Annex  II],  les  seves 

peticions i exigències pel què fa als camps d'informació que ha de presentar cada 

fotografia i  la seva edició i  correcta visualització en cada una de les entrades i/o 

interfícies d'usuari. Es tracta d'informacions relatives a la fotografia, el seu contingut, 

el seu autor i també altres metadades pròpies de la organització interna del museu.

Indexació Supervisada

La indexació de les  imatges s'efectuarà en el  procés d'entrada,  oferint  també la 

possibilitat  d'editar  els  camps  i  les  metadades  que  es  creguin  necessaris  en 

qualsevol moment. Aquest procés de indexació ha de ser aprovat, un cop s'ha afegit 

la  fotografia,  per  l'administrador  del  sistema,  que  valida  o  corregeix  el  procés  i 

afegeix, definitivament, la imatge al fons fotogràfic del sistema. Un punt a tenir en 

compte és la possibilitat d'afegir de cop vàries fotografies i poder indexar tots els 

camps que tenen en comú de cop, cosa que facilitarà molt el procés a l'encarregat 

de dur-lo a terme.

Mètodes d'exploració i Cercador

El sistema ha de presentar una opció de cerca de fotografies dins de la base de 

dades i un mètode d'exploració visual dels fons fotogràfics. A banda de la versió 

simple, s'han d'afegir criteris avançats que permetin accedir a les metadades pròpies 

de cada entrada. 
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Volum d'informació

Donat l'alt volum de dades que es mourà (el Museu disposa de més de 500.000 

imatges que han de ser digitalitzades i afegides a la base de dades), s'haurà de 

definir un tipus d'imatge que permeti facilitar el procés d'entrada, estipulant a priori el 

format i la resolució de les imatges adquirides pel museu i afegides a la base de 

dades.  Un cop emmagatzemades les imatges han de tenir  la  resolució i  qualitat 

necessàries per a poder-se imprimir a una mida de 13x18cm i ser afegides a treballs 

o impressions a petita escala.

Descàrrega de fitxers

El sistema ha d'oferir la possibilitat a l'usuari d'agafar les imatges que vol sense 

haver de guardar-les una a una. Cal una eina que permeti seleccionar vàries imatges 

i descarregar-les de cop. Aquesta opció ha de permetre als usuaris navegar per la 

base de dades triant les fotografies i com a punt final, rebre un arxiu que contingui 

les imatges que han triat o obtenir-ne una còpia impresa.

Interfícies

Com a creadors del sistema i les seves interfícies hem de proporcionar totes les 

facilitats  als  clients  i  usuaris  [17].  És  per  això  que  haurem de  procurar  que  les 

interfícies siguin sempre en català i respectin els estàndards del W3C.
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Còpies de Seguretat

Des del Museu es demana un sistema eficient per a generar còpies de seguretat del 

sistema.  Aquestes còpies s'emmagatzemaran en un disc dur apart, situat en un altre 

punt del Museu, connectat a través de la xarxa amb el servidor.

Connectivitat

El servidor es trobarà físicament al Museu de Badalona, amb una adreça IP pública i 

fixa per a accedir-hi des de la xarxa. Caldrà doncs definir com s'hi accedeix, ja sigui 

des de la pròpia web del Museu, o a través d'un domini propi. També dins d'aquest 

camp cal  analitzar  les possibles  solucions de seguretat  del  sistema,  apartat  que 

inclou des dels tallafocs i sistemes de seguretat en front als usuaris fins als sistemes 

que s'ocupen d'un manteniment físic (protecció contra errors en el subministrament 

elèctric, etc).

Documentació

 Al final s'haurà d'entregar al Museu de Badalona  tot el material i acompanyar-lo 

dels documents d'ajuda i suport necessaris, ja sigui en format paper o electrònic (pdf, 

html). 
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Descripció del programari

El servidor encarregat d'allotjar la base de dades i els arxius és una màquina que ha 

d'incorporar el següent programari:

● Servidor HTTP (per a mostrar les pàgines del sistema a través d'internet).

● Base  de  Dades  (per  a  mantenir  un  ordre  dels  continguts  i  la  seva 

informació).

● Programari i suport per als llenguatges de programació utilitzats.

La  solució  adoptada en el  nostre  cas  ha  estat  un  sistema basat  en  el  sistema 

operatiu Fedora Core 5 [18] (plataforma Linux). Tant aquest sistema operatiu com la 

resta  de  programari  utilitzat  són de lliure  distribució,  la  qual  cosa comporta  una 

despesa  nul·la  per  al  museu  en  solucions  de  programari.  Els  components  que 

cobreixen els punts ja esmentats són els següents:
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● Servidor HTTP: Apache (2.2.3) [19,20]

● Base de Dades: MySQL (5.0.24a) [21,22]

● Llenguatge de programació: PHP ( 4.4.4) [23,24]

● Programari extra: Gallery (2.0.1)

Servidor Apache

Apache és un servidor de pàgines web (HTTP) de codi obert disponible per a tot 

tipus  de  sistemes  operatius  (programari  multi  plataforma)  i  desenvolupat  per  la 

Apache Foundation. Tot i que el seu codi es va reescriure per al pas de la versió 1 a 

la 2, el nom prové de que inicialment es tractava d'un servidor fet a base d'aplicar 

pedaços al NCSA HTTPd 1.3 (servidor HTML). Així doncs, el nom inicial del projecte: 

“a patchy server” (un servidor fet a pedaços), va derivar en el nom actual: Apache 

Server.

Tot i estar exclòs dels termes de la GPL [25] (General Public License) per temes de 

patents, Apache és programari lliure i de distribució gratuïta. Aquest fet, juntament 

amb la gran fiabilitat i les prestacions que ofereix, fa que Apache sigui el programa 

més utilitzat per a muntar servidors d'Internet (prop del 70% de servidors utilitzen 

aquesta solució,  segons dades de Netcraft  [26]  ).  En el  nostre  cas,  s'ha utilitzat 

l'última versió disponible per a Linux (2.2.3).

Base de Dades MySQL

MySQL és un sistema de gestió relacional de bases de dades basat en el llenguatge 

SQL  [27]  (Structured  Query  Language).  Al  contrari  que  altres  projectes  de 

programari lliure, MySQL pertany a una empresa (MySQL AB) que a banda d'oferir 

una versió gratuïta sota la llicència GPL, n'ofereix una altra de pagament per a tots 
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aquells usos de MySQL amb ànim de lucre. Es tracta d'una eina molt potent per a 

tota mena d'aplicacions amb una base de dades involucrada i especialment utilitzada 

en entorns de programació web degut a la integració entre MySQL i el llenguatge 

PHP (fins a la versió 4).

PHP i Smarty

PHP és l'acrònim de PHP Hypertext Preprocessor, evolució de PHP Tools on PHP 

també  vol  dir  Personal  Home  Page.  Es  tracta  d'un  llenguatge  de  programació 

interpretat, lliure i molt popular, utilitzat per a generar contingut dinàmic en pàgines 

web. Pel què fa als tipus de dades, funcions o sintaxi, és un llenguatge similar a 

C/C++. La interpretació i execució del script o programa de PHP es fa al servidor, i el 

client tan sols en rep el resultat (en forma de pàgina web). Una de les principals 

virtuts de PHP és la seva gran capacitat d'interacció amb bases de dades (SQL, 

Oracle, Postgres, MySQL...). Això fa que la combinació dels tres elements esmentats 

(Apache, MySQL i PHP) creï una configuració idònia per a un servidor web basat en 

programari lliure.

A banda del llenguatge en sí, cal tenir en compte les plantilles Smarty [28,29] per a 

PHP. En molts casos, la feina de disseny i programació d'un lloc web recau en dues 

persones diferents. PHP per si sol, inclou els dissenys de la pàgina dins d'enrevessat 

codi programat per a coses més importants que simplement el disseny de la web. 

Aquí és on intervenen les plantilles. Les plantilles estan dissenyades per a poder 

definir l'aspecte de la pàgina web sense tenir en compte el contingut (que s'afegirà 

posteriorment amb els scripts PHP). Així doncs, Smarty es un motor de plantilles 

d'us lliure (sota la llicència GPL) que permet solventar el  problema, separant  les 

tasques de disseny i programació.
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Paquet XAMPP

Per a instal·lar les tres aplicacions bàsiques, existeix un paquet anomenat XAMPP 

[30] : X Apache MySQL PHP Perl (on la X fa referència al sistema operatiu, L per a 

Linux,  W  per  a  Windows,  M  per  a  Macintosh,  etc).  Així  doncs,  simplement  cal 

instal·lar  el  paquet  LAMPP  (XAMPP  for  Linux)  i  el  servidor  bàsic  ja  estarà  en 

funcionament [31,32] . A més, XAMPP també incorpora altres programes i suport per 

a altres llenguatges de programació que en aquest projecte no s'han utilitzat i per 

això no s'analitzen.

Gallery

A més del programari  necessari  per al  funcionament del servidor,  també s'utilitza 

Gallery. Gallery és un projecte de gestor de galeries d'imatges basat en PHP. El 

programa estructura els continguts i emmagatzema les dades en una base de dades 

(per  exemple,  MySQL)  i  permet  gestionar  una  galeria  o  fons  fotogràfic  (també 

suporta  altres  tipus d'arxius)  a  través d'una interfície  basada en PHP i  plantilles 

Smarty. Gallery genera les pàgines necessàries per a accedir a la informació de les 

bases  de  dades  i  servir  el  material  a  través  d'internet,  per  això  requereix  la 

instal·lació en un servidor que disposi de suport per a PHP i bases de dades.  Un 

cop  Gallery  està  en  funcionament,  la  majoria  de  tasques  per  a  configurar-lo  i 

adaptar-lo a les necessitats de cada usuari es realitzen a través d'Internet, des del 

navegador.
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Instal·lació del programari

Un cop tenim accés al ordinador en el sistema operatiu Linux (en el nostre cas, una 

plataforma basada en Fedora Core 5) es va procedir a la instal·lació de la resta de 

components. Per a facilitar les instal·lacions i administrar els fitxers, és útil fer servir 

l'usuari root ja que d'aquesta manera tenim permisos a tot el sistema. Es recomana 

engegar l'escriptori com a  root només en el procés d'instal·lació inicial, ja que els 

permisos i  privilegis  que ens han estat  útils  en aquest  punt,  poden portar-nos a 

errors no desitjats si fem servir com a usuari habitual root.

XAMPP per a Linux

El paquet XAMPP per a Linux (antigament anomenat LAMPP: Linux Apache MySQL 

PHP Perl) integra els tres programes bàsics per al funcionament del servidor. Com 

que tots es subministren en un sol paquet la seva instal·lació és molt senzilla. L'únic 

que s'ha de fer, un cop descarregat,  és executar la següent comanda des de la 

consola de Linux: 
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>tar xvfs xampp-linux-1.5.4.tar.gz -C /opt

Així es descomprimeix tot el paquet (en el nostre cas, la versió 1.5.4 per a Linux, 

que incorpora les versions esmentades del programari) a la carpeta opt del sistema 

d'arxius.  Si,  com  en  el  nostre  cas,  l'arxiu  es  trobés  en  una  altra  ubicació 

(directori/subdirectori), tan sols s'hauria d'incloure-la a la comanda.

>tar xvfs /ruta-dir/xampp-linux-1.5.4.tar.gz -C /opt

Un cop instal·lada la plataforma XAMPP cal iniciar-la per a comprovar que funcioni. 

Per això executarem la comanda d'inici:

>/opt/lampp/lampp start 

Per a automatitzar aquesta tasca cal incloure-la en les rutines d'inici de Linux. Per a 

fer-ho, primer cal que ens assegurem del nivell d'inici.

>egrep :initdefault: /etc/inittab

Posteriorment  es  creen  els  enllaços  d'arrencada  i  aturada  de  lampp  al  directori 

pertinent (en el cas de Fedora, la instrucció anterior retorna “5” i el directori és, per 

tant,  rc5.d).  i  finalment  haurem  de  reiniciar  per  a  assegurar-nos  que  arrenca 

correctament. Les instruccions per a aquest procés són les següents:

>cd /etc/rc.d/rc5.d/
>ln -s /opt/lampp/lampp S99lampp
>ln -s /opt/lampp/lampp K01lampp 

Un cop engegat el servidor es pot iniciar el navegador per a mirar la pàgina d'inici 

del nostre servidor (es crea una pàgina d'inici i control de XAMPP al instal·lar-lo). Les 

pàgines que es corresponen al servidor es troben dins de la carpeta del servidor. 

>cd /opt/lampp/htdocs/

26



Base de Dades Fotogràfica del Museu de Badalona
Roger Cervantes Guillamat

Així doncs, podem accedir a les dades que estiguin dins d'aquest directori, però no a 

la resta del sistema. Per a fer-ho, cal iniciar el navegador i explorar el nostre propi 

ordinador:  http://localhost (ens estalviem així haver d'utilitzar la IP per a accedir al 

servidor de manera local).

Figura 10: Pàgina principal de control de XAMPP

Gallery 2

Abans d'instal·lar el programari complet de Gallery cal seguir uns passos previs. 

S'ha de crear un directori per a les dades que emmagatzemarà. Aquest directori ha 

d'estar  fora  del  servidor  web  per  tal  que  no  sigui  accessible  directament  des 

d'Internet. Des de la consola de Linux, es va seleccionar una ubicació concreta, fora 

de la carpeta htdocs però dins de la de lampp, s'executen les següents línies:

>cd /opt/lampp
>mkdir g2data
>chmod 777 g2data

El segon pas és crear una taula o base de dades per a Gallery a l'entorn de MySQL. 

També des del terminal de Linux, amb el paquet XAMPP en marxa (al  iniciar-lo, 

MySQL es posa en funcionament i ens permet treballar amb les bases de dades) es 

crea i se li assignen els permisos de la següent manera:
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>mysqladmin -uroot -ppassword create gallery2
>mysql gallery2 -uroot -ppassword -e"GRANT ALL ON gallery2.* 
TO username@localhost IDENTIFIED BY 'password'”

On cal especificar la contrasenya de l'usuari  root de MySQL (assignada durant el 

procés  d'instal·lació  per  a  afegir  seguretat  al  sistema)  i  el  nom d'usuari  al  que 

assignem permisos i la seva contrasenya.

Finalment  cal  comprovar  que estiguin  instal·lats  els  programes necessaris  per  a 

tractament d'imatges amb Gallery (NetPBM [33], ImageMagick [34], etc). Gallery els 

necessita  per  a  poder  tractar  les  imatges.  Es  poden  descarregar  de  les  seves 

ubicacions originals o intentar que el  programa d'instal·lació de paquets de Linux 

(yum o synaptic) els trobi i els instal·li segons les nostres indicacions. 

Un cop instal·lats es pot procedir amb la instal·lació de Gallery. Com que és un 

programa que funciona a través d'Internet l'haurem d'instal·lar al servidor web. Com 

que en el nostre cas el servidor és el nostre ordinador, cal que situem els fitxers al 

directori adequat: /opt/lampp/htdocs.

>tar xzf /opt/lampp/htdocs/gallery2.tar.gz

A l'entrar amb el navegador a http://localhost/gallery2 el propi programa ens guiarà 

per a finalitzar la instal·lació. És important haver iniciat sessió com a root per a poder 

crear un arxiu de comprovació al directori de Gallery (part del procés d'instal·lació) i 

per  a poder canviar alguns paràmetres de la configuració de PHP. El  procés és 

senzill, cal trobar el  fitxer php.ini (/opt/lampp/etc/php.ini), ubicar les següents línies i 

realitzar-hi els canvis pertinents.

memory_limit=16M (per defecte és 8M. Gallery necessita 16M)
post_max_size=16M (permetem fitxers més grans)
upload_max_filesize=16M (pujar fitxers adjunts més grans)

Un cop finalitzat el procés d'instal·lació de Gallery falta crear els usuaris, configurar 

el programa, crear els àlbums i afegir-hi fotografies, però ja és operatiu. També cal 

tenir en compte que Gallery disposa de aplicacions internes com ara “upload applet”, 
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una petita aplicació escrita en Java per a carregar de manera més còmoda les noves 

fotografies  als  fons  fotogràfics  gestionats  per  Gallery.  Per  a  utilitzar  aquestes 

aplicacions caldrà assegurar-se de que el nostre ordinador disposi de suport per a 

Java i, en cas contrari, ocupar-nos de proporcionar-lo. 

Traducció de Gallery

Entre altres coses, és important, de cara als usuaris del sistema, assegurar-nos que 

les  interfícies  són correctes i  vigilar  aspectes  com,  per  exemple,  que Gallery  no 

incorpora la traducció al català; també ens haurem d'encarregar d'aquest aspecte.

Gallery maneja les diferents traduccions a través dels fitxers “idioma.po” (on idioma 

queda substituït per les sigles de cada un, en el cas del català, “ca.po”). Per a cada 

mòdul disposem d'un fitxer ca.po on trobem les diferents cadenes de caràcters que 

el conformen i les seves traduccions al català. Així doncs, cal descarregar la carpeta 

amb tots els fitxers de la traducció al català i  assegurar-nos que la traducció del 

programa és completa. En el nostre cas, faltaven alguns mòduls que s'han traduït 

fent ús del programa poEdit [35] i les memòries de traducció [36] i guía d'estil [37] de 

Softcatalà. Un cop les traduccions estan fetes i els arxius ca.po creats, cal compilar-

los per a crear els arxius que realment fan viable la traducció: arxius mo. Per a fer 

això s'ha d'executar l'ordre “make install PO=ca” a cada mòdul i, per tant, executar 

tants cops com faci falta les següents línies de comandes:

>cd /opt/lampp/htdocs/gallery2/modules/*nomdelmòdul*/po
>make install PO=ca

Un cop tots els fitxers ca.po han estat compilats, falta activar la traducció de Gallery, 

afegint les següents línies de codi al fitxer “GalleryTranslator.class”.
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...
/*Catalan*/
$supportedLangages['ca']['ES']['description']='Catalan';
$defaultCountry['ca']='ES';
...

A partir d'ara, el quadre de selecció d'idioma ja ens permetrà activar la traducció de 

Gallery  al  català.  Modificant  totes  les  etiquetes  i  missatges  del  programa per  a 

mostrar-los en català, seguint les traduccions instal·lades.
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Configuració del programari

Per a adaptar el programari a les necessitats del Museu cal configurar Gallery per a 

treballar aspectes concrets. Des de configuracions bàsiques per al funcionament de 

Gallery  fins  a  solucions  concretes  per  als  requeriments  del  Museu,  s'exposen a 

continuació les mesures adoptades en cada cas per a complir amb els requeriments.

Accessibilitat Web

El sistema, un cop instal·lat, ja està disponible com a lloc web. Des del punt de vista 

del disseny i programació de pàgines web es tracta d'un lloc basat en PHP, amb 

accés  a  una base de dades MySQL.  Així  doncs,  el  seu contingut  és  dinàmic,  i 

permet  la  interacció  dels  usuaris  a  diferents  nivells.  La  configuració  de  les 

aplicacions ja existents dins del sistema és molt senzilla, ja que tots els processos es 

duen a terme a través de menús i quadres d'opcions en pàgines web, que permeten 

administrar el programa des del navegador.
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Aquestes petites aplicacions és el que s'anomenen mòduls. Gallery és un programa 

molt flexible, que permet a l'usuari afegir noves funcionalitats a partir de paquets de 

funcions amb una utilitat concreta, que aporten característiques afegides al nucli del 

programa. A banda dels mòduls oficials de Gallery, al tractar-se de programari lliure, 

els  propis  usuaris  poden  crear  i  compartir  nous  paquets  programats  per  ells 

mateixos. Així doncs, entre les funcionalitats del programa original i les que es poden 

afegir mitjançant aquests mòduls, es pot adaptar Gallery a les nostres necessitats. 

Certs mòduls són necessaris per al correcte funcionament del sistema, altres per a 

poder  afegir  funcions específiques.  Aquest  es  el  llistat  de  mòduls  que utilitza  la 

nostra configuració de Gallery. La configuració específica de cada un s'explica a part 

en cada un dels apartats.

● Captcha: mòdul de validació i seguretat.

● Central: mòdul central de Gallery.

● Membres: llistes i perfils d'usuaris

● Recerca: sistema de cercador.

● Registre: mòdul de registre de nous usuaris.

● Dcraw: processament d'imatges.

● Gd: processament d'imatges.

● Imagemagick: processament d'imatges.

● Html: mòdul per a afegir pàgines estàtiques de HTML.

● Icones: paquet d'icones per als enllaços.

● Cistella: sistema de Cistella de la Compra per a seleccionar elements.

● Descàrrega ZIP: descàrrega en un arxiu comprimit de la cistella.

● Límit de tamany: mòdul que permet establir el màxim de píxels o bytes.

● Càrrega d'arxius: sistema de pujada d'arxius al sistema.

● Gallery Remote: mòdul per a establir compatibilitat amb GR.
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● Applet de Càrrega: applet de pujada d'arxius basat en Java.

● Camps personalitzats: mòdul per a afegir camps d'informació propis.

● Comentaris: sistema de comentaris per als elements.

● Cerca per data: ampliació del sistema de cerca bàsic de Gallery.

● Manteniment MIME: mòdul per a mantenir els tipus d'arxiu i extensions.

● Estadístiques: mòdul que proporciona estadístiques de l'ús del sistema.

Perfils i registre d'usuaris

Per a definir diferents tipus d'usuaris s'han de configurar vàries coses però el primer 

punt és, evidentment, configurar el sistema de registre al lloc web. Els mòduls de 

registre i de validació (Captcha) ens permeten dotar al sistema de molta seguretat a 

l'hora d'autentificar usuaris. Per a Captcha definim els nivells de seguretat alt i mitjà 

per als processos de registre i entrada al sistema respectivament. El nivell alt exigeix 

que s'introdueixi el valor mostrat per una imatge, dificultant aquest procés a intents 

de registre automatitzats. El nivell mig no exigeix l'entrada de cap valor a priori, però 

després  d'un  nombre  d'errades  (en  el  nostre  cas,  3)  passa  a  utilitzar  nivell  de 

seguretat alt. El mòdul de registre ens permet triar el procés de validació de nous 

registres al sistema. Es poden efectuar a partir  de correus de validació,  o deixar 

aquest procés com una tasca per a l'administrador del sistema. Com que inicialment 

es  preveuen  pocs  registres  i  molt  controlats,  s'ha  optat  per  la  segona  opció. 

D'aquesta  manera,  quan  l'administrador  entra  a  la  configuració  del  mòdul  de 

registres, veu les peticions pendents de validació i decideix activar-les o esborrar-les. 

Tot i això cal configurar també el servidor de correu SMTP per a habilitar l'enviament 

de correus electrònics. D'aquesta manera, tot i no fer servir els correus de validació, 

cada  cop  que  es  produeixi  un  nou  registre  el  sistema  s'enviarà  un  correu  als 

administradors per a avisar-los del nou registre i recordar-los que han d'activar-lo o 

invalidar-lo.
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En  segon  lloc  cal  crear  diferents  perfils  d'usuari  i,  posteriorment,  assignar  els 

permisos concrets a cada un.  Gallery ofereix la opció de dividir els usuaris en grups. 

Al menú de grups, podem crear o eliminar els grups i també afegir-hi o eliminar-ne 

els usuaris que l'integren. En el nostre cas tenim 4 grups: administradors, usuaris 

privilegiats,  usuaris  registrats  i  el  grup  de  convidats,  anomenat  tothom. 

Posteriorment, des del menú principal de Gallery cal editar els permisos, establerts 

com es mostra a continuació:

● Administradors:  Accés  total  al  sistema.  Control  tota  de  totes  les 

funcionalitats del sistema i el dret a canviar totes les configuracions.

● Usuaris privilegiats: poden agregar continguts i veure'n totes les versions 

(privilegis  del  nucli/core).  Tenen  accés  total  als  blocs  de  puntuació  i 

comentaris (veure, afegir, editar i esborrar).

● Usuaris  registrats: poden  visualitzar  tots  els  continguts  i  poden  afegir 

comentaris o puntuar els elements.  A diferència dels privilegiats, no poden 

afegir fotografies al sistema..

● Tothom  (convidats):  tenen  drets  de  visualització,  però  no  poden  afegir 

continguts, comentaris o puntuacions.

Figura 11: Control de permisos en Gallery
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A banda d'aquests drets, cal dir que tots els usuaris tenen control total del mòdul de 

Cistella  de  la  Compra  (és  a  dir,  poden  afegir-hi  elements  i  posteriorment 

descarregar-los). El sistema també permet assignar privilegis especials a un usuari 

en concret, sense afectar als grups. En aquest cas el  sistema està pensat per a 

grups i,  per tant, aquest procés es porta a terme a l'hora d'administrar els grups 

d'usuaris i decidir qui forma part de cada un (o a la pràctica, decidir quins usuaris 

registrats passen a ser privilegiats).

Metadades

El procés d'indexació de fotografies dins de Gallery es basa en uns camps concrets:

● Nom: nom amb què es guarda el fitxer al servidor.

● Títol: títol de la imatge.

● Resum:descripció bàsica de la imatge.

● Paraules Clau: paraules clau per a identificar-la.

● Descripció: descripció detallada de la imatge

● Data i hora: assignable al moment de la foto, al moment d'entrada, etc.

D'aquests camps, l'únic indispensable és el nom, ja que és el que identifica el fitxer 

de la imatge en el disc dur del servidor. El camp s'omple quan es carreguen les 

fotografies al  sistema. Els altres,  per a comoditat dels usuaris, no es fan servir i 

s'habilitaran camps similars en el nou sistema d'indexació.

Com que les metadades del  museu són molt  més concretes,  es pot  aprofitar  el 

mòdul de camps personalitzats per a crear els camps concrets per a cada àlbum o 

fotografia. Aquest mòdul ens permet crear camps comuns (per a tots els àlbums i 

fotografies), camps concrets per a elements del tipus àlbum i camps exclusius per a 
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les imatges. El nostre sistema no utilitza camps globals, però si camps per a àlbum o 

fotografia. Aquests camps poden ser camps de text lliure o camps controlats. Per a 

crear un camp controlat tan sols cal introduir les possibles variables al quadre de text 

corresponent i validar les opcions. A l'hora d'indexar cada element se'ns mostrarà 

com una llista desplegable en comptes d'un quadre de text.

Cada àlbum presenta, a banda dels camps comuns, dos camps propis del museu.

● Forma  d'ingrés  (camp  controlat).  Els  valors  que  pot  prendre  són  Còpia, 

Compra, Donació, Encàrrec propi o Realització pròpia.

● Data  d'ingrés  (camp  de  text).  El  format  serà  escollit  per  l'administrador,  i 

sempre haurà de ser el mateix per a mantenir l'ordre del sistema.

Els  camps  personalitzats  per  a  imatges  són  molts  més,  amb  informacions  molt 

diverses relacionades  al  autor,  contingut,  drets  i  també identificadors  (conceptes 

clau) de cada imatge. Aquesta llista mostra els camps per a fotografies:

● Num. De Referència (camp lliure).

● Suport (camp controlat). 

● Format (camp controlat). 

● Tipus d'imatge (camp controlat). 

● To (camp controlat). 

● Procediment (camp controlat).

● Autor/Fotògraf (camp controlat). 

● Altres autors (camp lliure). 

● Data (camp lliure). 

● Abast i contingut (camp lliure). 

● Titular dels drets d'explotació (camp lliure).
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● Reproducció (camp controlat). 

● Lloc/ubicació original (camp lliure).

● Lloc/ubicació còpia digital d'alta resolució (camp lliure).

● Publicacions/Difusió bibliogràfica (camp lliure).

● Notes i observacions (camp lliure).

● Identificadors onomàstics (camp lliure).

● Identificadors corporatius (camp lliure).

● Identificadors geogràfics (camp lliure).

● Identificadors temàtics (camp lliure).

Per a mostrar tots aquests camps dins d'una taula i  fer-los més entenedors, s'ha 

modificat la plantilla CustomFields.tpl, deixant-la de la següent manera:

{g->callback type="customfield.LoadCustomFields" 
itemId=$item.id|default:$theme.item.id}
{if !empty($block.customfield.LoadCustomFields.fields)}
<div class="{$class}"> 

<h3>{g->text text="Àrea d'Informació"}</h3>
<p class="giDescription"> <table border="1" 
cellpadding="2" cellspacing="0" rules="rows">    

{foreach from=$block.customfield.LoadCustomFields.fields 
key=field item=value}
<tr><td>

<strong>{$field}</td></strong><td>{$value|markup}
</td></tr>

{/foreach}
</table></p></div>

{/if}
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Indexació Supervisada

A més del sistema d'indexació habitual, només disponible per a usuaris privilegiats i 

administradors, s'ha creat una nova interfície que permet indexar tots els elements 

d'un àlbum de cop, agilitzant molt el procés d'indexació. Per a fer-ho, s'han hagut de 

modificar  els  següents  fitxers,  afegint  línies  de  codi  per  a  crear  un  sistema 

d'indexació massiva per a àlbums sencers de Gallery [Annex II].

● CustomFieldItemEdit.inc

● CustomFieldItemEdit.tpl

● CustomFieldHelper.class

Un cop dins de la pàgina dels camps personalitzats d'un àlbum, a banda de trobar 

les possibilitats d'indexació de l'àlbum en qüestió apareix una nova característica. A 

la part inferior, sota dels camps propis de l'àlbum, trobem una llista amb tots els 

camps propis (d'àlbum i de fotografies). Quan es selecciona (mitjançant la casella de 

verificació) un camp, ens permet modificar-lo, i al desar els canvis, tots els elements 

de dins de l'àlbum prenen el valor que hem entrat per a cada camp personalitzat. 

Això és molt útil per a indexar lots d'imatges que tenen molts camps en comú, fent la 

feina de l'administrador de continguts molt més fàcil i sobretot, ràpida.

D'altra banda, per a assegurar una contínua millora en la indexació de les imatges 

s'ha incorporat  el  mòdul  de comentaris,  pensat per a que usuaris que no poden 

accedir a la indexació de les imatges en comentin el contingut. D'aquesta manera, 

els administradors del sistema poden corregir errades o millorar la informació relativa 

a les imatges a partir del què els usuaris comenten. Es tracta d'una falsa indexació 

social  que permet  a  tots  els  usuaris  del  sistema (registrats)  aportar  informació i 

millorar els continguts entre tots.
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Mètodes d'exploració i Cercador

Gallery organitza el seu contingut en àlbums, com si d'una col·lecció fotogràfica es 

tractés. El sistema divideix els seus elements en dos tipus: àlbums o imatges. Cada 

un presenta les seves pròpies característiques i opcions de configuració, i cada un 

d'ells es representa de manera diferent. Dins de cada àlbum podem també crear 

subàlbums,  donant  la  forma  d'un  sistema  d'arxius  amb  estructura  d'arbre  als 

continguts  del  sistema.  Així  doncs,  l'organització  de  la  col·lecció  fotogràfica  del 

Museu de Badalona es basarà també en aquestes jerarquies. Cada fons fotogràfic o 

col·lecció concreta s'identifica amb un àlbum que conté les seves fotografies.  La 

galeria principal, anomenada MuseuBDN, no és res més que un element del tipus 

àlbum  que  engloba  la  resta  d'elements.  D'aquesta  manera,  moltes  de  les 

configuracions que han de mantenir-se  per  a  totes  les  col·leccions fotogràfiques 

s'assignen des d'aquest àlbum i s'extenen a tots els seus continguts.

A banda d'un sistema de carpetes per a organitzar la base de dades fotogràfica, 

Gallery presenta un cercador per a ubicar les fotografies, buscant-les a partir de les 

seves metadades. Les cerques en Gallery són molt bàsiques, permeten entrar un sol 

concepte en forma de cadena de caràcters (és a dir, que no importa si s'introdueix 

una paraula o vàries, ja que el motor de cerques buscaré exactament el que està 

escrit  en  el  quadre  de  diàleg).  El  cercador  pot  buscar  en  tots  els  camps  de 

informació de la imatge (l'opció de cerques avançades ens permet triar  en quins 

camps ho busca) però sempre buscant la cadena completa.

Figura 12: Resultats del cercador de Gallery
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Volum d'informació

La gran quantitat d'imatges que s'han d'introduir al sistema crea un greu problema 

d'espai,  ja que es tracta d'unes 800.000 imatges que, a una mida mitja de 1Mb cada 

una requeriria de 800Gb de disc. Per això cal minimitzar l'ús de recursos de disc dur 

del sistema, limitantla mida dels fitxers que s'hi emmagatzemaran, limitant els fitxers 

a una mida màxima de 640x640 píxels. Aquest procés s'assegurarà per duplicat, 

aplicant-lo a les càrregues des del navegador i també a través de l'applet de Java, 

per a assegurar que els fitxers es pugen correctament sigui quin sigui el mètode de 

càrrega utilitzat.

El mòdul UploadApplet ens proporciona una interfície basada en Java que permet 

pujar molts fitxers de cop. La configuració d'aquest mòdul és a partir de línies de 

comandes  que  n'estableixen  les  propietats.  En  el  nostre  cas  cal  afegir  dues 

instruccions,  a  primera  assegura  que  es  redimensionaran  les  imatges  abans  de 

pujar-les al servidor i la segona estableix la mida exacta del redimensionat.

 Figura 13: Applet Java per a pujar imatges

Per a afegir aquestes instruccions cal entrar a la pàgina de configuració del mòdul i 

introduir les següents línies al quadre de diàleg corresponent.
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resizeBeforeUpload=true
resizeTo1=640 

Per a assegurar el procés, s'estableixen els mateixos límits a les propietats de cada 

àlbum (fent-ho per a la galeria principal i extenent-ho a tots els subàlbums). El mòdul 

de  límit  de  mida  ofereix  la  possibilitat  de  limitar  els  píxels  (en  el  nostre  cas  a 

640x640) i també limitar el tamany en kilobytes (establert a 500Kb). Aquest mòdul 

també permet mantenir en el sistema la imatge original, però per a optimitzar l'ús del 

disc i  aprofitar-ne la  capacitat,  els originals  es desaran en DVDs organitzats  i  el 

servidor tan sols allotjarà les imatges redimensionades que utilitza el sistema.

Descàrrega de fitxers

A través del mòdul de Cistella de la Compra i  el  compressor de fitxers ZIP, els 

usuaris poden anar seleccionant els arxius que volen descarregar i afegir-los a la 

seva cistella. Finalment poden revisar la cistella i descarregar totes les fotografies 

que hi han afegit dins d'un sol fitxer comprimit zip. Com que el mòdul en qüestió 

reconeix la sessió en què s'està treballant per un sistema de reconeixement de IP i 

identificació per cookies, no cal estar registrat per a gaudir d'aquesta característica, i 

qualsevol visitant en pot treure profit.

Interfícies

Gran part de la configuració gràfica/visual de Gallery es basa en el tema. A partir del 

tema s'estableix què es mostra per pantalla, i de quina manera. El nostre sistema es 

basa  en  el  tema  més  simple:  Matrix.  Es  tracta  d'un  tema  bàsic  format  per  un 

encapçalament, una barra de menús lateral (esquerra) i una pàgina de continguts. 

Des de la configuració del mòdul de temes podem establir els paràmetres següents.
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● Número  de  files  i  columnes  per  pàgina:  defineix  quantes  miniatures  es 

mostraran en cada pàgina de Gallery. En el nostre cas ens interessa mostrar 

bastant  contingut  i,  per  tant,  els  valores  de  files  i  columnes  són:  10  i  3 

respectivament. L'ús de tan sols 3 columnes i més files fa possible visionar 

molts  elements  (30)  mantenint  únicament  el  desplaçament  vertical  de  la 

finestra, obtenint una major comoditat a l'hora d'explorar-ne els continguts.

● Mostrar propietats de les imatges i àlbums: permet decidir si es mostra la 

informació relativa als elements en les seves vistes en miniatura. Com que 

volem un sistema de navegació simple, cap d'aquestes opcions està activada.

● Mostrar micro miniatures de navegació: també desactivat. Afegeix vistes en 

miniatura en la visualització dels elements d'àlbum. Desactivant-ho estalviem 

recursos que, amb un volum d'informació com el que es manipula en aquest 

cas, serien una despesa innecessària.

● Blocs per a mostrar en la barra lateral:  decideix quins blocs i funcions es 

mostren en la barra de menús de l'esquerra de la pantalla. En el nostre cas 

són la Caixa de Recerca, les Accions dels Elements, el bloc de Cistella de la 

Compra i el d'enllaç a pàgines estàtiques (HTML).

● Blocs per a mostrar en la pàgines dels àlbums: Quan visualitzem un àlbum, a 

banda  de  mostrar  els  seus  elements,  es  poden  mostrar  altres  blocs 

d'informació. En aquest cas s'ha decidit mostrar els Camps Personalitzats i els 

Comentaris (configurant-ho a 10 comentaris).

● Blocs per a mostrar en la pàgines de fotos: De la mateixa manera que amb 

els  àlbums,  a  banda  de  la  imatge  podem  afegir  informació  a  aquestes 

pàgines.  La  configuració  en  el  nostre  sistema  és  idèntica  que  per  a  les 

pàgines d'àlbum: Camps Personalitzats i Comentaris (10 comentaris a cada 

pàgina).

Aquests paràmetres es poden establir  des de la configuració del tema o des de 

l'apartat  tema dins de la configuració dels àlbums. La millor opció és, sense dubte, 

configurar-ho a l'apartat de tema, aplicar la configuració global a l'àlbum general de 
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Gallery i  fer-ho extensible  a tots els  subàlbums.  La resta de configuració  gràfica 

(colors, tipografies, etc) es basa en fulls d'estil CSS. La feina d'adaptar aquests fulls 

d'estil a la imatge del museu és del equip de disseny de la pàgina web del museu i 

queda, per tant, fora d'aquest projecte.

Figura 14: Pàgina principal de Gallery (MuseuBDN)

A banda d'això cal seleccionar l'idioma en què es mostraran aquestes interfícies. En 

la nostra configuració és el Català, traducció que s'ha fet en gran part per a aquest 

projecte. Gallery permet aplicar diferents configuracions de llenguatge segons els 

usuaris o segons les preferències del navegador que accedeix al sistema. En aquest 

cas no s'utilitzen i es preveu que totes les pàgines siguin en català per a tots els 

usuaris.
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Casos d'us

La posada en pràctica de  tots  els  elements del  sistema comporta,  evidentment, 

diferents usos, derivats dels diferents tipus d'usuaris i les accions que poden dur a 

terme. A continuació s'intenten exposar les accions que poden realitzar cada un dels 

usuaris d'acord amb els seus permisos, sempre enfocats a la explotació del fons 

fotogràfic  emmagatzemat,  sense  tenir  en  compte  qüestions  d'administració  del 

sistema. Els següents punts exposen, d'usuari menys privilegiat (visitant) fins al més 

privilegiat (administrador) totes aquestes opcions tenint en compte que, evidentment, 

un usuari superior pot realitzar totes les tasques descrites per als usuaris inferiors.

Convidat/Visitant

Té accés i permisos per a visualitzar tots els continguts del sistema. Pot veure les 

imatges, veure els àlbums, veure'n els comentaris i també pot fer ús de la cistella de 

la  compra  per  a  descarregar  lots  d'imatges  seleccionades  Com  que  l'accés  a 
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fotografies  i  àlbums es basa en un sistema de carpetes  tradicional,  tan  sols  cal 

explicar correctament com gestionar la cistella per a descarregar imatges.

● Cistella: Quan l'usuari visita les pàgines del sistema, té un menú a l'esquerra 

de  la  pantalla  on,  entre  altres  opcions,  apareix  la  comanda  “Afegir  a  la 

cistella”.  Pressionant-la  s'afegeix  la  fotografia  que  s'està  visualitzant  a  la 

cistella. També es pot fer des de la comanda que apareix sota les vistes en 

miniatura, que té exactament la mateixa funció. Un cop seleccionades totes 

les imatges, es visualitza la cistella clicant sobre:  “Veure Cistella”, a la barra 

de menús lateral. 

Figura 15: Opcions per a afegir un element a la cistella

Un cop aquí es pot acabar de repassar els continguts de la cistella i finalment 

seleccionar la acció que es vol realitzar i clicar “Anar”. Si es vol eliminar algun 

element tan sols cal seleccionar-los i finalment clicar el botó anar amb l'acció 

“Actualitzar  quantitats”.  Si  volem  buidar-la  cal  seleccionar  l'acció  “Buidar 

Cistella”  i  finalment,  si  volem descarregar els continguts en un arxius ZIP, 

l'acció corresponent és: “Descarregar en Zip”.

Figura 16: Control de la cistella de la compra
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Usuari Registrat

A més de drets de visualització de continguts i la cistella de la compra, al registrar-se 

s'obté el permís per a comentar els elements de la galeria.  Per a fer-ho, també cal 

buscar l'acció adient a la barra lateral o al menú desplegable de cada element.

● Afegir  Comentaris:  Mentre  es  visualitza  un  element  (ja  sigui  àlbum  o 

fotografia), es poden afegir comentaris. Per a fer-ho cal clicar l'opció “Afegir 

Comentari”.  Això  porta  a  una nova finestra  on es  demana l'assumpte  i  la 

descripció del comentari. A més, el sistema identifica l'usuari i la seva adreça 

IP per a marcar l'autor dels comentaris. Els camps a omplir admeten etiquetes 

per a l'ús de negretes, cursives, etc. Es tracta de codi BBCode (variant de 

HTML) i se'ns mostren botons per a controlar aquestes característiques. Es 

pot previsualitzar el comentari i un cop està llest, cal guardar-lo.

Usuari Privilegiat

Els usuaris privilegiats tenen accés suficient al sistema per a afegir-hi continguts. 

Per a fer-ho cal diferenciar entre àlbums o fotografies. En tot cas, podem resumir els 

processos de la següent manera:

● Creació i indexació d'àlbums: Primer cal situar-se a la ubicació desitjada i 

triar l'opció “Afegir àlbum”. En aquest punt cal definir el Nom, Títol, Resum, 

Paraules Clau i Descripció de l'àlbum. Un cop es crea, encara es pot editar 

per a afegir  els camps personalitzats (forma i  data d'ingrés).  Per a fer-ho, 

mentre  es  visualitza  l'àlbum  cal  “Editar  àlbum”,  després  la  pestanya  de 

“Camps Personalitzats” i finalment definir-los i desar les noves dades.

● Creació de nous elements des del navegador: Un cop més l'usuari ha de 

situar-se a la ubicació on es vol crear el nou element i fer ús de l'opció “Afegir 
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elements”.  En la següent pàgina es selecciona l'arxiu i  s'afegeix l'element, 

definint com s'ompliran les etiquetes bàsiques.

● Indexació bàsica de fotografies:  Per a editar la informació relativa a les 

fotografies cal visualitzar-les i triar l'opció “Editar foto”. A la pestanya general 

es pot modificar els camps de Nom, Títol, Resum, Paraules Clau i Descripció. 

Un cop definits cal guardar-ho. Aquest procés es pot fer també a través de la 

comanda “Editar etiquetes” mentre es visualitza un àlbum, això ens permet 

editar aquestes etiquetes bàsiques per a tots els elements de l'àlbum, un a un.

● Indexació completa de fotografies:A banda de camps bàsics,  es poden 

modificar els camps personalitzats. Per a fer-ho cal seleccionar la pestanya 

corresponent dins l'opció “Editar foto”, introduir els valors desitjats i finalment 

desar  el  nou  contingut  a  la  base  de  dades.  Per  a  indexar  els  camps 

personalitzats de totes les fotografies d'un mateix àlbum de cop, cal entrar a la 

pàgina  d'edició  dels  camps  personalitzats  de  l'àlbum.  A  continuació  dels 

camps propis d'un element de tipus àlbum hi ha una llista de tots els camps 

personalitzats  disponibles.  Cal  seleccionar  els  que  es  volen  modificar  o 

introduir,  assignar-los el  valor corresponent  i  finalment  Guardar el  resultat. 

D'aquesta manera totes les imatges de l'àlbum agafaran els valors que s'han 

entrat per als camps personalitzats seleccionats

Figura 17: Sistema d'Indexació Massiva
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A més, els usuaris privilegiats tenen un control total del mòdul de comentaris. Per 

tant, a més d'afegir-ne, poden editar els comentaris que han afegit altres usuaris o 

esborrar-los.

● Editar o esborrar comentaris: Quan un usuari privilegiat entra a la pàgina 

d'un àlbum o una fotografia veu, per defecte, els comentaris de l'element a la 

part inferior de la pantalla. Allà on un usuari registrat veuria el comentari, a 

l'usuari  privilegiat  li  apareixen les  opcions d'editar  o  eliminar  el  comentari. 

Aquesta  última  és  simple,  tan  sols  cal  prémer  l'opció  per  a  esborrar  el 

comentari.  Per  a  editar-lo  un  cop  seleccionada  l'opció,  cal  reescriure  el 

contingut  del  comentari  i  tornar-lo  a  desar  (en  editar-lo  també  es  poden 

modificar els camps de l'usuari que l'ha escrit).

Figura 18: Administració i edició de comentaris

Administradors

Els usuaris del grup d'administradors tenen control total del sistema, cosa que els 

permet modificar qualsevol element o configuració del sistema. Des del punt de vista 

del funcionament del sistema, una de les feines més rellevants que s'han de dur a 

terme és el control i administració d'usuaris. 
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Figura 19: Menú d'administració de la web

Des dels menús que ofereix la opció Administrar Web es poden fer tres tasques 

bàsiques:

● Gestió de registres: Quan algun nou usuari intenta registrar-se a la web, no 

se  l'accepta  directament.  Tot  i  que  una  opció  és  el  registre  automàtic 

mitjançant  correus de  confirmació,  és l'administrador  qui  ha de validar  les 

peticions de registre. A l'entrar a l'apartat “Registre”, a la part inferior apareix 

una llista de registres pendents d'acceptació, que com a administrador s'han 

d'activar (per a validar el nou usuari) o esborrar (per a denegar la petició de 

registre).

● Creació d'usuaris: A banda d'acceptar peticions de registre, també es poden 

crear nous usuaris des de la posició d'administrador. Per a fer-ho, dins de la 

pàgina d'usuaris, cal clicar sobre “Crear Usuari”, omplir les dades de l'usuari 

en qüestió i validar-lo.

● Gestió dels grups: També és feina de l'administrador establir els permisos 

de cada usuari, assignant-lo a un grup o un altre. En validar el registre, els 

usuaris passen a formar part del grup “Usuaris Registrats”. Entrant a l'apartat 

“Grups” es visualitza una llista de tots els grups i les opcions d'editar (canviar 

el  nom),  esborrar  (en  cas  de  grups  afegits,  com  és  el  cas  dels  usuaris 
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privilegiats)  o  administrar-ne  els  membres  (grups  amb  privilegis:  usuaris 

privilegiats  i  administradors).  Per  a  afegir  un  usuari  registrat  a  un  grup 

superior cal entrar al llistat de membres del grup i entrar-hi el nom de l'usuari 

que passa a formar-ne part.
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Feina Futura

Aquest  projecte es dóna per finalitzat en haver aconseguit un servidor estable i una 

configuració de programari que permeti administrar correctament la base de dades 

fotogràfica  del  Museu  de  Badalona.  Tot  i  això,  el  sistema  presenta  mancances 

evidents que queden pendents per a una ampliació en projectes futurs. La feina que 

s'ha dut a terme en el marc d'aquest primer projecte amb el museu ha estat, a banda 

de la configuració tècnica del sistema, la posada en marxa d'un projecte que cal 

acabar. Així doncs, cal deixar clars els punts en què s'haurà de treballar de cara al 

futur.

● Millora del sistema de cerques per a adaptar-lo a les necessitats reals del 

Museu.

● Anàlisi del volum d'informació i possible implementació de la base de dades 

en més d'una unitat de disc.

● Instal·lació real del sistema en el maquinari del Museu i posada en marxa del 

servidor en la seva ubicació final.
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● Creació del sistema per a realitzar les còpies de seguretat en xarxa.

● Revisió de les traduccions anteriors

● Proves amb usuaris finals

A  continuació  s'exposen  les  raons  que  han  generat  aquesta  llista  de  millores  i 

possibles vies de treball per a aconseguir els resultats desitjats.

Millora del Cercador

El cercador que proporciona Gallery permet ubicar elements dins del fons fotogràfic 

emmagatzemat al servidor, però el seu funcionament no es l'idoni per a administrar 

aquest  fons  des  del  museu.  El  motor  de  cerques  de  Gallery  únicament  permet 

buscar  una cadena de caràcters (una paraula o vàries,  però sempre juntes i  en 

l'ordre  exacte  en  què  s'introdueixen)  en  els  camps  d'indexació  genèrics  de  les 

imatges. Això limita molt el seu ús per a ubicar fotografies dins d'una base de dades 

tan extensa. És per això que cal millorar les cerques de Gallery. Des del punt de 

vista de l'usuari, ha de presentar un sistema que permeti seleccionar si la cerca serà 

sobre tota la base de dades o un fons o col·lecció en concret. En segon lloc, cal 

presentar una interfície que permeti restringir les cerques al camp de la data i els 

quatre camps d'identificadors. La versió de l'administrador ha de ser més complexa, i 

permetre gestionar tot el fons, realitzant cerques en tots els camps d'informació de 

les  fotografies  indexades.  Per  a  aconseguir  tot  això  cal  modificar  el  mòdul  de 

cerques o fins i tot crear un nou mòdul de Gallery que afegeixi les següents utilitats:

● Cerques lògiques (funcions AND, OR, NOT).

● Cerques  independents  per  a  cada  camp  personalitzat  (similar  al  sistema 

d'indexació massiva).

● Restringir cerques a un àlbum/col·lecció.
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Volum d'informació i instal·lació en més d'una unitat de disc

Inicialment el projecte estava previst per a manejar un volum d'informació però, al 

cap d'un temps, es va veure que seria necessari ampliar-ho. Es va doblar el nombre 

d'imatges previstes per a indexar i, per tant, també l'espai de disc necessari per a 

fer-ho. Així doncs, s'ha de contemplar que aquest volum segueixi augmentant amb el 

temps i és aquí on es presenta un altre dels problemes de Gallery. El programari 

està pensat per a administrar col·leccions petites o mitjanes i, per tant, no preveu 

que la informació s'ubiqui en més d'una unitat de disc (la forma més fàcil d'ampliar la 

capacitat del sistema). Cal trobar una solució que permeti emmagatzemar les dades 

del sistema en més d'una unitat, ja sigui modificant codi del programa o creant un 

redireccionament que situï virtualment la nova unitat com un simple directori dins del 

antic sistema d'arxius.

Instal·lació real del sistema

Un  cop  finalitzat  el  procés  de  millora  de  Gallery  per  a  donar  resposta  a  les 

necessitats  del  museu,  tot  el  sistema  haurà  de  ser  muntat  sobre  el  maquinari 

definitiu, el servidor que es quedarà el Museu de Badalona. Un cop copiades les 

dades i comprovat el correcte funcionament de tots els components caldrà configurar 

la màquina per a funcionar com a un veritable servidor accessible des de Internet i 

enllaçat a la pàgina web del Museu. A més, caldrà configurar les dades definitives 

pel  què fa als administradors i  afegir  certes dades  (servidors de correu,  etc.)  a 

l'apartat d'administració de Gallery de manera que, un cop fet, des del Museu tinguin 

el control total del sistema.
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Còpies de seguretat en xarxa

El sistema final constarà del servidor (màquina on hi ha instal·lat el programari i on 

s'emmagatzemen les  dades)  i  un  sistema de disc  dur  en  xarxa  amb la  mateixa 

capacitat  que  el  servidor  on  s'hauran  de  guardar  les  dades  com  a  còpies  de 

seguretat.  Cal  avaluar  la  possibilitat  de  guardar  únicament  les  dades  de  les 

fotografies (estalviar espai en disc) però a priori, utilitzant una unitat idèntica, sembla 

que la millor opció és guardar una còpia de tot el sistema (dades i programes) que 

permetin recuperar el funcionament normal en cas de necessitat. Per a gestionar la 

còpia de seguretat cal crear una rutina que, com a mínim un cop al dia, generi les 

còpies de seguretat en el disc en xarxa automàticament.

Revisió de les traduccions anteriors

Una part de la feina realitzada en aquest projecte ha estat la de traduir certes parts 

del programari al català. Per a fer-ho, cal seguir la guia d'estil de Softcatalà. Cal tenir 

en  compte  que  gran  part  de  les  traduccions  les  havia  fet  prèviament  un  altre 

traductor i s'haurà de revisar, per a assegurar una màxima concordança entre les 

dues feines, que totes les cadenes s'adaptin a la guia d'estils esmentada.

Proves amb usuaris finals

Finalment, un cop s'hagi finalitzat la instal·lació del sistema complet al museu, caldrà 

provar-lo. Aquestes proves han d'estar dirigides a tots els usuaris, administradors, 

gent encarregada de pujar i  indexar les noves fotografies però també els usuaris 

que, a través d'Internet, puguin accedir a la base de dades fotogràfica del museu. Els 

resultats  d'aquestes  proves  seran  claus  per  a  considerar  finalitzat  el  projecte  i 

donaran, en última instància, una idea del nivell del projecte condicionant així les 

conclusions que se'n puguin extreure.
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Conclusions

Arribats a aquest punt, s'ha donat per acabat el projecte. Tot i que queden coses per 

fer, punts per millorar i alguns aspectes per revisar, la feina que s'ha dut a terme ha 

estat molt satisfactòria i s'han complert els requisits proposats. Si bé no s'ha arribat a 

instal·lar  el  sistema físicament  al  Museu (per  problemes amb el  subministrament 

informàtic i manca de temps), s'ha creat un sistema estable que permet la creació de 

la base de dades fotogràfica del Museu de Badalona. El sistema no permet una 

explotació de la base de dades prou avançada, però es tracta d'un servidor sòlid per 

a la base de dades, que permet començar una de les parts més importants de la 

feina del Museu, l'entrada del material fotogràfic digitalitzat i la seva indexació. Per a 

la resta de millores del sistema, es continuarà la feina en el marc d'un nou projecte 

de fi de carrera, per part d'un altre alumne. A continuació s'analitzen els punts més 

destacables de la feina realitzada en aquest primer projecte conjunt amb el Museu 

de Badalona.
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Rendiment del programari lliure

En primer lloc cal valorar l'èxit que suposa haver assolit aquest nivell amb programari 

lliure, cosa que confirma que aquesta classe de programari pot ser tan competitiu en 

aplicacions professionals com ho és, en general,  el  programari  propietari.  Queda 

demostrat,  entre  altres  coses,  que  el  paquet  XAMPP és  probablement  la  millor 

solució per a crear un servidor web ja que tot i tenir algun petit inconvenient o punt 

feble en front a altres opcions, cal recordar que l'ús conjunt del servidor Apache amb 

PHP i MySQL és totalment gratuït. Per altra banda, Gallery en concret és una eina 

molt  potent  a  l'hora  de  gestionar  col·leccions  fotogràfiques  que,  tot  i  no  estar 

pensada per a un grau d'exigència tècnica com podia ser el d'aquest projecte (a 

nivells d'indexació i quantitat d'imatges) s'adapta a les necessitats de cada usuari. 

Això es deu, en part,  al fet que sigui programari lliure i  que els usuaris avançats 

puguin modificar-ne el codi per a treure el màxim rendiment del programa original.

Treball amb el Museu de Badalona

També cal  remarcar que tot  i  no haver arribat a muntar el  servidor físicament al 

Museu,  les  relacions  entre  la  gent  del  Museu  i  els  responsables  del  projecte 

(projectista i tutor) han estat molt bones. Això ha permès que qualsevol dubte, error 

o  suggeriment  per  una de les  dues bandes s'analitzés  i  es  discutís  ràpidament, 

convertint-lo  així  en  un  nou  punt  a  tractar  i  oferint  solucions  ràpides  a  aquests 

problemes.  Així  doncs,  tot  i  que la feina s'ha dut a terme en un laboratori  de la 

universitat,  en  tot  moment  s'ha  informat  al  Museu  i  se'ls  ha  involucrat  en  tot  el 

possible  en  les  proves  i  l'evolució  del  sistema.  Cal  destacar  també  la  triple 

intencionalitat  d'aquest  projecte.  Per  la  banda del  Museu s'han de destacar  tres 

punts. El primer (plenament viable en aquests moments) és el d'indexar digitalment 

els  continguts  dels  seus arxius  fotogràfics,  un  segon punt  és  l'explotació  interna 

d'aquesta base de dades (part  a  millorar).  Finalment  cal  destacar la  intenció del 

Museu  de  fer  aquests  continguts  accessibles  des  d'internet  i,  més  enllà  d'això, 
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implicar a usuaris en línia en el procés d'indexació (Indexació Social). La situació 

actual del projecte és una falsa indexació social ja que, tot i  que permet que els 

usuaris externs al museu intervinguin deixant anotacions, no se'ls permet accedir i 

modificar la informació relacionada a les fotografies. Tot i  no haver assolit  nivells 

d'indexació social plena, els resultats són totalment satisfactoris i suficients per a una 

fase d'implantació del sistema en què els usuaris no estan prou orientats per a dur a 

terme aquests processos i tots aquests passos es deixen en mans d'administradors 

dels continguts.

Valoració personal

Personalment  la  valoració  del  projecte  és  molt  bona.  S'ha  realitzat  en  plena 

col·laboració  amb una entitat  externa a  la  universitat,  cosa que ha dotat  aquest 

projecte de l'afegit  d'enfrontar-se a una demanda real  i  tots  els  afegits  que això 

comporta (des de reunions amb responsables d'ambdues parts fins a proves amb 

usuaris  reals  del  sistema creat).  El  projecte  s'ha  desenvolupat  en  tres  ambients 

diferents com són el laboratori de TSC de l'EUETIT, el Museu de Badalona i el treball 

directe a través d'Internet. L'organització i coordinació del projecte en línia a través 

de Moodle ha permès mantenir l'ordre i la coherència en tot moment, donant pas a 

una redacció final de tot el projecte. Així doncs el sistema de gestió de la base de 

dades fotogràfica del Museu de Badalona és un projecte que, pendent de millores, 

es pot donar per acabat.
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Annex I – Metadades del Museu

Per a completar les informacions que es presenten en aquest projecte cal adjuntar 

el  següent  document,  on  s'exposen  els  requisits  que  el  Museu  de  Badalona va 

presentar com a metadades necessàries per al procés d'indexació de les col·leccions 

i fotografies digitalitzades.

Àrea d’identificació

Número de registre (codi de referència)

CAMP TEXT

És el mateix número que la imatge digital precedit de les inicials AI.

Ha d’anotar-se de manera automàtica quan es carregui la fotografia a la fitxa de 

descripció.

Camp que associa la fitxa a la imatge.

Nom del fons o col·lecció.

CAMP TEXTUAL. Amb finestra.

Connexió a un fitxer/diccionari que té tots els noms de fons o col·lecció.

Ha de ser imprescindible accedir a aquest fitxer per omplir el camp de manera que 

no se citin malament els noms del fons i s’interrelacionin les descripcions.

Camp no modificable directament.

Títol

CAMP TEXTUAL.

Data de la imatge.

Camp data
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Data d’inici – data final

Data real dd/mm/aaaa – dd/mm/aaaa

Tipus de suport.

CAMP TEXTUAL. Amb finestra.

Connexió a un fitxer/diccionari que té tots els noms dels suports

Camp no modificable directament.

Format:

CAMP TEXTUAL. Amb finestra.

Connexió a un fitxer/diccionari  que té tots/la majoria de suports específics per a 

documents fotogràfics.

S’ha de poder escriure un format especial 

Tipus d’imatge

Dues variables: positiu/negatiu

To.

Tres variables: monocrom, multicrom o monocrom acolorit

Procediment:

CAMP TEXTUAL. Amb finestra.

Connexió a un fitxer/diccionari que té tots/la majoria de procediments.

Camp no modificable directament.
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Àrea de context

Autor/Fotògraf. 

CAMP TEXTUAL. Amb finestra

Cognom/s, nom (àlies). Connexió amb un fitxer on hi hagi els noms dels fotògrafs 

més habituals.

No és imprescindible tenir en un fitxer vinculat tots els fotògrafs, encara que sí els 

més habituals.

No cal que sigui imprescindible accedit a aquest fitxer vinculat per omplir el camp, 

per bé que és convenient visionar-lo primer.

Forma ingrés

Camp textual  amb  finestra:  còpia,  compra,  donació,  realització  pròpia,  encàrrec 

propi

Nota: si es fa la base de dades per a fons, perd gairebé tot el seu sentit, ja que és 

una informació del fons o col·lecció. 

Data ingrés.

CAMP DATA: dd/mm/aaaa

Nota: si es fa la base de dades per a fons, perd gairebé tot el seu sentit, ja que és 

una informació del fons o col·lecció. 

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut 

CAMP DE TEXT LLIURE

Les paraules d’aquest camp han de poder ser cercades
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Àrea de Condicions d’accés

Titular dels drets d’explotació.

CAMP DE TEXT LLIURE

Reproducció autoritzada.

Dues variables: positiu/negatiu

Observacions

CAMP DE TEXT LLIURE

Àrea de Documentació relacionada:

Lloc ubicació original.

CAMP DE TEXT LLIURE

Lloc ubicació còpia digital alta resolució.

CAMP TEXTUAL/NUMERAL

00/000 (numeració actual)

000000 (numeració futura)

Publicacions/difusió

CAMP DE TEXT LLIURE

Àrea de notes

Observacions.

CAMP DE TEXT LLIURE
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Àrea de Control de la descripció

Autoria:

CAMP DE TEXT: Cognoms, nom

Data de la descripció

CAMP DATA :dd/mm/aaaa

Revisat per:

CAMP DE TEXT: Cognoms nom

Data de la revisió

CAMP DATA: dd/mm/aaaa

Àrea d’indexació

Identificadors onomàstics:

CAMP DE TEXT

Identificadors corporatius:

CAMP DE TEXT

Identificadors geogràfics:

CAMP DE TEXT

Identificadors temàtics

CAMP DE TEXT
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Opcions per als camps amb diccionari associat

Suports fotogràfics (NODAC)

Magnètic,  Metall-coure,  Metall-ferro,  Metall-altres,  Òptic,  Paper-baritat,  Paper-RC, 

Paper-uncoated, Plàstic-nitrat, Plàctic-acetat, Plàstic-poliester, Vidre, (...)

Formats (NODAC)

4 x 6 cm, 6 x 7 cm, 6 x 9 cm, 9 x 12 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 24 cm, 20 x 25 

cm, 24 x 30 cm, 30 x 40 cm, 40 x 50 cm, 135 mm, Boudoir, Cabinet, Carte de visite, 

Estereoscòpica (4 x 10 cm), Estereoscòpica (10 x 18 cm), Imperial, Postal (9 x 14 

cm), Promenade, Victoria, (...)

Procediments per fixar la imatge (NODAC)

Albúmina  sobre  vidre,  Ambrotip,  Autocrom,  Cal·lotip,  Cianotip,  Col·lodió 

d’ennegriment directe, Col·lodió humit, Col·lodió mat virat a l’or platí, Col·lotip, Color 

per sintesi additiva, Color per sintesi substractiva, Còpia digital, Daguerrotip, Direct 

thermal, Dibuix fotogènic, Ferrotip, Fotografia digital, Gelatina d’ennegriment directe, 

Gelatina de revelat químic, Gelatinobromur, Goma bicromatada, Gravat en relleu, 

Heliografia, Inkecció de tinta, Mitja tinta, Paper a l’albúmina, Paper a la sal, Paper al 

carbó, Paper al platí, Procediment per difusió de tintes, Revelat cromogènic, Revelat 

per  blanqueig  de  tintes,  Revelat  per  transferència  de  tintes,  Sublimació, 

Woodburytiper, (...)
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Annex II – Sistema d'Indexació Massiva

Es  tracta  d'un  pedaç  aplicable  als  fitxers  CustomFieldItemEdit.inc,  CustomField 

ItemEdit.tpl  i  CustomFieldHelper.class.  Afegint  aquestes  línies  de  codi  a  la  línia 

exacta on ho marquen les capçaleres, es creen les noves funcions que permeten 

indexar totes les imatges d'un album de cop. 

diff -uBbrt /home/serg/BACKUP/CustomFieldItemEdit.inc ./CustomFieldItemEdit.inc
--- /home/serg/BACKUP/CustomFieldItemEdit.inc 2006-10-29 20:14:09.000000000 +0100
+++ ./CustomFieldItemEdit.inc 2006-11-04 10:58:15.000000000 +0100
@@ -89,6 +89,22 @@
+        } else if (isset($form['children']['action']['save'])) {
+            $childform=$form['children'];
+            foreach ($childform['fields'] as $field => $tmp) {
+                if (!$childform['update'][$field]) {
+                    unset($childform[fields][$field]);
+                }
+            }
+          $ret = CustomFieldHelper::saveFieldValuesRecursively($item, $childform['fields']);
+            if ($ret) {
+                return array($ret->wrap(__FILE__, __LINE__), null, null, null);
+            }
+            list ($ret, $module) = GalleryCoreApi::loadPlugin('module', 'customfield');
+            if ($ret) {
+                return array($ret->wrap(__FILE__, __LINE__), null, null, null);
+            }
+            $status = $module->translate('Changes saved successfully');
@@ -135,6 +151,24 @@
+                $set = 'photo';
+                list ($ret, $tmp, $param, $isContainerSettings) =
+                    CustomFieldHelper::fetchFieldValues(array($item), null, $set);
+                if ($ret) {
+                    return array($ret->wrap(__FILE__, __LINE__), null, null);
+                }
+                $childform['fields'] = $tmp[$item->getId()];
+                foreach (array('common' => 1, $set => 1) as $s => $tmp) {
+                    foreach ($param[$item->getId()][$s] as $it) {
+                        if (!empty($it['choices'])) {
+                            $childform['choices'][$it['field']] = $it['choices'];
+                            $childform['multiple'][$it['field']] = $it['multiple'];
+                        }
+                    }
+                }
+                $form['children']=$childform;             
diff  -uBbrt  /home/serg/BACKUP/classes/CustomFieldHelper.class 
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./classes/CustomFieldHelper.class
--- /home/serg/BACKUP/classes/CustomFieldHelper.class 2006-10-29 20:13:43.000000000 +0100
+++ ./classes/CustomFieldHelper.class 2006-11-04 10:58:44.000000000 +0100
@@ -299,6 +299,46 @@
+    function saveFieldValuesRecursively(&$item, $fields) {
+        list ($ret, $childIds) =
+            GalleryCoreApi::fetchChildItemIdsWithPermission($item->getId(), 'core.edit');
+        if ($ret) {
+            return $ret->wrap(__FILE__, __LINE__);
+        }
+        if (empty($childIds)) {
+            return null;
+        }
+        list ($ret, $items) = GalleryCoreApi::loadEntitiesById($childIds);
+        if ($ret) {
+            return $ret->wrap(__FILE__, __LINE__);
+        }
+        foreach ($items as $child) {
+            if (GalleryUtilities::isA($child, 'GalleryDataItem')) {
+                list ($ret, $tmp, $param, $isContainerSettings) =
+                    CustomFieldHelper::fetchFieldValues(array($child), null, 'photo');
+                if ($ret) {
+                    return $ret->wrap(__FILE__, __LINE__);
+                }
+         $ret = CustomFieldHelper::saveFieldValues($child, $fields + $tmp[$child->getId()]);
+            } else {
+                $ret = CustomFieldHelper::saveFieldValuesRecursively($child, $fields);
+            }
+            if ($ret) {
+                return $ret->wrap(__FILE__, __LINE__);
+            }
+        }
+        return null;}
diff  -uBbrt  /home/serg/BACKUP/templates/CustomFieldItemEdit.tpl 
./templates/CustomFieldItemEdit.tpl
--- /home/serg/BACKUP/templates/CustomFieldItemEdit.tpl 2006-10-30 07:21:10.000000000 +0100
+++ ./templates/CustomFieldItemEdit.tpl 2006-11-04 10:18:20.000000000 +0100
@@ -28,6 +28,12 @@
+function enabledisable(checkbox, name) {
+  var elem=document.getElementsByName(name).item(0);
+  elem.disabled = ! checkbox.checked;}
@@ -88,3 +94,54 @@
+<div class="gbBlock">
+  {if !empty($form.children.fields)}
+   <p class="giDescription">
+     {g->text text="Override custom field values for all photos in this album"}
+   </p>
+  <table class="gbDataTable">
+  {foreach from=$form.children.fields key=field item=value}
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+    <tr><td><input type=checkbox name="{g->formVar var="form[children][update][$field]"}"
+             onchange="enabledisable(this,
+             {if $form.children.multiple[$field]}'temp:form:children:fields:{$field}'
+             {else}'{g->formVar var="form[children][fields][$field]"}'{/if})"></td>
+    <td>{$field}</td><td>
+    {if isset($form.children.choices[$field])}
+      {if $form.children.multiple[$field]}
+       <input  type=hidden  name="{g->formVar  var="form[children][fields][$field]"}" 
value="{$value}">
+      <select name="temp:form:children:fields:{$field}" multiple disabled
+         onchange="merge_list('temp:form:children:fields:{$field}',  '{g->formVar 
var="form[children][fields][$field]"}');">
+      {else}
+      <select name="{g->formVar var="form[children][fields][$field]"}" disabled>
+        <option value="">&laquo; {g->text text="No Value"} &raquo;</option>
+      {/if}
+        {foreach from=$form.children.choices[$field] item=choice}<option{if $choice==$value
+            } selected="selected"{/if}>{$choice}</option>{/foreach}
+      </select>
+      {if $form.children.multiple[$field]}
+        <script type="text/javascript">
+        // <![CDATA[
+           split_list('temp:form:children:fields:{$field}',  '{g->formVar 
var="form[children][fields][$field]"}');
+        // ]]>
+        </script>
+      {/if}
+    {else}
+      <input type="text" size="40"
+       name="{g->formVar var="form[children][fields][$field]"}" value="{$value}" disabled/>
+    {/if}
+    </td></tr>
+  {/foreach}
+  </table>
+  {/if}
+</div>
+{if !empty($form.children.fields)}
+<div class="gbBlock gcBackground1">
+  <input type="submit" class="inputTypeSubmit"
+   name="{g->formVar var="form[children][action][save]"}" value="{g->text text="Save"}"/>
+  <input type="submit" class="inputTypeSubmit"
+   name="{g->formVar var="form[children][action][reset]"}" value="{g->text text="Reset"}"/>
+</div>
+{/if}
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