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1 INTRODUCCIÓ
1.1 Antecedents
Aquest projecte surt de la idea de millorar l'experiència d'usuari al visitar aplicacions webs tals com
botigues online on la geolocalització de l'usuari té una especial rellevància.
La idea ha sorgit degut a què moltes botigues online on la geolocalització és molt important per a l'usuari,
està en mala consideració. Això és degut a què els seus cercadors ofereixen molts passos a seguir per tal de
veure si l'oferta que tu busques està a prop teu, passos que al final acaben sent tediosos.
Inclús arribant a transformar a un usuari amb moltes ganes de realitzar una compra a través de l'aplicació
web, amb un que s'ha cansat de buscar i desisteix.
S'ha observat que la introducció de dispositius mòbils i la seva presència en la vida dels usuaris fa que la
geolocalització sigui molt fàcil de determinar, tot podent afegir aquesta característica als cercadors web per
tal d'oferir uns resultats més rellevants per a l'usuari.

1.2 Objecte
Amb aquest projecte el que es pretén realitzar és una funcionalitat extensible a les aplicacions web
existents de tal manera que s'incorpori als seus cercadors o allà on sigui necessària i rellevant.
Es tracta d'un cercador geolocalitzable que permetrà retornar uns resultats determinats segons la
geolocalització de l'usuari.
D'aquesta manera s'aconsegueix incrementar l'experiència d'usuari al visitar l'aplicació web i durant el seu
ús.

1.3 Especificacions i abast
Es pretén abastar les principals tecnologies que es necessitarien per a poder desplegar una aplicació web
amb aquesta funcionalitat:
- Hosting de l'aplicació web amb AWS.
- Estudi de les diferents tecnologies per programar el cercador geolocalitzable.
- Estudi de les eines de treball per a programar.
- Estudi de la lògica de negoci del cercador geolocalitzable.
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2 HOSTING DE L'APLICACIÓ WEB
2.1 AWS (Amazon Web Services)
AWS és una col·lecció de serveis al núbul (també anomenats serveis web) que en conjunt formen una
plataforma que és oferida per Amazon.com.
AWS és definit com a una plataforma de servidors en termes de rendabilitat com de rendiment i
escalabilitat.
El que ens permet és pagar per allò que utilitzem, tots aquells recursos que no estem utilitzant en la
configuració dels nostres servidors no ens serà carregat.

2.1.1 Arquitectura del hospedatje d'una aplicació web a AWS
AWS ens proporciona una arquitectura per a l'aplicació web transparent i rentable. Ofereix serveis tals com:
Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Auto Scaling, Elastic Load Balancing, Amazon CloudWatch, Amazon
Route 53 i Amazon CloudFront.
L'arquitectura funciona de la següent manera:
1. Amazon EC2 proporciona servidors virtuals al núbul. Et permet especificar els protocols, els ports i
les adreçes IP que hi tindran accés.
2. Amazon EBS proporciona un fitxer de sistema per a les EC2.
3. Amazon RDS proporciona un servidor de base de dades amb un cost eficient i amb mida variable.
4. Elastic Load Balancing verifica el correcte funcionament dels servidors, distribueix la càrrega als
servidors virtauls en diferents localitats, conegudes com a Avaibility Zones i, dinàmicament afegeix o
elimina servidors virtuals de la rotació de la càrrega repartida entre servidors.
5. Auto Scaling dóna suport a grups de servidors que poden créixer o decréixer en funció de la
demanda.
6. Amazon Route 53 mapeja els noms de domini a les adreces IP corresponents.
A continuació tenim la imatge que representa aquesta arquitectura de funcionament.
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1: Arquitectura AWS

L'aplicació web s'està executant en unes instàncies EC2 en xarxes públiques. Per accedir a les instàncies EC2
mitjançant SSH s'utilitza un grup de seguretat que actua com a firewall.
L'Auto Scaling Group manté la flota d'instàncies EC2 que poden escalar per mantenir la càrrega actual.
Aquest Auto Scaling Group crea diferents Availability Zones per protecció davant d'errors en alguna
d'aquestes.
El repartidor de càrrega o Load Balancer distribueix el tràfic a diferents instàncies EC2.
La part de les bases de dades està en xarxes privades, incloent-hi el master i l'esclau local, localitzats també
en diferents Availability Zones per si hi ha algun fallo.
L'accés a les instàncies de bases de dades des de les instàncies EC2 és controlat per un altre grup de
seguretat.
Finalment Amazon Route 53 proporciona un routeig segur i confiable del nom de domini a la infraestructura
hospetjada per AWS.
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2.2 Configuracions prèvies AWS
2.2.1 Donar-se d'alta a AWS
Primer de tot per poder gaudir dels serveis que ofereix AWS necessitem inscriure'ns a la plataforma. Per ferho simplement anirem al link http://aws.amazon.com i al botó Inscríbase.
Un cop donats d'alta ens loguejarem a través de: https://console.aws.amazon.com/console/home.
A partir del dia d'alta tindrem a la nostra disposició una capa gratuïta d'AWS durant 12 mesos. Aquesta capa
gratuïta ofereix els serveis bàsics que necessitarem per desplegar l'aplicació web en un servidor senzill.
Per a més detall dels serveis d'aquesta capa gratuïta anar a: https://aws.amazon.com/es/free/ .

2.2.2 Crear un grup i usuaris IAM amb les seves polítiques
Primer de tot s'ha creat un grup administratiu, anomenat Administradors:
Services->IAM->Groups->Create New Group (seguim els passos)
Tot seguit s'ha creat un usuari Adria i un usuari Admin amb les seves corresponents contrasenyes.
Services->IAM->Users->Create New Users

2: Creació Usuaris

Al crear aquests dos usuaris nous se'ns mostren uns credencials que són: Access Key ID i Secret Acces Key.
Els hem de guardar, ja que serà l'únic cop que podrem descarregar-los o bé, copiar-los en un fitxer.
Per millorar la seguretat, s'ha afegit una verificació en dos passos mitjançant un dispositiu MFA, tant al
usuari root d'AWS com als usuaris Adria i Admin, es tracta d'un sistema que sincronitza un dispositiu mòbil
amb una aplicació que genera una clau cada 30 segons.
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S'han assignat els dos nous usuaris al grup Administradors, amb Add users to Groups.
S'han assignat les polítiques AdministratorAcces i AWSCodeDeploy al grup a Attach Policy.
La primera s'ha assignat per tal que qualsevol usuari d'aquest grup pugui fer qualsevol acció a qualsevol
recurs.
La segona política és degut a un servei que ofereix AWS anomenat CodeDeploy, del qual en parlarem més
endavant, però que es tracta d'un servei que permet desplegar codi directament al servidor quan es puja
una nova versió a un sistema de versions. S'ha hagut de crear aquesta política tot customitzant-la a Create
Group Policy->Custom Policy.

4: AdministratorAccess

3: AWSCodeDeploy

Finalment s'ha modificat el link pel qual s'accedirà a la consola de AWS, fent més còmode el seu login.
Si ens dirigim a https://aktividades.signin.aws.amazon.com/console podrem entrar com a un usuari
IAM que hem creat per a aquesta conta AWS.

5: Inici Sessió Usuari Adria

Pàgina 11 de 87

Aplicació web amb cercador geolocalitzable

2.2.3 Crear una Key Pair
Una Key Pair és utilitzada per a un sistema criptogràfic públic d'encriptació, la clau pública i la clau privada.
En primer lloc ens hem de situar a US East (N. Virginia) perquè és la zona en la qual pots instal·lar els
servidors AWS necessaris on tots els serveis nous que implementin estiguin disponibles. Com per exemple,
CodeDeploy que a dia de la creació del servidor no existeix enlloc més que en aquesta zona.
Si ens deixéssim guiar per la latència o retard que ens pugui produir el servidor segons la zona, realment
seleccionaríem la que tenim més a prop a nosaltres, que seria EU (Ireland).
Ens situarem a:
Services->EC2->Network & Security->Key Pairs->Create Key Pair

6: Parell de claus

Ens haurà descarregat automàticament l'arxiu AdminKeyPair.pem que guardarem en un lloc segur a la
nostra màquina de desenvolupament, recordem també que serà l'únic cop que tindrem accés a la clau
descarregada.
En el cas d'utilitzar com a màquina de desenvolupament el sistema Linux haurem de canviar-li els permisos:
- chmod 400 AdminKeyPair.pem

2.2.4 Configurem el Virtual Private Cloud (VPC)
Tot seguit abans de desplegar una instància que serà la que funcionarà com el nostre servidor web, crearem
una xarxa VPC personal.
Services->VPC->Start VPC Wizard->VPC with a Single Public Subnet
Ens crea una xarxa /16 amb una subxarxa /24. Les subxarxes públiques utilitzen Ips elàstiques o IP públiques
per accedir a internet.
Introduïm el nom de la VPC que serà Principal i el de la subxarxa Public Subnet 1.
La zona serà us-east-1a.

Pàgina 12 de 87

Aplicació web amb cercador geolocalitzable

7: Creació VPC

Ara ens situem al panell de navegació on trobem Virtual Private Cloud->Route Tables.
Busquem a dins la taula que se'ns mostra dins la columna Main una línia que posi Yes i que pertanyi a la VPC
que acabem de crear, a aquesta l'anomenarem Main i a la que posi No l'anomenarem Custom.

8: Noms de VPC

Tot seguit afegim una segona subxarxa pública a la nostra VPC. D'aquesta manera tindrem dues subxarxes
pels servidors de la nostra aplicació.
Services->VPC->Subnets->Create Subnet
L'anomenem Public Subnet 2 i seleccionem que pertanyi a la segona Availability Zone, us-east-1c. Això és
degut perquè quan es reparteixi la càrrega de la nostra aplicació en diferents servidors, aquests estiguin en
dues zones diferents.

9: 2na subxarxa pública
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Per tal que la xarxa Public Subnet 2 tingui accés a internet ens dirigim altre cop a Virtual Private Cloud>Route Tables canviant-la a la Custom definida anteriorment.
Finalment crearem dues subxarxes privades per a aquesta VPC, com que es tracten de xarxes privades no
caldrà que els hi modifiquem la Route Table.
Services->VPC->Subnets->Create Subnet
Repetint el mateix procediment que les dues subxarxes anteriors una la posarem a la zona us-east-1a i
l'altre a la zona us-east-1c.

10: Subxarxa Privada
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2.3 Crear un servidor per a l'aplicació web amb EC2
Per tenir disponible una aplicació web a AWS necessitem el que s'anomena una instància EC2. Que no és
més que una màquina virtual a la qual li assignem unes propietats i un sistema operatiu, una màquina que
podem modelar al nostre gust amb permisos d'accés, aplicacions instal·lades, ports oberts...

2.3.1 Crear un grup de seguretat per la instància EC2
Primer de tot necessitem crear un grup de seguretat per a establir unes polítiques d'accés mitjançant
l'obertura i restriccions d'alguns protocols concrets.
Services->EC2->Network & Security->Security Groups->Create Security Group
El nom que li hem assignat ha estat WebServerSG i la xarxa vpc Principal amb les condicions que només
podrá connectar-se per SSH la màquina actual en què estem treballant (restringim per IP), que tothom
podrà accedir-hi via HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS, POP3 i IMAP.

11: WebServerSG

2.3.2 Crear un Rol IAM que tingui l'accés a la instància EC2
El nostre següent pas és crear un rol IAM per tal que quan accedim a l'aplicació mitjançant SSH podem
tenir-hi permisos per fer-hi el que vulguem, de tal manera que anem a:
Services->IAM->Details->Roles->Create New Role
Li donem el nom de AppLogin. Tot seguit de la llista de serveis de tipus per al rol escollim AWS Service
Roles->Amazon EC2 i la política a escollir és PoweUserAccess. Ens quedarà el següent rol IAM:
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2.3.3 Desplegar la instància EC2
Finalment ens disposem a desplegar la instància EC2 que contindrà el nostre servidor Web.
Services->EC2->Launch Instance
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Seleccionem la imatge Ubuntu Server 14.04 LTS (HVM), SSD Volume Type- ami-d05e75b8 Seleccionarem la
mida de la instància més petita per tal que ens entri dintre el pla gratuït d'un any d'AWS.

Escollirem que pertanyi a la xarxa VPC Principal i la xarxa pública Public Subnet 1 permetent Auto-assign
Public IP i el rol IAM a seleccionar és el que anteriorment hem creat Applogin.

Pàgina 17 de 87

Aplicació web amb cercador geolocalitzable
Anirem clicant Next i a Configure Security Group seleccionarem el grup creat anteriorment que contenia les
condicions d'accés mitjançant protocols, l'anomenat WebServerSG.

Finalment Review and Launch on veurem un resum de tot el que hem anat seleccionant, estant correcte
podem procedir i clicar Launch.
Una última finestra se'ns obre per dir-nos que seleccionem el parell de claus que voldrem utilitzar per
accedir a la nostra instància EC2, aquest parell de claus serà el creat anteriorment AdminKeyPair. Ens
recorda que hem de tenir disponible la clau privada corresponent AdminKeyPair.pem d'altre mode no
podrem connectar-nos-hi.
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Ja hem creat el que serà el nostre servidor web.
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2.4 Desplegar un servidor de bases de dades
2.4.1 Crear un grup de seguretat per a la Base de Dades
Hem de crear un grup de seguretat a la nostra base de dades que tindrem per tal que la nostra instància EC2
pugui connectar-s'hi.
Services->EC2->Network & Security->Security Groups->Create Security Group
El nom del qual serà DataBaseGroup i la xarxa VPC la Principal tot afegint les regles que només es podrà
connectar per MYSQL/Aurora la IP custom de totes aquelles instàncies que pertanyin al grup de seguretat
WebServerSG que ja ens surt al escriure'l.

2.4.2 Una subxarxa per la base de dades
Creem una subxarxa per al servidor que contindrà la base de dades.
Services->RDS->Subnet Groups->Create DB Subnet Group
El nom serà XarxaSql la VPC la Principal que hem definit anteriorment i seleccionarem la segona zona
corresponent a us-east-1c assignant-la a la Private Subnet1, afegirem també l'altra zona assignant-la a
Private Subnet2, quedant de la següent manera:
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2.4.3 Desplegar una instància de Base de Dades
Tot seguit el nostre servidor que contindrà les bases de dades el tindrem a una altra instància, el
desplegarem:
Services->RDS->Instances->Launch DB Instance

Seleccionarem que aquesta instància no tingui Multi-AZ Deployment per tal que ens entri a la capa gratuïta
d'AWS.
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I finalment establirem un usuari de la base de dades i la seva contrasenya, quedant en resum així:
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2.5 Connexió a la nostra instància linux EC2
Per connectar-nos a la nostra instància EC2 que hem creat hem de buscar el seu DNS públic o IP, ho podem
visualitzar a la llista d'instàncies EC2 seleccionant la que acabem de crear, en el nostre cas és:
ec2-52-4-136-235.compute-1.amazonaws.com
52.4.136.235 (IP)
Per a més comoditat podem assignar una IP pública per a la nostra instància de tal manera que sempre sigui
la mateixa, per fer-ho hem d'anar a:
Services->EC2->Network & Security->Elastic IPs->Allocate New Address
Tot seguit l'associarem a una instància que tinguem creada:
Services->EC2->Network & Security->Elastic Ips->Actions->Associate Address

Per connectar-nos a la nostra instància hi ha diferents formes segons el sistema operatiu que s'utilitzi a la
nostra màquina de desenvolupament.
En un sistema operatiu Linux simplement ens hi connectaríem per SSH de la següent manera:
ssh -i AdminKeyPair.pem ubuntu@ 52.4.136.235
Recordem dues coses essencials, els permisos de la clau privada ha de ser 400 i el nostre grup de seguretat
WebServerSG ha de permetre que la nostra IP s'hi connecti, en cas que la nostra màquina de
desenvolupament hagi canviat d'IP des de l'última vegada, hem d'editar altre cop el grup de seguretat.
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En un sistema operatiu Windows hem d'utilitzar l'aplicació Putty per connectar-nos-hi. Dins la casella
Session->Host Name (or IP address) introduirem: ubuntu@ 52.4.136.235.

Tot seguit dins la pestanya Connection->SSH->Auth->Private key file for authentication: introduirem el fitxer
de clau privada, però en extensió .ppk. És a dir, AdminKeyPair.ppk. Per convertir-la utilitzem el programa
PuttyGen.
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Finalment hem aconseguit connectar-nos-hi.
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2.6 Configuració interna instància EC2
Un cop hem pogut connectar-nos a la màquina que ens ofereix AWS ens disposem a instal·lar-hi tot el
necessari per tenir el nostre servidor web.
Executem un seguit d'ordres a la nostra consola:
sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install php5-common php5-mysql libapache2-mod-php5 php5-cli
Ens disposem a veure si el nostre servidor web està funcionant correctament, per fer-ho accedim a la IP que
se'ns havia mostrat anteriorment o al seu nom públic.
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A continuació assignarem els permisos corresponents a la carpeta /var/www que és on tenim situat el
servidor web. Aquests permisos són que el grup sigui www-data, l'usuari ubuntu, que les carpetes tinguin
un 775 i els fitxers un 664. També es canvien els permisos de tal manera que en un futur qualsevol fitxer o
carpeta que es generi tingui els mateixos permisos:
sudo usermod -a -G www-data ubuntu
sudo chown -R ubuntu:www-data /var/www
sudo chmod 2775 /var/www
sudo chmod -R g+s /var/www
find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} +
find /var/www -type f -exec sudo chmod 664 {} +
Un cop ja customitzat tot el que volem del nostre servidor web és una bona pràctica crear una AMI que
sigui una imatge del nostre servidor web, per tal que si mai volem crear una nova instància la crearem a
partir d'aquesta imatge, així tindrem totes les configuracions per defecte.
Services->EC2->Instances->Seleccionem la que volem->Actions->Image->Create Image
Tindrem disponible aquesta imatge de la instància a Services->EC2->Images->AMIs.

Un cop finalitzades les configuracions, hem instal·lat també phpmyadmin per tal de poder-nos connectar a
la base de dades del servidor extern RDS des d'una interfície web.
Per a connectar-nos a un servidor remot hem de canviar el fitxer situat a /etc/phpmyadmin/config.inc.php i
canviar la variable:
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'
per
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'basedades.cjuug0kizlvr.us-east-1.rds.amazonaws.com'
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2.7 Associar un domini a la instància EC2 mitjançant Amazon Route 53
El més normal en una aplicació web és l'accés per domini mitjançant un nom llegible, no per IP. És per això
que necessitem registrar un nom de domini que vagi a parar gràcies a l'acció d'un DNS (Servidor de noms) al
nostre servidor web.
Amazon ofereix un servei dintre d'AWS que s'anomena Amazon Route 53 que funciona com a DNS, a més,
és compatible amb tots els serveis extres que pugui oferir tal com el repartiment de càrrega en diferents
servidors.
Per registrar un domini ens situem a:
Services->Route53->Domains->Registered Domains->Register Domain
Simplement anem seguint els passos que se'ns diu, per exemple comprovarem que el domini experiove.com
estigui disponible i procedirem a la seva compra.

Un cop hagin passat uns minuts per a tenir el nostre domini hospedat a Amazon Route 53 i disponible,
procedirem a configurar el seu DNS.
Services->Route 53->Hosted zones->experiove.com
En aquest cas farem un registre A per IP al nostre domini experiove amb la IP pública estàtica que hem
utilitzat per a la nostra instància EC2: 52.4.136.235.
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També hem creat un registre CNAME per a què www.experiove.com apunti a experiove.com.
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3 GITHUB i AWS CODEDEPLOY
3.1 GitHub
GitHub és una plataforma de desenvolupament col·lectiu que permet allotjar projectes utilitzant el sistema
de control de versions Git. El codi del projecte és públic per defecte i qualsevol pot veure totes les
modificacions i canvis en aquest, fins i tot pot descarregar-se el projecte fer-hi canvis i fer peticions per tal
que es millori el codi. També pot tenir-se el codi del projecte en privat, però pagant.
S'utilitzarà GitHub com a sistema de versions per tal de veure tots els canvis que es van produint en el codi
de l'aplicació web, així doncs qualsevol podria descarregar-se el projecte i intervenir per a què es millori.
No obstant això, s'ha escollit treballar amb GitHub localment per llavors penjar-ho a la xarxa, degut a què té
una simbiosi amb AWS molt interessant, ja que, podrem desplegar el codi al nostre servidor cada cop que
actualitzem el repositori.

3.2 AWS CodeDeploy
AWS CodeDeploy és un servei d'AWS que coordina els desplegaments de l'aplicació cap a instàncies EC2. Els
beneficis que pot proveïr són tals com:
•

Desplegaments automatitzats.

•

Minimitza el temps durant el qual la teva aplicació està inactiva. Un desplegament pot ser repartit
en més d'una instància i en diferents temps, si hi ha un error pot fer-se enrere.

•

Control centralitzat, tot a través de la consola CodeDeploy d'AWS.

•

Fàcil d'adaptar-se, pot utilitzar repositoris com Github per al desplegament de versions.
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3.2.1 Estructura desplegament

1. Primer de tot es crea el contingut que es desitja desplegar de la màquina de desenvolupament, s'hi
afegeix un fitxer AppSpec, que indicarà què desplegar i on fer-ho. Aquest contingut és 'penjat' a un
repositori i s'anomena application revision.
2. Seguidament AWS CodeDeploy rep la informació sobre el repositori, sobre els arxius que conformen
el desplegament i les instàncies a què es vol desplegar la revisió, anomenades Deployment Group.
3. Llavors AWS CodeDeploy Agent tria en quines instàncies es desplegarà la revisió i en quin moment,
per tal de tenir el mínim de temps l'aplicació no operativa.
4. Finalment, l'agent situat a les instàncies usades pel desplegament de la revisió comença a desplegar
tot els arxius situats en el repositori GitHub, seguint les instruccions del AppSpec.

Pàgina 32 de 87

Aplicació web amb cercador geolocalitzable
3.2.2 Configuracions AWS CodeDeploy
Recordem un dels anteriors capítols on afegíem una política als usuaris IAM, a la que anomenavem AWS
CodeDeploy. Aquesta permetrà als usuaris IAM Adria i Admin accedir als serveis de CodeDeploy. Si no la
tenim, per crear-la anirem a:
Services->IAM->Groups->Administradors->Create Another Policy
Amb el codi ja proporcionat al capítol esmentat.
Seguidament hem de crear un Instance profile i un Service Role.
Pel Instance profile hem de crear un nou rol anomenat CodeDeployDemo-EC2 que substituirà el que en
primer lloc havíem creat AppLogin. Aquest rol ha de contenir una política nova que hem de crear nosaltres
mateixos, CodeDeployDemo-EC2-Permissions
Pel Service Role hem de crear un nou rol anomenat CodeDeployDemo que és l'encarregat de distingir les
instàncies a les quals s'haurà de desplegar una revisió amb la política CodeDeployAccess. Aquesta política
permet visualitzar les etiquetes de les instàncies EC2 per tal de saber a quines desplegar.
Services->IAM->Policies->Create Policy->Create Your Own Policy
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Com es pot veure en la primera política CodeDeployDemo-EC2-Permissions tenim dues línies que ens
assignen les zones a les quals podem tenir hostejat el nostre servidor, en el nostre cas us-east-1.
I en el cas del CodeDeployDemo necessitem un instance profile ARN que el nostre cas es correspon a:
arn:aws:iam::207437078786:role/CodeDeployDemo
arn:aws:iam::207437078786:instance-profile/CodeDeployDemo
Aquest número que es pot veure és el ID de la conta d'AWS, que la podem veure a My account. Ens servirà
més endavant per crear els grups de desplegament.
Ara, com hem canviat el rol IAM que ha de tenir la nostra instància EC2, hem de donar de baixa la que
teníem fins al moment i tornar a desplegar una altra, completament igual però que utilitzi com a rol IAM el
CodeDeployDemo-EC2.
A més a més hem de distingir la nostra instància EC2 amb una etiqueta identificativa (clau-valor):
Services->EC2->Instances->Instances->elnomdelainstància->Actions->Add/Edit Tags

Per finalitzar instal·larem el AWS CodeDeploy Agent a la nostra instància EC2, ens hi connectem via SSH
como hem comentat anteriorment i executem les següents comandes:
sudo apt-get update
sudo apt-get install awscli
sudo apt-get install ruby2.0
cd /home/ubuntu
sudo aws s3 cp s3://aws-codedeploy-us-east-1/latest/install . --region us-east-1
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sudo chmod +x ./install
sudo ./install auto
Per verificar que el servei s'està executant correctament:
sudo service codedeploy-agent status
Un cop finalitzades totes les configuracions és convenient crear una AMI com ja s'ha esmentat anteriorment
en un capítol anterior.
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3.2.3 Configurar GitHub per a AWS CodeDeploy
En primer lloc hem de crear-nos una conta a http://github.com.
En segon lloc hem d'instal·lar github a la nostra màquina de desenvolupament https://git-forwindows.github.io/ , intèrpret de comandes per a Windows.
En tercer lloc hem de crear-nos un repositori buit online que es digui projecte.
https://github.com --> New Repository
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3.2.4 Desplegament d'una versió
En primer lloc dins del nostre repositori clonat a la màquina de desenvolupament hem de crear-hi un fitxer
AppSpec que indicarà aquells arxius que vulguem desplegar a la nostra instància i de quina manera ho
volem fer.
Cada revisió ha de contenir almenys un fitxer yml AppSpec i ha d'estar al directori root del nostre repositori.
En el nostre cas dintre de la carpeta root projecte , crearem una carpeta anomenada contingut , que
efectivament contindrà tot aquell codi, fitxers i carpetes que desenvoluparem. Per exemple un index.html.
Així doncs dins la carpeta projecte hi haurà un fitxer appspec.yml que tindrà el següent contingut:

Un cop creat el nostre fitxer yml ens disposarem a validar-lo online amb http://www.yamllint.com/ .
I finalment commitejarem tots els canvis en el nostre repositori amb les comandes tradicionals d'un sistema
de versions, amb alguna variant:
git add .
git commit -m "Afegida carpeta contingut i appspec"
git push -u origin master
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Tot seguit ens disposem a desplegar una versió amb la consola online AWS CodeDeploy per fer-ho ens
situarem a:
Services->CodeDeploy->Applications->Create New Application
L'anomenarem Aktividades, amb el grup de desplegament Producció, la instància amb etiqueta Name valor
Aktividades, configuració de desplegament CodeDeployDefault.OneAtATime i rol CodeDeployDemo.
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Tot seguit hem creat un nou desplegament a través de github per veure que funciona correctament.
Services->CodeDeploy->Aktividades->Produccio->Deploy New Revision
Introduïm el nom de l'aplicació Aktividades, el grup de desplegament Produccio , que la nostra revisió està
emmagatzemada dins de GitHub (haurem de donar permisos introduint el nostre usuari i contrasenya), el
nom

de

repositori

que

tenim

narroxs93/projecte,

la

configuració

de

desplegament

CodeDeployDefault.OneAtATime i l'últim camp que queda és el Commit ID.
Si ens dirigim al nostre repositori online a github trobarem el ID del últim commit dins del nostre projecte a
l'apartat de commits, un exemple seria: 844c101a05d1503fa4da3237d9d3cf19a8740d43 .
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Com podem visualitzar a continuació el nostre desplegament ha estat correcte i efectiu.
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3.2.5 Desplegament automàtic des de GitHub
En aquest apartat anem més enllà, el que aconseguim és fer que al actualitzar el repositori amb nou
contingut o noves modificacions, GitHub automàticament utilitza AWS CodeDeploy per desplegar una versió
al nostre grup de desplegament, per tant, al nostre servidor.
En primer lloc hem de crear un nou usuari IAM anomenat GitHub per tal d'establir-li permisos per utilitzar
el servei d'AWS CodeDeploy. Guardem les credencials (Access Key Id i Secret Access Key) generades a un lloc
segur.
Services->IAM->Details->Users->Create New Users
Un cop creat li hem d'adjudicar una política CodeDeployGitHubaAktividades personalitzada que vindrà
definida pel grup de desplegament d'AWS CodeDeploy, per la regió on està el servidor i pel nostre ID d'AWS.
Grup CodeDeploy Desplegament: Aktividades/Produccio
Regió del servidor: us-east-1
ID AWS: 207437078786
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El següent pas és dirigir-se al nostre repositori Github projecte i afegir-li algunes configuracions.
Github.com/narroxs93/projecte->Settings->Webhooks & services->Add Service
Afegit el servei anomenat AWS CodeDeploy.
Omplirem les dades de continuació:
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Un detall a tenir en compte és que si tenim configurat un sistema de login de dos passos, necessitarem un
token d'accés RepoAWSCodeDeploy que haurem de generar a:
github.com->Settings->Personal Access tokens->Generate new Token
Amb la directiva que podrà accedir a repositoris privats i públics i podrà mirar-ne l'estat:

Al crear-lo ens surt un seguit de caràcters que simbolitzen el token, caràcters que hem afegit al GitHub
token del servei anteriorment creat.
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Ara ens disposem a afegir el segon servei que necessitem de GitHub. Aquest servei s'encarregarà de que
quan s'ha produït un canvi en el repositori, cridarà al servei d'AWS CodeDeploy de GitHub creat
anteriorment. Així quan a la nostra màquina de desenvolupament fem un push (actualitzar repositori online
de GitHub) directament es comuniqui amb AWS CodeDeploy i llançi una nova versió al servidor.
Github.com/narroxs93/projecte->Settings->Webhooks & services->Add Service
El servei a afegir aquest cop és GitHub Auto-Deployment.
Abans però hem de crear un altre token anomenat Auto-Deployment amb la diretiva repo_deplyment.
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Finalment procedim a canviar el fitxer index.html que es troba a la carpeta content del nostre repositori,
fem un commit dels canvis i un push per actualitzar el repositori online de GitHub.
Si anem a la nostra consola d'AWS i veiem els desplegaments, podrem visualitzar que en la nostra aplicació
Aktividades al grup de desplegament Produccio s'hi està produint un desplegament:
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4 GEOLOCALITZACIÓ I LES GOOGLE APIS
4.1 Geolocalització i API
La geolocalització és la identificació de la posició geogràfica d'un objecte o persona mesurat amb les
coordenades latitud(x) i longitud(y), s'aconsegueix per mitjà d'un dispositiu connectat a internet o pel
rastreig d'un aparell. Aquesta localització es pot dur a terme en un pla de dues dimensions (com ho fa
Google Maps), o de tres dimensions (com és el GPS).
La geolocalització que es durà a terme en aquest projecte vindrà especificada per usuari que visiti l'aplicació
web o pel sistema que utilitzen al proveïdor de serveis d'internet (ISP) emprant la seva IP.
Per a poder implementar les funcionalitats de geolocalització en una aplicació web, no es crearà una
estructura necessària per a què això funcioni, actualment existeixen moltes API's disponibles per als
programadors que vulguin implementar-ho, utilitzarem les que ens ofereix Google.
Per altra banda una API és una interfície de programació d'aplicacions, tot aquell conjunt de funcions i
procediments que ofereix certa biblioteca per a ser utilitzada per algun altre software com una capa
d'abstracció.
Google ens ofereix una gran varietat d'APIs, de les quals escollirem les que necessitem per a produir un
cercador geolocalitzable.
S'ha escollit utilitzar Google Maps API Javascript que conté totes les funcionalitats que pretenem cobrir amb
la nostra aplicació web, a més a més, ofereix llibreries que necessitarem importar que ajudaran a afegir
encara més funcionalitats avançades, com ara la distància entre dues ubicacions de la Terra.
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4.2 Google Maps API Javascript
Aquesta API ens permet visualitzar el mapa de diferents formes: normal, híbrida o per satèl·lit.
Incorpora un cercador que localitza posicions (poblacions, carrers, muntanyes) en el mapa a través del nom
o de les coordenades.
Permet visualitzar ubicacions guardades a la base de dades de Google, així com per exemple restaurants,
museus, zones d'oci…
Calcula rutes amb un origen i un destí, tot afegint-hi vies alternatives.
Permet crear marcadors, als que se'ls hi pot inserir qualsevol tipus d'informació d'interès personal
(comentaris, imatges, vídeos…), dibuixar zones o guardar les nostres pròpies rutes.
A més a més, es poden importar dos llibreries Javascript com són geometry i places per tal d'implementar
les funcionalitats de distància entre dos punts i autocompletat del camp de cerca d'una adreça,
respectivament.
Per a fer un ús de les API de Google es necessita demanar una clau que s'indicarà a la URL alhora de dibuixar
el mapa en la nostra pàgina web, per demanar la clau ens haurem de registrar i triar un pla, agafarem el
gratuït.
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4.3 Alta a les APIs de Google
En primer lloc per treballar amb les API's de Google ens hem de crear una conta de la qual podrem accedir a
la Google Developers Console (https://console.developers.google.com) per tal de:
1. Crear o seleccionar un projecte
2. Activar l'API de Google Maps Javascript
3. Crear una clau d'accés a la API
El nom del nostre projecte es dirà Aktividades:

Tot seguit obtenim una ID única de projecte que ens identificarà aquest: aktividades-1097, amb el número
corresponent: 371207379711.
El pla que ofereix Google per a què puguem utilitzar la seva API javascript de Google Maps des de la nostra
aplicació web consisteix en:
•

Gratuït fins a excedir 25.000 càrregues de mapes per dia en 90 dies consecutius.

•

$0.50 USD / 1,000 si s'excedeixen aquestes 25.000 càrregues per dia.

Per als serveis web restants que utilitzarem el nostre pla serà gratuït fins a 2500 peticions per dia, a partir
d'aquest límit se'ns carregarà la quantitat de $0.50 USD / 1,000.
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Els serveis web que ofereix Google són:
•

Google Maps Directions API

•

Google Maps Distance Matrix API (en aquest cas l'ús d'aquesta API es mesura amb el nombre
d'elements per dia)

•

Google Maps Elevation API

•

Google Maps Geocoding API

•

Google Maps Geolocation API

•

Google Maps Roads API

•

Google Maps Time Zone API

És d'esperar que l'ús que fem de les API de Google no excediran les peticions que marquen com a límit, per
tant no serà carregada el nostre compte amb una factura.
Un cop a la Google Developers Console ens situarem al nostre projecte i a la pestanya de APIs y
autenticación->Google Maps Javascript API i l'habilitarem.
Tot seguit hem de crear la clau per accedir a l'API de Google Maps, APIs->atutenticación->Credenciales>Añadir credenciales->Clave de API->Clave de Navegador.
Les solicituts cap a l'API es faran des del navegador de l'usuari i des de totes les pàgines que estiguin
vinculades al nostre servidor web posant: *.aktividades.com/*.
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Tot seguit ens surt una finestra mostrant-nos la nostra clau per a l'API.

4.2 Proves amb Google Maps Javascript API
Per familiaritzar-nos una mica amb l'API de Google Maps seguirem les guíes que ens ofereix la seva
documentació a https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial.
Tot seguit un cop s'hagin pogut observar les funcionalitats de l'API, estudiant les característiques i com
aplicar-les, farem un seguit de proves per veure que obtenim els resultats obtinguts.
Recordem que treballem amb local, creant els fitxers dins la nostra carpeta de projecte/contingut, per
després pujar els fitxers al nostre repositori online a Github i que aquest utilitzant AWS Codedeploy pugui
penjar al nostre servidor directament els fitxers modificats o afegits.
D'aquesta manera tots els canvis que fem localment els podrem visualitzar en un entorn de producció del
nostre servidor web d'aktividades.com.
Per carregar l'API javascript de Google Maps s'utilitzarà la següent formatació:
<script src=https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=KEY></script>
On “KEY” és la clau que hem activat anteriorment en la nostra consola de Google Developers Console.
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4.2.1 Prova1: Crear un mapa centrat en un punt
Per crear un mapa centrat en un punt hem de tenir en compte un seguit de trets:
•

Hem de declarar l'aplicació com un HTML5 amb l'etiqueta: <!DOCTYPE html>

•

Crear un element div al nostre DOM de la pàgina web que li assignarem el nom de map per tal que
javascript el carregui allà dins.

•

Definir la funció de javascript que crea el mapa dins l'etiqueta div.

•

Carregar l'API javascript de Google Maps utilitzant l'etiqueta script i assingant a la url del script la
nostra clau creada anteriorment (AIzaSyDcY74u1RI86G40ERv46jsfba1Y3N1NI3M).

La funció que hem cridat ha estat la de crear un nou objecte javascript anomenat google.maps.Map que
necessita dos paràmetres:
•

L'etiqueta del DOM que s'utilitzarà per a carregar el mapa

•

Les opcions que té el mapa carregat, en aquest cas a on està centrat i el zoom que li apliquem. En el
cas d'on està centrat necessitarà una array amb dos paràmetres, latitud i longitud, que defineixen la
geolocalització del punt a la Terra.

En el nostre cas hem escollit Manresa que les seves latitut i longitud són: 41.7292826 i 1.8225154
respectivament.
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4.2.2 Prova2: Crear un marcador i centrar el mapa al clicar-lo
En aquesta prova posarem en pràctica els events amb l'API i de posar marcadors al mapa en un punt
concret.
Creació dels dos objectes, mapa (google.maps.Map) i marcador (google.maps.Marker).
El marcador l'hem d'assignar a un mapa creat al script, definir-li una posició amb latitud i longitud, i quin
títol volem que tingui al passar-hi el cursor per sobre.
Finalment hem de crear uns observadors d'events al marcador creat, de tal forma que n'invocarem el
mètode addListener que activarà la seva funció de centrar el mapa en el punt que decidim un cop l'usuari
cliqui al marcador.
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4.2.3 Prova3: Geolocalitzar, crear un marcador amb informació de la posició
Des de que ha sortit la versió d'HTML5 ja es pot geolocalitzar a l'usuari del navegador mitjançant la IP que té
a Internet. No és del tot precís la seva geolocalització ja que situarà al usuari al seu proveïdor d'Internet, tot
i així per a aplicacions web que no necessitin d'una alta precisió no serà necessari res més.
Per altra banda veurem l'ús de finestres d'informació que ens porporciona l'API javascript de Google Maps,
de tal manera que al crear al marcador i al clicar-lo en veurem informació, en el nostre cas visualitzarem la
latitud i longitud.
En primer lloc hem de donar permís al nostre navegador per saber la nostra ubicació.

Un cop donat el permís, el nostre script passarà un objecte (position) amb la ubicació de l'usuari al nostre
mapa que hem creat amb anterioritat, aquest cop en comptes de definir la longitud i latitud directament
cridarem a les propietats de l'objecte generat: position.coords.latitude i position.coords.longitude.

Pàgina 53 de 87

Aplicació web amb cercador geolocalitzable

Com podem veure el resultat final no és del tot precís, tot i així l'error ha estat de menys d'1 KM.
Per a la nostra aplicació web en primera instància no ens suposa cap problema.
Al fer click al marcador en primer lloc ens ha centrat el mapa a la nostra ubicació, i al clicar dos cops ens ha
mostrat la finestra amb la latitud i longitud obtingudes mitjançant HTML5.
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4.2.4 Prova4: Marcador arrastrable i visualització ubicació (lat,lng)
Aquest cop anem més enllà ampliant la prova anterior. Realitzem una prova que ja ens serà útil per a la
nostra aplicació web.
Al crear un marcador a la ubicació on ens trobem, ens mostra la latitud i longitud, però és més, l'usuari pot
moure'l a plaer per tal d'indicar un lloc més precís.
Al visualitzar les dades de latitud i longitud dinàmicament en dos camps HTML, ja podem pensar que
aquestes podrien formar part d'un formulari i guardar-les a la base de dades, així serà més endavant per a
la nostra aplicació.
En aquesta prova hem fet un ús més òptim dels events que disposem amb Google Maps.
Creem un observador d'events que respondrà quan arroseguem (event dragend) o fem click (event click) al
nostre marcador, aquest generarà llavors una finestra d'informació on veurem els camps de latitud i
longitud.
A més a més, javascript ens proporciona la funcionalitat d'omplir dinàmicament dos etiquetes input com
són la de latitud i longitud.
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4.2.5 Prova5: Crear un cercle de 2 Km de radi centrat a Manresa
Aquesta prova ens servirà per quan l'usuari a l'aplicació final vulgui visualitzar els punts d'interès més
propers en un radi d'X Km, visualitzar quin és aquest radi de què estem parlant.
Senzillament afegim un objecte anomenat google.maps.Circle amb uns paràmetres relacionats amb
l'opacitat d'aquest cercle, la seva línia, a on està centrat i quin radi té en metres.
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4.2.6 Prova6: Distància entre dos punts
Geometry Library
En aquesta prova farem ús de la llibreria geometry que ens proporciona Google.
Per a poder utilitzar-la quan importem Google Maps Javascript API com a script, li hem de passar un
paràmetre addicional que és la llibreria geometry, ja que, per defecte no es carrega.
Per tant la URL d'importació quedaria així:
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?
v=3.21&key=AIzaSyDcY74u1RI86G40ERv46jsfba1Y3N1NI3M&libraries=geometry"
D'aquesta manera tenim accés a diferents espais de noms, que són: spherical, encoding i poly. La que a
nosaltres ens interessa està dins de spherical, ja que conté funcionalitats com calcular angles, distàncies i
àrees.
El mètode que farem servir és computeDistanceBetween(x1,x2) on x1 i x2 són objectes google.maps.LatLng
que contenen la latitud i longitud d'una ubicació.
Aquesta fórmula calcula la distància (en metres) en línia recte que hi ha entre les dues ubicacions, idònia
per tal de fer-la servir més endevant quan hàgim de decidir quins llocs d'interès entren en el radi d'acció.
En aquesta prova s'ha calculat la distància entre Manresa i Santpedor.

Realment aquesta funció fa servir l'anomenada fórmula del Haversine, no entrarem al detall ja què si ja
tenim una llibreria que ens computa la funció, no farà falta que la implementem nosaltres.
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4.2.7 Prova7: Traduir una adreça i marcar-la en un mapa
Geocoding Service
El servei de geocoding ofereix dues funcionalitats, la pròpia de geocoding que significa convertir adreces
(com “Major, Sant Fruitós de Bages, Spain”) en coordenades geogràfiques (latitud i longitud), i per altre
banda el reverse geocoding que és el procés invers, convertir les coordenades geogràfiques en adreces que
es puguin llegir fàcilment.
El reverse geocoding també t'ofereix la possibilitat d'obtenir les coordenades geogràfiques per a una place
ID de la base de dades de Google.
Accedir al servei de Geocoding és asíncron, ja que Google Maps API necessita fer una crida a un servidor
extern. Per aquesta raó és necessari cridar a una funció de callback quan la petició de geocoding ha estat
efectiva. (Pot ser que el geocoder retorni més d'un resultat)
Accedim al servei de geocoding amb l'objecte google.maps.Geocoder, és llavors amb el mètode
Geocoder.geocode() que s'inicialitza una petició al servei, passant un objecte GeocoderRequest.
A la GeocoderRequest se li ha de passar només un dels següents paràmetres:
•

address: l'adreça que es vol traduir a coordenades geogràfiques.

•

location (LatLng): les coordenades que es volen traduir a adreces.

•

placeId: l'identificador únic d'una place a traduïr en coordenades geogràfiques.

Com a paràmetre opcional si volem que transformi adreçes en localitzacions geogràfiques d'aquí Espanya,
necessitarem passar region amb el valor de ES.
Al objecte de resposta GeocoderResult ens interessen:
•

formatted_address: és la cadena que conté l'adreça que es pot llegir fàcilment, amb el carrer, la
ciutat i l'estat.

•

address_components[]: aquí dintre trobem els diferents components de l'adreça completa per
separat.

•

geometry: que conté informació com la location que conté un objecte de la latitud i longitud.

Aquesta prova ens serà molt úti, ja que quan a la nostra aplicació web se li vulguin afegir nous llocs d'interès
o punts al mapa, si no es vol marcar una localització a prop de la nostra ubicació, sempre és més fàcil
començar per una adreça coneguda.
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La prova serà ben senzilla, escriurem una adreça qualsevol (com és Sant Fruitós de Bages) en una ubicació
geolocalitzada i la marcarem al mapa amb un marcador.

I per exemple “Av. de les Bases de Manresa, 61,Manresa, Barcelona”(EPSEM):
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4.2.8 Prova8: Traduir una latitud i longitud a una adreça
En aquest cas farem l'experiment contrari, segons una latitud i longitud determinades n'obtindrem l'adreça.
Veurem tots els components diferents que pot retornar una adreça al processar la petició.
Utilitzarem la latitud i longitud de la ubicació de l'EPSEM per tal de veure si l'adreça es correspon i quins
valors ens retorna la resposta.
Latitud-> 41.73675492231436
longitud-> 1.8290099225097265.

Per altra banda també es poden limitar els resultats del servei de Geocoding utilitzant el paràmetre
componentRestrictions i com a filtres route, locality, administrativeArea, postalCode o country.
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4.2.9 Prova9: Autocompletar una adreça i marcar-la en un mapa
Agafant la pràctica de geocoding que hem fet anteriorment el que hem de fer és crear un buscador
amb la característica d'autocomplete, agafar l'adreça geocodificar-la, passar-la a un mapa i mostrar
aquesta ubicació amb un marcador.
Places Library
Autocomplete for addresses and search terms
La llibreria de Places ofereix una funcionalitat anomenada Autocomplete que dota a l'aplicació d'un
comportament semblant al camp de cerca de Google Maps, quan un usuari comença a escriure una adreça,
autocomplete l'omple amb el que queda.
Per a poder utilitzar aquesta llibrería s'ha d'afegir la parella paràmetre-valor libraries=places quan accedim
al script de Google Maps Javascript API.
L'API ofereix dos tipus d'autocomplete mitjançant:
•

Autocomplete afegeix un camp input a la nostra pàgina web, el monitoreja quan l'usuari hi escriu.
Quan l'usuari hi insereix text, autocomplete retorna prediccions de places amb una llista. Quan un
usuari selecciona un element de la llista, la informació de la place es retornada amb un objecte.

•

Searchbox afegeix un camp input a la nostra pàgina web amb la diferència que a part d'incloure
places , també afegeix prediccions del tipus “pizza in New York”. Aquesta no ens interessa.

Afegint uns límits podem fer que autocomplete primer de tot dóni preferència a una zona (marcada per un
rectangle imaginari per exemple) com és Espanya, tot i això no ho limitarà a aquesta zona.
Autocomplete també autocompleta els camps a partir de la IP del usuari, donant preferència al que té més
a prop, tenint en compte que si passem uns límits de regió no autodetectarà la IP del usuari.
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5 L'APLICACIÓ WEB
Una aplicació, és un programa informàtic dissenyat per a la realització d'una tasca determinada. Així doncs,
una aplicació web és una aplicació informàtica allotjada en un servidor web, al qual s'hi té accés, a través
d'una xarxa com Internet o d'una intranet.
Les aplicacions web han evolucionat des dels documents electrònics estàtics, que mantenien el seu
contingut a l'espera d'una actualització i no permetien als usuaris d'aquestes interactuar amb ells.
Actualment les aplicacions web són majoritàriament dinàmiques, això significa que s'han implementat una
sèrie de tecnologies que han permès al servidor web, la generació automàtica de contingut com el
processament de dades que interactuïn amb els navegadors del client.

5.1 Model del disseny
El principal objectiu és aconseguir una aplicació web que permeti a un usuari extern afegir diferents punts a
ser guardats a la base de dades, i per altra banda situar-se en el mapa presentant-li un llistat de punts
propers a la seva posició, en un radi d'uns metres determinats.
Requisits funcionals.
•

L'aplicació ha de ser capaç de permetre a l'usuari inscriure diferents punts del món a ser guardats a
la base de dades.

•

L'aplicació ha de ser capaç de poder llistar tots els punts registrats a la base de dades.

•

L'aplicació ha de ser capaç, segons unes dades facilitades per l'usuari, de geolocalitzar-lo en un
mapa.

•

L'aplicació ha de ser capaç de mostrar-li a l'usuari en un mapa els llocs més propers a la seva
geolocalització, de més a menys a prop.

•

Laplicació ha de ser capaç de mostrar-li al usuari en un mapa els llocs més propers a la ubicació que
ell triï.

•

L'aplicació ha de poder permetre a l'usuari determinar un radi d'acció en metres del qual es
mostraran tots els llocs més propers.
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Requisits no funcionals.
•

L'aplicació serà programada en entorn servidor per PHP i MySQL.

•

L'aplicació en entorn client serà programada mitjançant JavaScript i utilitzant les API's de Google per
fer funcionar els mapes i distàncies a determinar necessàries.

•

L'aplicació web serà hostetjada per AWS (Amazon Web Services) i amb interacció conjunta a GitHub
i AutoCodeDeploy per fer més fàcil veure'n el funcionament.

•

L'aplicació serà controlada per versions mitjançant un repositori com és GitHub.

5.2 Casos d'ús
L'usuari podrà:
1. Registrar nous llocs al mapa.
2. Especificar la seva posició actual i visualitzar els llocs més propers.
3. Visualitzar un llistat de tots els llocs registrats a la base de dades.
Registrar nous llocs al mapa.
•

L'usuari podrà mitjançant un formulari, registrar llocs d'interès a la base de dades i manipular la
ubicació amb un mapa de Google.

•

Visualitzarà les dades del lloc guardat.

Especificar la seva posició actual i visualitzar els llocs més propers.
•

L'usuari podrà situar-se en un mapa mitjançant un formulari de dades.

•

Visualitzarà la seva posició actual en el mapa i així mateix els llocs d'interès més propers a la seva
ubicació.

Visualitzar un llistat de tots els llocs registrats a la base de dades.
•

L'usuari podrà visualitzar en una taula formatada tots els llocs registrats a la base de dades amb la
informació emmagatzemada.
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5.3 Programació de l'Aplicació Web
En primer lloc hem de crear l'estructura a la nostra base de dades per tal de què quan vulguem guardar
llocs que l'usuari cregui, estiguin amb les dades correctes. Per tant l'estructura seria:
•

id: identificador únic, auto-incrementable, INT

•

nom: nom del lloc, VARCHAR(255)

•

ubicacio: adreça del lloc, VARCHAR(255)

•

lat: latitud de la ubicació, DOUBLE

•

lng: longitud de la ubicació, DOUBLE

Hem de tenir en compte que si volem guardar caràcters especials com són els accents, la nostra base de
dades haurà d'utilitzar utf8_general_ci com a codificació.

Per tal de fer la pàgina web més amigable i que respongui correctament amb dispositius mòbils, s'ha
descarregat el framework HTML, CSS i JS anomenat Bootstrap.
També hem hagut de descarregar-nos Jquery per fer-lo funcionar correctament.
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5.3.1 Pàgina d'inici o index.html
En aquesta pàgina d'inici simplement s'ha implementat una barra de navegació per tal de poder accedir a
les funcionalitats de l'aplicació web, així doncs també s'hi ha inserit el nom de l'autor i de quin centre
pertany.
La barra de navegació es col·lapsa si la finestra del navegador és relativament petita o si es tracta d'un
dispositiu mòbil.
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5.3.1 Creació d'un nou punt
En aquesta pàgina l'usuari pot inscriure un nou punt a la base de dades.
En primer lloc es visualitza un mapa de Google que genera un marcador a la ubicació actual de l'usuari, tot
cecntrant el mapa en aquesta i en tot moment es visualitzen la latitud i longitud.
L'usuari té diverses formes d'inserir un nou punt:
1. Escrivint el nom d'una adreça i clicant a Ubicar adreça.
2. Escrivint el nom d'una adreça i clicar alguna opció d'autocomple que ofereix Google.
3. Arrosegant el marcador a la posició desitjada en qualsevol dels casos que s'ubiqui en una adreça.
En tots tres casos s'ha d'escriure un Nom que identificarà el lloc a guardar i clicar el botó de Guardar.
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Un cop processades les dades l'usuari és dirigit al fitxer php que guarda el lloc a la base de dades
correctament.
Amb opció de tornar a crear un nou punt al botó corresponent.
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5.3.2 Geolocalització de punts segons una ubicació
En aquesta pàgina web veiem un formulari prou interessant.
En primer lloc s'identifica la ubicació de l'usuari tot creant un mapa en el què hi surti aquesta.
En segon lloc dibuixa un cercle que representa el rang de cerca de llocs pròxims a la base de dades, per
defecte són 1000 metres.
En tercer lloc si es troben llocs pròxims i dins el rang de cerca per defecte, es visualitzen al mapa amb una
sèrie de marcadors que els representen i amb una finestra que conté les dades del lloc.
Ara bé si es vol refrescar la cerca de llocs d'interès o canviar el rang hi ha diverses possibilitats:
1. El rang de cerca es pot escriure en l'input de Rang en metres a buscar (per defecte són 1000):. Si
canviem aquest rang el cercle canvia també.
2. Es pot buscar els llocs pròxims segons la ubicació adquirida per HTML5, tot clicant el botó Busca
segons la meva ubicació.
3. Es pot buscar els llocs pròxims segons una ubicació manual, llavors s'ha de clicar ubicar segons
l'adreça escrita al buscador.
4. Es pot buscar els llocs pròxims segons una direcció que ens autocompleti el camp de Busca per a
una ubicació/adreça.
Veiem com varia el radi del cercle corresponent al rang.
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I aquí el buscador en essència:
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5.3.3 Llistat de punts
En aquesta darrera pàgina l'usuari pot visualitzar en forma de taula les dades de tots els punts guardats a la
base de dades.
Amb l'opció de crear-ne un de nou al botó Torna a crear un nou punt.
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6 CONCLUSIONS
Amb aquest treball de fi de grau m'he adonat de la gran potència que tenen tant Amazon Web Services com
de les APIs de Google.
Per una banda Amazon Web Services et permet tenir el teu servidor web pagant només per allò que
utilitzes. Si tens una aplicació web senzilla pots arribar a pagar més o menys 4$ al mes i això és degut a què
Amazon Web Services et controla tot l'apartat de routeig del teu servidor a una direcció web senzilla com
"aktividades.com".
S'ha de reconèixer que la plataforma et permet controlar moltes característiques, gràcies els serveis que
ofereix al núvul pots arribar a tenir una aplicació escalable amb el temps sense haver-te de preocupar
perquè no estigui operativa. El control de les instàncies i servidors que té és excel·lent, podent repartir
càrrega cap a nous servidors que tenen una rèplica de la teva aplicació web. Altre cop si la teva aplicació té
mesos de molta càrrega i mesos de poca, la factura també variarà segons els recursos que utilitzis.
Per altra banda tenim el gegant de Google. M'ha sorprès i de bon grat com de bé tenen documentades totes
les funcionalitats que existeixen per a cada API que puguis utilitzar. No deixant de banda que gairebé tot allò
que desenvolupen en creen una API perquè desenvolupadors puguin modelar-les a plaer. O bé, per crear
funcionalitats excel·lents a les nostres aplicacions web i mòbil.
Val a dir també que Google està començant a utilitzar la mateixa política de servei que Amazon Web
Services, pagar per allò que utilitzes, ja que, per a aplicacions de baix abast no tindràs problemes de
factures enormes, ara bé, per aplicacions molt extenses i amb molta càrrega constant de les funcionalitats
en les seves API poden arribar a cobrar-te bastants diners. Per això és recomanable que si l'aplicació web en
qüestió comença a passar els límits gratuïts dels serveis de Google, seria interessant crear funcions pròpies.
Finalment remarcar la importància de la geolocalitació, des que tot el món porta un mòbil intel·ligent a la
butxaca, estem geolocalitzats (si així ho volem) allà on estiguem. De tal manera que les empreses
començaran a treure nous productes segons el client geogràfic, tot afegint funcionalitats de geolocalització
als seus productes, podent ser esdeveniments locals o material esportiu.
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7 POSSIBLES AMPLIACIONS
La nostra aplicació web consta d'una base de dades pròpia que permet als administradors d'aquesta total
llibertat d'implementació. Això significa que els valors que guardem a la base de dades seran els que siguin
necessaris per al seu correcte funcionament, no és el mateix una botiga de roba, que una xarxa social.
Ara bé, hem de tenir en compte que sempre que vulguem tenir un factor de geolocalització haurem d'afegir
els valors de latitud i longitud al nostre model de bases de dades.
A partir d'aquí i amb tot el que s'ha aconseguit amb aquest treball de fi de grau, es contemplen possibles
ampliacions que es mostren a continuació.
•

Google ens ofereix una API molt complerta anomenada Google Places API en la qual podrem
trobar-hi tots els llocs d'interès que Google té a la seva base de dades. D'aquesta manera podríem
intervenir-hi tot afegint els nostres propis llocs d'interès per ampliar aquesta base de dades.

L'API de Google Places ofereix una funcionalitat d'autocompletat que es pot utilitzar per donar a les
aplicacions el comportament que tindria un camp de cerca de Google Maps. Quan un usuari comença a
escriure una adreça, l'autocompleta.
Requeriment del logo
Si una aplicació utilitza l'API de Google Places al mapa, aquest ha d'estar proveït per Google Maps.
Per altra banda si s'utilitza l'API de Google Places pero no es mostra en un mapa de Google Maps, s'ha de
mostrar a la pàgina el logo de Google per tal de donar-li retribució.

Cerca de Places
Amb el servei de Places es poden realitzar quatre tipus de cerques:
•

Nearby Search, retorna una llista de places (fins a 20) a prop basat en la localització de l'usuari o
una localització i en uns límits determinats per un radi.

•

Text Search, retorna una llista de places (fins a 20) basat en una cadena de cerca com “Pizza in New
York”, també amb un radi d'acció.
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•

Radar Search, retorna una llista més extensa de places (fins a 200) dintre d'un radi especificat, però
amb menys detalls que Nearby Search o Text Search.

•

Place Details requests, retorna una informació molt detallada sobre una place específica, incloent-hi
també les ressenyes dels usuaris.

Referenciar una place amb una place id
Les places en un Google Map estan referenciades amb un place ID que és únic. Aquestes IDs són estables,
és a dir, un cop s'ha identificat una place amb una place ID per a una localització, es pot reutilitzar quan
vulguis tornar a accedir a aquesta place més endavant.
Per referenciar una place amb una place ID primer de tot s'ha de mirar si aquesta ID està disponible, tot
seguit pots assignar-li detalls o guardar-la en un Google Map que hi estiguis loguejat.
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8 RESUM EN ANGLÈS
This working tries to study all the possibilities that Amazon Web Services can offer for the hosting of a web
application. Moreover it take a look at the possibilities that Google Maps API javascript can do for adding
some geolocation to your web application.
The final work is a web application that can store interesting places to the database of the web app, this
places are created according to the location that user provides, it can be him own location or another that
he wants to store.
On the other hand a form has been created to search all the interesting places from the database in a radius
of action (in meters), according to the location of the user or the location that user wants to search for.
It is shown how easy it is to implement some geolocation features to some web application, nowadays it is
known that geolocation is getting more and more important.
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ANNEXOS
A Funcions del codi de l'aplicació
A.1 noupunt.html
window.onload = function(): funció que s'executa quan la finestra del navegador s'ha carregat.
navigator.geolocation.getCurrentPosition: obté l'ubicació del usuari si el navegador ho permet.
function initMap(position): crea un mapa centrat a la nostra geolocalització creant un marcador i una
finestra d'informació en aquest. També crea observadors d'events per si hi han canvis en algun dels seus
components (com pot ser en el marcador).
function openinfoWindow(marker,infoWindow,map): funció que obre una finestra d'informació en un
marcador d'un mapa concret.
function campAutocomplete(map,marker,infoWindow): funció que tracta el comportament del cercador
que t'autocompleta Google tot canviant la posició del marcador si canviem d'ubicació i centrant el mapa.
function codeAddress(map, marker, infoWindow): funció que s'executa quan inserim una adreça
manualment, crea un marcador i centra el mapa en aquesta.

A.2 geolocalitzacio.php
window.onload = function(): funció que s'executa quan la finestra del navegador s'ha carregat.
navigator.geolocation.getCurrentPosition: obté l'ubicació del usuari si el navegador ho permet.
function initMap(position): crea un mapa centrat a la nostra geolocalització creant un marcador i una
finestra d'informació en aquest, crea un cercle de color vermell que marca el rang d'acció i busca punts
propers a l'ubicació. També crea observadors d'events per si hi han canvis en algun dels seus components
(com pot ser en el marcador).
function geolocalitzaPunts(map,kmCircle,markers): funció que geolocalitza els punts en el rang que hem
determinat i crea marcadors si n'hi ha.
function dintreRang(pos_A,pos_B, rangkmcircle): funció que retorna true o false segons si la distància
entre el punt de geolocalització i un punt d'interès és més petita o més gran que el rang d'acció,
respectivament.
function openinfoWindowGeolocalitzat(marker,map,punt): funció que crea finestres d'informació als
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punts geolocalitzats dintre el rang d'acció.
function markersRemove(markers): funció que elimina els marcadors del mapa que ja no estiguin dins el
rang d'acció.
function tornaUbicar(position,map,marker,infoWindow,kmCircle,markers): funció que s'executa quan es
torna a ubicar a l'usuari segons la seva geolocalització per HTML5.
function openinfoWindow(marker,infoWindow,map): funció que obre una finestra d'informació en un
marcador d'un mapa concret.
function

campAutocomplete(map,marker,infoWindow,kmCircle,markers):

funció

que

tracta

el

comportament del cercador que t'autocompleta Google tot canviant la posició del marcador si canviem
d'ubicació i centrant el mapa.
function codeAddress(map, marker, infoWindow,kmCircle): funció que s'executa si busquem manualment
l'adreça i la hem de traduir a longitud i latitud.
google.maps.geometry.spherical.computeDistanceBetween (pos_A,pos_B): funció de la llibrería de google
que retorna la distància en metres entre dues posicions.
Cal remarcar que per tal de retreure la informació dels punts de la base de dades MySQL s'ha utilitzat a PDO
(Objectes de Dades de PHP ) tot codificant en un JSON per després parsejar aquest cap a un objecte de
javascript.
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B Ampliacions a AWS Autoscaling
Una aventatge que ens proporciona AWS enfront a altres alternatives és la capacitat que té per fer escalar
els servidors hospedats, ja que, gràcies a un sistema d'Auto Scaling i de Elastic Load Balancing permet crear
nous servidors quan siguin necessaris amb el mateix domini i repartir les càrregues en aquests.

B.1 Escalar i repartir la càrrega de l'Aplicació Web
Auto-Scaling d'AWS està dissenyat per desplegar i acabar amb instàncies EC2 automàticament basat en les
necessitats de l'aplicació. Per exemple, es podria llançar una nova instància EC2 quan la CPU de la principal
excedís el 60%, o acabar amb la meitat de instàncies durant el cap de setmana perquè es preveu que el
tràfic serà menor.
Per altra banda Elastic Load Balancing està dissenyat perquè la nostra aplicació web reparteixi la càrrega en
diferents servidors i fer que l'aplicació estigui funcionant correctament.
Ens disposem a crear un Load Balancer:
Services->EC2->Load Balancing->Load Balancers->Create Load Balancers
El nom serà loadbalancerwebi seleccionarem la nostra VPC Principal. I a configuracions posarem que
avaluarem l'estat de la instància amb el protocol HTTP pel port 80.
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Tot seguit s'han de configurar uns paràmetres pels quals el nostra repartidor de càrrega considerarà que la
nostra instància EC2 està en correcte estat. Farem pings al port 80 pel protocol HTTP i considerarem que dos
pings satisfactoris seguits donaran per bo l'estat de la instància EC2. Així mateix, si dos consecutius fallen ho
donarem per mal estat.

El següent pas consisteix a triar les dues subxarxes públiques que hem creat amb anterioritat.
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El següent pas és seleccionar el grup de seguretat que hem utilitzat per a la instància EC2, es tracta del grup
WbServerSG.
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Per a crear el AutoScaling ens hem de situar a:
Services->EC2->Auto Scaling->Launch Configurations->Create Auto Scaling Group->
->Create launch configuration
Primer de tot seleccionarem la nostra AMI creada anteriorment com a servidor web i la instància a
desplegar t2.micro. Seleccionarem el rol IAM AppLogin i omplirem el següent quadre anomenat User data
amb la iniciació del servei d'apache:

Ens disposem a crear el Auto Scaling Group:
Services->EC2->Auto Scaling->Auto Scaling Groups
El seu nom serà AutoScalingWeb, tindrà només 1 instància EC2 en un inici, la VPC serà la Principal, li
assignarem les dues subxarxes públiques, de tal mode que si una zona de les subxarxes falla tindrem l'altre
disponible. Rebrem el tràfic del repartidor de càrrega creat loadbalancerweb , comprovarem el
funcionament i estat de les instàncies via EC2 i amb un període de 300 segons.
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A les polítiques de funcioment o a les directives que ha de seguir aquest grup les assignarem de tal mode
que afegirem una instància EC2 si hi ha un ús superior al 60% de la CPU, i per altra banda traurem una
instància si en una de les instàncies el seu ús és inferior a 20%.
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El pas final és verificar el funcionament dels nostres repartidors de càrrega i del grup d'escalatge automàtic.
Ens situem a Services->EC2->Auto Scaling->Auto Scaling Groups seleccionem la nostra i ens situem a la
pestanya Instances, podem visualitzar que efectivament hi tenim la instància associada.
En el cas de tenir un Auto Scaling Group configurat necessitem canviar el servidor de noms que tinguem.
En comptes de dirigir-se experiove.com a una IP pública, l'associarem a un àlies que serà el nostre
repartidor de càrrega. Al posar el nom loadbalancerweb dins Alias Target ja ens captura el seu valor.

Ara ja podem visualitzar el nostre servidor web pel domini experiove.com.
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C Estructura appspec file
Un fitxer AppSpec té la següent estructura bàsica:
version: 0.0
os: operating-system-name
files:
source-destination-files-mappings
permissions:
permissions-specifications
hooks:
deployment-lifecycle-event-mappings

1. Version especifica la versió del AppSpec file. S’ha de deixar a 0.0.
2. Os simbolitza el sistema operatiu de la instància a la qual va dirigit.
3. Files fa referència als noms dels arxius que haurien de ser copiats a la instància durant la
fase de desplegament Install .
4. Permissions on s’especifica si hi ha permisos específics que hagin de ser aplicats a arxius
que han sigut copiats a la instància. Això només serveix per a instàncies Amazon Linux o Ubuntu
Server.
5. La secció hooks specifica els scripts que han de ser executats durant els events del
desplegament.
VERSION
S’ha de deixar a 0.0 ja que és l’únic permès a AWS CodeDeploy.
OS SECTION
En el nostre cas es tracta d’un servidor Ubuntu, per tant: linux.
FILES
Té la següent estructura:
files:
- source: source-file-location
destination: destination-file-location

On podem assignar múltiples parelles de “source” i “destination”
Si “source” és un arxiu, només fa falta especificar l’arxiu.
Si “source” és un directori, tots els fitxers dintre del directori seran copiats a la instància.
Si “source” és simplement “/”, tots els arxius de la revisió seran copiats a la instància.
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Els paths utilitzats són relatius, començant pel directori root de la revisió.
En canvi el path de la destinació, és un path fully-qualified, és a dir, absolut.
Un exemple seria:
files:
- source: Config/config.txt
destination: /webapps/Config
- source: source
destination: /webapps/myApp

1. Copiar el arxiu Configu/config.txt de la revisió al path /webapps/Config/config.txt de la
instància.
2. Recursivament copiar tots els arxius del directori “source” cap al directori /webapps/myApp
de la instància.
Com que nosaltres volem desplegar l’aplicació en el directori per defecte d’apache, ho situarem a
/var/www/projecte

-

source: ./content
destination /var/www/html/projecte

# 4) Copy the 3 files in my-folder (but do not copy my-folder itself) to the destination
folder c:\temp.
#
files:
- source: .\my-folder
destination: c:\temp
#
# Result:
#
c:\temp\my-file.txt
#
c:\temp\my-file-2.txt
#
c:\temp\my-file-3.txt
#
# ---------------------
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C.1 Permissions Section
Especifica els permisos que se’ls hi ha de donar a arxius concrets.
permissions:
- object: object-specification
pattern: pattern-specification
except: exception-specification
owner: owner-account-name
group: group-name
mode: mode-specification
acls:
- acls-specification
context:
user: user-specification
type: type-specification
range: range-specification
type:
- object-type

Object -> conjunt d’arxius (directoris o arxius) dels quals especificarem permisos concrets.
Pattern-> Opcional, patró a aplicar els permisos.
Except-> Opcional, excepcions per a aplicar els permisos.
Owner -> nom del propietari dels object.
Group -> grup propietari dels object.
Mode -> en mode octal els permisos a executar.
Type -> tipus d’objectes als quals se’ls hi aplica els permisos. Pot ser “file” o “directory”.
/tmp
`-- my-app
|-- my-file-1.txt
|-- my-file-2.txt
|-- my-file-3.txt
|-- my-folder-1
|
|-- my-file-4.txt
|
|-- my-file-5.txt
|
`-- my-file-6.txt
`-- my-folder-2
|-- my-file-7.txt
|-- my-file-8.txt
|-- my-file-9.txt
`-- my-folder-3
# 1) For all the files in the /tmp/my-app folder ending in -3.txt
# (for example, just my-file-3.txt), owner = adm, group = wheel, and
# mode = 464 (-r--rw-r--).
permissions:
- object: /tmp/my-app
pattern: "*-3.txt"
owner: adm
group: wheel
mode: 464
type:
- file
# 3) For all the files in the /tmp/my-app/my-folder-1 folder except
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#
#

for my-file-4.txt and my-file-5.txt, (for example,
just my-file-6.txt), owner = operator and mode = 646 (-rw-r--rw-).
- object: /tmp/my-app/my-folder-1
pattern: "**"
except: [my-file-4.txt, my-file-5.txt]
owner: operator
mode: 646
type:
- file

# 5) For all folders at any level under /tmp/my-app that contain
# the name my-folder but not
# /tmp/my-app/my-folder-2/my-folder-3 (for example, just
# /tmp/my-app/my-folder-1 and /tmp/my-app/my-folder-2),
# owner = ec2-user and mode = 555 (dr-xr-xr-x).
- object: /tmp/my-app
pattern: "*my-folder*"
except: [tmp/my-app/my-folder-2/my-folder-3]
owner: ec2-user
mode: 555
type:
- directory

C.2 Hooks Section
Aquesta secció mapeja tots els events que apareixen en el cicle de vida del desplegament de la revisió de
l’aplicació en un o més scripts. Si no apareix un event donat durant el desplegament, cap operació és
executada per a aquell event. Aquesta secció només és requerida si estàs executant scripts com a part del
desplegament.
Com que de moment no executem scripts a la nostra revisió ho deixarem estar de moment.

C.3 Appspec file spacin
El nombre d’espais que conté el AppSpec file en les diferents seccions és important:
version:[1]version-number
os:[1]operating-system-name
files:
[2]-[1]source:[1]source-files-location
[4]destination:[1]destination-files-location
permissions:
[2]-[1]object:[1]object-specification
[4]pattern:[1]pattern-specification
[4]except:[1]exception-specification
[4]owner:[1]owner-account-name
[4]group:[1]group-name
[4]mode:[1]mode-specification
[4]acls:
[6]-[1]acls-specification
[4]context:
[6]user:[1]user-specification
[6]type:[1]type-specification
[6]range:[1]range-specification
[4]type:
[6]-[1]object-type
hooks:
[2]deployment-lifecycle-event-name:
[4]-[1]location:[1]script-location
[6]timeout:[1]timeout-in-seconds
[6]runas:[1]user-name
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C.4 Validar el appspec file
Per a validar el nostre fitxer AppSpec file, podem utilitzar un YAML validator com:
www.yamllint.com
Landing page appspec
version: 0.0
os: linux
files:
- source: ./content
destination: /var/www/html/projecte
- source: ./landing
destination: /var/www/html
permissions:
- object: ./content
pattern: "**"
owner: ubuntu
group: www-data
mode: 755
type:
- directory
- object: /.content
pattern: "**"
owner: ubuntu
group: www-data
mode: 644
type:
- file
- object: ./landing
pattern: "**"
owner: ubuntu
group: www-data
mode: 755
type:
- directory
- object: /.landing
pattern: "**"
owner: ubuntu
group: www-data
mode: 644
type:
- file
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