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0. Resum

0 Resum

En aquest document s'explica el desenvolupament i desplegament d'una eina que per-

met obtenir informació de la vitalitat d'un projecte de programari lliure.

En realitzar projectes de qualsevol tipus, ja sigui de programació o realitzant infra-

estructures, moltes vegades fem servir l'ajuda de projectes de programari lliure. Un 

dels criteris que fem servir per a escollir si un projecte ens pot ser d'ajuda o no és l'acti-

vitat, o manca d'aquesta, del mateix. Com que aquesta informació no sempre és fàcil-

ment accessible, aquest projecte crea una eina que permet obtenir aquesta dada de for-

ma senzilla i còmode.

Paraules clau: vitalitat, codi font, projecte, manteniment, abandonament
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1. Introducció

1 Introducció

En aquest capítol es fa una introducció general al projecte i la resta del document on 

s'entrarà més en detall en la feina realitzada.

1.1 Justificació

Avui dia, afirmar que el software lliure és un èxit és inqüestionable: des de servidor 

webs a sistemes operatius, passant per jocs i tota mena d'eines de desenvolupament o 

administració.  Sigui quin sigui el projecte que emprenguem, administració, desenvo-

lupament, etc., és molt probable que acabem trobant algun treball previ que ens sigui 

d'utilitat. 

Aquesta gran varietat de software de vegades però, acaba sent un inconvenient, do-

nat que és difícil escollir entre diversos projectes quin pot ser el més adient. Una de les 

qüestions que moltes vegades és més treballat de resoldre quant s'està fent una compa-

ració entre diferents paquets de software lliure és fins a quin punt el projecte que ens 

interessa continua en desenvolupament, o si comparem més d'un projecte, quin es tro-

ba més actiu. Aquesta qüestió és rellevant en quant a la resolució d'errors (bugs), pro-

blemes de seguretat i  compatibilitat amb nou software que pot fer que la nostre elec-

ció de paquet acabi sent més i més problemàtica a mesura que avança el temps. 

Aquest projecte pretén la creació d'una eina, una pàgina web, en la que sigui possi-

ble consultar, en forma gràfica, la vitalitat d'un projecte de software lliure amb la pos-

sibilitat de fer comparacions entre ells. Aquest informació s'extraurà de repositoris pú-

blics de codi com ara sourceforge.net i github.com.

1.2 Objectius

Els objectius del projecte són: 

• Crear una eina àgil que permeti obtenir informació sobre la vitalitat d'un pro-

jecte 

• Aconseguir que l'eina sigui tant autosuficient com sigui possible 

• Utilitzar software lliure en tots els estadis del projecte (desenvolupament, man-

teniment, administració) 
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1. Introducció

• Construir una infraestructura prou flexibles com per a que sigui senzill afegir 

nous orígens d 'informació

El projecte es divideix en dues parts

1. Backend

Aquesta part s'ocuparà de l'extracció de dades i la creació de la base de dades 

d'informació per a utilitzar-se en el frontend. Aquest desenvolupament es farà 

en Python i estarà en execució en un màquina virtual dedicada.

Ha de ser capaç de:

1. Funcionar de manera autònoma, és a dir,  amb la mínima intervenció de 

l'administrador possible

2. Ser prou flexible com per acceptar ampliacions en forma d'altres pàgines de 

repositoris

 

2. Frontend

La pàgina web pròpiament dita, en la que l'usuari podrà consultar i fer cerques i 

que mostrarà en forma de gràfica l'evolució d'activitat del projecte. L'objectiu 

és desenvolupar aquesta part fent servir Python i utilitzant una VPS dedicada.

Els objectius són:

1. Construir una pàgina àgil i d'aspecte modern que sigui còmode d'utilitzar

2. Fer la pàgina tant lleugera com sigui possible per a optimitzar els recursos 

disponibles

1.3 Metodologia

Per determinar la metodologia a utilitzar en aquest projecte, s'han de considerar una sè-

rie d'elements: 

1. Qui és el client 
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1. Introducció

O dit d'una altra manera, qui defineix els requeriments. En aquest, en no haver-

hi un client extern, la definició de requeriments es pot fer de manera àgil i és 

fàcil que s'adapti a futurs desenvolupaments, com tots sabem, el que moltes ve-

gades. En realitat, si que hi ha un client extern, que és la gent que pot estar 

interessada en utilitzar una web d'aquest tipus, però és difícil obtenir uns re-

queriments  precisos  donat  que  és  difícil  determinar  el  mercat  de  possibles 

interessats i també és difícil interrogar-los sobre les seves necessitats. Això im-

plica que el millor mètode és basar-me en la meva pròpia experiència i anar 

ajustant posteriorment. 

2. Consideracions tecnològiques 

Aquest projecte requereix interactuar amb APIs de tercers (pàgines de reposito-

ris). En aquestes circumstàncies, es molt possible que es trobin imprevistos tec-

nològics que poden obligar a tornar a definir algunes planificacions o objectius. 

3. Recursos disponibles 

Donat que l'”equip” està format per només una persona, això ens estalvia haver 

d'entrar en metodologies molt feixugues pensades per incloure comunicacions 

àgils entre els membres que en aquest cas no són necessàries.

En aquestes condicions, una metodologia clàssica en cascada no sembla adient: es 

tracta d'una metodologia massa rígida que requereix un coneixement molt precís de 

l'evolució del projecte, per aquest motiu, és necessari algun tipus de mecanisme que 

permeti adaptar-se als canvis que s'aniran produint. Els mecanismes que es proposen 

són: 

• Utilitzar un mètode iteratiu 

En aquest mètode, el model clàssic de cascada es repeteix de manera seqüenci-

al a mesura que avança el projecte 

• Ajudar-se de prototipus 

Els prototipus serviran per anar veient com evoluciona el projecte i poder fer 

correccions a mesura que es trobi la necessitat 
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1. Introducció

 

El  procediment  es  mostra  en  la  imatge  següent  (de 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Iterative_development_model_V2.jpg).

Il·lustració 1: Mètode iteratiu

Per tant, primer es realitzarà una planificació inicial que correspondrà amb els ob-

jectius de la PAC2 i després s'aniran desenvolupant prototipus i avaluant com es com-

porten respecte als objectius finals per anar modificant el que sigui necessari.

1.4 Planificació

A continuació es detallen les tasques previstes així com la seva estimació de temps:

Àrea Tasca Estimació

Anàlisi i disseny Estudi  dels  API  de  serveis  de  control  de 
codi

5 jornades

Definició  d'arquitectura  de  software  i 
hardware (PAC2)

5 jornades

Desenvolupam
ent

(Backend)  Creació  de  spider  de 
sourceforge.net

10 jornades

(Backend) Creació de spider de github.com 5 jornades

(Frontend) Construcció del cercador 15 jornades

(Frontend) Pàgina web 10 jornades

Desplegament Preparació del sistema (VPS, altres) 5 jornades

Domini propi 2 jornades

Taula 1: Planificació inicial
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1. Introducció

Les fites del projecte quedarien de la següent forma:

Data inicial Data final Fita Contingut

01/10/2012 14/10/2012 PAC1 Pla de treball definitiu

15/10/2012 04/11/2012 PAC2 Fi de la fase de planificació inicial (arquitectura)

05/11/2012 02/12/2012 PAC3 Prototipus del Backend operatiu

03/12/2012 23/12/2012 PAC4 Prototipus del Frontend operatiu

24/12/2012 13/01/2013 Memòria final Pàgina web completament operativa

14/01/2013 17/01/2013 Vídeo presentació

Taula 2: Fites segons planificació inicial

1.5 Productes obtinguts

Els productes que s'obtindran com a part d'aquest projecte són:

1. Backend: El procés encarregat de recopilar les dades dels repositoris o forges 

junt amb el seu entorn: una màquina virtual

2. Frontend: L'aplicació encarregada de interactuar amb l'usuari i mostrar-li els re-

sultats obtinguts pel backend

1.6 Resum de capítols 

A la resta d'aquest document es detallarà com s'ha realitzat el desenvolupament i la 

preparació de cadascun del productes obtinguts, explicant prèviament tota l'estructura 

general del projecte
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2 Arquitectura

En aquest capítol es detalla l'arquitectura general del projecte sense entrar en detalls de 

cadascun dels components que es detallaran en els capítols dedicats.

2.1 Introducció general

El sistema està dissenyat en dos components, el frontal (o frontend) i el processador (o 

backend)

• El processador s'encarrega de la generació i manteniment de les estadístiques 

necessàries sobre la vitalitat dels projectes de programari

• El frontal utilitza les dades obtingudes mitjançant el processador i les mostra 

en forma gràfica en funció de les cerques realitzades.

A efectes del projecte, la vitalitat o salut d'un projecte, i donat que sempre es treba-

lla amb algun tipus de repositori de programari, es defineix com la quantitat de pujades 

(o commits) que es fan en un període de temps. Aquest plantejament implica que hem 

de ser capaços de trobar dues informacions:

1. Quins projectes existeixen

Per aquest punt ens recolzarem en la disponibilitat de serveis d'allotjament web 

de programari lliure i en els seus directoris: existeixen molts serveis a la web 

que permeten  l'allotjament  de  projectes  de  programari  lliure  gratuïtament  o 

amb poc cost tals com  SourceForge,  GitHub,  Bitbucket,  Launchpad i  molts 

d'altres. L'objectiu d'aquest projecte es centrarà en els dos primers, donat que 

són  els  més  populars  (dades  segons  Alexa)  i  els  que  compten  amb  més 

repositoris (uns 700.000 en total, segons dades de Wikipedia)

L'eina  que  farem servir  per  obtenir  les  dades  serà  un  robot  o  aranya  web 

(crawler)
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2. Arquitectura

2. Com obtenir la quantitat de pujades per projecte per dia

Una vegada obtingut el llistat de projectes que es treballaran, es necessita obte-

nir per una banda, la localització dels seus corresponents repositoris per tal de 

clonar-los i obtenir les dades que volem. El problema d'aquesta enfocament és 

que es molt difícil de portar a la pràctica

• Necessitem obtenir l'ubicació del repositori, cosa per la que no hi ha una forma 

genèrica possible

• Necessitem clonar una gran quantitat de dades que requereixen molta amplada 

de banda i molt d'espai

L'única solució factible és la de fer servir l'API que ens proporcionen tots dos 

serveis d'allotjament per tal d'obtenir el que necessitem que al final no és més que la 

quantitat de pujades per dia.

2.2 Arquitectura del processador

Aquest mòdul, com s'ha comentat, és el responsable de la generació de la estadístiques 

sobre els projectes. El funcionament per a cada servei d'allotjament escollit serà el se-

güent

1. Mitjançant un robot web, s'obtindrà la llista de projectes allotjats

2. Fent servir el corresponent API del lloc, s'obtindrà el número de pujades per dia 

per projecte

Aquest procés s'anirà repetint periòdicament per anar actualitzant les dades. Es bus-

carà que el sistema només actualitzi les dades canviades i no totes, però això dependrà 

de les possibilitats que ens ofereixen els diferents serveis d'allotjament.

A continuació es mostra un diagrama de l'arquitectura del processador:
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2. Arquitectura

Dibuix 1: Arquitectura del processador

Per construir aquesta arquitectura es faran servir els següents components:

1. Python   com a llenguatge principal de desenvolupament

Python ens permet realitzar tot el desenvolupament i construcció de l'infraes-

tructura sense haver d'anar canviant d'entorn de desenvolupament

8
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2. Arquitectura

2. Scrapy   com a llibreria per realitzar el robot web

Activa i en desenvolupament, amb bona documentació, ens ajudarà a realitzar 

la primera part de l'extracció de dades.

3. MySQL   per a contenir les dades

Flexible, versàtil, amb bon rendiment i ben integrat amb la resta d'eines

2.3 Arquitectura del frontal

El frontal tindrà una arquitectura similar a la reflexada a la figura següent:
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2. Arquitectura

Dibuix 2: Arquitectura del frontal

En aquest cas, es faran servir els següents components:

1. Flask   com a microframework web en Python

10
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2. Arquitectura

Aquest entorn s'executarà al propi servidor web i serà l'encarregat d'obtenir les 

dades del nostre repositori i d'altres serveis i anar-los proporcionant als clients 

(navegadors) 

2. Bootstrap   com a marc per la interfície d'usuari

Aquesta part en CSS i JavaScript s'executarà en els navegadors i serà l'encarre-

gada de donar-nos una interfície coherent i moderna

11
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3 Desenvolupament del processador

En aquest apartat s'explica com s'ha anat desenvolupant el processador: la seva evolu-

ció en els diferents prototipus i la justificació de les eines i recursos emprats.

3.1 Evolució

S'ha  creat  dos  prototipus  del  backend,  el  primer  fet  amb  SQLite  i  el  segon  amb 

MySQL.

En el primer prototipus es va fer servir SQLite com a motor de base de dades per 

motius de simplicitat. En el transcurs de les primeres proves es va determinar que pot-

ser aquest motor podria ser massa limitat, per la qual cosa es va decidir que per al se-

gon es faria servir MySQL. 

En concret, les possibles carències de la primera opció es van veure en fer les esti-

macions de les dades a gestionar: tot i que no es sabrà fins que no s’acabi l’execució 

complerta, s’estima que la base de dades només del directori de Sourceforge serien uns 

5 GiB, aproximadament, si a això li afegim altres repositoris, arribem a un tamany que 

resultarà més fàcil de gestionar amb MySQL, tenint en compte que ens aporta:

• Més opcions d'optimització de rendiment

• Més capacitat d'escalar

En el segon prototipus ja desenvolupat en MySQL, es van trobar els següents in-

convenients:

• No podia fer recollida d’actualitzacions, és a dir, cada vegada que s’executava 

s’ho descarregava tot, el que clarament era ineficient.

• La gran quantitat de temps necessària per executar-lo feia que fos bastant frà-

gil:  en dues successives execucions  el  procés es va aturar per  qüestions  de 

hardware, que en aquest cas implica perdre (no del tot per que les dades es van 

bolcant a la base de dades) dies de treball.
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3. Desenvolupament del processador

En les següents versions, aquests inconvenients aquests inconvenients es van resoldre 

mitjançant un sistema que permetia continuar per l'última pàgina recopilada, de mane-

ra que el sistema es va fer més flexible a possibles errors.

El model de dades que va quedar finalment per al repositori de dades del backend és el 

següent:

Il·lustració 2: Model de dades del processador
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3. Desenvolupament del processador

3.2 Elecció de components

A continuació es detallen els components que es fan servir per al processador i els mo-

tius que justifiquen l'elecció dels mateixos. En aquest cas, l'element més important és 

l'eina que s'ocupa de 

• Scrapy

Com a marc d'extracció de dades web (web crawling framework), s'ha decidit 

fer servir Scrapy, en ser el més popular i millor suportat sobre tot si parlem 

d'entorn Python

• MySQL

Com s'ha explicat abans, en primera instància es va escollir SQLite, però es va 

descartar.

3.3 Arquitectura física

El backend s'executa en una màquina virtual especialment preparada per a la seva exe-

cució. Executada en entorn libvirt/KVM, es tracta d'un sistema amb Ubuntu Server 

12.04, al que se li han afegit un parell de components: el propi Scrapy, des del reposi-

tori oficial i una eina de monitorització (monit) que s'assegura de que el servei Scrapy 

no cau sense informar l'administrador.

En aquesta cas, la configuració de la màquina és bastant senzilla per què, a diferèn-

cia de la que exposa el frontal, no està exposada a Internet i per tant les consideracions 

de seguretat són menys importants.

3.4 Resultats

Tot i que el backend està completat i ens dóna els resultats que esperàvem, en el seu 

estat actual, té les següents limitacions que és necessari reconèixer per poder identifi-

car les millors formes de perfeccionar-lo: 

– Es bastant lent, l’estimació és que la seva execució portarà uns vint dies. Sem-

bla una quantitat molt exagerada de temps però s’ha de tenir en compte que: 

l’amplada de banda de pujada no és gaire alta i la quantitat de dades a recollir 
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3. Desenvolupament del processador

és important en tractar-se de tots els commits fets a tots els projectes d’un repo-

sitori com el de Sourceforge des d’el principi de la seva existència. Tot i així, 

és possible que existeixin possibilitats d’optimitzar-ho que s’hauran d’estimar 

més endavant.

– Està limitat a un únic repositori, Sourceforge que, tot i que segons la Viquipè-

dia és el que més projectes conté, no compta amb el dinamisme que pot tenir 

Github, per exemple.

Tot i aquestes limitacions, es va decidir continuar el projecte per la part del frontend 

i de moment considerar aquesta versió del backend com a prou bona, deixar-la aturada 

i continuar el progrés en la segona àrea. Principalment per les limitacions de temps que 

podrien acabar per impedir tenir un projecte operatiu encara que sigui amb una funcio-

nalitat una mica més limitada de la prevista inicialment.

A continuació es pot veure el processador en funcionament a la seva màquina virtu-

al, integrat amb la interfície web del Scrapy:

Il·lustració 3: L'accés principal del projecte backend
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Un moment de l'execució de les tasques d'extracció de dades:

Il·lustració 4: Estat d'algunes execucions

Un registre de resultats d'extracció, on es poden anar veien com s'extreuen les dades 

de cada projecte disponible a cada pàgina del directori:

Il·lustració 5: Registre de resultats
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4 Desenvolupament del frontal

En aquest apartat s'explica com s'ha anat desenvolupant el frontal: la seva evolució en 

els diferents prototipus i la justificació de les eines i recursos emprats.

4.1 Evolució

El desenvolupament del frontal ha sigut la part més dificultosa pel menor coneixement 

inicial del desenvolupament en JavaScript.

Un dels plantejaments inicials era fer servir algun tipus de servei al núvol per a 

mantenir la part del frontal, però de moment es va descartar per falta de dades addicio-

nals: s'ha de tenir en compte que el cost del manteniment al núvol depèn de conèixer 

molt bé quin és el tipus d'activitat que es fa, però aquestes dades no es tindran fins que 

el sistema estigui rodat un temps.

Al llarg del desenvolupament es va decidir que, tot i fer servir el mateix suport de 

dades, MySQL, era recomanable separar l'estructura de dades del frontal del processa-

dor, donat que tenen requeriments molt diferents, més endavant aquest punt es detalla 

una mica més. El model de dades definitiu és el següent:

Il·lustració 6: Model de dades del frontal
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4. Desenvolupament del frontal

4.2 Elecció de components

Els elements necessaris per a la construcció del frontal han sigut molts i variats:

• La base es farà mitjançant el framework (o microframework) Flask

Els motius pels qual s'ha escollit Flask són:

– Simplicitat d'ús

– Simplicitat de configuració

– Bona documentació

– Comunitat gran, per tant, bones possibilitats d'obtenir ajuda en forma de 

blocs o altres

Altres alternatives que es van plantejar i que es van descartar són:

– Django: Tot i que és un entorn molt potent i amb moltes possibilitats, s'ha 

decidit no fer-lo servir per ser massa gran per l'objectiu del projecte 

– Addicionalment,  es  van  descartar  altres  alternatives  no  Python  (com 

Node.js) novament per simplicitat, amb l'objectiu de construir tota la pila 

de l'aplicació en un únic entorn. En haver-hi un únic programador, es pre-

ferible no dispersar l'experiència

• El repositori de dades es farà amb MySQL

Una decisió que s'ha pres durant el desenvolupament del backend ha estat sepa-

rar el repositori de dades del backend del del frontend. D'aquesta manera serà 

més fàcil optimitzar per a les seves diferents necessitats i independitzar més el 

treball entre projectes. De moment, també s'ha escollit MySQL per al repositori 

del frontend (però amb una base de dades amb una estructura diferent), en par-

ticular per:

– Entorn polivalent, provat i versàtil en entorns web 

– Moltes possibilitats d'optimització

Dit d'una altra manera: MySQL, amb la informació disponible actualment és 

una aposta segura, encara que segurament millorable. Més endavant, amb més 

dades respecte al comportament, es poden provar altres opcions, per exemple, 

el frontend no necessita escriure al repositori, per tant, podríem treballar amb 

altres sistemes optimitzats per lectura sense la sobrecàrrega d'un gestor de ba-

ses de dades relacionals.
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4. Desenvolupament del frontal

En particular, la definició de les taules fan servir una particularitat de MySQL i 

és que compta amb diferents motors per gestionar les dades: en aquest cas, ens 

en decantat per fer servir MyISAM en ser un motor que no afegeix la càrrega 

de la gestió ACID innecessària en aquest cas. Per aquest motiu a més, requereix 

menys memòria i més recursos que podrem alliberar.

• Com a servidor d'aplicacions es farà servir uWSGI

De entre la gran quantitat de formes que hi ha de servir aplicacions web amb 

Python  (un  interessant  anàlisi  el  trobem  a  http://nichol.as/benchmark-of-

python-web-servers), la de uWSGI sembla de moment la més adient: Gevent es 

incompatible amb varies llibreries (encara que seria la millor opció en fer servir 

threads lleugers, més que suficients per només llegir) motiu pel qual no s'escoll

La opció de uWSGI sembla a priori millor per la menor carga de memòria res-

pecte a Apache. 

• Servidor de contingut estàtic Nginx

La bona integració entre Nginx i uWSGI i el seu baix nivell de recursos fa que 

escollim aquesta opció com a servidor web estàtic: no només s'ocuparà de ser-

vir recursos com ara estils CSS o imatges, si no que també serà el que derivarà 

les crides corresponents al servei uWSGI

• Initializr

A www.initializr.com es troba una plantilla genèrica per la construcció de webs 

que, entre d'altres punts inclou

• Eines de compatibilitat entre navegadors

• Plantilles de pàgines integrades amb Bootstrap

• Configuracions recomanades per a servidors web (Nginx, en aquest cas)

Algunes opcions desestimades:

• Començar de zero

El mon del desenvolupament web és un mon molt complex i extens per fer-

ho. Utilitzar plantilles preexistents permet reaprofitar un coneixement i una 

experiència que una persona sola no té. 

• HTML5 Boilerplate
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4. Desenvolupament del frontal

Inclòs en Initializr però sense integració amb Bootstrap

• Twitter Bootstrap

Aquesta llibreria de fulles d'estils permet donar un aspecte modern a la aplica-

ció web, sense haver de ser dissenyador.

En quant a altres alternatives, no hi ha gaires, a part de fer-ho un mateix, com 

es pot veure per exemple en aquesta qüestió a Stack Overflow:

http://stackoverflow.com/questions/9212536/alternatives-to-twitter-bootstrap

• Sphinx Search

Aquesta  eina  permet  la  cerca  de  text  natural  en  les  dades  recopilades  pel 

backend. Amb aquesta eina, l'usuari pot buscar per noms aproximats i de mane-

ra ràpida i eficient les informacions que l'interessen. A l'annex es veu un exem-

ple de cerques i temps 

Altres opcions, com fer servir la funcionalitat pròpia o eines com Solr s'han 

descartar per l'excel·lent integració de Sphinx amb MySQL que fa que la instal-

lació, configuració i desenvolupament siguin molt simples, i per la qualitat de 

les cerques i el rendiment i recursos necessaris respecte altres opcions.

• Flot

Aquesta llibreria en JavaScript permet la creació de gràfics de línies, permeten 

per tant la visualització de les gràfiques d'evolució.

Altres opcions desestimades han sigut Highcharts, en ser de pagament, Google 

Chart API, descartar en necessitar connexió permanent als servidors de Google 

i per tant per l'excessiu consum de xarxa que a la VPS on s'executarà està limi-

tat. També s'ha desestimat jQuery SVG en estar més menys mantingut i Rap-

haël en ser Flot més simple de treballar-hi i per tant, més ràpid de desenvolu-

par.  Un bon resum de les  diferents  possibilitats  disponibles  es  pot  veure a 

http://kraskniga.blogspot.com.es/2012/06/comparison-of-javascript-data.html

A continuació es mostra un esbós de com es pretén desenvolupar l'aspecte de la pà-

gina web a nivell d'usuari:
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4. Desenvolupament del frontal

Il·lustració 7: Esbós del frontal

4.3 Arquitectura física

El frontal s'executa sobre una màquina virtual allotjada a Linode, que es va escollir per 

les bones referències obtingudes respecte a la qualitat del servei i el suport nadiu per 

IPv6, Aquesta màquina virtual funciona sobre Xen i  té instal·lat  un Ubuntu Server 

12.04 LTS. Els motius de l'elecció d'aquest entorn són familiaritat i estabilitat, en ser 

l'edició de llarg suport.

Els serveis que configuren l'entorn necessari són els següents, tal com s'ha comentat 

en els punts anteriors són:

• MySQL

• Sphinx Search

• uWSGI

• Nginx
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La configuració que s'utilitza està basada en l'obtinguda a Initializr, tal com 

s'explica anteriorment, més algunes modificacions suggerides per l'eina de se-

guretat w3af

A més, s'han preparat una sèrie de serveis administratius per millorar l'administració 

i seguretat:

• Fail2ban

Com és habitual, tota l'administració del servidor es fa mitjançant SSH. Per mi-

llorar la seguretat es fa servir el dimoni fail2ban que bloqueja els accessos erro-

nis al servidor.

• Monit

Aquest servei s'ocupa de garantir que els serveis necessaris estan en marxa i no 

que no estan consumint massa recursos. Cas que sigui així, s'avisa mitjançant 

un correu electrònic o reinicia el servei corresponent. D'aquesta manera, el pro-

pi sistema és capaç de recuperar-se d'errors puntuals administratius o d'altres ti-

pus o, com a mínim, informa l'administrador per a que prengui mesures.

Independentment de la configuració d'aquest servidor, és necessari configurar les 

DNS per a que els usuaris puguin accedir. A continuació es pot veure els registres DNS 

per al domini:
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4. Desenvolupament del frontal

Il·lustració 8: Registres DNS

Destacats dintre dels registres no directament implicats en l'accés a la web estan els 

registres  A i  AAAA.  L'adreça  www.sourcevitality.com és  un  CNAME  del  nom 

sourcevitality.com, en tenir només una IPv4 disponible:
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4. Desenvolupament del frontal

Il·lustració 10: Resolució DNS IPv6 de la pàgina

Com es pot veure, s'ha procurat que la pàgina sigui accessible tant mitjançant IPv4 

com IPv6, no només en la configuració del DNS si no també en la configuració dels 

diferents elements per proporcionar el servei, tals com Nginx.

Tot el que impliqui publicar serveis a Internet requereix contemplar curosament el 

tema de la seguretat. En aquest cas s'han considerat fail2ban; l'elecció de la configura-

ció del Nginx, avaluada, encara que sempre s'ha de prendre només com a orientació, 

amb eines de comprovació automàtica de vulnerabilitats;  l'elecció d'una plataforma 

amb suport, la qual cosa implica actualitzacions de seguretats garantides; un firewall 

que evita accessos a ports que no siguin els del serveis publicats (80 i 22), etc.

4.4 Resultats

El frontal ha quedat completat amb els objectius inicials: és àgil, senzill i dóna les res-

postes a les preguntes que es planteges molt ràpidament.

A continuació es poden veure alguns exemples d'execució:
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4. Desenvolupament del frontal

Il·lustració 11: Un gràfic de mostra

També és capaç de fer comparacions entre projectes.

Il·lustració 12: Una comparació
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5. Valoració econòmica

5 Valoració econòmica

Encara que sigui només a efectes informatius, és interessant fer un petit estudi econò-

mic del cost d'aquest projecte. Si agafem com a orientació la planificació estimada i 

agafem com a referència un preu per hora de 20 €, aleshores tenim que el cost, aproxi-

mat del projecte és:

Àrea Estimació (jornades) Cost hora Cost total

Anàlisi i disseny 10 20,00 € 1.600,00 €

Desenvolupament 40 20,00 € 6.400,00 €

Desplegament 7 20,00 € 1.120,00 €

Taula 3: Cost del desenvolupament

Afegint-hi tots els serveis externs necessaris:

Concepte Import
Desenvolupament 9.120,00 €
VPS (1 any) 173,07 €
Registrar (3 any, 3 dominis) 22,68 €
DNS hosting (1 any) 22,59 €
Total 9.338,34 €

Taula 4: Costs totals

Els valors són aproximats perquè el tipus de canvi de dòlars a euros que s'ha fet ser-

vir no ha sigut el real, però ens donen una xifra prou bona.

26



6. Conclusions

6 Conclusions

L'eina que ens vam proposar construir en primera instància està operativa amb els ob-

jectius que ens vam plantejar en un principi, excepte la recopilació de dades de Github 

que s'ha hagut de deixar al marge per requeriments de temps. La intenció és continuar 

treballant en aquest projecte i completar el spider de GitHub abans de fer-ho disponi-

ble a un públic més gran.

Tot i així, el gran problema són les dades recopilades de Sourceforge: la qualitat de 

les dades no és gaire bona principalment per dos motius:

• Una part important dels projectes que es mantenen a Sourceforge sembla que 

estan abandonats o han tingut molt poca activitat. Això fa que hi hagi moltes 

dades innecessàries.

• Per una altra banda, molts projectes populars, com ara VLC o DOSBox, per 

agafar alguns que es destaquen com a popular a les pàgines de Sourceforge, en 

realitat tenen el seu propi repositori extern, tot i que originalment si que és cert 

que van estar a Sourceforge. Això fa que actualment el sistema torni dades fins 

a una determinada data, com si el projecte s'hagués abandonat, però en realitat 

continua viu en un altre lloc. Serà necessari completar aquest informació per a 

no donar dades falses als usuaris.

Això fa que, tot i tenir tota la infraestructura muntada, encara serà necessari com-

pletar com a mínim el rastrejador de GitHub per a tenir una web més operacional.

Considerem que aquest ha estat un projecte molt complet des d'un punt de vista pu-

rament tècnic: per poder fer-se s'ha hagut de treballar una gran quantitat d'àrees, no no-

més programació i desenvolupament en diversos llenguatges de programació (JavaS-

cript i Python, a més de HTML i CSS), si no també aspectes d'administració de siste-

mes incloent-hi aspectes molt rellevants com ara seguretat.

Igualment, des d'un punt de vista més personal, treballar en aquest projecte m'ha 

permès treballar amb tecnologies i entorns amb els que no havia treballat gaire ni per 

motius professionals ni acadèmics com ara Python i JavaScript.
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6. Conclusions

També és important destacar la gran quantitat de recursos i tecnologies disponibles 

per  al  professionals  de  la  informàtica  que  existeixen:  sense  Flask,  Python,  Flot  i 

MySQL, per posar uns exemples, aquest projecte hauria requerit molt més temps per 

completar-se. És en aquest context com una eina com la creada en aquest projecte aspi-

ra a ser un element més d'ajuda en la decisió de quines són les millors opcions per a un 

treball concret.
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7 Glossari

Llista d'abreviatures i símbols

Terme Definició

API

Application Program Interface, interfície de programa d'aplicació. Protocol de 
comunicació entre un programa que publica una sèrie de serveis i un programa 
extern

Backend
O back end, que també és correcte. Tot paquet de programari que no és visible 
per l'usuari final però que és necessari pel funcionament d'un sistema

crawler Un sinònim de spider

Forja
Un lloc web que ofereix una sèrie de serveis per a la creació de projectes de 
programari, com ara repositoris de codi, fòrums i altres eines

Frontend
O front end, que també és correcte. Qualsevol paquet de programari que ser-
veix com a interfície d'un sistema

GitHub La forja de programari més popular dels últims temps

Sourceforge
Una de les forges més populars de programari lliure, que té la quantitat més 
gran de projectes. També és un dels més antics.

spider
Programa que fa un recorregut per un conjunt de pàgines web amb l'objectiu de 
recopilar dades

VPS

Virtual Private Server, servidor virtual ubicat a Internet que es pot utilitzar per a 
tot tipus de projectes sense tenir que preocupar-se del manteniment del 
hardware
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9 Annexos

Annex I: Codi font

A continuació s'inclouen les fonts del processador i el frontal. La millor manera de 

veure aquestes fonts és a BitBucket: 

Processador:

https://bitbucket.org/eudemo/sourcevitality-backend

Frontal:

https://bitbucket.org/eudemo/sourcevitality-frontend
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