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Antes de começar ...

Referências fundamentais para quem deseja 
personalizar o AtoM:

https://www.accesstomemory.org/pt/

https://groups.google.com/forum/#!forum/ica-
atom-users

E, claro:

http://www.google.com

https://www.accesstomemory.org/pt/
https://groups.google.com/forum/#!forum/ica-atom-users
http://www.google.com/






Acesso à aplicação
/usr/share/nginx/atom

Geralmente o acesso é feito de uma máquina externa

ao servidor. Portanto é fundamental habilitar o serviço

SSH.

1. Instalar serviço SSH no servidor

apt-get install ssh

2. Instalar cliente SSH em sua máquina

Sugestão: SSH Secure Shell

3. Permissões de acesso: exclusivo para o 

usuário do NGINX. Pedir ajuda à equipe 

de infra para estender permissões ao seu 

usuário.



Qual IDE utilizar?
(Integrated Development Environment)



Qual IDE utilizar?

Eu não uso uma IDE e sim o Notepad++

A que você achar melhor!

(Integrated Development Environment)





Organização dos diretórios
Diretório Descrição

apps Hospeda todas as aplicações do projeto, no nosso caso - Qubit

cache Arquivos de cache do framework

config Os arquivos de configuração do projeto

css Folhas de estilo globais

data Dados indexados para pesquisa (ElasticSearch)

images Imagens genéricas – ícones, botões, etc.

js Scripts da aplicação

lib As bibliotecas (libraries) e classes do projeto

log Os arquivos de log do framework

plugins Os plug-ins instalados

test Arquivos de testes unitário e funcional

uploads Objetos digitais inseridos na base (r também)

vendor Arquivos externos (de aplicações incorporadas, como bootstrap)
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Organização dos diretórios

Arquivos importantes da raiz:

symfony

refresh.sh

index.php

qubit_dev.php



Organização dos diretórios

Arquivos importantes da raiz:

symfony

refresh.sh

index.php

qubit_dev.php

php /usr/share/nginx/atom/symfony 

cc

php /usr/share/nginx/atom/symfony 

cc

service php5-fpm restart

service nginx restart



Organização dos diretórios

apps/

qubit/

config/

i18n/

modules/

templates/



Organização dos diretórios

apps/

qubit/

config/

i18n/

modules/

templates/

Arquivos de configuração, internacionalização, arquivos correspondentes aos 

módulos e estrutura básica do sistema (templates)



Arquivo: settings.yml



Arquivo: settings.yml



Outros arquivos interessantes

• routing.yml: Alterar rota da aplicação

• view.yml: Configurações globais da exibição

• securit.yml: Definições de segurança (acesso)
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módulos e estrutura básica do sistema (templates)

internacionalization

18

Arquivo: message.xml
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http://www.suabase.com/index.php/actor/browse



Organização dos diretórios

apps/

qubit/

config/

i18n/

modules/

templates/

Arquivos de configuração, internacionalização, arquivos correspondentes aos 

módulos e estrutura básica do sistema (templates)



Diretório templates

• _footer.php

• _header.php

• _navigation.php

• layout.php

• layout_1col.php

• layout_2col.php

• layout_3col.php

• layout_basic.php

• layout_install.php

• layout_wide.php



Diretório templates

• _footer.php

• _header.php

• _navigation.php

• layout.php

• layout_1col.php

• layout_2col.php

• layout_3col.php

• layout_basic.php

• layout_install.php

• layout_wide.php

Ideal que fiquem dentro 

do seu tema 

customizado!
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Organização dos diretórios

config/

css/

images/

js/

uploads/

Seus objetos digitais!



Organização dos diretórios

plugins/

arDominionPlugin/

config/

css/

images/

js/

templates/

vendor/

arBaseArchPlugin/



Organização dos diretórios

plugins/

(...)

sfIsadPlugin/

sfIsaarPlugin/

sfIsdfPlugin/

sfIsdiahPlugin/

arElasticSearchPlugin/

(...)



Debug

Para diagnosticar erros de aplicação, é útil executar o 
modo de depuração.

http://www.example.com/qubit_dev.php

Fonte: https://www.accesstomemory.org/es/docs/2.0/admin-

manual/maintenance/debug/

O acesso por esta URL, permitirá a exibição de 
mensagens de erro PHP, bem como uma barra 
de ferramentas de depuração.

https://www.accesstomemory.org/es/docs/2.0/admin-manual/maintenance/debug/


Debug

E reiniciar o PHP-FPM: sudo service php5-fpm restart (ou ./refresh)

**Acesso restrito por IP**

http://www.example.com/index.php/informationobject/browse

http://www.example.com/qubit_dev.php/informationobject/browse

Para incluir um IP, basta acessar o arquivo: /etc/php5/fpm/pool.d/atom.conf



Debug – uma outra forma (1)

Editar o arquivo qubit_dev.php linha 07, acrescentando seu IP

$allowedIps = array(‘SEU.IP.AQUI’,'127.0.0.1', '::1');

Executar o script: ./refresh.sh



Debug – uma outra forma (2)

Editar o arquivo index.php linha 05

$configuration = ProjectConfiguration::getApplicationConfiguration('qubit',

'prod', false);

$configuration = ProjectConfiguration::getApplicationConfiguration('qubit',

'prod', true);

Executar o script: ./refresh.sh

Mudar para: 



Debug – uma outra forma (2)

Editar o arquivo index.php linha 05

$configuration = ProjectConfiguration::getApplicationConfiguration('qubit',

'prod', false);

$configuration = ProjectConfiguration::getApplicationConfiguration('qubit',

'prod', true);

Executar o script: ./refresh.sh

Não recomendado por 

segurança

Mudar para: 



Como o erro é exibido sem Debug



Como o erro é exibido com Debug



Mais sobre debug: 
http://pt.slideshare.net/skoop/debugging-with-symfony-presentation

Como o erro é exibido com Debug

http://pt.slideshare.net/skoop/debugging-with-symfony-presentation


Exercício 1: Debug

a) Sabotar o arquivo de configuração, inserindo 
uma informação de acesso inválida

b) Incluir um IP na faixa de permitidos:

Ao invés de alterar o arquivo de configuração, vamos 
incluir o IP em: qubit_dev.php

http://www.blogbasearch.coc.fiocruz.br/exercicios-
da-personalizacao

http://www.blogbasearch.coc.fiocruz.br/exercicios-da-personalizacao/#ex01


Mais exercícios:
2.  Mudar o banner:

http://www.blogbasearch.coc.fiocruz.br/exercicios-da-
personalizacao/#ex02

3. Incluir novo termo no arquivo de tradução:

4. Corrigir uma tradução que não está no messages.xml

5. Alguma outra sugestão?

http://www.blogbasearch.coc.fiocruz.br/exercicios-da-personalizacao/#ex02


Alguma dúvida ou 
consideração?



Obrigada(o)!

Seção de Desenvolvimento de Sistemas
sistemasti@fiocruz.br

Carolina Sacramento | Fábio Daudt | Igor Machado
Telefone de contato: 3865-2218

mailto:sistemasti@fiocruz.br

