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Introducció
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Plantejament del problema
 Pèrdua d'informació
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Plantejament del problema (II)
 Difícil modificació dels fitxers
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Objectius

 Poder navegar entre els fitxers de la web
 Permetre la creació, edició i eliminació de 

fitxers on-line
 Simplificar l'edició dels fitxers
 Adaptar l'editor web amb un software de 

versions
 Garantir que no es perd informació
 Permetre l'edició simultània de fitxers
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Disseny i implementació

 Tecnologies proposades
 Funcionalitats afegides
 Topologia del sistema
 Disseny detallat
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Tecnologies proposades (I)
 PGRFileManager

 Navegador de fitxers escrit en PHP, Javascript i Ajax.
 Codi lliure.
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Tecnologies proposades (II)
 CKEditor

 Editor WYSIWYG fet amb PHP i Ajax.
 Codi lliure
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Tecnologies proposades (III)
 Subversion

 Software de versions.
 Codi lliure.
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Funcionalitats afegides

 Adaptar el sofware de versions SVN
 Creació d'arxius nous: txt, php, html, js...
 Guardar borradors
 Guardat automàtic del document en edició
 Login de distints usuaris
 Detecció i solució de conflictes
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Funcionalitats afegides (I)

 Adaptar el sofware de versions SVN
– Utilització de les llibreries SVN-PHP5
– Modificació del navegador de fitxers
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Funcionalitats afegides (II)

 Creació d'arxius nous: txt, php, html, js...
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Funcionalitats afegides (III)
 Guardar borradors

– Creat directori /home/drafts per a guardar 
borradors
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Funcionalitats afegides (IV)
 Guardat automàtic del document en edició

– Comprova que estem editant l'última versió
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Funcionalitats afegides (V)

 Login de distints usuaris
– Afegit fitxer .htacces
– Encriptació MD5
– Creació automàtica dels directoris 

/home/draft al primer log-in



17

Funcionalitats afegides (VI)

 Detecció i solució de conflictes
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Topologia del sistema
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Disseny detallat
 Problemes

 Necessitat de crear conflictes per a que quan 
dos o més usuaris sobreescriuen un mateix 
fitxer ens adonem.

Solució: Crear còpies per a cada usuari 
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Disseny detallat (II)
 Problemes

 El conflicte Genera .mine, rVERSIO, 
rVERSIO-1
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Proves i validació
 Edició d'un mateix fitxer concurrentment 

amb 3 PC's i distints navegadors
 Quan un dels 3 guarda

– Detecció versió

– SVN intenta barrejar versions
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Proves i validació (II)
 Amb el webSVN comprovem que ha estat 

correctament modificat
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Conclusions

 S'ha desenvolupat un sistema amb les 
següents característiques:
És funcional i útil
Intuïtiu i senzill d'utilitzar
Té una utilitat pràctica en la actualitat 

 Aplicació de conceptes adquirits durant la 
carrera

 Utilització de tecnologies que s'utilitzen 



Demostració
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