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Cites 

Albert Einstein (1879-1955, físic) 

 

"¿Per què aquesta magnífica tecnologia científica, que estalvia treball i ens fa  

la vida més fàcil, ens aporta tan poca felicitat? La resposta és aquesta: 

simplement perquè encara no hem après a usar-la adequadament". 
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1 Hipòtesi 

 

Es pot fer una versió del portal del Centre (www.bellera.cat/portal) per a 

ordinadors de mà? 

 

2 Hipòtesi ampliada 

A mesura que s’ha anat fent aquest Treball de Recerca la hipòtesi s’ha ampliat, 

ja que han aparegut noves preguntes a fer-se: 

• Existeix una versió mòbil de la tecnologia PHP-Nuke que es fa servir en el 

portal del Centre? 

• Pot el (futur) portal mòbil funcionar per a telèfons mòbils capaços de 

navegar per Internet? És a dir, pot suportar navegació WAP? 

• Es pot detectar un dispositiu mòbil que entri al portal del Centre i enviar-lo 

automàticament a la versió mòbil (del portal)? 
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3 Introducció 

L’adquisició d’un ordinador de mà (PDA1) per a cada professor/a del Centre, 

dotat de connexió sense fils (wireless2) ha fet arribar la possibilitat de navegar 

per Internet amb aquests dispositius. 

Hom s’adona ràpidament de que la informació no es pot presentar de la 

mateixa forma que en un ordinador convencional. 

Els motius d’això són diversos: 

• Pantalles de dimensions més petites. 

• Processador de menys potència. 

• Menys velocitat d’accés. 

• Absència de teclat. 

• Punter (llapis) en lloc de ratolí. 

Fent una petita cerca a Internet trobarem versions de portals força coneguts, 

dissenyades especialment per a dispositius mòbils. 

En disposar de PDAs en el Centre ens vam preguntar si es podia fer una versió 

del portal del Centre (www.bellera.cat/portal) per a ordinadors de mà? 

En aquest Treball de Recerca mostrarem l’aplicació de diferents tecnologies en 

l’elaboració de planes web orientades a la mobilitat. 

  

                                            
1 PDA: De l’anglès Personal Digital Assistant, és una computadora de mà, creada 
originàriament com a agenda electrònica. Avui dia les possibilitats de treball han millorat molt. 
2 Wireless : és la comunicació sense fils. 



Treball de Recerca de Batxillerat ”El Portalet” 
Portal del Centre per a dispositius mòbils (www.bellera.cat/portal/mobile) 

Pàgina 9 de 66 

4 Portals mòbils 
 

4.1  Tecnologies (XHTML, WML, WAP, ...) 

 

XHTML:  acrònim angles de "eXtensible Hypertext Markup Language" 

(llenguatge extensible de marcat de hipertext), és el llenguatge pensat per 

substituir a HTML com estàndard per les pàgines web. XHTML és la versió 

XML de HTML. Té bàsicament les mateixes funcionalitats, però compleix els 

requisits de XML. El seu objectiu és avançar en el projecte del "World Wide 

Web" (www), on la informació i la forma de presentar-la estiguin clarament 

separades. En aquest sentit, XHTML serviria únicament per transmitir la 

informació que conté un document, deixant als fulls d’estil (com els fulls de 

tipus cascada (CCS3) i JavaScript4 el seu aspecte i disseny en diferents mitjans 

(ordinadors, PDAs, telèfons mòbils ...) 

 

 

WML:  "Wireless Markup Language"  és un llenguatge que el seu origen és el 

XML5 (eXtensible Markup Language). Aquest llenguatge s'utilitza per construir 

las pàgines que apareixen en les pantalles dels telèfons mòbils i els assistents 

personals digitals (PDA) dotats de tecnologia WAP. És una versió reduïda del 

llenguatge HTML que facilita la connexió a Internet de les PDA i que permet la 

visualització de pàgines web en dispositius sense fils que incloguin la 

tecnologia WAP. 

                                            
3 CCS: De l'acrònim en anglés Cascading Style Sheets, és un llenguatge formal usat per definir 
la presentació de un document estructurat escrit en HTML o XML (i per extensió en XHTML). 
 
4 JavaScript : Llenguatge de programació interpretat que executen els navegadors. 
 
5  XML: De L'acrònim en anglès "eXtensible Markup Language" (llenguatge extensible), és un 
llenguatge per a la simplificació i generalització dels llenguatges sense haver d’usar cap 
etiqueta concreta com pot ser en HTML. I adaptant a cada necessitat el llenguatge. 
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WAP: "Wireless Application Protocol " (protocol d’aplicacions sense fils) és 

un estàndard obert internacional per aplicacions que utilitzen les comunicacions 

sense fils (accés a Internet des d’una PDA). Es tracta de l’especificació d’un 

entorn d’aplicació i d’un conjunt de protocols de comunicacions per normalitzar 

el mètode en que els dispositius sense fils es poden utilitzar per a accedir a 

correu electrònic, etc. 

 

 

I-MODE és un conjunt de tecnologies i protocols dissenyats per poder navegar 

a través d’Internet per mini pàgines dissenyades específicament per a 

dispositius mòbils com telèfons o PDAs. Per mostrar les pàgines utilitza el  

llenguatge molt semblant a HTML normal però modificat per als telèfons  

mòbils. 
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4.2  Estudi de planes mòbils 

 
Continguts, accessibilitat, diferències entre la versió fixa i la mòbil. 
 
 

Portal Mòbil  Descripció  

www.google.com/pda - És un dels cercadors més utilitzats a 

Internet. 

- Aquesta versió de Google és molt 

semblant a la versió que utilitzen els 

ordinadors fixos, no hi han gaires 

diferències. 

- En quant a l'accessibilitat és bastant 

ràpid i no dóna problemes. 

www.lavanguardia.es/pda - És  la web d'un diari de Barcelona. 

- Aquesta versió és molt diferent de les 

que utilitzen els ordinadors fixos. En 

aquesta web no hi ha parts de publicitat, 

i només  hi ha les notícies més 

importants i qui les ha redactat. 

- En quant a l'accessibilitat a l'hora de 

carregar les fotografies des d‘una PDA 

triga bastant pel tamany d'algunes fotos. 

www.pcdemano.com/pda.php - Portal dedicat a ordinadors de mà 

- Aquesta versió en comparació a la fixa 

és molt diferent, encara que tot i així 

aquesta web, aporta els últims 

missatges que s'hagin pogut publicar en 

el Fòrum. El contingut, no obstant, 

només reflexa les últimes notícies que 

s'hagin publicat a la web. 

- L'accessibilitat és ràpida, ja que les 

planes no tenen moltes fotos. 
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http://.es.m.yahoo.com/ - Aquesta web tracta bastants temes 

diversos però la majoria, fan referència 

a serveis de comunicació entre 

persones  i un cercador semblant a 

Google. 

- Les diferències entre la plana web fixa i 

la mòbil, són evidents. No hi ha un fons 

de plana web que pugui absorbir molts 

recursos.  

- Al tenir menys contingut visual, i no 

haver-hi publicitat  la càrrega de la 

plana web és molt més ràpida. 

http://ca.wikipedia.7val.com -  És la versió per a dispositius mòbils de 

la coneguda enciclopèdia lliure, 

Viquipèdia. 

- És molt diferent de la plana fixa i quant 

als continguts, no inclou tots els que hi 

ha a  versió fixa. 

- En quant a l'accessibilitat és molt ràpida 

i eficient. No ha de  carregar gaires 

recursos i va molt fluït. 

 

 

Amb aquest estudi podem deduir que una plana web per a un dispositiu mòbil  

no ha de tenir tot el que té la plana fixa. Simplement ha de tenir el que sigui 

essencial, per poder-la fer més ràpida i accessible. Hem de tenir que en compte 

que el processador d‘una PDA o de qualsevol altre dispositiu mòbil no té la 

mateixa potència que el d’un PC normal, igual que tenim una absència de teclat 

i el ratolí es substituït per un punter. No obstant, aquets no son els únics factors 

que afecten, hem de tenir en compte que els dispositius mòbils no tenen el 

mateix ample de banda de  connexió com un ordinador fix.   
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4.3  Estat actual sobre la tecnologia WAP 

 

En els darrers anys, l’aparició  de dispositius mòbils (ordinadors de mà i 

funcions d’ordinador en molts telèfons mòbils) ha fet que moltes tasques que 

abans necessitaven d’un ordinador de sobretaula o d’un portàtil hagin passat a 

fer-se des d’una PDA o des del mateix telèfon mòbil.  Amb aquests aparells ha 

augmentat la mobilitat de les persones, ja que són força més barats i menys 

voluminosos i pesants que un ordinador portàtil. 

Per això, podem dir que aquestes tecnologies són cada cop més  emergents. 

És a dir, no paren de créixer. El seu desenvolupament tècnic està sent 

impressionant i a causa d’això apareixen nous llenguatges de programació i  

noves tecnologies sense cables com la tecnologia Wi-Fi6 i la tecnologia  

Bluetooth7. 

Per tant, cada vegada s'està pensant més en aquestes tecnologies  de mobilitat 

a l’hora de confeccionar una plana web. Es fan millores per poder aconseguir 

unes planes web per a dispositius mòbils cada vegada més complexes, amb 

animacions i coses que ara mateix costen de fer. 

Finalment, podríem dir que les tecnologies lligades a la mobilitat tindran en el 

futur immediat grans evolucions i una gran aplicació. 

                                            
6 Wi-fi : De l'acrònim anglès  "Wireless Fidelity" (Fidelitat sense fils) és un nom per a un conjunt 
de normalitzacions de compatibilitat per a comunicacions per a xarxes locals sense fils. 
 
7 Bluetooth : és el nom comú que defineix un estàndard global de comunicació sense fils que 
possibilita la transmissió de veu i de dades entre diferents dispositius a través de 
radiofreqüència segura. 
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4.3.1 Evolució sobre les tecnologies WAP 

Segons estudis, el món mòbil en el treball, sobre l’ús i tendències de les 

tecnologies i eines mòbils a les empreses més importants del Regne Unit, 

França, Alemanya, Italià, Espanya, Holanda i els països nòrdics, el 53% de les 

empreses espanyoles creuen que les tecnologies i eines mòbils augmenten la 

seva competitivitat. 

 

 

 

 

 

4.3.2 Les tecnologies i eines més utilitzades 

El portàtil és l'eina mòbil més utilitzada (el 100% de les empreses l’utilitza) i 

també és considerada l'eina més efectiva. A més, el 63% de les empreses 

utilitza PDA; el 30%, Blackberry; el 30%, SmartPhones i el 20%, Tablet PCs. 

Només el 3% dels alts directius utilitza telèfons 3G. Les tecnologies més 

utilitzades son 3G y Wi-Fi. 
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5 El portal del centre 
 

5.1  Sistema operatiu 

FreeBSD. És un sistema operatiu lliure per a ordinadors personals. Forma part de 

la família de sistemes operatius BSD (Berkeley Software Distribution), que nasqué 

a partir  de UNIX8. Per tant, es tracta d’un sistema operatiu multiusuari i multitasca. 

De fet, els sistemes BSD són sistemes UNIX, però per raons de propietat del nom 

UNIX no se’n poden dir oficialment així. 

Treballa fonamentalment en plataformes Intel i compatibles (AMD) i és molt utilitzat 

en aplicacions relacionades directament amb Internet. Per exemple, els servidors 

web de www.yahoo.com utilitzen aquest sistema operatiu. 

La darrera versió de FreeBSD és la 6.2 i s’espera la 7.0 per a finals de 2007. El 

servidor web que tenim al Centre fa servir la 6.1. La versió 6.1 va portar importants 

millores amb major suport per dispositius Bluetooth i controladors per a targes de 

so i de xarxa. 

 

Història sistemes Unix  Explicació  

 

 

Podem observar la evolució que va 

tenir Unix al llarg de la seva història i 

com va sorgir d'aquest tota la família 

BSD, on els universitaris de Berkeley 

van començar el desenvolupament. 

                                            
8 UNIX: és un sistema operatiu portable, multitasca i multiusuari. Diem que és portable perquè 
la seva dependència amb la plataforma és molt petita, és a dir es pot canviar fàcilment. I diem 
que es multitasca perquè permet que diversos processos siguin executats al mateix temps 
compartint un o més processadors. 
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5.2  Servidor web 

 

Apache 2.2 

 

El servidor HTTP Apache  és un software lliure (de codi obert) 

multiplaforma. Quan va començar el seu desenvolupament el 1995 es 

basava inicialment en el codi del servidor  NCSA HTTP9, però més tard va 

ser rescrit per complet.  

El seu nom es deu a que un dels seus desenvolupadors, Behelendorf, va 

escollir-lo perquè volia que tingués una connotació que fos enèrgica però no 

agressiva, i la tribu Apache va ser l‘última en rendir-se contra el govern 

EEUU. A més a més, Apache consistia sols en un conjunt de parches a 

aplicar al servidor de NCSA (National Center for Supercomputing 

Applications).  

Apache presenta entre d'altres característiques missatges d’error altament 

configurables, bases de dades de autentificació, però va ser criticat per la 

falta de la aparença gràfica que ajudés a la seva configuració. 

Apache té una àmplia acceptació a la xarxa (Internet): en el 2005, Apache 

és el servidor HTTP més utilitzat, sent el servidor HTTP del 48% dels llocs 

web en el món. 

 

 
 
 
 

                                            
9 HTTP, és un protocol de transferència de hipertext  es el protocol usat en cada transacció de 
la Web (WWW). És un protocol orientat a transaccions y segueix el esquema petició-resposta 
entre un client i un servidor (TCP/IP). Al client que efectua la petició (un navegador) se'l coneix 
com "user agent" (agent de l’usuari). A la informació transferida se li diu recurs i se la identifica 
mitjançant una URL. HTTP és un protocol sense estat, és a dir, que no guarda cap informació 
sobre connexions anteriors 
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5.2.1 Estructura de funcionament d’un servidor Apache 

 
 

 
http://www.visualbuilder.com/UserFiles/articles3066 1/jsp_tut_diagrams_typical_webserver.gif  

 

 

A la imatge veiem com un servidor Apache dóna servei a ordinadors de 

diferents plataformes. Es diu servidor perquè dóna servei als ordinadors clients. 

En els clients només cal que indiquem el nom del servidor (o la seva l’adreça 

IP) en un navegador web (Internet Explorer, Firefox) per obtenir-ne la pàgina 

principal. 

 

Aquesta estructura permet al Centre tenir un servei web de caràcter lliure, 

accessible des de dins del Centre i des de fora. 
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5.3  Llenguatge de planes dinàmiques en el servidor  web 

 

PHP És un llenguatge per programar Scripts10 del costat del servidor, aquest 

llenguatge s'uneix dins el codi HTML, És un llenguatge intèrpret (no compilat)   

multi-plataforma.   

 

HTML:  És del acrònim anglès de "HyperText Markup Language", que es 

tradueix al català com Llenguatge de Marques11 Hipertextuals. És un llenguatge 

de marcació dissenyat per estructurar textos i presentar-los en forma 

d’hipertext, que és el format estàndard de les pàgines web. S’ha popularitzat 

molt gràcies a Internet i als seus navegadors (Internet Explorer, Firefox, ...) 

PHP HTML 
http://www.geocities.com/megasoftec/images/php1.gif  http://www.hipertexto.info/images/servidor1.gif 

  

La diferència és que PHP s'executa en el servidor i transforma el codi PHP a 

HTML, en canvi, HTML s'executa directament a la màquina client. A més, quan 

PHP s’executa el que fa és generar HTML que és enviat al client. 

                                            
10 Scripts : Conjunt d'instruccions que ha d’executar un ordinador. 
 
11 Llenguatge de marcació : Un llenguatge de marcat o llenguatge de marques és una forma 
de codificar un document que, junt amb el text, incorpora etiquetes o marques que contenen 
informació addicional sobre la estructura del text o la seva presentació. 



Treball de Recerca de Batxillerat ”El Portalet” 
Portal del Centre per a dispositius mòbils (www.bellera.cat/portal/mobile) 

Pàgina 19 de 66 

5.4  Base de dades utilitzada 

MySQL  és un sistema de gestió de base de dades basat en la lògica, multifil12 i 

multiusuari. MySQL AB13 va desenvolupar MySQL com a software lliure. No 

obstant les empreses que vulguin aplicar aquest software en productes privats 

han de comprar una llicència que els permet l'ús. MySQL sorgeix quan 

l‘empresa MySQL AB vol millorar SQL14, el qual era considerat com un 

estàndard per a les bases de dades. Volien que MySQL fos estàndard com 

SQL però, a més, volien que sigues ràpid, fiable i fàcil d'utilitzar. 

Michael Widenius va ser el primer en realitzar el primer canvi.  Aquest va ser 

anomenat mSQL. Consistia en connectar les taules utilitzant rutines de baix 

nivell ISAM15, però aquest no era ràpid ni flexible. Llavors això va comportar 

crear una altra versió de SQL anomenada MySQL, és a dir, una aplicació que 

millorés els defectes de mSQL. 

 

 

A la imatge anterior apreciem el conjunt d'elements informàtics que composen 

el servidor del centre (llevat de Linux,  que en el nostre cas és FreeBSD). 

                                            
12 Multifil : És la característica que permet a una aplicació realitzar diferents tasques 
concurrentment . 
 
13  MySQL AB : Gran empresa sobre software lliure. 
 
14  SQL: És un llenguatge de programació en el qual se li indica al PC que és el que es vol 
obtenir o que es el que s’està buscant. 
 
15  ISAM: Son sigles de Indexed Sequential Access Method (Mètode de Accés Secuencial 
Indexat), es tracta d'un mètode per emmagatzemar informació a la que es pot accedir 
ràpidament. 
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5.5  Sistema de gestió de continguts 

PHP-Nuke és un sistema automatitzat de notícies i d’altres continguts basat en 

PHP i MySQL. Per la seva instal·lació es necessita un servidor web amb suport 

per a PHP (servidor HTTP Apache) així com una base de dades MySQL. 

El sistema és distribuït com a software lliure sota la llicència de GNU GPL. Fins 

a la versió 7.5 es podia descarregar gratuïtament des de la web oficial de PHP-

Nuke; la versió 7.5 és la primera que va requerir un pagament de 10 dòlars. 

L‘última versió, la 8.0, requereix un pagament de 12 dòlars per ser baixada des 

de PHP-Nuke. Això està permès segons la llicència GNU GPL (amb la condició 

de que el codi font també hi sigui) i el comprador té dret a distribuir el codi font 

gratuïtament. El requisit del  pagament és aplicable només a l‘última versió del 

programa. Quant surt una nova versió, l‘anterior s'allibera i es pot descarregar 

sense cap cost. 

 

PHP-Nuke és un dels membres més conegut 

de la família d’aplicacions anomenada 

CMS16, és a dir, és un sistema de gestió de 

continguts. 

Els gestors de continguts són sistemes per 

mantenir i actualitzar webs de manera fàcil. 

Els CMS més coneguts són programats amb 

llenguatges interpretats tals com PHP, Perl 

(un llenguatge semblant a PHP que permet 

arribar més a nivell de màquina), ASP 

(l’equivalent a PHP de Microsoft), ... 

Els objectius dels CMS són molt variats: 

intranets, blogs, portals de notícies, webs 

d'empreses... 

 

 
Exemple de contingut gestionat per  
PHP-Nuke en el portal 

                                            
16 CMS: De l’anglès, Content Management System. 
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6 Administració del portal 

 

6.1 Codi PHP. Com carregar-lo en el servidor  
 

Per carregar el codi PHP al servidor, podem fer-ho de dues formes: 

 

1. Si estem fora del centre, podem carregar el codi a través de Filezilla. És 

un programa d’accés SFTP (Secure File Transfert Protocol), que permet 

la transferència d'arxius entre la maquina client i el servidor web. 

 

Per la configuració del programa podeu entrar en aquesta adreça web: 

www.bellera.cat/sftp 

 

2. Si estem dins del centre, podem carregar el codi a través de canviar els 

documents de carpetes en Windows, Samba/CIFS. És un protocol que 

s'aplica per accedir a les carpetes compartides que pot tenir Windows. 

Les instruccions es poden trobar a www.bellera.cat/xarxa. 

 

 

6.2 Accés a la base de dades (aplicació phpMyAdmin)  
 

Per accedir a la base de dades hem d’utilitzar l’aplicació phpMyAdmin que  

facilita l'ús de MySQL. És una aplicació de codi lliure i escrita en llenguatge de 

programació PHP, i té la funció d'administrar bases de dades MySQL. 

 

L’entrada a l’aplicació és a https://www.bellera.cat/phpMyAdmin (fixem-nos que 

hem de posar https). L’aplicació disposa d’ajudes en línia i la seva plana oficial 

és www.phpmyadmin.net. 
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A la figura següent podem veure que la base de dades del nostre portal de 

proves, anomenada classes , té 104 taules.  

 

 

 

 

Dins de classes  podem administrar cadascuna de les taules. És bastant intuïtiu 

però convé tenir nocions de sintaxi MySQL, tal com es pot apreciar a la figura 

següent: 

 

 

 

 

En un portal PHP-Nuke o similar no és habitual haver d’emprar phpMyAdmin, ja 

que el propi portal s’encarrega del manteniment de la base de dades. 
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No obstant, hi pot haver casos (posta a punt, errors, ajustos massius de dades, 

etc) que requereixin un accés directa a la base de dades. Aquest és l’interès de 

tenir una aplicació com phpMyAdmin. 

 

6.3 Consola d’administració de PHP-Nuke 
 

Per fer l'administració del portal simplement hem de entrar a 

https://www.bellera.cat/classes/admin.php (fixem-nos que hem de posar https). 

Un cop dins, haurem de posar l'usuari i contrasenya. Després d'això ja estarem 

a l'administració de PHP-Nuke, tal com ens mostra la figura:  

 

 

 

 

 

Des d’aquí podem modificar els continguts del nostre portal. Podem posar i 

treure el que se’n diuen blocs (espais situats a l’esquerra i a la dreta del portal), 

activar i desactivar mòduls (que són serveis del portal i es situen a la seva part 

central), etc. És més, podem fins i tot crear blocs i mòduls. 

Naturalment també podem canviar els aspectes visuals del nostre portal, 

establir drets d’usuaris per a determinades parts del portal, validar 

intervencions dels usuaris, etc. 
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7 Portals mòbils integrables amb PHP-Nuke 

 

Després d’una gens fàcil cerca a Internet  s’han trobat tres eines orientades a 

poder tenir una versió de PHP-Nuke pera a dispositius mòbils: 

 

• Pcdemano, versió PDA 

• Wapnuke 

• Wap-2-Go 

 

7.1  www.pcdemano.com/pda.php  
 

Primerament volíem seguir aquest model per fer "el portalet". Però no ho vam 

poder aconseguir. 

 

Aquest model ens semblava prou bo i presentava els requisits que nosaltres 

necessitàvem però la plana web oficial www.pcdemano.com no estava molt al 

corrent de la versió PDA.  

 

Vam registrar-nos a la web oficial però al voler accedir a l'apartat del fòrum deia 

que el nostre usuari i clau no corresponien. 

 

Finalment, vam estar buscant qui eren el propietaris de les planes i els hi vam 

comunicar el nostre problema, que no podíem accedir al fòrum per preguntar 

com havien estructurat la seva plana PDA.  

 

Ens van comunicar que la plana ja estava en desús. Per tant, vam buscar una 

altra alternativa. 
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7.2  Wapnuke 
 

A aquest vam arribar a través del cercador www.google.com. Vam posar: 

["PHP-Nuke" WAP] 

ja que WAP és la tecnologia per a planes webs per a dispositius mòbils. 

 

Wapnuke es basa en anar transformant el codi d'una plana normal a XHTML, 

aplicant-li diferents fulls d’estils (arxius CCS). 

 

A més, aquesta versió provenia d'una versió (www.wapnuke.org) que va 

fracassar, i en el nou projecte només et donaven el programa a instal·lar, i no 

tenia ni fòrum ni tutorials d'ajuda. 

 

Per tant, al no estar gaire utilitzat i donar una qualitat de presentació gaire 

elevada vam seguir buscant, encara que podríem haver utilitzat aquesta. 

 

7.3  Wap-2-Go 
 

Aquest vam veure que tenia un suport bastant fort, a més estava instal·lat a 

diverses planes web d’una certa rellevància. I comptava amb un suport de 

fòrum per a possibles problemes que pogués generar Wap-2-Go. 

 

Té també una bona definició gràfica i molt clara. 

 

7.4  La nostra opció. 
 

La nostra opció va ser clarament, Wap-2-Go ja que a més de ser emprat a 

diverses planes web ens agradava el resultat que donava i la possibilitat d’un 

fòrum d'ajuda podia solventar els problemes que pogués generar. 
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8 Wap-2-Go 
 

8.1.1 En què consisteix 

Wap-2-Go és una eina utilitzada per la creació de portals web per a dispositius 

mòbils. 

  

8.1.2 Funció 

La funció de Wap-2-Go és transformar llenguatge HTML a WML o XHTML, per 

tal de que el dispositiu mòbil pugui entendre el que rep i, a la vegada, sigui més 

ràpida la seva càrrega. 

 

8.1.3 Problemes 

Wap-2-Go pot generar alguns problemes, ja que si fem traduccions de l'anglès 

al català pot presentar caràcters que no apareguin correctament. Amb una 

sèrie de modificacions al codi font hem pogut solucionar el problema, tal com 

veurem més endavant. 

 

8.1.4 Resultats 

Podem dir que Wap-2-Go és una bona eina per crear una plana per a  

dispositius mòbils, ja que el resultat té una definició gràfica molt bona i el portal 

resulta molt clar a l'hora de utilitzar-lo. 

 

8.1.5 Inconvenients  

L’inconvenient principal de Wap-2-Go és que tots els portals que l’utilitzen 

tenen un aspecte molt semblant.  Aquesta problemàtica és inherent a la majoria 

de CMS (gestors de continguts), ja que parteixen d’una sèrie de plantilles 

estàndard. A PHP-Nuke aquesta plantilla visual se n’hi diu tema  i hi ha 

empreses especialitzades a confeccionar-ne. En el nostre projecte hem 

modificat alguns aspectes (especialment per motius de traducció) dels 

elements gràfics de Wap-2-Go. 



Treball de Recerca de Batxillerat ”El Portalet” 
Portal del Centre per a dispositius mòbils (www.bellera.cat/portal/mobile) 

Pàgina 27 de 66 

9 Creació d'una còpia del portal del Centre  

 
Per a la configuració del portal per a la plana web vam utilitzar el programa 

PuTTY. Vam fer un portal-còpia de www.bellera.cat, per tal de no destorbar el 

portal del centre. 

 

A través de PuTTY i amb un superusuari (té privilegis de root17) ens connectem 

per SSH18 a www.bellera.cat i anem a la home 19 de l'usuari classes  guardem 

la carpeta classes  amb el nom proves_anteriors  i n'assegurem els drets. 

 
 

Accions a PuTTY  Explicació  

$ su**** 

Password: ******** 

www# 

Ens connectem amb l'usuari central, 

el que té privilegis de root. 

www# cd /usr/home/classes 
Anem a la carpeta principal de 

l'usuari classes . 

www# mv www proves_anteriors 

Guardem www  amb el nom de 

proves_anteriors  (el que s'havia fet 

anteriorment). 

www# chown -R classes proves_anteriors  
Assignem l’usuari classes  com a 

propietari de proves_anteriors . 

www# cp -R /usr/home/portal/www www 

Copiem tot el codi del portal 

www.bellera.cat a una carpeta 

www . 

www# chown -R classes www 
Assegurem el propietari classes  de 

www . 

www# cd www Entrem a la carpeta www . 

                                            
17 Root : És el nom que se li dóna a un compte d’usuari, el qual té privilegi sobre tots el mòduls 
del servidor (és el compte d'administrador). 
18 SSH: (Secure SHell) És el nom d'un protocol i del programa que l’interpreta. Serveix per 
accedir a màquines remotes a través de la xarxa, en mode encriptat (segur). 
19 Home : És el lloc dins d’un ordinador UNIX/Linux on l’usuari guarda els seus arxius. 
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www# vi config.php Editem config.php . 

<?php 

include("/usr/home/classes/config.php"); 

?> 

Canviem la ubicació del config.php  

a fora de www . Per  raons de 

seguretat hi ha dos config.php . Un 

dins la carpeta www , que és la que 

es veu a través del servidor web i 

l'altra directament dins la home  de 

l'usuari.  

El que està dins la home  de l'usuari 

és el config.php  real, el que conté 

l'usuari i contrasenya d'accés a la 

base de dades MySQL. 

www# cd .. Sortim de www . 

www# cp /usr/home/portal/config.php . 
Copiem config.php  (a fora de 

www ) del portal. 

www# chown classes config.php 
Assignem la propietat del 

config.php  a fora de www . 

www.bellera.cat/classes 

A qualsevol estació de treball 

podem veure que la còpia del codi 

del portal ja funciona. 

www# vi config.php  Editem config.php . 

$dbuname = "admin_classes"; 

$dbpass = "********"; 

$dbname = "classes"; 

$sitekey = "***************************"; 

Canviem a config.php  de la home  

de l'usuari classes  l'usuari, la 

contrasenya, la base de dades i la 

clau del portal (aquesta clau és un  

número de sèrie que identifica un 

portal PHP-Nuke). Amb això la 

còpia del portal deixa de funcionar 

perquè hem canviat l'accés a la 

base de dades MySQL. Ara 

carregarem la darrera còpia de les 

dades del portal dins la BD classes . 
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www# pwd 

/usr/home/classes 

Ens assegurem de que estem a la 

home de l'usuari classes . 

www# cp 

/usr/home/super/backup_mysql/portal.sql 

classes.sql 

Copiem a la home  de l'usuari 

classes  el darrer backup20 MySQL 

de la base de dades del portal, 

posant-li el nom classes.sql . 

www# vi classes.sql  Editem classes.sql . 

DROP DATABASE classes; 

CREATE DATABASE classes; 

USE classes; 

Afegim al principi del codi MySQL 

de classes.sql , la destrucció de la 

BD classes , la seva creació i el seu 

ús. 

www# /usr/local/bin/mysql -

uadmin_classes -p******** < classes.sql 

Carreguem classes.sql  dins 

MySQL. 

www# rm classes.sql 
Esborrem classes.sql .  

Ja no el necessitem més. 

www.bellera.cat/classes 

A qualsevol estació de treball 

podem veure que la còpia del  portal 

(codi i base de dades) ja funciona.  

 

                                            
20 Backup, última còpia de seguretat en funcionament. 
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9.1 Administració del portal-còpia 
 

Per administrar el nostre portal-còpia, l’administrador del nostre servidor web 

ens ha indicat que hem de fer servir https  i ens hem de validar prèviament per 

Apache a l’adreça https://www.bellera.cat/classes/admin.php: 

 

 

 

 

Admin ID  

Contrasenya  

Codi de Seguretat:  

Repeteix el Codi de Seguretat: 

 
 

PHP-Nuke demana el nom d'usuari i 

clau d'accés de l'administrador del 

portal-còpia. Encara és l'original, 

perquè no hem entrat mai aquí. Es 

tracta de canviar-lo. 

Editar Admins 
Esborrem tots els autors, llevat del que 

és God (Déu). 

Nom: God   

Usuari:  Obligatori 

E-Mail:  

Obligatori 

Modifiquem la informació del que és 

God. I Guardem ... 
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URL:  

Permisos: Super Usuari  

Contrasenya:  

Re-escriure 

Clau: ******** 
(Sols per 

canviar) 

 

Admin ID  

Contrasenya  

Codi de Seguretat:  

Repeteix el Codi de Seguretat: 

 
 

Ara haurem de tornar a entrar, amb el 

nou God. 

Preferències 
Hem d'anar a les preferències del 

portal-còpia. 

URL de 

la Web:  

 

Cal canviar la URL del portal-còpia. 

Guardar els canvis. 

Administració - Desconnecta 
Desconnexió de l'administració del 

portal-còpia. 
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10 Creació d'un portal Wap-2-Go dins del portal-còp ia 
 

Anem www.wap2go.co.uk i ens registrem. 

 

 

 

 

Una vegada fet el registre es rep un e-mail perquè confirmem que realment ens 

volíem registrar. Fet això ja es pot entrar amb el nom d'usuari i clau escollits i 

anem la secció Downloads . 

 

Dins Downloads , escollim la categoria Wap-2-Go Test Releases : 

 



Treball de Recerca de Batxillerat ”El Portalet” 
Portal del Centre per a dispositius mòbils (www.bellera.cat/portal/mobile) 

Pàgina 33 de 66 

 

 

I baixem la ultima versió: 

 

 

 

Haurem de descomprimir aquest arxiu emprant un programa com WinRar21 o 

similar. 

 

                                            
21 WinRar, www.softcatala.cat/prog71.htm 
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La instal·lació s'ha de fer copiant el contingut de la carpeta html  dins la carpeta 

del portal-còpia. Aquest és el mètode estàndard per afegir codi dins d'un portal 

PHP-Nuke. 

Convé, però, revisar el contingut de la carpeta html  abans de fer aquesta 

operació, per tal d'assegurar-nos que no sobrescrivim cap funcionalitat del 

portal-còpia (o almenys ser conscients de que ho fem). 

Revisant doncs el contingut de la carpeta html  trobem que la carpeta modules 

conté un mòdul Statistics  que ens sobreescriurà el mòdul del mateix nom del 

portal-còpia. Millor doncs reanomenar aquesta carpeta amb un altra nom, no 

existent, a PHP-Nuke. Per exemple, Statistics-Wap-2-Go . D'aquesta manera 

podrem provar el portal-còpia amb els dos mòduls i veure'n les diferències. 

 

10.1.1 Càrrega de Wap-2-Go en el portal-còpia 

Utilitzem el programa Filezilla i copiem tot el contingut a la carpeta dins www . 

(on es troba el portal-còpia). 
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10.1.2 Activació mòdul Wap-2-Go 

 
Administrem el portal-còpia, https://www.bellera.cat/classes/admin.php 

Un cop dins, veiem que PHP-Nuke ja detecta el mòdul Wap-2-Go: 

 

 

 
Entrem dins del mòdul, i ens mostra que s'ha de procedir a la creació de les 

seves taules dins la base de dades de PHP-Nuke. Apareix un error "Could not 

connect to project homepage, try again", el qual segons l'autor de Wap-2-Go no 

té importància  

(vegi's www.wap2go.co.uk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=115) 

 

 

 

Quan cliquem sobre Install  de Core Tables  es produeix un error perquè en el 

codi PHP no hi ha la sentència USE de la base de dades MySQL: 
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Cerquem l'error a la carpeta html  de Wap-2-Go, utilitzant un editor de PHP  per 

a plataforma Windows anomenat Crimson Editor22, el qual permet cercar codi 

dins de carpetes amb arxius PHP. 

 

Trobem que l'error es troba a modules\Wap-2-Go\admin\install\new.php. Editem 

doncs new.php  amb Crimson Editor. 

 

A la línia 99 del codi de new.php  trobem "DROP TABLE" que s’executa sense 

haver un “USE” prèviament. 

 

 

 

Afegim la següent línia per davant d'ella: $sql[] = "USE ".$dbname.";"; 

 

 

 

                                            
22 Crimson Editor, www.crimsoneditor.com 
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Guardem els canvis, pugem la modificació al servidor web i provem si funciona. 

Segueix sense funcionar. Però ara el problema és que es fa un USE sense res 

al darrere. Això significa que $dbname  no està definida (el seu contingut és 

nul). 

 

Anem a la línia 12 i sota d'ella afegim el següent codi: 

 

 

 

Aquesta línia fa que el codi de new.php  no tingui la variable $dbname   nul·la, 

ja que config.php  conté precisament la configuració del portal-còpia, essent 

una de les seves variables $dbname . 

 

Guardem de nou, pugem l'arxiu al servidor web. Ara sí que ha funcionat la 

creació de taules. Vegi's 

www.wap2go.co.uk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100&start=21 

 

En el següent pas (3/4) de la instal·lació se'ns informa de que hauríem de fer si 

no volguéssim Wap-2-Go a la carpeta mobile  del nostre portal-còpia,  

www.bellera.cat/classes/mobile. Com que no és el cas, continuem: 
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En el darrer pas (4/4) se'ns presenten tots els valors per defecte del portal 

Wap-2-Go que estem a punt de crear. Els acceptem i ja funciona el portal. 

Vegi’s www.bellera.cat/classes/mobile. 

 

 

 

 

En la imatge següent podem un dels apartats de Wap-2-Go desplegat: 
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11 Problemes trobats 
 

11.1 Caràcters accentuats 

 

Després d’instal·lar Wap-2-Go es van presentar problemes de definició de 

caràcters, és a dir, faltaven definir lletres del català. 

 

Llavors al codi del portal havíem de definir aquests caràcters. Els definíem a 

partir d'una taula que hi ha de caràcters on estan tots definits, de manera que 

qualsevol llenguatge ho pot interpretar. 

 

La taula s'anomena ISO-8859-123, aquesta la podem trobar cercant-la al 

Google. Té la característica de que qualsevol lletra del teclat, símbol, etc. està 

definit per un número. 

 

Per realitzar aquests canvis hem de fer-los en el codi PHP. 

 

Exemples:  

 

Caràcter en pantalla  HTML habitual  Norma ISO8859-1  

à &agrave; &#224; 

á &aacute; &#225; 

è &egrave; &#232; 

ù &ugrave; &#249; 

ì &igrave; &#236; 

í &iacute; &#237; 

ñ &ntilde; &#241; 

 

Aquesta modificació del codi es fa a mobile\includes\w2g_mainfile.php.  Editem 

doncs aquest arxiu, anant fins la seva línia 173, on posa: 

                                            
23 ISO-8859-1: És una norma que defineix la codificació de l'alfabet de les llengües llatines, 
http://www.w3.org/TR/html401/sgml/entities.html 
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$array_correction = array( 

I afegim darrera d’ella: 

// Changes to Wap-2-Go mobile/includes/w2g_mainfile.php 
// to support Catalan and Spanish characters 
 
// Conserve à á è é í ï ò ó ú ü ç ñ 
'&#224;' => '&#224;', 
'&#225;' => '&#225;', 
'&#232;' => '&#232;', 
'&#233;' => '&#233;', 
'&#237;' => '&#237;', 
'&#239;' => '&#239;', 
'&#242;' => '&#242;', 
'&#243;' => '&#243;', 
'&#250;' => '&#250;', 
'&#252;' => '&#252;', 
'&#231;' => '&#231;', 
'&#241;' => '&#241;', 
 
// Conserve À È É Í Ï Ò Ó Ú Ü Ç Ñ 
'&#192;' => '&#192;', 
'&#200;' => '&#200;', 
'&#201;' => '&#201;', 
'&#205;' => '&#205;', 
'&#207;' => '&#207;', 
'&#210;' => '&#210;', 
'&#211;' => '&#211;', 
'&#218;' => '&#218;', 
'&#220;' => '&#220;', 
'&#199;' => '&#199;', 
'&#209;' => '&#209;', 
 
// Recode à á è é í ï ò ó ú ü ç ñ 
'à' => '&#224;', 
'á' => '&#225;', 
'è' => '&#232;', 
'é' => '&#233;', 
'í' => '&#237;', 
'ï' => '&#239;', 
'ò' => '&#242;', 
'ó' => '&#243;', 
'ú' => '&#250;', 
'ü' => '&#252;', 
'ç' => '&#231;', 
'ñ' => '&#241;', 
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// Recode À È É Í Ï Ò Ó Ú Ü Ç Ñ 
'À' => '&#192;', 
'È' => '&#200;', 
'É' => '&#201;', 
'Í' => '&#205;', 
'Ï' => '&#207;', 
'Ò' => '&#210;', 
'Ó' => '&#211;', 
'Ú' => '&#218;', 
'Ü' => '&#220;', 
'Ç' => '&#199;', 
'Ñ' => '&#209;', 
 
// Don't touch anymore ... 
//'à' => 'a', 
//'á' => 'a', 
//'è' => 'e', 
//'é' => 'e', 
//'ì' => 'i', 
//'ò' => 'o', 
//'ù' => 'u', 
//'ú' => 'u', 
 
// Official code ... 
 

A partir d’aquí deixem el codi que hi ha a continuació invariable. Les línies 

comentades després de “Don’t touch anymore” corresponen a codi oficial 

comentat (desactivat), el qual treia (abans de desactivar-lo) alguns dels 

caràcters accentuats.  Solució comentada en el fòrum de Wap-2-Go, 

www.wap2go.co.uk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=122. 

 

La variable $array_correction  es fa servir en diferents llocs del portal Wap-2-

Go per tal de fer canvis en el codi XHTML o WML generat, emprant la funció 

strtr() de PHP. Exemple de strtr()  fent canvi a la variable $string , la qual 

contindrà el text tractat: 

 
strtr($string,$array_correction) 
 

Cal tenir present que la funció strtr()  només canvia un tros d'una cadena una 

vegada. Per exemple, si ja ha canviat '&#224;' per '&#224;' aquest nou 

contingut romandrà invariable siguin quines siguin les substitucions que 



Treball de Recerca de Batxillerat ”El Portalet” 
Portal del Centre per a dispositius mòbils (www.bellera.cat/portal/mobile) 

Pàgina 42 de 66 

estiguin programades a la resta de la definició de $array_correction . És per 

això que a la llista de canvis n’hi ha com el de l’exemple, la qual cosa pot 

semblar inútil però té la utilitat de conservar parts de la cadena que no vulguem 

alterar. 

 
 

11.2  Les imatges no s'enllacen bé 
 

Moltes notícies al portal tenen imatges que no estan correctament enllaçades. 

Això és degut a dues causes: 

 

• Els usuaris del portal han enllaçat imatges en mode relatiu, en lloc de 

referir-se (en mode absolut) a l’arrel del servidor web. 

 

• El codi generat no compleix en alguns casos la norma XHTML que és la que 

utilitza Wap-2-Go en els navegadors de dispositius fixos. Això també és 

degut, en la majoria de casos, a imatges enllaçades pels usuaris que si bé 

en HTML funcionen correctament no ho fan en XHTML. I si no ho fan en 

XHTML tampoc ho faran en WML, que és el que genera Wap-2-Go en cas 

de detectar un dispositiu mòbil. WML té un conjunt de marques reduït amb 

una sintaxi molt propera a XHTML, ja que ambdues normatives procedeixen 

d’incorporar XML dins HTML. 

 

Sabem doncs que els errors poden provenir d'un conflicte en les URL24 o per 

errors dels usuaris a l’hora d’enllaçar les imatges: 

 

 

 

                                            
24 URL, de l’anglès Uniform Resource Locator. Adreça a Internet. 
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Com que sabem que els errors passen al mòdul News , anem a la carpeta html 

que havíem descarregat anteriorment, seguim la següent ruta 

mobile\modules\News i obrim index.php . 

 

 

 

Podem veure en aquestes línies que es fa una correcció dels textos 

$data [“hometext”] i $data [“bodytext”], emprant la funció strtr()  amb una sèrie 

de cadenes de correcció definides amb la ja coneguda variable 

$array_correction . 

 

Com ja sabem, la variable $array_correction  està definida a l’arxiu  

mobile\includes\w2g_mainfile.php a partir de la línia 173. Per tant, afegim els 

següents canvis per davant dels que ja hem fet pel tema de l’accentuació: 

 

// Relative paths to images 

'src="../' => 'src="/', 

'src="0' => 'src="/portal/0', 

'src="images' => 'src="/portal/images', 

'href="../' => 'href="/', 

 

// Relative paths to images & src without " 

'src=../' => 'src="/', 

'src=0' => 'src="/portal/0', 

'src=images' => 'src="/portal/images', 

'href=../' => 'href="/', 
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// Without " 

'src=/' => 'src="/', 

'src=http' => 'src="http', 

'href=/' => 'href="/', 

'href=http' => 'href="http', 

'.gif"' => '.gif"', 

'.gif' => '.gif"', 

'.GIF"' => '.GIF"', 

'.GIF' => '.GIF"', 

'.jpg"' => '.jpg"', 

'.jpg' => '.jpg"', 

'.JPG"' => '.JPG"', 

'.JPG' => '.JPG"', 

'.jpeg"' => '.jpeg"', 

'.jpeg' => '.jpeg"', 

'.JPEG"' => '.JPEG"', 

'.JPEG' => '.JPEG"', 

'.png"' => '.png"', 

'.png' => '.png"', 

'.PNG"' => '.PNG"', 

'.PNG' => '.PNG"', 

'" target=' => '" target=', 

' target=' => '" target=', 

 

Després d'això els enllaços i les imatges ja funcionen. 

 

La conclusió és doncs que a PHP-Nuke no hi ha problemes amb les cometes 

perquè utilitza codi HTML, el qual és menys rigorós que el  XHTM o WML 

emprats per Wap-2-Go. 
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11.2.1 Col·locació del bloc de Wap-2-Go 

 

El portal Wap-2-Go pot veure’s com un bloc dins del portal PHP-Nuke. 

 

En activar el bloc de Wap-2-Go en l'administració del portal-còpia,  

https://www.bellera.cat/classes/admin.php, es detecta un problema amb el codi 

d’aquest bloc. 

 

Mirant l'arxiu que es troba a blocks\block-Wap-2-Go_Mobile_Portal.php i  

comparant-lo amb qualsevol bloc del portal-còpia (PHP-Nuke 7.8), per exemple 

amb block-Advertising.php , veiem que l'inici del codi és diferent. 

 

Llavors canviem el codi de les línies 13 a 16. 

 

Original  

 

 

 

Canvi  

 

 
 
Després d'això el guardem, el pugem al portal-còpia i funciona, però no es veu 

res dins del bloc.  

 

Això és degut a que llegeix malament la configuració, veiem doncs que a la 

línia 25 hi ha un error: 
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I hauria de ser: 

 

 

 

Guardem, pugem l'arxiu al servidor i ara ja podem veure el portal Wap-2-Go 

dins del bloc PHP-Nuke. 

 

Aquestes incidències estan explicades en el fòrum de Wap-2-Go. Vegi's 

www.wap2go.co.uk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=114 

S’han aprofitat els canvis per traduir la línia 33 de blocks\block-Wap-2-

Go_Mobile_Portal.php, que conté "Powered by". S’ha traduït per "Basat en". A 

l’apartat 15.2 parlarem més d’aquest bloc i en mostrarem el funcionament. 

 

11.2.2 El portal no genera les imatges del seu tema 

 

El portalet no genera aquestes imatges:  

 

 
 
Mirem l'arxiu mobile\footer.php dins la carpeta html  de descàrrega. Hi trobem la 

funció themefooter() .  
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Cerquem doncs "themefooter" dins tot el codi de Wap-2-Go. Apareix a l'arxiu 

theme.php de qualsevol dels temes (aspectes) del portal. 

Mirem, per exemple, mobile\themes\Wap-2-Go\theme.php. Cerquem la 

definició de la funció, la qual comença a la línia 52. 

Veiem que les imatges es tracten amb la funció doimage()   

."\n  <a href=\"http://jigsaw.w3.org/css-

validator/validator?uri=".$w2g_url."/themes/Wap-2-

Go/html/style.css\">".doimage("".$w2g_url."/themes/Wap-2-Go/html/icon-w3c-

css.gif", "Valid CSS", $iconwidth)."</a>" 

                                                  ."\n  ".doimage("".$w2g_url."/themes/Wap-2-

Go/html/icon-w3c-xhtml10.gif", "Valid HTML", $iconwidth)."" 

                                                  ."\n</div>\n"; } 

Cerquem doncs dins tot el codi on està definida la funció doimage() . Trobem 

que està definida a mobile\includes\includes.php 

En ella s'utilitza la funció gràfica getimagesize() , que servei per determinar el 

tamany de qualsevol arxiu d'imatge. 

La crida a aquesta funció es fa passant-li com a paràmetre la URL de la imatge 

a tractar ($url). El problema és que el nostre servidor web no admet (està 

configurat així per raons de seguretat) l'accés a arxius a través de URL. S'ha de 

posar l'adreça física de l'arxiu dins la màquina. 

Afegim doncs, per davant de la línia 113, la de getimagesize() , el següent codi: 

 

Guardem, pugem l'arxiu i funciona. 

Vegi's intervenció al fòrum de Wap-2-Go sobre el tema, 

www.wap2go.co.uk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=117. 
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11.2.3 XHTML o WML? 

 
 

Tal com ja hem comentat anteriorment, el portalet es pot executar en dos tipus 

de llenguatge: XHTML per quan s'executa des de un ordinador fix i WML per 

quan s'executi des d’un dispositiu mòbil. 

 

Per fer que llegeixi un o un altre, a l'index.php del portal PHP-Nuke hem d'afegir 

el següent codi (explicat al readme.txt del codi descarregat de Wap-2-Go) 

 

if(eregi("text/vnd.wap.wml",$_SERVER['HTTP_ACCEPT'])){ header('Location: 

./mobile/');} 

 

 

Aquest codi inspecciona la capçalera de la petició del client del servidor web 

$_SERVER['HTTP_ACCEPT'] i si està demanant un contingut mòbil WML 

reenvia el client a ./mobile emprant header() 25. L'ús de la funció eregi()  de PHP 

és per no diferenciar les majúscules de les minúscules. 

A la pràctica aquest codi és insuficient per detectar tots els dispositius mòbils, 

especialment els ordinadors de mà, que demanen contingut XHTML en lloc de 

WML. 

Busquem al Google i trobem una plana anomenada 

www.skiffie.com/code/php/php-device-detection en la qual hi ha un codi PHP 

basat en Drupal26. Aquest codi sí que ha funcionat a la perfecció a totes les 

proves que s'han fet. 

                                            
25 Header() : És una variable de servidor i la seva funció és enviar el codi a alguna destinació. 
26 Eregi() : És una plataforma i sistema de gestió de continguts, semblant a PHP-Nuke. 
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12 Redireccionament cap a dispositius mòbils 

Per a que el portalet distingeixi si el codi s'executa en un ordinador fix o en un 

dispositiu mòbil hem de descarregar dos arxius de www.skiffie.com. 

Descarreguem doncs els següents arxius: 

www.skiffie.com/files/accessibility.txt 

www.skiffie.com/files/browser.txt 

Seguidament canviem el nom a accessibility.txt  per accessibility.php  i 

browser.txt  per browser.inc . 

Obrim accessibility.php  amb el nostre editor de PHP, anem a la línia 2 i traiem 

tot el que hi ha darrera del punt i coma de final de línia PHP (és un error, 

procedent de l'explicació del codi, www.skiffie.com/code/php/php-device-

detection). 

 

 

Després de fer el canvis, guardem i pugem tota la carpeta skiffie  dins del 

portal-còpia  a la carpeta www . 

 

Baixem index.php  del portal-còpia i el modifiquem posant-hi les següents línies 

al principi: 

 

 

Guardem els canvis i pugem index.php  modificat al servidor web. 
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Comprovem amb un ordinador fix (Internet Explorer i Firefox) què es veu a 

www.bellera.cat/classes. El codi detecta que es tracta d'un ordinador fix i 

mostra el portal "normal". 

Comprovem amb una Palm T|X i amb els emuladors WAP què es veu anant a 

www.bellera.cat/classes. En tots els casos els clients mòbils són enviats 

automàticament a www.bellera.cat/classes/mobile. 

El codi que s’utilitza basa la detecció en analitzar quin navegador està fent 

servir el dispositiu. 
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13 Traducció de les barres i icones al català 

 

Hem de traduir les barres i les icones del portal Wap-2-Go a català, ja que les 

que venen per defecte estan en anglès. Per fer aquesta operació podem 

utilitzar qualsevol editor d’imatges. Fent les modificacions correctes les imatges 

queden així: 

 

Barres  Barres Traduïdes  

  

  

  

  

  

  

  

  

Icones  Icones Traduïdes  
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14 Emuladors WAP 

14.1  Què són? 

 

Els emuladors WAP consisteixen en una aplicació que simula la web en algun 

dispositiu mòbil, com poden ser telèfons mòbils. Aquesta aplicació es crea per 

tal de evitar pagar quan ens connectem des d’un telèfon mòbil i a l’hora poder 

fer proves en diferents models. Amb l’emulador podem fer com si ens 

connectéssim des d’un dispositiu mòbil. 

En aquests emuladors ens hem d'oblidar del teclat i fer anar el clic del ratolí 

com si fos un dit sobre del mòbil. 

 

14.2  Quins hem provat?   

Cercant emuladors WAP a Google hem trobat dos de molt interessants 

(gratuïts): 

14.2.1 Emulador on-line de dotMobi 

Trobem l'emulador online a http://mtld.mobi/emulator.php 

És una aplicació Java27 que permet triar (gratuïtament) dos models de telèfon 

mòbil del mercat: 

mtld.mobi/emulator.php?webaddress=www.bellera.cat/classes/mobile&emulator

=sonyK750 

mtld.mobi/emulator.php?webaddress=www.bellera.cat/classes/mobile&emulator

=nokiaN70 

 
 

                                            
27 Java : És un llenguatge de programació orientat a objectes, basat en C++. Té la característica 
de ser altament independent de la plataforma (màquina i sistema operatiu) utilitzada. 
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14.2.2 Programari WAP Proof per a Windows 

Trobem l'aplicació a www.wap-proof.com. 

Es pot descarregar una versió d'avaluació de 15 dies. 

Es pot adquirir i la llicència permet només una instal·lació, amb validació de la 

clau per Internet. Si es vol canviar de lloc s'ha de fer la desinstal·lació, amb 

alliberament de la clau per Internet. 

La versió Professional té algunes funcionalitats més (per exemple, emula més 

mòbils). Està disponible en anglès i en castellà. 

Per poder fer proves a fons, el Centre ha adquirit una llicència de la versió 

Professional. 

S'ha provat també el programari WinWap28, però si Wap-2-Go ha lliurat ja el 

contingut en el navegador de la màquina (en format XHTML) llavors l'emulador 

només sap veure XHTML i no funciona. I a l'inrevés, si s'esborra la memòria 

cau del navegador i es fa funcionar l'emulador, a partir de llavors el navegador 

creu que Wap-2-Go és WML i tampoc es pot veure el portal. S'ha provat amb 

els navegadors Internet Explorer 7 i Firefox 2. L'única solució seria obrir una 

sessió (a l'ordinador Windows) amb un usuari diferent o esborrar la memòria 

cau a cada canvi entre emulador i navegador. 

 

 

 

 

 

 
                                            
28 WinWap  es pot trobar a www.winwap.com/products_2_3_4.php 
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15 Proves del portal mòbil en diferents dispositius  

15.1  Mòdul Wap-2-Go de PHP-Nuke 

 

Mirem si el mòdul Wap-2-Go es veu al portal-còpia. Entrem doncs a 

www.bellera.cat/classes 

 

Un cop aquí anem a l'apartat (bloc) de Mòduls , ja que qualsevol mòdul 

instal·lat dins d’un portal PHP-Nuke queda afegit al bloc que té la relació de 

mòduls del portal. 

 

Efectivament el mòdul de Wap-2-Go existeix i és visible per a tothom, tal com 

mostra la figura: 
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Si cliquem al mòdul  veurem com s'obre al costat una petita explicació sobre 

què és Wap-2-Go. El mòdul també presenta el menú del portal mòbil: 

 

 

 

www.bellera.cat/classes/modules.php?name=Wap-2-Go 

 

Hi ha un altre mòdul, que no és visible per a tothom. Només el podem veure els 

administradors del portal. Per tant, per veure aquest apartat necessitem el 

compte d'administrador. 

 

Aquest mòdul, que no es pot veure, té el nom de Statistics-Wap-2-Go : 
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Aquest mòdul fa el mateix que el mòdul d’estadístiques estàndard de PHP-

Nuke però presenta la peculiaritat de detallar l’accés des de dispositius mòbils.  

Ens diu quins són els navegadors que més entren al portalet i els sistemes 

operatius que més s'utilitzen: 

 

Navegadors  

 

 

Sistemes Operatius  

 

 



Treball de Recerca de Batxillerat ”El Portalet” 
Portal del Centre per a dispositius mòbils (www.bellera.cat/portal/mobile) 

Pàgina 57 de 66 

 

Estadísitiques variades  

 

 

15.2  Demostració amb el bloc Wap-2-Go de PHP-Nuke 

 

Si anem a www.bellera.cat/classes podrem comprovar com Wap-2-Go funciona  

sense haver d’anar a www.bellera.cat/classes/mobile. 

 

 

 

La finalitat d’aquest bloc PHP-Nuke és doncs poder veure el nostre portal mòbil 

Wap-2-Go dins del nostre portal fix o estàndard.  
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15.3  IExplore (ordinador fix). Finestra a mida del  portal mòbil 

 

Com sabem, el portalet es pot obrir des de qualsevol dispositiu gràcies al codi 

PHP que vam afegir, capaç de distingir entre si estem accedint amb un  

dispositiu mòbil o un ordinador fix.  

 

Fem proves emprant el navegador que porta per defecte Windows, l’Internet 

Explorer. Veiem que el portal es visualitza correctament. 
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15.4  Firefox (ordinador fix). Finestra a mida del portal mòbil 

  

Un altre navegador que és molt comú i, a més, s'utilitza al centre és Firefox29. 

Fem la comprovació si es veu, i efectivament es veu correctament. 

 

 

 

                                            
29 Firefox, navegador de codi lliure. Es pot trobar a www.softcatala.cat/prog167.htm 
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15.5 Emuladors WAP 

 

Com ja sabem, els emuladors WAP són programes que simulen que entrem 

des d’un telèfon mòbil. Provem la web i efectivament també funciona. 

 

 

Model Nokia-660  Sony-k750  
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15.6 Telèfons mòbils amb tecnologia 3G 
 

Els telèfons mòbils amb tecnologia 3G, tenen la capacitat de poder connectar-

se a Internet. Provem si el nostre portal es veu correctament. Efectivament es 

veu sense problemes. 

 

Model Nokia E-65  
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15.7  Portal a Palm T|X 
 

S’ha provat el portal mòbil amb les PDA que tenen els professors, la Palm T|X i 

funciona correctament, tal com mostra la imatge: 
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15.8 Portal a PSP 
 
 
Aquí podem veure el nostre portal en un dispositiu molt curiós, la Sony 

PlayStation Portable. 
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16 Conclusions 
 
 

Durant el procés del treball de recerca he anat veient com les meves hipòtesis 

anaven confirmant-se. 

 

He pogut comprovar que sí que es podia fer una versió del portal del centre per 

a dispositius mòbils, integrada en el portal PHP-Nuke existent (en el centre) i 

capaç de diferenciar dispositius mòbils de fixos. Aquest procés de cerca d’una 

solució va ser el més decisiu, ja que calia trobar diferents possibles opcions i 

avaluar-les. La clau d’aquesta part del projecte va ser orientar la recerca cap a 

la unió de les tecnologies WAP i Nuke. 

 

A partir d’aquí vaig passar a l’experimentació del portal Wap-2-Go integrat dins 

del portal del centre. Per poder abordar aquesta part pràctica vaig haver de 

formar-me en el funcionament de pàgines web basades en el llenguatge PHP 

emprant bases de dades (en aquest cas, MySQL). També vaig haver de 

practicar l’administració del portal PHP-Nuke estàndard. 

 

Un cop assolides les destreses necessàries vaig haver de crear una còpia a 

part del portal del centre, la que hem anomenat portal-còpia en tot aquest 

document. D’aquesta forma no destorbava amb les proves el portal del centre. 

Seguidament vaig instal·lar Wap-2-Go dins d’aquest portal-còpia. A partir d’aquí 

la feina va consistir en provar el portal mòbil i anar polint els errors que 

apareixien (caràcters accentuats, enllaços d’imatges, etc.) 

 

Després d'acabar els ajustos en el portalet, vaig fer les proves necessàries per 

tal de veure si podia executar-se en telèfons mòbils capaços de connectar-se a 

Internet. Després d’alguns ajustos més i de documentar-me sobre dispositius 

mòbils vaig arribar a la conclusió de que el portal funciona força bé, emprant 

dos estàndards diferents, XHTML i WML, segons la naturalesa del dispositiu. 
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Finalment, l’última hipòtesi plantejada30 és certa però no del tot, perquè alguns 

dispositius mòbils no són detectats com a tals (el codi PHP que fem servir els 

veu com a fixos), amb el que no s’aconsegueix enviar-los a la versió mòbil. En 

aquests casos, l’usuari haurà d’anar directament a la ruta del portalet, és a dir, 

www.bellera.cat/classes/mobile en lloc de www.bellera.cat/classes. 

 

Per acabar, dir que aquest treball m'ha portat una experiència molt positiva i he 

après molt en quant al funcionament de PHP-Nuke, els nous estàndards 

d’Internet (XHTML, WML, ...) i el funcionament del Centre. Dir també que m'ha 

portat molts mals de cap quan no trobava algunes variables al codi PHP i per 

l'estrès que m'ha generat. Però crec que aquest treball ha decidit el meu futur, 

ja que no el tenia molt clar.  

                                            
30 Es pot detectar un dispositiu mòbil que entri al portal del Centre i enviar-lo automàticament a 
la versió mòbil (del portal)? 
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