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1. INTRODUCCIÓ 
 

La venta de continguts per dispositius mòbils és, avui en dia, un dels mercats amb més 

progressió. Tot aquest nou mercat precisa de sistemes de pagament eficients que permetin a 

les companyies vendre els seus productes als usuaris finals.  

El projecte es va desenvolupar de juny del 2007 a setembre del 2008 en un marc on les 

escasses opcions de cobrament per telèfon mòbil, xocaven amb les grans expectatives que 

aquest nou marcat presentava. En aquest context afloren varies alternatives de pagament, 

entre elles, la desenvolupada en aquest projecte. 

El projecte d’Integració d’un sistema de pagament per mòbil mitjançant un intermediari per 

una aplicació WAP va donar una alternativa real al problema que tenien moltes empreses 

perquè els usuaris abonin un import pels seus continguts o serveis. 

1.1. Dades actuals i situació del mercat de les comunicacions mòbils 

Els dispositius mòbils han passat de ser un luxe a l’abast de poca gent, a ser una necessitat a 

l’abast de tothom. Segons el CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions) En els últims 

15 anys, la penetració al mercat ha passat de ser gairebé nul·la (1 per cada 100 habitants) a 

haver-hi més d’un terminal mòbil per habitant. Actualment la penetració a Espanya és de 

gairebé 110 dispositius per cada 100.  

 

Figura 1 – Evolució del numero de línies mòbils 



2 

 

Aquesta evolució espera continuar creixent, sobretot pel que fa referència als terminals que 

disposen de tecnologia 3G. Avui dia, només el 10% disposen d’aquesta nova tecnologia, però 

les previsions són que en el 2010, augmenti fins el 50%. La millora de la rapidesa de les línies, 

esta provocant que cada vegada més, la gent utilitzi els seus dispositius mòbils per accedir a 

Internet. Els ingressos de les companyies per trànsit de dades cada vegada són més 

significatius.   

El software mòbil està evolucionant igualment ràpid. L’entrada d’aplicacions java ha accelerat 

el creixement de mercats com el dels jocs. En els últims quatre anys, l’agrupació de nova 

tecnologia en dispositius mòbils ha estat cada vegada més gran, convertint els telèfons 

tradicionals en dispositius audiovisuals avançats, processats en xarxes ràpides i d’alta 

capacitat. 

Tot aquest gran mercat emergent ha obert una àmplia gamma de possibilitats comercials, 

oportunitats de negoci i moltes empreses estan adaptant els seus productes a aquest nou 

mercat. Serveis financers, distribució i venda a minoristes, sanitat o policia podrien ser alguns 

dels exemples d’empreses o entitats que s’estan introduint en aquesta tecnologia mòbil. 

L’exemple més clar podrien ser les discogràfiques per a les quals la meitat dels seus ingressos 

ja provenen de la venta de contingut a través de mòbils. 

 

1.2. Sistemes de pagament per dispositius mòbils 

 

Tot aquest mercat potencial necessita d’un sistema fàcil i eficaç per poder abonar als usuaris 

els productes adquirits. 

Fa dècades que s’augura que els sistemes de pagament per telèfons mòbils són el futur. Un 

futur que per ara, encara no ha acabat de funcionar en el nostre país. Països com USA, Regne 

Unit i Canada, han acceptat millor aquests sistemes però tot i així, no es pot comparar amb el 

volum de vendes que tenen els sistemes de pagament per Internet. A Espanya, els sistemes de 

pagament per mòbils, a part de tenir les barreres comuns, presenten una altra dificultat; al 

nostre país existeix encara la cultura de pagar en efectiu. A Espanya existeixen més de 50 

milions de targetes de crèdit i és la segona potencia mundial en número de caixers automàtics 

per habitant.   

A finals de l’any 2006, els únics sistemes existents per a què una empresa pogués cobrar a un 

usuari mòbil era mitjançant els SMS, a través de pàgines WAP  a dins dels portals de les 

companyies mòbils (Movistar e-moción, Vodafone live....) o sistemes com Mobipay, Paybox o 

CaixaMóvil. Totes les opcions presenten problemes.  

Amb els SMS estàs condicionat a la complexitat i la limitació amb les tarifes, que provoca que 

es necessitin enviar fins a tres sms, per comprar una melodia o una imatge. A més, la forma de 
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promocionar la venta del producte és difícil. Aquest sistema ha estat utilitzat sobretot per 

contingut musical i visual, per concursos televisius i com a forma de pagament per portals 

WEB.  

Les pàgines WAP dins dels portals de les companyies estan condicionades a acords previs. Un 

proveïdor de contingut, no pot vendre el seu producte si abans no ha firmat un acord de 

col·laboració. Molt poques empreses tenen acords i, per tant, es tracta d’un mercat molt 

tancat.  

El sistema Mobipay és un sistema creat l’any 2002 per bancs, operadores de mòbils i sistemes 

de pagament, que permet pagar imports petits a través dels terminals mòbils. Amb Mobipay 

es pot associar al telèfon mòbil A un número de targeta de crèdit on es carreguen els imports 

pagats. Aquest sistema, tot i ser ràpid, eficaç i còmode, té l’inconvenient que per fer front a 

pagaments petits s’ha d’assumir el cost del sms. 

Així doncs, s’han de buscar noves formes de pagament que siguin fàcils pels usuaris i a la 

vegada independents de les companyies. 

 

1.3. Objectius del projecte 

 

En aquest sentit, ha sorgit un nou sistema que permet a qualsevol empresa crear una 

passarel·la de pagament des del seu portal fins a les companyies mòbils. Aquesta passarel·la 

necessita d’un intermediari que faci de pont entre el portal WAP i el portal que la companyia 

mòbil té per fer els pagaments. Aquest sistema permet vendre productes des de qualsevol 

portal WAP, sense que aquest pugui ser discriminat per cap operadora. 

El que es pretén amb el projecte d’Integració d’un sistema de pagament per mòbil mitjançant 

un intermediari per una aplicació WAP és fer la integració d’un portal WAP ja existent a aquest 

nou sistema i fer-ho de tal manera que aquesta integració pugui ser aplicada per altres portals. 

El portal escollit on implementar aquest projecta ha estat la xarxa social ContactaME ja 

desenvolupada per la Universitat Politècnica de Catalunya i amb una necessitat real de cobrar 

pels serveis que oferia. 

 

1.4. Estructura del projecte 

 

El document es dividirà en nou capítols. Primer es farà una explicació de les tecnologies 

utilitzades y dels llenguatges de programació utilitzats. En un segon capítol s’analitzaran els 

diferents APIS de pagament que existeixen a l’actualitat i s’explicarà el motiu d’utilitzar el que 

hem escollit. En el tercer, s’aprofundirà en el mòdul d’integració creat, explicant amb més 

detall, cada un dels passos necessaris en un pagament. En el quart i el cinquè, s’adjuntaran els 
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manuals d’usuaris i d’administradors respectivament. En el d’Usuari s’explicaran els passos a 

seguir per tal de poder fer els pagaments a través del nostre sistema y en el d’Administradors 

s’explicaran els que s’han de seguir per tal d’instal·lar el sistema en una pàgina WAP qualsevol. 

En el sisè capítol es valoraran els resultats obtinguts. En el setè i últim es farà una conclusió i es 

donarà una visió futura de com evolucionaran els sistemes de pagament.  
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2. TECNOLOGIES UTILITZADES 
 

Per poder implementar el nostre projecte, haurem d’utilitzar diferents tecnologies presents en 

el món web, que ens permetin accedir als portals de pagament de les diverses companyies 

mòbils. 

A la figura1 es veu l’esquema general utilitzat pel nostre sistema. 

 

Figura 2 – Esquema general de comunicació 

 

- Pas 1 i pas 2: Quan un usuari vol visitar un WAP site, sigui de pagament o gratuït,  

haurà d’accedir a Internet a través d’una xarxa inal·làmbrica propietat de les 

companyies mòbils, que el conduirà fins a un proxy WAP, en general també propietat 

de la companyia mòbil. Aquest proxy fa de pont entre una xarxa inal·làmbrica com GPS 

o UMTS i una xarxa convencional d’Internet. S’encarrega de redirigir la petició fins al 

servidor on està allotjada la pàgina sol·licitada utilitzant les comunicacions habituals 

d’Internet. Tot i que la majoria de companyies mòbils tenen servidors WAP propis, no 
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és obligatori utilitzar-los ja que es poden canviar per servidors independents, que fins i 

tot poden ser millors. 

 

- Pas 3. Una vegada l’usuari ha arribat al nostre servidor de contingut, aquest ha de 

retornar-li el contingut sol·licitat. En el nostre cas, totes les pàgines estan programades 

en un llenguatge dinàmic, el PHP, que ens permet mostrar en un mateix codi diferents 

continguts en funció de variables com l’usuari o el temps. Depenent del cas, el PHP 

haurà d’accedir als portals de pagament de les diferents companyies mòbils si s’ha de 

fer una transacció i/o a la base de dades MySQL si es necessita consultar dades. 

 

- Pas 4. En el moment en el que s’hagi de fer algun pagament, el codi PHP redirigirà el 

client al servidor de pagament de la seva companyia. Un cop acceptat, serà retornat 

cap a nosaltres un altre cop. 

 

- Pas 5. Si és necessari fer alguna consulta a la Base de Dades, el mateix codi PHP, 

accedirà al servidor MySQL i n’extraurà la informació necessària. 

 

- Pas 6 i pas 7. Un cop finalitzada l’execució del codi PHP, aquest contestarà a l’usuari 

amb el contingut demanat. Crearà un arxiu en format XHTML i l’enviarà de retorn. 

XHTML és un llenguatge vàlid per a la majoria dels terminals mòbils. 

 

- Pas 8 i pas 9. Quan ja estigui creada la resposta. Enviarem aquest nou arxiu XHTML al 

terminal de l’usuari. Al igual que s’ha fet en el pas 1 i en el pas 2, el servidor 

d’informació farà arribar l’arxiu, primer a través de la xarxa convencional d’Internet 

fins a un proxy WAP, i després a través de la xarxa inal·làmbrica. 

 

En els següents apartats, s’explicaran una per una i amb més profunditat les diferents 

tecnologies utilitzades pel nostre sistema abans esmentades.  
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2.1. WAP 

En aquest apartat explicarem amb profunditat el sistema que fem servir en el pas 1, 2, 8 i 9 de 

l’esquema general. El sistema que utilitzarem d’enllaç entre el nostre dispositiu mòbil i el 

nostre servidor d’informació serà mitjançant el protocol WAP.  

 

2.1.1. Breu Història: 

WAP va sorgir de la necessitat de crear un estàndard obert que permetés oferir aplicacions 

mòbils avançades.  

La història de WAP (Wireless Application Protocol) s’inicia l’any 1997 quan Ericsson, Nokia, 

Motorola i Uniwired Planet formen el WAP Fòrum amb la intenció de desenvolupar noves 

aplicacions d’àmplia acceptació per a l’industria de les telecomunicacions inal·làmbriques. 

A l’actualitat, el WAP Fòrum compta amb més d’un centenar de membres dels diferents 

sectors de la indústria de les comunicacions, com fabricants, operadors, carries, proveïdors de 

servei, fabricants de software, proveïdors de contingut i companyies de desenvolupament de 

serveis per  a aplicacions de dispositius mòbils. 

 

2.1.2. Característiques i Aplicacions: 

WAP està pensat per a determinats dispositius inal·làmbrics molt més limitats que els 

ordinadors. Per tant, és molt important que aquest sistema tingui en compte les limitacions 

dels terminals mòbils. Les principals característiques del WAP són les següents. 

• WAP és un estàndard global que no està controlat per cap companyia, la qual cosa 

garanteix una universalitat.  

• No només està integrat en la xarxa de telèfon mòbil sinó que és vàlid per a qualsevol 

dispositiu que disposi de connexió inal·làmbrica. 

• És un sistema a l’abast de totes les empreses que tinguin un servidor amb connexió a 

Internet. Amb poques modificacions respecte a la pàgina WEB, es pot aconseguir una 

pàgina WAP. 

• Té en compte la limitació de la xarxa mòbil, el temps d’espera, el limitat ample de 

banda y las limitacions dels terminals. 
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• El seu objectiu és facilitar la manera d’utilitzar els recursos d’Internet i la seva 

tecnologia (XML, IP,...), optimitzant altres estàndards (HTTP) per adaptar-los a les 

limitacions de les transmissions i dels dispositius. 

Amb WAP podem navegar per Internet, realitzar transaccions bancàries, comprar o reservar 

entrades d’espectacles, etc. Amb ell, s’han creat moltes noves aplicacions, fàcils d’utilitzar i 

que ofereixen la seguretat necessària per poder ser utilitzats en operacions de comerç 

electrònic i transaccions bancàries. A més a més, gràcies a la semblança amb la tecnologia 

WEB, l’estàndard WAP es pot adaptar a la majoria dels recursos d’Internet mitjançant una 

senzilla conversió entre un protocol i un altre. En definitiva, si abans necessitàvem un 

ordinador connectat a Internet per poder realitzar qualsevol activitat , ara podem fer-la amb 

un simple telèfon mòbil. 

 

2.1.3. Funcionament i arquitectura WAP 

El protocol inclou especificacions per a les capes de la torre OSI de sessió i de transport, així 

com funcionalitats de seguretat. WAP és escalable i per tant, permet a les aplicacions disposar 

de les capacitats de pantalla i de recursos de xarxa segons les seves necessitats. 

A dins de l’esquema de l’arquitectura WAP, al terminal inal·làmbric, existeix un “Micro 

navegador” responsable de la coordinació amb la passarel·la, a la qual li realitza peticions 

d’informació que són adequadament tractades i redirigides al servidor adequat. Una vegada 

processada la petició d’informació all servidor, aquesta s’envia a la passarel·la que, novament 

la processa per enviar-la adequadament al terminal mòbil. 

A l’arquitectura WAP, intervenen tres sistemes principals: WAP mòbil, WAP Gateway i un 

servidor convencional HTTP. 

En el funcionament del sistema, primer l’usuari sol·licita la pàgina WAP que vol veure. El 

dispositiu WAP es connecta a l’operador de telefonia mòbil mitjançant les diferents portadores 

disponibles, per exemple SMS. Després, el Micro navegador del mòbil envia la petició al 

Getaway WAP (software capaç de connectar-se a la xarxa de telefonia mòbil i a Internet) el 

qual estarà connectat a un SMSC amb la direcció URL de la pàgina sol·licitada i informació 

sobre l’abonat. Una vegada rebuda la petició, la traduirà en una petició convencional HTML 

amb la corresponent direcció URL i l’enviarà al servidor Web. El servidor s’encarregarà de 

retornar l’ objecte, que pot ser tant un fitxer estàtic, com en el cas de un programa WML, o un 

fitxer dinàmic amb CGI. En  qualsevol cas, aquest servidor afegirà una capçalera HTTP al fitxer 

WIM o al CGI, perquè pugui ser enviat correctament a través d’Internet. Un cop el WAP 

Getaway recull el fitxer, verifica la capçalera, codifica el WML i envia la resposta al dispositiu 

mòbil. La majoria de WAP Gateway permeten accedir a informació HTTP convencional 
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realitzant una traducció automàtica de la pàgina WEB en HTML a WML, permetent d’aquesta 

forma accedir a tota la informació de la xarxa. Per finalitzar, el Micro navegador examina la 

informació rebuda i si el codi és correcte el mostra per pantalla. 

 

 

Figura 3 – Esquema de comunicació protocol WAP 

 

A l’arquitectura de protocols WAP intervenen diferents protocols:  

• El Wireless Aplication Environment (WAE) que té l’objectiu de proporcionar un entorn 

interoperable. 

• El Wireless Session Protocol (WSP)  que és el responsable de definir els models que el 

client i el servidor utilitzaràn per intercanviar-se informació.  

• El Wireless Transaction Protocol (WTP) que conforma una capa orientada a transacció, 

opera eficientment sobre xarxes segures i no segures.  

• El Wireless Transport Layer Security (WTLS) que s’encarrega de gestionar diferents 

característiques a nivell de transport: 

o Integritat de dades: Assegura que les dades enviades entre un terminal i un 

servidor no puguin ser modificades per tercers. 

o Privacitat: S’encarrega de que les dades enviades no siguin recuperades per 

tercers que estiguin interceptant flux de dades. 

o Autentificació: Té la capacitat d’establir la autenticitat del terminal i del 

servidor. 

o servei de protecció:  Detecta i refusa les dades que són reenviades o no 

verificades satisfactòriament.  
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El Transport Layer (WDP) que opera sobre el servei de transport de dades suportades per 

diferents varietats de xarxes, permetent que les aplicacions siguin independents de la xarxa 

inal·làmbrica. 

 

 

Figura 4 – Arquitectura de protocols WAP 

 

2.1.4. Avantatges i desavantatges 

WAP ofereix una gran quantitat d’avantatges que el fan ser un sistema de referència en el món 

de les comunicacions. 

Les especificacions WAP experimenten una continua evolució, es crea un nou món de 

possibilitats pels dispositius inal·làmbrics (no només mòbils) i soluciona un dels principals 

problemes de l’Internet clàssic: Com un sistema que dóna cobertura la majoria de parts del 

món, té la limitació que necessita que l’usuari creï una instal·lació (ordinador, módem, etc) per 

poder accedir-hi. WAP trenca aquesta barrera i dóna accés des de qualsevol part del món, a 

una gran part del contingut de la xarxa només portant a sobre un terminal mòbil compatible 

amb aquesta tecnologia. 

El principal motiu que fa que WAP desperti tant interès és que és capaç d’adaptar-se a 

qualsevol dispositiu i aplicar-lo sobre qualsevol tecnologia actual i futura. És: 
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• Independent sobre els estàndards de creació de xarxes de telefonia 

• Completament obert i escalable 

• Independent del sistema de transport (GSM, IS-136, DECT, TDMA, etc) 

• Independent del terminal (Telèfon mòbil, PDA, etc) 

• Adaptable a les noves tecnologies 

Pels Operadors de telecomunicacions, la tecnologia WAP promet disminuir el caos existent en 

matèria de serveis wireless i incrementar la quantitat de clients obrint la porta a un il·limitat 

món de serveis de valor afegit. Banca electrònica, comerç a distancia, etc. Al ser un estàndard 

universal, assegura el funcionament de les aplicacions i obra les portes als proveïdors a un 

mercat potencial molt ampli. Gràcies a la seva flexibilitat, aquestes noves aplicacions poden ser 

posades en funcionament de manera ràpida i senzilla, sense modificar la infraestructura 

existent ni les tecnologies de comunicació. 

De cara a l’usuari final, WAP aporta un accés fàcil i segur a la informació i als serveis més 

rellevants d’Internet des d’un simple telèfon mòbil. Per a professionals, aquesta tecnologia 

també pot obrir la porta a software que permeti treballar en qualsevol moment i en qualsevol 

lloc. També esdevé molt important a nivell de marketing, s’obre un nou ventall de possibilitats 

per totes aquelles empreses que vulguin comunicar el seu producte  per aquest canal. 

 

2.2. Llenguatges de marcatge 

HTML (HiperText Markup Language) o la seva versió XHTML (Extensible HiperText Markup 

Language) serà el llenguatge de programació que farem servir en les nostres pàgines WAP. 

Aquest serà el llenguatge enviat i que haurà d’ interpretar el nostre terminal mòbil. 

HTML i XHTML són llenguatges estàndards per a tots els navegadors de pàgines WEB y WAP, és 

universal i interpretat per a tots els navegadors, i és el predominant en la construcció 

d’aquestes. 

 

2.2.1. Breu història 

HTML va ser creat pel físic Tim Berners-Lee, treballador del CERN (Organització Europea per la 

investigació nuclear). Aquest va proposar un nou sistema de “hipertext” per utilitzar-lo amb la 

finalitat  de compartir documents. Fins a aquell moment, en l’ àmbit de la informàtica, l’ 

“hipertext” permetia que els usuaris accedissin a la informació dels documents electrònics que 

estaven visualitzant fent la funció d’enllaç. 
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Un cop creat el projecte, el va presentar juntament amb l’ ingenier de sistemes Robert Cailliau, 

a una convocatòria organitzada per crear un sistema de “hipertext” per internet. El projecte 

estava sota el nom de World Wide Web (W3). El primer document formal de la descripció del 

HTML es va publicar l’ any 1991 i es la mare del que s’utilitza a l’ actualitat. 

El 1993, el IETF va proposar oficialment convertir el HTML en un estàndard oficial. Tot i que es 

van fer molt avanços (es van definir etiquetes per imatges, taules i formularis) cap de les dues 

propostes, anomenades HTML i HTML+ van aconseguir-ho. Més endavant, l’ any 1995, el IETF 

organitza un grup de treball de HTML i aconsegueix publicar de forma oficial el HTML 2.0, que 

tot i el nom, era el primer estàndard oficial. 

A partir del 1996, neix el W3C y el seu primer estàndard publicat va ser el HTML 3.2 que 

incorporava les últimes novetats de les pàgines web, com els applets de Java. 

El primer gran salt del HTML es troba en la versió HTML 4.0, publicada al desembre de 1997 i 

revisada l’abril de 1998. Entre les seves novetats més destacades es troben els fulls d’estil CSS, 

la possibilitat d’afegir petits programes o scrpits a les pàgines web, millora l’accessibilitat de les 

pàgines, incorpora taules més complexes i millora els formularis. 

L’ última especificació oficial de HTML es va publicar al desembre de 1999 amb el nom de 

HTML 4.01 i va ser una actualització de la versió 4.0 i per tant no tenia grans novetats. 

Després de publicar la versió 4.01 de HTML, el W3C va deixar de mostrar interès en l’ HTML i es 

va centrar en el desenvolupament de l’ estàndard XHTML. Per culpa d’aquesta falta d’interès, 

Apple, Mozilla i Opera van decidir crear una nova organització anomenada WHATWG, que es 

va centrar en la publicació de l’ HTML 5. El 2007, W3C va decidir tornar a desenvolupar el 

HTML motivat per la pressió que formaven les empreses part del grup WHATWG. 

HTML 5 incorpora dues varietats de sintaxi per HTML. Una “clàssica” (text/html) que és la 

varietat coneguda com HTML 5 i una variant XHTML coneguda com XHTML 5 que ha de ser 

servida com XML (application/xhtml+xml). Aquesta és la primera vegada que HTML i XHTML es 

desenvolupen per separat. 

HTML 5 estableix una serie de nous elements i atributs que s’adapten a l’ ús actual dels llocs 

webs moderns com elements d’àudio i vídeo. També elimina elements purament de 

presentació que ja que aquest són controlats pel CSS. També hi ha una renovada importància 

del scripting DOM que és un model estàndard que permet accedir i modificar el contingut, 

estructura i estil dels documents HTML i XML. 
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Figura 5 – Evolució dels llenguatges de marcatge
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De forma paral·lela a la seva activitat amb HTML, el W3C va continuar amb l’estandardització 

de XHTML i al gener del 2000 va sortir la primera versió. XHTML és una adaptació del HTML 

4.01 al llenguatge XML i per tant conserva la majoria de les característiques del HTML però 

afegeix alguns elements propis i restrictius del XML. Actualment està disponible la versió 

XHTML 1.1 però en un futur, apareixerà la versió XHTML 2.0 que suposarà un gran canvi 

respecte la versió actual.  

 

2.2.2. Característiques 

Els arxius HTML, que tenen una extensió .htm o .html, s’utilitzen per descriure l’estructura i el 

contingut de les pàgines web en forma de text. HTML també pot descriure, fins a un cert punt, 

l’apirènia d’una pàgina WEB i pot afegir al document scripts, com per exemple el Javascript. 

Per especificar-li al navegador quin tipus d’arxiu estem enviant i per tant, amb quin estàndard 

està adaptat el nostre codi, necessitem fer una declaració al començament de cada pàgina:  

<?xml version="1.0"? >  

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

Figura 6 – Capçalera pàgines XHTML 

HTML i XHTML estan creats per varis components, entre ells, elements, atributs, tipus de data i 

la declaració del tipus de document.  

Elements: 

HTML està composat per un conjunt d’elements que són la base de la seva estructura. Els 

elements estan dissenyats per a proporcionar eines i proporcionar informació especial que és 

utilitzada per computar la representació final. Això significa que on hi ha un tag passarà alguna 

cosa en la representació del document, que pot ser visual o no.  Els elements estan composats 

per dos tags: el tag d’obertura i el tag de tancament.  

El tag d’obertura esta composat pel nom i tancat pels símbols “<” i “>”. Per altre banda, el del 

tancament és igual que el d’obertura però amb la barra “/” abans del nom. Entre mig de la 

obertura i el tancament s’ hi troba el contingut tot i que no tots els elements n’accepten 

(elements buits). N’hi ha 93 diferents, cada un amb característiques diferents. Cada tag pot 

tenir atributs i accions que han de ser declarats a dins del tag d’obertura, separats del nom i 

d’altres elements per un espai.  
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Exemple: 

<a href=”contactame.html” onmouseover=”this.style.color=’#FFFFFF’” 

onmouseout=”this.style.color=’#000000’”>Entrar</a> 

Figura 7 – Estructura dels elements en XHTML 

Per fer que el codi sigui compatible amb e l’estàndard XHTML, és important sempre escriure 

en minúscula el nom dels tags i dels atributs. 

Les etiquetes més comuns son els de capçalera i cos, presents en pràcticament tots els arxius. 

Atributs: 

Els atributs poden donar certes característiques a un tag, alçada, amplada, color, etc. Algunes 

d’elles molt importants que definiran com ha de ser interpretat aquest tag. A l’ exemple 

anterior, l’ atribut és qui marca la direcció on ha de redirigir a l’usuari i, sense ell el tag no 

funcionaria. 

Tot i que molts atributs són compartits per molts elements, cada element té un conjunt 

predeterminat d’atributs d’acord a l’estàndard que s’estigui utilitzant. En la informació de 

l’estàndard es poden veure els atributs que accepta cada element. 

Com a l’exemple anterior, els atributs han de tenir un valor i han d’estar definits en el tag 

d’obertura. El valor pot ser tant en format string (cadena de caràcters) com en format boolean 

(verdader o fals), dependrà de la classe d’element. 

 

Accions i scrpits: 

Les accions són molt utilitzades en els documents HTML com una forma d’associar tags a 

scripts. Els scrpits són programes que s’executen la banda del client i que compleixen una certa 

tasca, en canvi les accions son les coses que han de passar perquè s’executin els scrpits. Per 

exemple, quan passes el ratolí per sobre d’un menú i aquest canvia de color, l’ acció seria un: 

“onmouseover” i el script una funció “funció_canvi_color()” 

<a href=”contactame.html” onmouseover=” funció_canvi_color()”>Entrar</a> 

Figura 8 – Exemple d’un script en HTML 

No totes les accions poden ser utilitzades en qualsevol tag, dependrà del tag que es pugui o no 

utilitzar una acció. 
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Contingut: 

El contingut d’un tag és, en la majoria de casos, la part afectada per l’efecte del mateix tag i va 

enmig del tag d’obertura i de tancament. Per la seva naturalesa i funcionalitat, no tots els tags 

tenen contingut (per exemple un tag <img>), però tot i que aquests no continguin contingut, 

han de ser tancats per complir l’ estàndard. 

El contingut d’un tag no sempre és text, també pot ser un altre tag o fins i tot un tros de 

documents HTML, dependrà del tag i de les limitacions que tingui aquest en l’estàndard. Com a 

regla general, els elements de línia no poden contenir elements de bloc, els elements de bloc 

poden contenir elements de línia i els elements de bloc poden contenir elements de bloc. 

Aquesta és una regla molt general i té moltes excepcions però serveix per tenir una idea 

general del funcionament. El que també cal tenir en compte, i és molt important complir-ho, 

és que quan s’utilitza més d’un tag s’han de tancar els tags amb el mateix ordre en que s’han 

obert. 

 

2.3. PHP 

El portal WAP que hem creat és un portal dinàmic on la informació varia constantment. Per tal 

d’aconseguir que les nostres pàgines WAP mostrin informació dinàmica, és necessari utilitzar 

un llenguatge de programació adequat. A més, aquest ha de ser capaç d’accedir a bases de 

dades ja que molta de la informació que necessitarem haurà d’estar guardada allà. 

Hi ha diferents llenguatges de programació que s’adapten a les nostres necessitats, el ASP de 

Microsoft, el JSP de Sun o el PHP. En el nostre cas, escollirem PHP ja que és gratuït. 

 

2.3.1. Breu Història 

PHP és l’evolució d’un projecte anterior anomenat PHP/FI. Aquest va ser creat per Rasmus 

Lerdforft l’any 1995 com un senzill conjunt de scripts de Perl per controlar els accessos al seu 

Currículum vitae online. Va anomenar tot aquest conjunt de scrpits “Personal Home Page 

Tools”. Amb el temps i en funció de les necessitats, Tasmus va anar escrivint una 

implementació en C molt més potent, que era capaç de comunicar-se amb bases de dades y 

que permetia als usuaris desenvolupar senzilles aplicacions webs dinàmiques. En vista de l’èxit 

que podia tenir el seu projecte per altres usuaris, va decidir alliberar el codi font de PHP/FI 

perquè qualsevol usuari pogués utilitzar-lo així com corregir errors i millorar-ne el codi. 
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Després d’una segona versió de PHP/FI (PHP/FI 2.0) que es va escriure en C i que va durar un 

període de temps curt perquè tenia poques possibilitats per a desenvolupar-se com una 

aplicació comercial, va néixer el PHP 3.0, la primera versió que s’assembla al PHP que 

coneixem avui en dia. Aquest va ser creat per Andi Gutmans i Zeev Suraski el 1997, que van 

reescriure completament la versió anterior. 

Una de les millors característiques del PHP 3.0 era la seva capacitat d’adaptar-se i d’incorporar 

nous mòduls. La seva estructura proveïa als usuaris d’una sòlida estructura, compatible amb 

moltes bases de dades, protocols i APIs a més a més, un suport a la sintaxis orientada a 

objectes molt més potent i consistent. Aquestes característiques van atraure a desenes de 

programadors a unir-se i a enviar nous mòduls d’expansió. Se’ns dubte, aquesta va ser la clau 

del gran èxit del PHP 3.0. 

A finals del 1998 i després de ser alliberat, PHP 3.0 era utilitzat per desenes de milers d’ usuaris 

i centenars de milers de pàgines web. En el seu màxim, aquesta versió era instal·lada 

aproximadament en un 10% dels servidors Web d’Internet. 

Just després del llançament oficial de PHP 3.0, Andi Gutmans i Zeev Suraski van començar a 

treballar amb la reescriptura del nucli de PHP per millorar-ne l’execució d’aplicacions 

complexes i millorar-ne la modularitat del codi base, aquest nou motor s’anomenaria Zend 

Engine. La primera versió del PHP 4.0 va sortir a mitjans del 1999 i va ser oficialment alliberat 

al maig del 2000. Aquesta nova versió introduïa, apart de les millores en l’execució, altres 

característiques claus per la majoria dels servidors Web de les que destaquen les relacionades 

amb sessions HTTP, buffers de sortida i formes més segures de controlar les entrades d’usuari. 

Al juliol de 2004, utilitzant el motor Zend Engine 2, neix l’actual versió 5 de PHP. Aquesta versió 

inclou un millor suport per la programació orientada a objectes, millores en el rendiment, un 

nou suport per MySQL i XML, s’adapta a SQLite i SOAP i integraria millores per la 

implementació amb Oracle. 

Avui en dia, es calcula que PHP és utilitzat per centenars de milers de programadors i és 

instal·lat en milions de portals que sumen més del 20% dels dominis d’Internet. Això, 

juntament amb un gran equip de programadors treballant en la millora de PHP, fa que aquest 

sigui un dels llenguatges més importants en l’entorn Web. 

 

2.3.2. Característiques 

PHP és un llenguatge de script que és interpretat en el servidor web i s’utilitza generalment per 

la creació de pàgines Web dinàmiques. La majoria de la seva sintaxis ha estat agafada de C, 

Java o Perl però amb algunes característiques especifiques pròpies. L’objectiu del llenguatge és 
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permetre crear pàgines Web que puguin variar constantment i siguin fàcils i ràpides de 

programar. 

A diferència de Java o JavaScript que s’executen al navegador de l’usuari, PHP és executat al 

servidor. Això en permet accedir a la informació que tinguem en aquest, com la base de dades 

o fitxers. No és necessari que PHP sigui suportat pel navegador, només fa falta que el servidor 

el tingui instal·lat ja que el codi PHP, després de ser executat, és enviat a l’usuari en forma de 

pàgina web convencional, per exemple en format HTML.  

 

Figura 9 – Caracteristicas XHTML 

Al ser un llenguatge lliure, disposa d’una gran quantitat de característiques que el converteixen 

en una eina molt potent. Suporta una gran quantitat de base de dades (MySQL, PostgreSQL, 

Oracle, MS SQL Server, etc) i permet la interacció amb una gran varietat de biblioteques 

externes. És més fàcil de mantenir al dia que en altres llenguatges ja que, al tenir el codi obert, 

PHP té l’ajuda d’un gran número de programadors que en cas de trobar errors en el 

funcionament, els solucionen ràpidament. A més a més el mantenen al dia contínuament amb 

millores i extensions del llenguatge per ampliar-li les capacitats. 

PHP ha estat dissenyat específicament per ser un llenguatge segur. Com que hi ha diferents 

necessitats, també hi ha diferents formes d’utilitzar PHP i per tant diferents opcions de 

configuració que permet controlar el seu funcionament i la seva seguretat. Amb la correcta 

selecció d’aquests, s’aconsegueix l’exacte combinació de llibertat i seguretat que es necessita. 
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2.3.3. Avantatges i desavantatges 

Els avantatges principals del PHP 5 són el següents: 

• És un llenguatge multi plataforma i per tant s’adapta a la gran majoria d’usuaris. 

• Està completament orientat al desenvolupament de webs dinàmiques. 

• Al executar-se al servidor, és completament invisible pel navegador i l’usuari final i 

n’augmenta la seguretat. 

• És capaç de connectar-se a la majoria de base de dades actuals i té una biblioteca de 

funcions molt amplia. 

• S’adapta a les noves tecnologies gràcies a la capacitat d’utilitzar una gran quantitat 

d’extensions. 

• Té una gran llibreria d’ajuda amb informació i exemples de totes les funcions del 

sistema. 

• És un llenguatge molt potent que a la vegada és lliure i això fa que sigui molt utilitzat a 

dins de  la comunitat de programadors. 

• Tot i que no es un llenguatge orientat a objectes, mitjançant altres tècniques, permet 

programar. 

Els principals desavantatges del PHP són les següents: 

• Tot i que és capaç de funcionar amb codi orientat a objecte, no està pensat per això i 

per tant el fan poc eficient. 

• No hi ha forma d’ocultar el codi font del programa i és visible per qualsevol que 

accedeixi al servidor. 

 

2.4. MySQL 

El nostre software necessitarà d’una base de dades on guardar tota la informació referida al 

procés de compra del producte. Avui en dia existeixen varietat de Base de Dades, però 

nosaltres escollirem MySQL ja que, al igual que el PHP, és un software lliure i a la vegada 

s’adapta a les nostres necessitats. 

 

2.4.1. Breu Història 

BM va desenvolupar l’any 1981 un llenguatge de programació basat en el Structured Query 

Language (SQL) que des de llavors, ha estat utilitzat per generar bases de dades relacionades. 
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MySQL sorgeix quan un jove programador anomenat Michael Widenius, realitzant aplicacions 

en llenguatge Basic, va necessitar trobar un sistema eficient d’emmagatzematge d’arxius. Al no 

trobar-ne cap que s’adaptés a les seves necessitats va decidir crear-ne un de propi.  

Michael Widenius va intentar utilitzar mSQL per connectar taules utilitzant rutines de baix 

nivell ISAM, però aquest no era tan ràpid i fiable que ell necessitava. Això el va portar a crear 

un API SQL denominada MySQL per a bases de dades similars a la de mSQL però més portable. 

Així és com neix MySQL i l’empresa MySQL AB. 

Inicialment, a MySQL li mancaven alguns elements essencials de les bases de dades, com la 

integritat referencial y transaccions. Tot i això, va captar l’atenció de molts programadors de 

pàgines web de contingut dinàmic gràcies a la seva simplicitat, de manera que els elements 

que faltaven van ser complementats per les aplicacions que l’utilitzen. Poc a poc, els elements 

faltats van anar sent incorporats tant pels programadors interns com pels de software lliure. 

Per tant, l’evolució que ha anat experimentat MySQL s’ha produït gràcies als consells dels 

usuaris que l’empresa MySQL AB ha sabut gestionar i desenvolupar mitjançant programadors 

propis que van ampliant i millorant el producte. 

 

2.4.2. Característiques 

MySQL és un sistema de gestió de Base de Dades relacional. Va ser creada per l’empresa 

MySQL AB, i aquesta encara conserva el copyright del codi font del servidor SQL així com la 

marca. 

MySQL és un software de codi obert sota la GPL de la GNU. Tot i que MySQL AB distribueix una 

versió comercial, l’única diferencia respecte a la versió lliure, és el suport tècnic que ofereix i la 

possibilitat d’integrar-ho en un software privat, ja que si no, vulneraria la llicencia de la GPL. 

El principal objectiu de MySQL és potenciar la velocitat i la solidesa. Suporta una gran quantitat 

de tipus de dades per les columnes (tipus numèrics, cadenes de caràcters, dates, etc). Una 

característica important és que és capaç de funcionar amb diferents sistemes operatius i 

plataformes i per tant no dona problemes a l’hora d’ instal·lar-lo i configurar-lo. Cada base de 

dades necessita de tres arxius, un de l’estructura de les taules, un altre on hi ha les dades (com 

a màxim 1000 bytes per dada) i un últim amb els índex (suporta fins a 64 índexs per taula) i 

gràcies a la seva implementació multi camí, aprofita al màxim la potencia dels sistemes 

multiprocessos. És flexible amb la gestió d’usuaris i contrasenyes però amb un nivell de 

seguretat de dades bo. 
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Al tenir un baix cost de rendiment per a l’elaboració de les bases de dades, pot ser executat en 

màquines amb pocs recursos sense problemes. És un dels sistemes de base de dades amb 

millor rendiment. 

Una altra característica a destacar és la baixa probabilitat que té de danyar dades, encara que 

els errors no es produeixin en el propi gestor sinó en el sistema en el que està. 

MySQL es diferencia d’altres sistemes de base de dades, per tenir diferents motors 

d’emmagatzematge d’informació (MyISAM, Merge, InnoDB, BDB, Memory/heap, MySQL 

Cluster, Federated, Archive, CSV y Blackhole), permetent que l’ usuari pugui triar el tipus de 

base de dades que més s’adapti a les seves necessitats. En el nostre cas, i com a la majoria de 

webs, utilitzarem el sistema MyISAM ja que ens permet accedir a la informació de la base de 

dades amb molta rapidesa. També destaca MySQL per agrupar múltiples transaccions de varies 

connexions a la base de dades incrementant en número de transaccions per segon. 

Existeixen APIs que permeten, a aplicacions escrites en diferents llenguatges, accedir a MySQL. 

Entre elles C, C++, Pascal, Java, Delphi, Smalltalk, Eiffel, Lisp, PHP, Python, etc. Cada una d’elles 

utilitza una API especifica. També existeix el suport ODBC que permet a qualsevol llenguatge 

de programació que suporti ODBC, com per exemple el PHP, comunicar-se amb la base de 

dades. Gràcies a la flexibilitat i a la popularitat que ha agafat, MySQL s’ha convertit en la base 

de dades més utilitzada. 

 

 

2.4.3. Avantatges i desavantatges 

Els principals avantatges de MySQL són: 

• Molta velocitat quan es realitzen operacions, el que el converteixen en un dels millors 

gestos de rendiment. 

• Baix consum de requisits per a l’elaboració de les bases de dades i per tant, pot ser 

executat en màquines amb pocs recursos. 

• Facilitat d’instal·lació i configuració que el fan apte tant per a experts com per a 

programadors junior. 

• Treballa amb una gran varietat de sistemes operatius. 

• Poques probabilitats de danyar dades, tot i que els errors no estiguin produïts en el 

propi gestor sinó pel mateix sistema en el que està. 

Els principals desavantatges de MySQL són: 
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• Al tractar-se de un software lliure, una gran part de les funcions i utilitats no estan ben 

documentades. 

• No es tan intuïtiu com altres gestors de base de dades com per exemple l’ Access. 

 

2.5. Apache 

Necessitarem d’un servidor web on allotjarem el nostre portal. Apache és el servidor web per 

excel·lència, més d’un 60% l’utilitza. La seva flexibilitat, rapidesa i estabilitat han fet que sigui 

utilitzat en la majoria de servidors, únicament li fa competència el servidor de Microsoft, el IIS. 

És gratuït, com  MySQL i PHP, i el seu codi és obert. 

 

2.5.1. Breu Història 

Apache va ser desenvolupat a través del NCSA, a la Universitat de Illinois. Vuit programadors 

van formar el que s’anomenaria grup Apache. Aquests, coordinats de forma rudimentària via 

mail, van utilitzar el servidor NCSA 1.3 com a base, van afegir correccions d’errors publicades 

per altres usuaris i diferents millores per crear, l’abril del 1995, la primera versió oficial del 

servidor Apache (la 0.6.2). 

Un cop creada una primera versió, es van crear dues línies paral·leles, una va continuar amb el 

desenvolupament de la versió anterior i una altra, amb la reescriptura completa del codi 

creant una nova arquitectura modular. Aquest segon camí va ser el que es va imposar i així va 

neixer l’Apache 0.8. 

A finals de 1995, quan no feia ni un any que s’havia creat la primera versió d’Apache, va 

aparèixer la versió 1.0 que afegia documentació i moltes millores en forma de mòduls 

incrustables. Poc després, Apache es va convertir en el servidor més utilitzat a la web, per 

sobre del servidor de NCSA. 

L’any 2002 es va crear l’actual versió 2 d’Apache que és una reescriptura substancial de la 

majoria del codi de l’Apache 1.x, aconseguint una millor modulació i desenvolupant una capa 

de portabilitat anomenada Apache Portable Runtime. També es va adaptar per suportar el nou 

IPv6. 
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2.5.2. Característiques 

La llicència d’Apache és una descendent de les llicencies BSD i no és GPL. Aquesta llicencia et 

permet fer el que vulguis amb el seu codi font, també pots dissenyar productes propietaris, 

sempre i quan reconeguis el treball d’Apache. 

Les principals característiques d’Apache són les següents: 

• Funciona amb la gran majoria del Sistemes operatius, el que el converteixen 

pràcticament en universal. 

• El fet que tingui el codi font obert li dóna una gran transparència de forma que si 

volem veure que és el que estem instal·lant com a servidor, ho podem saber sense cap 

secret. 

• És un servidor amb una gran capacitat de configuració i adaptació i n’existeixen molts 

mòduls adaptables que poden ser instal·lats o no en funció de les necessitats de l’ 

usuari. El PHP seria un dels mòduls més freqüents instal·lats en Apache. També és 

relativament fàcil programar nous mòduls personalitzats amb llenguatge C o Perl. 

• Una altra de les característiques és que et permet personalitzar les respostes als 

possibles errors que es puguin donar en el servidor, inclús es pot configurar perquè 

executi un determinat script quan passi un determinat error. 

• Té una alta capacitat de configuració en la creació i gestió de logs.  Permet la creació 

de fitxers de log a mida de l’administrador, així es pot tenir un millor control sobre el 

que passa en el servidor. 

 

2.6. ContactaMe 

Tot i que el nostre sistema de pagament és un sistema obert i adaptable a tots els portals 

WAP, en necessitàvem un per poder demostrar les seves característiques i funcionalitat. El 

model utilitzat per fer el desenvolupament va ser el projecte Contacta-Me, un projecte 

desenvolupat per l’empresa Call Member amb la col·laboració del departament de telemàtica 

de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

 

2.6.1. Característiques 

Contacta-Me és una xarxa social per telèfon mòbil que té com a objectiu comunicar, en temps 

real, persones ubicades en un mateix lloc. Cada cop que l’usuari accedeix al sistema i especifica 

en quina ubicació es troba, té la possibilitat de fer un recerca de contactes que actualment 

estiguin en aquell mateix emplaçament. 
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L’aplicació requereix que els usuaris es registrin a través del mòbil accedint a un portal web. 

Un cop validats els usuaris, aquests poden realitzar recerques i contactar amb amics o altres 

usuaris presents en els llocs o locals seleccionats.  

 

2.6.2. Estructura de l’aplicació 

Contacta-Me pot ser utilitzat de varies formes en funció de les característiques del dispositiu 

mòbil i del lloc d’on es vulgui contactar l’usuari. Actualment hi ha tres formes diferents per 

accedir-hi: 

1. Aplicació stand-alone per telèfons mòbils amb Flash Lite. 

2. Portal WAP per telèfons mòbils 

3. Pàgina convencional WEB. 

En el primer cas, l’aplicació està desenvolupada en el llenguatge de programació ActionScript 

Fash Lite 2.0 utilitzant el programa Macromeda Flash Professional 8. L’aplicació s’ha creat en 

un sol fotograma perquè la seva estructura sigui molecular i el seu manteniment fàcil i senzill. 

L’aplicació stand-alone millora la funcionalitat de l’aplicació però només hi podran accedir els 

usuaris que disposin d’un telèfon mòbil compatible. 

El portal WAP és un pàgina orientada a telèfons mòbils compatibles amb aquesta tecnologia. 

Actualment tots els models tenen la possibilitat de poder navegar per aquest tipus d’entorn. 

Per últim, la pàgina convencional WEB esta pensada per donar un accés còmode a qualsevol 

usuari que tingui la possibilitat de navegar mitjançant un ordinador o portàtil. 

En tots els casos, s’ha treballat amb PHP en la part del servidor i s’ha utilitzat una base de 

dades MySQL. 

L’esquema de les diferents formes d’accedir-hi és el següent: 
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Figura 10 – Formes d’accedir a ContactaME 

 

 

L’aplicació té les següents opcions: 

• Buscador d’amics/amigues: Una vegada l’ usuari ha especificat la seva ubicació, pot 

realitzar recerques de perfils que estiguin al mateix lloc que ell, segons l’ edat i el sexe. 

L’ usuari pot veure el perfil dels diferents resultats de la recerca i xatejar o enviar 

mails. 

• Els meus amics/amigues: Un cop guardat un contacte com a amic, sempre pot 

contactar amb ells i saber on es troben en tot moment. Els amics guardats es 

presenten en forma de llistat. 

• La bústia: Aquí, l’usuari pot veure tots els missatges enviats i rebuts. Funciona com un 

mail. 

• Canviar les dades personals: El client pot canviar les seves dades personals i pujar 

fotos de perfil. 
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2.7. WURFL 

Al programar una pàgina WAP tindrem que tenir en compte les característiques dels 

dispositius mòbils per tal d’adaptar-ne el contingut a cada un d’ells, entre d’altre coses, 

haurem de vigilar la resolució de la pantalla o la capacitat d’executar scripts. És molt important 

tenir ben documentat les característiques de cada terminal per poder enviar un codi HTML 

correcte.  

Per tenir de forma fàcil i actualitzada tota aquesta informació, farem servir una llibreria 

gratuïta que s’alimenta constantment amb els nous terminals. 

WURFL (Wireless Universal Resource FiLe) és part de l’esforç d’una comunitat de FOSS1 

enfocada a resoldre el problema de presentar continguts a l’ amplia varietat de terminals de 

forma correcta. En si, només és un fitxer de configuració XML que conté informació sobre les 

capacitats de la gran majoria de terminals mòbils. El principal objectiu d’aquest fitxer és 

recollir tota la informació possible sobre els terminals amb capacitat per a accedir a pàgines 

WAP, de manera que els desenvolupadors de continguts per mòbils siguin capaços de construir 

millors aplicacions i millors serveis als usuaris, adaptant el contingut al terminal.  

Aquesta informació s’alimenta de la contribució de programadors de tot el món, que la 

mantenen actualitzada amb les novetats del mercat. Luca Passani és l’encarregat de coordinar 

aquesta comunitat. 

La primera API bàsica es va realitzar per Perl. Les llibreries de Java i PHP van aparèixer poc 

després, seguides i millorades per .NET Framework, Perl, Ruby y recentment per Python, XSLT i 

C++. 

Actualment conté més de 500 habilitats per cada dispositiu i estan separades en 30 grups 

diferents. La llista completa esta disponible a WURFL Documentation page2. També hi ha una 

línia anomenada Terra-WURFL3 Explorer que permet veure les característiques dels terminals 

basant-se en el seu User-Agent i navegador. Aquesta serà la que farem servir nosaltres. 

                                                           

1
 Free and Open Source Sofware 

2
 http://wurfl.sourceforge.net/help_doc.php 

3
 http://www.tera-wurfl.com/explore/ 
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3. Sistemes de pagament per mòbil 

 

Tot i que aquest projecte està creat per a un sistema de pagament via l’empresa Mobile 365, la 

intenció d’aquest capítol no és només parlar d’això, sinó també d’analitzar i comparar amb els 

altres sistemes més populars. La intenció és parlar del present, passat i futur de les tecnologies 

de pagament per telèfon mòbil. 

Actualment hi ha varies formes de pagament via telèfon mòbil. Les més utilitzades són via SMS 

Premium o via sistemes de pagament per transferència com el PayPal.  

 

3.1. Passat: SMS Premium: Servei de tarificació especial (STA) 

El SMS Premium és el primer sistema que es va implementar a nivell global com a mitjà de 

pagament pera  telèfons mòbils. Es tracta d’un servei de tarificació especial basat en 

l’enviament de missatges de text a un cost superior a l’ habitual. Part d’aquest sobre cost és 

utilitzat com a ingrés per la companyia proveïdora de contingut. 

Aquest sistema és molt còmode i fàcil d’implantar ja que no cal que el terminal tingui 

preinstal·lada cap aplicació ni cal que tingui capacitat d’accedir a Internet, l’ únic requisit és 

que pugui enviar missatges de text. 

Els principals problemes que presenta aquesta transacció és, per una banda, la limitació amb 

les tarifes a pagar ja que les tarifes a cobrar en un SMS són limitades i no permet facturar 

imports elevats. En cas de voler-ho fer, el proveïdors han d’enviar varis sms premium fins 

arribar a l’import que es vol aconseguir pel producte (actualment aquesta estratègia esta 

prohibia per llei). Un altre gran inconvenient és l’elevat cost en concepte de comissió que 

apliquen les companyies mòbils, suposa prop del 50% i provoca un augment en el cost del 

producte. 

Fins l’any 2009 el volum de facturació generat per aquest servei va ser creixent i abundant, 

proporcionant a companyies telefòniques i proveïdors d’abundants ingressos. Aquest 

creixement va quedar truncat amb l’entrada en vigor, al novembre del 2009, de l’actual 

normativa que regula aquest sector i que va fer baixar de 547,47 milions de SMS Premium del 

segon trimestre de 2009 a 123,43 milions del segon trimestre del 2010. 

Els canvis més importants que ha comportat aquesta nova normativa són: 
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• Es prohibeix encadenar varis SMS Premium com a mitjà per pujar el cost del producte i 

només es podrà cobrar un SMS per cada concepte. 

• Les companyies telefòniques hauran de fixar el màxim que l’usuari pugui gastar en un 

mes amb aquests productes, i no es podrà superar mai aquest import. 

• Els missatges hauran de tenir el consentiment de l’abonat, el que es coneix com el 

“opt-in”4. 

• Tots els processos de subscripció als SMS Premium hauran d’especificar si es tracta d’ 

una alta o baixa i no podrà quedar ambigu com fins ara. 

• L’atenció al client haurà de ser el més accessible possible. 

Totes aquestes modificacions han fet que el sistema de pagament per SMS s’estigui quedant 

obsolet i s’hagin de buscar altres alternatives. 

 

3.2. Present: PayPal. Sistemes de pagament per transferència 

Paypal és un sistema segur de pagament per Internet. L’empresa va ser fundada el 1998 per 

Peter Thiel i Max Levchin i va experimentar un creixement molt ràpid. Com a conseqüència, 

l’any 2002 l’empresa eBay la va comprar ja que era el sistema preferit de pagament per la 

majoria dels seus clients.  

Paypal permet fer transaccions entre diferents usuaris, només amb el requisit de que aquests 

tinguin un compte de PayPal lligat a un compte de correu electrònic. És conegut per la 

seguretat que ofereix, ocultant les dades bancàries del comprador. 

A partir de l’any 2006, PayPal va fer el salt cap a la tecnologia mòbil. El funcionament continua 

sent el mateix, fer transferències entre individus que tinguin comptes PayPal, però amb la 

diferència que només cal un terminal mòbil per fer-les. 

Els avantatges que comporta aquest salt són evidents. Permet fer pagaments en qualsevol 

moment i des de qualsevol lloc, sense un excessiu sobre cost i amb la comoditat i la seguretat 

que ja oferia el PayPal convencional. 

Segons les xifres oficials, les transaccions amb PayPal  mòbil es van multiplicar per sis l’any 

2009, passant de 24 milions de dòlars l’any 2008 a 140 milions de dòlars l’any 2009 i les 

previsions són que aquest creixement continuï sent exponencial. 

                                                           

4
 El régimen del “Opt-in” se diferencia claramente del “Opt-out”, en cuanto, en el primero, es necesaria la 

aceptación explícita de recibir las comunicaciones comerciales, no pudiendo enviarse al usuario ninguna 

comunicación que no haya consentido recibir, mientras que en el Opt-out debe haber declinación explícita del 

usuario de no recibir la comunicación comercial, debiendo manifestar expresamente que declina recibirla. 
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PayPal no és la única empresa que utilitza el sistema de transferència bancària (o entre 

comptes PayPal) com a mitjà de pagament.  Un altre exemple el trobem amb Visa i el seu 

Paywave present ja a les principals ciutats americanes com a forma de pagament en autobusos 

metros i taxis. El seu sistema, diferent que el de PayPal, utilitza un sensor de proximitat per fer 

els pagaments de forma automàtica, vinculant sempre el terminal mòbil amb un compte 

bancàri. Per utilitzar-lo cal adquirir un hardware que s’adapta al terminal mòbil i que porta 

incorporat les dades del client i el sensor que permet fer el pagament inal·làmbricament. 

També estan buscant part del seu pastís sistemes com Novo E-pay i Cimbal. Tots dos basen la 

seva estratègia en pagar mitjançant la lectura d’un codi de barres a traves de la càmera del 

mòbil on conté la informació del beneficiari i l’import de la transferència. Cal tenir vinculat un 

compte bancàri amb ambdós casos. 

 

3.3. Futur: NFC – Near Fields Communications 

NFC “Near Fields Communication” és un sistema de comunicació que utilitza ones a molt alta 

freqüència per crear comunicacions a molt curta distancia, uns 10 centímetres. Aquest sistema 

de comminació que deriva de les etiquetes RFID5, utilitza l’estàndard ISO 14443 amb el 

protocol NFCIP-1 i pot funcionar a diverses velocitats de fins a 424Kb/s. Treballa a una 

freqüència de 13.56Mhz pel que no necessita cap llicència per poder emetre. 

El seu principal avantatge és l’alta velocitat de transferència de dades que provoca 

comunicacions instantànies. Per altra banda, el fet que només pugui funcionar en poca 

distància i que podria ser un inconvenient, es converteix en una de les seves principals virtuts. 

Aquesta tecnologia esta agafant molta força per convertir-se en un bon canal tant per 

identificar-te com per fer pagaments de proximitat.  

Els principals casos en el que aquesta tecnologia es converteix en molt útil és per la 

identificació, la recollida i l’intercanvi d’ informació i sobre tot, pel pagament. 

• Identificació: L’accés a llocs on sigui imprescindible la identificació podrà fer-se 

simplement acostant el nostre telèfon mòbil o targeta amb chip NFC a un dispositiu de 

lectura. Els abonaments del transports públics, check-in en aeroports i fitxar al arribar i 

acabar la jornada laboral podrien ser alguns exemples. 

• Recollida/Intercanvi de dades: Ara mateix google és el principal protagonista d’aquest 

camp. Amb combinació amb les etiquetes RFID utilitzades per marcar on estem, es pot 

rebre informació d’un esdeveniment o d’un establiment de forma inmediata. 

                                                           

5
 RFID és el sistema de proximitat utilitzat per pagar el transport públic en algunes ciutats. També és 

utilitzat per determinats centres comercials com a sistema de seguretat. 
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• Pagaments amb el telèfon mòbil: Se’ns dubte és la funcionalitat més importat que 

ofereix aquest sistema. Associant el nostre terminal NFC a un compte bancari, ens 

permetrà gaudir de la comoditat de pagar només acostant el nostre terminal a un 

lector. Pagar el cafè o el parquímetre del cotxe son alguns del exemples.   

 

Figura 11 – Funcionalitats del NFC 

Al març del 2011 Movistar, Vodafone i Orange van arribar a un acord per establir l’ estàndard 

de tecnologia NFC per realitzar pagaments. Google també s’està preparant per incorporar 

aquesta tecnologia a tots els seus terminals, i els hi donarà suport amb el sistema operatiu 

Android 2.3. Menys clar està l’aposta que farà Apple i Blackberry. 

La més gran prova feta d’aquest sistema a Europa ha estat a Sitges amb la col·laboració de 

Visa, La caixa i Movistar , on van participar 1.500 persones i 500 comerços. 
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Figura 12 – TPV via NFC 

 

3.4. Mobile 365 

Mobile 365, filial de Sybase, és l’empresa líder mundial en la gestió de missatges i serveis de 

dades en el mercat de la telefonia mòbil. Gestiona més d’un milió de missatges per mes tant 

SMS, MMS, WAP i Missatges instantanis. Dona cobertura a més de 500 companyies mòbils 

arreu del món. 

El juny del 2005, Mobile 365 va anunciar la intensió de crear la seva pròpia passarel·la de 

pagament per mòbils OCG (Operator Charging Gateway). Dissenyat per ser una plataforma 

independent, l’ OCG tenia la intenció de proveir una solució per a les pàgines WAP y les 

transaccions Web.  

Tal i com va dir Jorgen Nordin, vicepresident de mobile 365, “Mentre els SMS premium 

continuen sent un sistema de pagament robust, el OCG és la següent evolució del m-commer i 

un exemple de com l’ingeni de Mobile 365 fa avançar la industria mòbil”6. El OCG dóna l’ 

oportunitat a tots els proveïdors de serveis a usuaris mòbils, de poder facturar directament als 

seus clients pels serveis utilitzats sense necessitat de tenir acords amb les companyies mòbils 

(Movistar, Vodafone, Orange, etc). A més, unifica el cobrament de totes les companyies a una 

sola. També dona flexibilitat pel que far al cobrament d’imports, fent molt més fàcil cobrar 

                                                           

6
 «Mobile 365 Launches Mobile Operator Charging Gateway, Opening New Chapter in M-Commerce».  

Disponible a: http://www.sybase.com/detail?id=1050501 
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d’una sola vegada l’import desitjat a l’usuari i no com amb el sistema de SMS que es 

necessitava enviar varis SMS. 

El projecte va començar a Singapore connectant les tres principals companyies mòbils (M1, 

SingTel i StarHub) i va continuar la penetració en altres països com UK, Thailàndia, Australia i 

Espanya. Actualment, té presència a la majoria de països desenvolupats. 

El principal problema que genera aquest sistema es l’elevada comissió que s’emporten les 

operadores, arribant a ser pràcticament el 50% dels ingressos. 

El projecte “Integració d’un sistema de pagament per mòbil mitjançant un intermediari per 

una aplicació WAP” s’ha basat amb el OCG de Mobile 365. El motiu pel qual s’ha utilitzat 

aquest i no un altre, ha estat perquè és, d’entre els sistemes actuals, el que permet ser utilitzat 

per tots els terminals sense necessitat d’instal·lar cap software i permet ser utilitzat en tots els 

operadors del mercat Español. 
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4.  Descripció del mòdul d’integració amb API de pagament 

 

En aquest capítol veurem a nivell tècnic com hem creat la passarel·la de pagament i com hem 

adaptat el codi a una aplicació ja existent, contacta-Me. 

 

4.1. Integració al portal WAP. Comprovació y renovació de la 

subscripció 

En el nostre cas, hem adaptat el sistema de pagament a un portal WAP específic. Utilitzarem el 

sistema de pagament per cobrar subscripcions, per tant, el nostre sistema, a part de fer tot el 

procés de pagament, haurà de renovar la subscripció de l’usuari si aquest completa la 

transacció. 

En concret, tenim una base de dades anomenada users en la que conté, entre d’altres, els 

camps login (camp alfanumèric en el que hi ha introduït tots els noms de usuari), password 

(camp alfanumèric en el que hi ha introduït la clau d’accés) i suscription (camp en format de 

Date on hi haurà introduït l’últim dia de subscripció de l’usuari). 

Per tant, el primer que ha de fer el nostre software en aquesta pàgina WAP, després de 

comprovar que l’usuari i la contrasenya son correctes, és detectar si la suscripció de l’usuari 

encara és activa o bé, es necessari renovar-la. 

Login.php 

..... 

$sql = "SELECT * FROM users WHERE login = '$nom_usuari_introduit'"; 

$result = mysql_query($sql,$link); 

$password_bbdd=mysql_result($result,0,"password"); 

if ( $password_bbdd = $nom_password_introduit ){ 

 .... 

 $Var_FechaHora_Suscripcion=mysql_result($result,0,"suscription"); 

 $Var_FechaHora = strftime('%Y%m%d', time()) . strftime('%H%M%S', time()); 

 if ($Var_FechaHora_Suscripcion < $Var_FechaHora) 

 { 

   ///// Subscripció caducada. Cal renovar-la 

   header("Location: ocg/statusverification.php");  

 } 
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 else 

 { 

  ///// Subscripció correcte 

header("Location: menu.php"); 

 } 

 exit(); 

 } 

} 

...... 

Figura 13 – Login.php, adaptació del codi 

Aquesta comprovació, al igual que la comprovació de si l’usuari és correcte, s’hauria de fer en 

totes les pagines del portal i no només en la principal o la de login, per no deixar en cap cas 

que l’usuari poguí evitar-ho.  

Aquesta adaptació variarà en funció del portal WAP. Cada portal WAP, haurà canviar el seu 

codi al tipus o requisit de pagament que es vulgui fer. 

Un altra adaptació que s’haurà de fer, és que un cop s’acabi el procés de compra i aquest sigui 

satisfactori, caldrà actualitzar l’estat de la subscripció, ampliar-lo 1 mes més i tornar a redirigir 

l’usuari al menú principal o a la pàgina on estava en el moment en que es va començar el 

procés de pagament. 

Debit.php 

$Var_FechaHora_1Mes = mktime(0,0,0,date("m")+1,date("d"),date("Y")); 

$Var_FechaHora_Apto = strftime('%Y%m%d', $Var_FechaHora_1Mes) . strftime('%H%M%S', 

time()); 

$Resp_Actualizar= "UPDATE users SET suscription='$Var_FechaHora_Apto' WHERE 

login='$nom_usuari_introduit'"; 

$Instert_Suscription=mysql_db_query($link,$Resp_Actualizar); 

if ($Previous_URL) header('Location: ../' . $Previous_URL); 

else header('Location: ../menu.php'); 

Figura 14 – Debit.php, adaptació del codi 
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4.2. Base de dades 

Necessitarem crear una base de dades on poder guardar cada un dels passos que seguirem en 

el procés de facturació. Aquesta informació és necessària per tal de distingir clarament els 

passos i a la vegada per tenir documentades totes les transaccions efectuades.  

Crearem dos taules, una l’anomenarem CP2OCG i en ella guardarem tot el que enviem a l’OCG 

juntament amb el que ens respongui. En la segona taula, que s’anomenarà OCG2CP, es 

recollirà tot el que el OCG ens hagi enviat a nosaltres juntament amb el que nosaltres li 

responguem. La primera taula serà la que realment contindrà tot el procés normal de 

facturació. Allà s’hi guardarán tots els passos que normalment es portarán a terme. La segona 

només contindrà registres dels moments en que el OCG hagi respost en algún dels passos un 

Result_Mode=pending, que detallarem més endavant. Aquests serán els casos en que el OCG 

haurà d’acudir a nosaltres per avisar-nos que el procés pot seguir endavant. 

Hem intentat crear unes taules molt completes ja que és millor disposar d’un excés 

d’informació que arriscar-nos a trobar-nos limitats per falta d’informació en cas d’incidencies. 

Els camps, tant en una taula com en l’altre, els separarem per valors generals, valors enviats i 

valors rebuts.  

 

CP2OCG: 

Valors generals: 

• CP2OCG_ID     INTEGER     Autoincrement     INDICE: Índex de la taula. Registre únic i 

automàtic. 

• CP2OCG_USERID     VARCHAR(13): ID del usuari mòbil. 

• CP2OCG_TELCOID     VARCHAR(15): ID del operador mòbil. 

• CP2OCG_MSISDN VARCHAR(255): Guardarem el camp HTTP_X_UP_SUBNO  que en 

alguns mòbils ens donarà informació de l’usuari. 

• CP2OCG_USER_AGENT    VARCHAR(255): El User Agent és un camp que fa referència a 

la marca i model del terminal mòbil que es connecta. És necessari saber quin dispositiu 

mòbil esta accedit al sistema per tal de poder mostrar una pàgina WAP personalitzada. 

Aquesta informació es troba dins el camp HTTP_USER_AGENT. 

• CP2OCG_REMOTE_ADDR     VARCHAR(255): IP remota des de la qual l’usuari s’està 

connectant al nostre portal. Aquesta informació es troba dins el camp REMOTE_ADDR. 

• CP2OCG_HTTP_CLIENT_IP     VARCHAR(255): IP des de la qual l’usuari s’està 

connectant al nostre portal. Aquesta informació es troba dins  el camp 

HTTP_CLIENT_IP. No totes les companyies ens facilitarán aquesta informació. 



36 

 

• CP2OCG_FECHORA_ENVIO     VARCHAR(14): Data i hora en la que hem fet la crida al 

OCG. 

• CP2OCG_FECHORA_RPTA     VARCHAR(14): Data i hora en la que ens ha respost el 

OCG. 

• CP2OCG_PRODUCTO     VARCHAR(20): Informació del producte que l’usuari vol 

comprar. 

• CP2OCG_WORKFLOW     VARCHAR(19): Aquest camp ens indicarà en quin estat es 

troba el procés. Cada registre farà referència a una de les quatre fases. 

Status_Verification, Authorize, Authorize_Redirect o Debit 

• CP2OCG_RPTA_TIPO     VARCHAR(1): Resposta. En el cas normal, aquest tindrà el valor 

‘O’ de Ok. 

• CP2OCG_RPTA_SEND     VARCHAR(255): URL del OCG on farem la consulta o la 

redirecció. 

• CP2OCG_RPTA_CGI     VARCHAR(255): URL on el OCG ens retornarà l’usuari, en cas 

que sigui necessari. 

• CP2OCG_SITE     VARCHAR(40): Nom del portal WAP. 

• CP2OCG_RANDOM     INTEGER: Camp utilitzat per guardar un número aleatori que 

donarà seguretat quan haguem de treure un  CP2OCG_ID creat. 

• CP2OCG_ PADRE     INTEGER     INDICE: Contindrà el CP2OCG_ID del pas anterior. 

Valors enviats: 

• CP2OCG_PE_OPNAME     VARCHAR(18): Camp OP enviat al OCG. 

• CP2OCG_PE_MODE     VARCHAR(3): Mode (WAP, WEB, SMS, MMS) enviat al OCG. 

• CP2OCG_PE_CPID     VARCHAR(10): Identificador de proveïdor enviat al OCG. En el 

nostre cas utilitzarem l’hipotètic número CP000000. 

• CP2OCG_PE_OFFERID     VARCHAR(10): Identificador d’usuari enviat al OCG. En el 

nostre cas, utilitzarem l’hipotètic S000000. 

• CP2OCG_PE_RETURNURL     VARCHAR(255): URL que enviarem al OCG des d’on 

voldrem que ens retorni l’usuari. 

• CP2OCG_PE_TELCOID     VARCHAR(15): Nom de la companyia del terminal mòbil. 

• CP2OCG_PE_PRICEID      VARCHAR(50): Identificador del preu que volem cobrar al 

client. 

• CP2OCG_PE_CONTENTID     VARCHAR(30): Conté informació del producte a comprar. 

• CP2OCG_PE_USERID     VARCHAR(13): identificador de l’usuari que enviarem al OCG. 

En alguns operadors, aquest camp coincidirà amb el número del telèfon mòbil. 

• CP2OCG_PE_TRANSACTIONID     VARCHAR(20): Número de transacció que enviarem 

al OCG. Aquest camp és comú en tot el procés de pagament. 

• CP2OCG_PE_CONFIRMATIONURL     VARCHAR(255): En aquest camp, guardarem la 

direcció URL que enviarem al OCG perquè en cas de rebre un Result_Model=pending 

ens contesti allà. 
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Valors rebuts: 

• CP2OCG_PR_ERRORCODE     VARCHAR(5): Número d’error de que haurem rebut del 

OCG. 

• CP2OCG_PR_ERRORREMARK      VARCHAR(40): Descripció de l’error rebut pel OCG. 

• CP2OCG_PR_TRANSACTIONID  VARCHAR(20): Número de transacció que rebrem del 

OCG. Aquest camp es comú en tot el procés de pagament. 

• CP2OCG_PR_RESULTMODE     VARCHAR(8): En aquest camp podem rebre diferents 

valors que determinarán com continuar amb el procés de pagament o si aquest ha 

fallat. 

• CP2OCG_PR_REDIRECTURL     TEXT: URL que rebrem del OCG en cas que haguem de 

redirigir el usuari. 

• CP2OCG_PR_BILLSTATUS     VARCHAR(7): Camp que ens pot enviar el OCG amb 

informació de l’estat del pagament. Només rebrem un success quan hàgim completat 

tot el procés. 

 

OCG2CP: 

Valors generals: 

• OCG2CP_ID     INTEGER     Autoincrement     INDICE: Índex de la taula. Registre únic 

i automàtic. 

• OCG2CP_REMOTE_ADDR     VARCHAR(255): IP remota des de la qual el OCG s’està 

connectant al nostre portal. Aquesta informació es troba dins el camp REMOTE_ADDR. 

• OCG2CP_HTTP_CLIENT_IP     VARCHAR(255): IP des de la qual el OCG s’està 

connectant al nostre portal. Aquesta informació es troba dins el camp 

HTTP_CLIENT_IP. 

• OCG2CP_FECHORA_ALTA     VARCHAR(14): Data i hora en la que OCG ens ha cridat. 

• OCG2CP_WORKFLOW     VARCHAR(19): Aquest camp ens indicarà en quin estat es 

troba el procés. Cada registre farà referència a una fase. Status_Verification, Authorize, 

Authorize_Redirect o Debit. 

• OCG2CP_RPTA_TIPO     VARCHAR(1): Tipus de resposta. En el cas normal, aquest 

tindrà el valor ‘O’. 

• OCG2CP_RPTA_SEND     VARCHAR(255): URL del OCG on farem la consulta o 

l’enviament. 

• OCG2CP_RPTA_CGI     VARCHAR(255): URL on enviarem l’usuari, en cas que sigui 

necessari. 

• OCG2C _ PADRE     INTEGER     INDICE: Contindrà el CP2OCG_ID del pas anterior. 

 



38 

 

Valors rebuts: 

• OCG2CP_PR_ERRORCODE     VARCHAR(5): Número d’error que haurà enviat el OCG. 

• OCG2CP_PR_ERRORREMARK      VARCHAR(40): Descripció de l’error rebut pel OCG. 

• OCG2CP_PR_OPNAME     VARCHAR(18): Procés en el que estava pendent la 

transacció. 

• CP2OCG_PR_TRANSACTIONID  VARCHAR(20): Número de transacció que tenim 

pendent. Aquest camp és comú en tot el procés de pagament. 

Valors enviats: 

• OCG2CP_PE_ERRORCODE     VARCHAR(5): Error code que enviarem al OCG com a 

resposta. 

• OCG2CP_PE_ERRORREMARK      VARCHAR(40): Descripció de l’error que enviarem al 

OCG. 
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4.3. Procés de pagament 

En aquest punt explicarem de forma detallada tots el passos que es necessiten per dur a terme 

l’acceptació de la transacció. En el següent quadre s’observa de forma gràfica els passos 

imprescindibles a portar a terme. 

 

Figura 15 – Esquema general del procés de compra 
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El procés de pagament inclou quatre fases. Primer trobem l’ Status Verification on es 

comprova si el terminal que s’està connectant al portal WAP és correcte i compleix els 

requisits per poder realitzar pagaments. Després segueix la fase d’Authorization i el 

Autrhorization Redirection que és el moment en el que l’usuari és redirigit al portal de 

pagament de la seva companyia mòbil per poder acceptar el cobrament de l’import establert. 

Finalment trobem el Delivered que és el pas final on el proveïdor confirma que accepta cobrar 

l’import a l’usuari. 

El sistema també ens dona l’opció de cancel·lar o retornar un pagament. El primer cas 

s’efectuaria dins la fase Delivered i anul·laria una transacció en la que l’usuari ja havia acceptat 

el cobrament però en la que aquest encara no s’havia fet efectiu. El segon cas, correspondria a 

un pas posterior el Delivered i estaria pensat per anul·lar una transferència en la que ja 

haguéssim fet efectiu el cobrament. En el nostre projecte no hem implementat cap d’aquestes 

dues vies de cancel·lació, ni el cancel ni el rollback, ja que en el nostre sistema no ens 

trobarem en el cas d’haver de cancel·lar transaccions. 

En tots els processos, sempre primer gravarem a la base de dades el que enviarem al OCG i 

després actualitzarem el registre amb el que ens hagi respost. Per tant, un cop creat el registre, 

haurem de buscar-lo per guardar l’Id creat. Per no tenir cap problema ni error a la hora de 

recuperar-lo, ens ajudarem d’un número aleatori que farà més fiable el nostre sistema de cara 

a possibles errors. El que buscarem és l’últim registre en la que coincideixi l’Hora, el 

HTTP_X_UP_SUBNO i el camp random. 

$VarSQL_Buscar_Reg = 'SELECT CP2OCG_ID, CP2OCG_RANDOM, CP2OCG_FECHORA_ENVIO, 

CP2OCG_MSISDN FROM CP2OCG ORDER BY CP2OCG_ID DESC LIMIT 0,5'; 

$Var_Buscar_Reg=mysql_db_query($link,$VarSQL_Buscar_Reg); 

While ($Resp_Buscar_Reg=mysql_fetch_array($Var_Buscar_Reg)) 

    { 

        if ($Resp_Buscar_Reg["CP2OCG_MSISDN"]==getenv("HTTP_X_UP_SUBNO") and 

$Resp_Buscar_Reg["CP2OCG_FECHORA_ENVIO"] == $Var_FechaHora and 

$Resp_Buscar_Reg["CP2OCG_RANDOM"] == $Var_Random and $Var_ID_Registro_Entcontardo != 

1)        {    

            $Var_ID_Registro = $Resp_Buscar_Reg["CP2OCG_ID"]; 

            $Var_ID_Registro_Entcontardo = 1; 

        } 

    }  
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Figura 16 – Captura del registre creat 

 

 

Figura 17 – Diagrama de flux d’un procés complet de compra 
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4.3.1. Status Verification 

 

 

Figura 18 – Status Verification. Diagrama de flux  

La finalitat d’aquest procés és verificar que l’usuari mòbil que s’està connectant al portal WAP, 

és un usuari vàlid. En teoria aquesta fase està pensada per portar-la a terme just quan l’usuari 

inicia la navegació pel portal, però en el nostre cas i per fer el software més universal y fàcil 

d’integrar per a diferents portals WAP, hem decidit incloure-la dins el procés de compra. 

En el procés, el que farem serà redirigir l’usuari al OCG i aquest serà qui comprovarà la validesa 

i ens el retornarà a una direcció URL que nosaltres li indicarem, amb el resultat. 

Del CP al OCG: 

Camps a enviar: 

Nom del Descripció Obligatori/ Format 

Camp   Opcional   

OP Nom de l’operació Obligatori StatusVerification 

Mode El canal utilitzat Obligatori WAP 

CPID ID del proveïdor Obligatori CPXXXXXX 

OfferID Usuari Obligatori SXXXXXX 

OfferPW Contrassenya Obligatori longitud: 1 -10 

ReturnURL Direcció URL on redirigirà l’usuari Obligatori longitud: 1 -255 

  després de l’Status Verification     

Taula 1 – Registres enviats al Status Verification 

OP: És el nom de l’operació. En aquest cas, ha de ser obligatòriament StatusVerification. 

Mode: És el nom del canal utilitzat. En aquest cas, ha de ser obligatòriament WAP. 
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CPID: És un identificador de proveïdor. En el nostre cas utilitzarem l’hipotètic número 

CP000000. 

OfferID: És el nostre identificador d’usuari. Sempre serà el mateix i en el nostre cas, utilitzarem 

l’hipotètic S000000. 

OfferPW: És la nostre clau PW d’usuari. Sempre serà el mateix i en el nostre cas, utilitzarem 

l’hipotètic pw. 

ReturnURL: Aquí indicarem la direcció a la que volem que ens retorni l’usuari un cop finalitzat 

el procés de validació. 

Statusverification.php 

//Primer gravarem a la BBDD el contingut que volem enviar al OCG i ens quedarem amb el 

registre de la inserció per actualitzar-lo més endavant amb la resposta del OCG. 

$Var_FechaHora = strftime('%Y%m%d', time()) . strftime('%H%M%S', time()); 

$Var_Random = rand(100000,999999); 

 

$Var_Return_Url='http://lewis.upc.es/~davidp/WAPcontactameBO/suscripcion.php?Previous_URL=

' . $Previous_URL; 

$Var_Return_Url=urlencode($Var_Return_Url); 

 

$Var_StatusVerification_OcgURL = $VarGlob_OCG_Domain . 

$VecGlob_OCG_Fase_Path['Status_Verification'] . '?Op=StatusVerification&Mode=WAP&CPID=' . 

$VarGlob_OCG_CPID . '&ServiceID=' . $VarGlob_OCG_ServiceID . '&ServicePW=' . 

$VarGlob_OCG_ServicePW . '&ReturnURL=' . $Var_Return_Url; 

 

$SQLInstert_Reg_OCG = "INSERT INTO CP2OCG (CP2OCG_RANDOM, CP2OCG_USERID, 

CP2OCG_MSISDN, CP2OCG_USER_AGENT, CP2OCG_REMOTE_ADDR, CP2OCG_HTTP_CLIENT_IP, 

CP2OCG_FECHORA_ENVIO, CP2OCG_PRODUCTO, CP2OCG_PARAM, CP2OCG_WORKFLOW, 

CP2OCG_RPTA_TIPO, CP2OCG_RPTA_SEND, CP2OCG_RPTA_CGI, CP2OCG_SITE, CP2OCG_PADRE, 

CP2OCG_PE_OPNAME, CP2OCG_PE_MODE, CP2OCG_PE_CPID, CP2OCG_PE_OFFERID, 

CP2OCG_PE_RETURNURL, CP2OCG_PE_TELCOID, CP2OCG_PE_PRICEID, CP2OCG_PE_USERID, 

CP2OCG_PE_TRANSACTIONID) VALUES ('$Var_Random', '$UserID', '" . 

getenv("HTTP_X_UP_SUBNO") . "', '" . getenv("HTTP_USER_AGENT") . "', '" . 

getenv("REMOTE_ADDR") . "', '" . getenv('HTTP_CLIENT_IP') . "', '$Var_FechaHora', '', '', 

'Status_Verification', '$Var_OCG_RPTA_TIPO', '$Var_StatusVerification_OcgURL', '" . 
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getenv('SCRIPT_NAME') . "', 'Contactame', '0', 'Status_Verification', '$Var_OCG_PE_MODE', 

'$VarGlob_OCG_CPID', '$VarGlob_OCG_ServiceID', '$Var_Return_Url', '$TelcoID', '$Var_OCG_Price', 

'$UserID', '')"; 

..... 

//Un cop gravat a la base de dades la petició al OCG, redirigirem al usuari al OCG. 

$Var_Return_Url='http://lewis.upc.es/~davidp/WAPcontactameBO/suscripcion.php?Previous_URL=

' . $Previous_URL . '&Var_ID_Registro=' . $Var_ID_Registro; 

$Var_Return_Url=urlencode($Var_Return_Url); 

$Var_StatusVerification_OcgURL=$VarGlob_OCG_Domain . 

$VecGlob_OCG_Fase_Path['Status_Verification'] . 

'?Op=StatusVerification&Mode=WAP&CPID=CP00000&ServiceID=S000000&ServicePW=pw&Return

URL=' . $Var_Return_Url; 

header('Location: ' . $Var_StatusVerification_OcgURL); 

..... 

 

Figura 19 – Status Verification 

 

Del OCG al CP: 

Camps a rebre: 

Camps a rebre: 

Nom del Descripció Obligatori/ Format 

Camp   Opcional   

Error_Code Estat del procés Obligatori Integer 

Error_Remark Descripció de l’estat Obligatori   

UserID ID del usuari mòbil Opcional Longitud: 1 - 30 

TelcoID ID del operador de l’usuari mòbil Opcional Longitud: 1 - 15 

Taula 2 – Registres rebuts en el Status Verification 

Error_Code: En cas que tot sigui satisfactori, aquest camp tindrà valor 0. En cas de no ser 

satisfactori, ens retornarà el número d’error corresponent. 

Error_Remark: En cas que sigui satisfactori, aquest camp serà success. En cas d’error, 

contindrà una descripció breu de l’error trobat. 
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UserID: Cada companyia treballa en un format diferent, però tots ells tenen la característica de 

ser únics per cada usuari mòbil. En alguna companyia, aquest camp és simplement el número 

de telèfon mòbil. 

TelcoID: Aquest camp contindrà informació de la companyia de mòbil a la qual està associat 

l’usuari. Per exemple, en el cas de Vodafone, aquest seria VodafoneES. 

Suscripcion.php 

..... 

//El primer pas que farem serà actualitzar el registre de la BBDD amb la resposta que ens ha 

donat el OCG del Status Verification. 

$SQLUpdate_Registro = "UPDATE CP2OCG SET CP2OCG_FECHORA_RPTA = '" . strftime('%Y%m%d', 

time()) . strftime('%H%M%S', time()) . "', CP2OCG_PR_ERRORCODE = $Error_Code, 

CP2OCG_PR_ERRORREMARK = '$Error_Remark', CP2OCG_USERID = '$UserID', CP2OCG_TELCOID = 

'$TelcoID' WHERE CP2OCG_ID = '$Var_ID_Registro'"; 

$Update_Registro=mysql_db_query($link,$SQLUpdate_Registro); 

..... 

// Després comprovarem que el Error_Code sigui correcte i avisarem al usuari que ha de renovar 

la subscripció i adjuntarem un link que enviï al usuari al segon pas del procés de pagament. En 

cas que el Error_Code sigui incorrecte, també avisarem al usuari. 

if ($Error_Code==0)  { 

echo "Le informamos que su suscripción esta caducada. Para continuar usando nuestro servicio es 

necesario que se vuelva a suscribir por 1 mes más."; 

echo "<br/><br/>"; 

echo "<center><a href=\"ocg/authorization.php?Var_ID_Registro=" . $Var_ID_Registro . 

"&Previous_URL=" . $Previous_URL . ">Susbscribirse</a></center>"; 

} 

else echo "Le informamos que sus suscripción está caducada. Lamentablemente, este abonado 

móvil no puede renovar la subscripción. Inténtalo con otro terminal."; 

..... 

 

Figura 20 – Renovació de la subscripció 
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4.3.2. Authorization 

 

Figura 21 – Authorization. Diagrama de flux 

En aquest pas, consultarem al OCG si el usuari pot fer front al pagament. El OCG, a la vegada, 

consultarà al operador del client i farà la reserva de la transacció per després poder enviar el 

usuari al portal de pagament de la seva companyia mòbil. 

Del CP al OCG: 

Camps a enviar: 

Nom del Descripció Obligatori/ Format 

Camp   Opcional   

OP Nom de l’operació Obligatori Authorize 

Mode El canal utilitzat Obligatori WAP / WEB /  

      SMS / MMS 

CPID ID del proveïdor Obligatori CPXXXXXX 

OfferID Usuari Obligatori SXXXXXX 

OfferPW Contrassenya Obligatori Longitud: 1 -10 

TelcoID ID de l’operador de l’usuari mòbil Obligatori Longitud: 1 - 15 

PriceID ID del preu a cobrar a l’usuari Obligatori Longitud: 1 - 50 

UserID ID de l’usuari mòbil Obligatori Longitud: 1 - 30 

ConfirmationURL Direcció URL dinàmica on ens  Opcional   
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  redirigirà l'usuari si l'estat és "pending"     

ContentID ID del contingut que es vol cobrar Opcional Longitud: 1 - 30 

Price Preu a cobrar a l’usuari Obligatori Preu amb 2 decimals 

Taula 3 - Registres enviats al Authorization 

OP: És el nom de l’operació. En aquest cas, ha de ser obligatòriament Authorize. 

Mode: És el nom del canal utilitzat. En el nostre sistema a l’estar enfocat a telefonia mòbil, 

aquest camp serà WAP. 

CPID: És un identificador de proveïdor. En el nostre cas utilitzarem l’hipotètic número 

CP000000. 

OfferID: És el nostre identificador d’usuari. Sempre serà el mateix i en el nostre cas, utilitzarem 

l’hipotètic S000000. 

OfferPW: És la nostre clau PW d’usuari. Sempre serà el mateix i en el nostre cas, utilitzarem 

l’hipotètic pw. 

TelcoID: Aquest camp contindrà informació de la companyia de mòbil a la qual està associat 

l’usuari. Per exemple, en el cas de Vodafone, aquest seria VodafoneES. 

PriceID: En el OCG haurem de crear possibles preus a cobrar al usuari. Cada un d’aquests, 

tindrà un ID únic i serà el que utilitzarem per especificar a l’OCG l’import que volem cobrar a 

l’usuari. El format que tindrà el camp serà: XXX_YYY_ZZZ on XXX serà el TelcoID, el YYY el preu 

a cobrar i el ZZZ el nom del servei. Per exemple, si volguéssim cobrar a un terminal Vodafone 

un import de 2€ en concepte de subscripció, aquest camp hauria de ser: 

VodafoneES_2.00_Subscripcion. 

UserID: Cada companyia treballa en un format diferent, però tots ells tenen la característica de 

ser únics per cada usuari mòbil. En alguna companyia, aquest camp és simplement el número 

de telèfon mòbil. 

ConfirmationURL: Aquest camp només és necessari en cas que l’OCG respongui amb un 

“pendent”. En el procés normal de compra, on ens trobem ara, l’OCG ens hauria de contestar 

“redirect” ja que aquest voldrà que redirigim a l’usuari al portal de pagament per tal que 

accepti l’import que desitgem facturar-li. Per tant, al ser un camp opcional, en aquesta fase no 

caldrà que enviem res. 

ContentID: Contindria una descripció del contingut a comprar, però al tractarse d’un camp 

opcional, no enviarem res ja que ho especificarem en el PriceID. 
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Price: Aquí només posarem el preu a cobrar a l’usuari. Tot i que en el PriceID aquesta 

informació ja esta inclosa, al tractar-se d’un camp obligatori, l’haurem d’enviar igualment. 

Authorization.php 

..... 

// Primer, al igual que en el Status Verification, insertarem a la base de dades els camps que 

enviarem al OCG i apuntarem el registre creat per poder-lo completar un cop el OCG ens 

respongui. 

$VarSQL_Buscar_Reg = "SELECT CP2OCG_TELCOID, CP2OCG_USERID FROM CP2OCG WHERE 

CP2OCG_ID = $Var_ID_Registro"; 

$Var_Buscar_Reg = mysql_db_query($link,$VarSQL_Buscar_Reg); 

$Resp_Buscar_Reg=mysql_fetch_array($Var_Buscar_Reg); 

$TelcoID = $Resp_Buscar_Reg["CP2OCG_TELCOID"]; 

$UserID = $Resp_Buscar_Reg["CP2OCG_USERID"]; 

$Var_OCG_Op = 'Authorize'; 

$Var_OCG_RPTA_TIPO = 'O'; 

$Var_OCG_PE_MODE = 'WAP'; 

 $Var_Price = $VarGlob_OCG_Price; 

 $Var_OCG_Price = $TelcoID . '_' . $Var_Price . '_' . $VarGlob_OCG_Concepto'; 

$Var_Random = rand(100000,999999); 

$Var_FechaHora = strftime('%Y%m%d', time()) . strftime('%H%M%S', time()); 

 

$Var_Authorization_OcgURL = $VarGlob_OCG_Domain . 

$VecGlob_OCG_Fase_Path['Authorization'] . '?Op=' . $Var_OCG_Op . '&Mode=WAP&CPID=' . 

$VarGlob_OCG_CPID . '&OfferID=' . $VarGlob_OCG_ServiceID . '&OfferPW=' . 

$VarGlob_OCG_ServicePW . '&TelcoID=' . $TelcoID . '&PriceID=' . $Var_OCG_Price . '&UserID=' . 

$UserID . '&Price=' . $Var_Price . 

'&ConfirmationURL=http://lewis.upc.es/~davidp/WAPcontactameBO/ocg/recibir.php'; 

 

$SQLInstert_Reg_OCG = "INSERT CP2OCG (CP2OCG_RANDOM, CP2OCG_TELCOID, 
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CP2OCG_USERID, CP2OCG_MSISDN, CP2OCG_USER_AGENT, CP2OCG_REMOTE_ADDR, 

CP2OCG_HTTP_CLIENT_IP, CP2OCG_FECHORA_ENVIO, CP2OCG_PRODUCTO, CP2OCG_PARAM, 

CP2OCG_WORKFLOW, CP2OCG_RPTA_TIPO, CP2OCG_RPTA_SEND, CP2OCG_RPTA_CGI,  

CP2OCG_SITE, CP2OCG_PADRE, CP2OCG_PE_OPNAME, CP2OCG_PE_MODE, CP2OCG_PE_CPID, 

CP2OCG_PE_OFFERID, CP2OCG_PE_RETURNURL, CP2OCG_PE_TELCOID, CP2OCG_PE_PRICEID, 

CP2OCG_PE_CONTENTID, CP2OCG_PE_USERID, CP2OCG_PE_TRANSACTIONID) VALUES 

('$Var_Random', '$TelcoID', '$UserID', '" . getenv("HTTP_X_UP_SUBNO") . "', '" . 

getenv("HTTP_USER_AGENT") . "', '" . getenv("REMOTE_ADDR") . "', '" . getenv('HTTP_CLIENT_IP') . 

"', '$Var_FechaHora', 'Suscripcion', '', '$Var_OCG_Op', '$Var_OCG_RPTA_TIPO', 

'$Var_Authorization_OcgURL', '" . getenv('SCRIPT_NAME') . "', 'Contactame', '$Var_ID_Registro', 

'$Var_OCG_Op', '$Var_OCG_PE_MODE', '$VarGlob_OCG_CPID', '$VarGlob_OCG_ServiceID', '', 

'$TelcoID', '$Var_OCG_Price', '$Var_OCG_ContentID', '$UserID', '')"; 

$Instert_Reg_OCG=mysql_db_query($link,$SQLInstert_Reg_OCG); 

..... 

// Un cop creat el registre, farem la consulta al OCG 

$rh = fopen($Var_Authorization_OcgURL, 'rb'); 

$Var_Leer_Acumulado = ''; 

while ($Var_Leer = fread($rh, 1024)) 

{ 

     $Var_Leer_Acumulado .= $Var_Leer; 

} 

fclose($rh); 

Figura 22 – Enviament Authorization 

 

Del OCG al CP:  

Nom del Descripció Obligatori/ Format 

Camp   Opcional   

Error_Code Estat del procés Obligatori Integer 

Error_Remark Descripció de l’estat Obligatori   

TransactionID ID de la transacció Opcional Longitud: 1 - 30 
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Result_Mode Procediment a seguir Obligatori Pending / Success / 

      Redirect / Fail 

RedirectURL Direcció on l'OCG vol que Opcional   

  enviïs l'usuari     

BillStatus Estat en el que es troba el Obligatori Pending / Success / 

  pagament   Fail 

Taula 4 - Registres rebuts al Authorization 

Error_Code: En cas que tot sigui satisfactori, aquest camp tindrà valor 0. En cas de no ser 

satisfactori, ens retornarà el número d’error corresponent. 

Error_Remark: En cas que sigui satisfactori, aquest camp serà success. En cas d’error, 

contindrà una descripció breu de l’error detectat. 

TransactionID: Número únic per a cada transacció. Aquest número, a partir d’aquest pas, serà 

comú per a  tots els següents passos que es duguin a terme. 

Result_Mode: Aquest camp ens indica el que hem de fer. Podem rebre un Pending (que 

significarà que hem d’esperar a que l’OCG ens digui alguna cosa), un Success (significarà que 

podem continuar amb el procés), un Redirect (indicarà que hem de redirigir a l’usuari a una 

URL que ens facilitarà en el camp RedirctURL) o un Fail (i per tant hi ha hagut un error en el 

procés). Aquest camp és utilitzat per saber en quin estat del procés de pagament ens trobem. 

En aquesta primera fase, haurem de rebre un Redirect ja que el OCG voldrà que redirigim 

l’usuari al portal WAP de la seva companyia mòbil perquè accepti el pagament. 

RedirectURL: Aquí trobarem la URL que ens proporcionarà l’ OCG a on redirigir l’usuari. Només 

ens donaran una direcció en cas que el Result_Mode sigui “Redirect”. 

BillStatus: Ens donarà informació relativa a l’estat en el que es troba el pagament. Aquí 

sempre haurem de rebre un “Pending” menys en l’últim pas, en el que haurem de rebre un 

“Success”. 

 

Authoriztion.php 

..... 

// llegirem la resposta del OCG i la guardarem a la Base de dades 
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$SQLUpdate_Registro = "UPDATE CP2OCG SET CP2OCG_FECHORA_RPTA = '" . strftime('%Y%m%d', 

time()) . strftime('%H%M%S', time()) . "', CP2OCG_PR_ERRORCODE = $Error_Code, 

CP2OCG_PR_ERRORREMARK = '$Error_Remark', CP2OCG_PR_TRANSACTIONID = '$TransactionID', 

CP2OCG_PR_RESULTMODE = '$Result_Mode', CP2OCG_PR_REDIRECTURL = '$Var_RedirectURL', 

CP2OCG_PR_BILLSTATUS = '$BillStatus' WHERE CP2OCG_ID = '$Var_ID_Registro'"; 

$Update_Registro=mysql_db_query($link,$SQLUpdate_Registro); 

 

Figura 23 – Gravació resposta del Autherization 

 

 

4.3.3. Authorization Redirection 

 

Figura 24 – Authorization Redirection. Diagrama de flux 

De CP a OCG: 

En aquest pas, redirigirem a l’usuari a l’OCG i aquest l’enviarà al seu operador mòbil. Allà, a 

l’usuari li apareixerà una pàgina WAP del seu proveïdor en el que haurà d’acceptar o bé 

cancel·lar el pagament. 

Nom del Descripció Obligatori/ Format 

Camp   Opcional   

ReturnURL Direcció URL on retornarà l’usuari Obligatori Longitud: 1 -255 

       

Taula 5 – Registres enviats al Autorization Redirection 

L’únic valor que haurem d’afegir al RedirectURL és el camp ReturnURL que serà la direcció URL 

on voldrem que l’OCG retorni l’usuari. Dins de la direcció de retorn, entre d’altres camps, li 

afegirem una variable de workflow per indicar que l’usuari ja es troba en el segon pas (wf=2).  
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Authorization.php 

..... 

// Primer gravarem a la base de dades aquest tercer pas “Authorize_Redirect” i després 

redirigirem al usuari  

if ($Result_Mode=='redirect' and $Error_Code==0 and $BillStatus =='Pending') 

{ 

     $Var_Random = rand(100000,999999); 

     $Var_FechaHora = strftime('%Y%m%d', time()) . strftime('%H%M%S', time()); 

$Var_Return_URL='http://lewis.upc.es/~davidp/WAPcontactameBO/ocg/authorization.php?wf=2

&Var_ID_Registro=' . $Var_ID_Registro . '&Previous_URL=' . $Previous_URL; 

     $Var_Previous_URL=urlencode($Var_Previous_URL); 

     $SQLInstert_Reg_OCG = "INSERT INTO CP2OCG (CP2OCG_RANDOM, CP2OCG_TELCOID, 

CP2OCG_USERID, CP2OCG_MSISDN, CP2OCG_USER_AGENT, CP2OCG_REMOTE_ADDR, 

CP2OCG_HTTP_CLIENT_IP, CP2OCG_FECHORA_ENVIO, CP2OCG_PRODUCTO, CP2OCG_PARAM, 

CP2OCG_WORKFLOW, CP2OCG_RPTA_TIPO, CP2OCG_RPTA_SEND, CP2OCG_RPTA_CGI, 

CP2OCG_SITE, CP2OCG_PADRE, CP2OCG_PE_OPNAME, CP2OCG_PE_TRANSACTIONID, 

CP2OCG_PE_CONFIRMATIONURL) VALUES ('$Var_Random', '$TelcoID', '$UserID', '" . 

getenv("HTTP_X_UP_SUBNO") . "', '" . getenv("HTTP_USER_AGENT") . "', '" . 

getenv("REMOTE_ADDR") . "', '" . getenv('HTTP_CLIENT_IP') . "', '$Var_FechaHora', 'Suscripcion', '', 

'Authorize_Redirect', '$Var_OCG_RPTA_TIPO', '$Var_Authorization_OcgURL', '" . 

getenv('SCRIPT_NAME') . "', 'Contactame', '$Var_ID_Registro', 'Authorize_Redirect', 

'$TransactionID', '$Var_Return_URL')"; 

     $Instert_Reg_OCG=mysql_db_query($link,$SQLInstert_Reg_OCG); 

..... 

$Var_Return_URL=urlencode('http://lewis.upc.es/~davidp/WAPcontactameBO/ocg/authorization.

php?wf=2&Var_ID_Registro=' . $Var_ID_Registro . '&Previous_URL=' . $Previous_URL); 

     $SQLUpdate_Registro = "UPDATE CP2OCG SET CP2OCG_PE_RETURNURL = '$Var_Return_URL' 

WHERE CP2OCG_ID = '$Var_ID_Registro'"; 

$Update_Registro=mysql_db_query($link,$SQLUpdate_Registro); 

     header('Location: ' . $Var_RedirectURL . '&ReturnURL=' . $Var_Return_URL); 

     exit;} 

Figura 25 –Redirecció del usuari al seu operador per confirmar transacció 
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De OCG a CP: 

Nom del Descripció Obligatori/ Format 

Camp   Opcional   

Error_Code Estat del procés Obligatori Integer 

Error_Remark Descripció de l’estat Obligatori   

Op Nom de l’operació Obligatori Authorize 

TransactionID ID de la transacció Opcional Longitud: 1 - 30 

BillStatus Estat en el que es troba el Obligatori Pending / Success / 

  pagament   Fail 

Taula 6 – Registres rebuts al Autorization Redirection 

Error_Code: En cas que tot sigui satisfactori, aquest camp tindrà valor 0. En cas de no ser 

satisfactori ens retornarà el número d’error corresponent. 

Error_Remark: En cas de que sigui satisfactori, aquest camp serà success. En cas d’error, 

contindrà una descripció breu de l’error detectat. 

OP: Nom de l’operació. En aquest cas, ens enviaran obligatòriament un Authorize. 

TransactionID: Número únic per a cada transacció. Aquest número, a partir d’aquest pas, serà 

comú en els següents que se succeiran . 

BillStatus: Ens donarà informació relativa a l’estat en el que es troba el pagament. Aquí 

sempre haurem de rebre un “Pending” menys en l’últim pas, en el que haurem de rebre un 

“Success”. 

 

Authirization.php 

..... 

elseif ($Error_Code==0 and $wf==2) 

{ 

     $SQLUpdate_Registro = "UPDATE CP2OCG SET CP2OCG_FECHORA_RPTA = '" . 
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strftime('%Y%m%d', time()) . strftime('%H%M%S', time()) . "', CP2OCG_PR_ERRORCODE = 

'$Error_Code', CP2OCG_PR_ERRORREMARK = '$Error_Remark', CP2OCG_PR_TRANSACTIONID = 

'$TransactionID', CP2OCG_PR_BILLSTATUS = '$BillStatus' WHERE CP2OCG_ID = 

'$Var_ID_Registro'"; 

     $Update_Registro=mysql_db_query($link,$SQLUpdate_Registro); 

     include "debit.php"; 

} 

Figura 26 – Confirmació de l’acceptació del pagament 

 

4.3.4. Debit 

 

Figura 27- Debit. Diagrama de flux 

En aquest pas, haurem de confirmar amb l’OCG que és possible fer efectiu el pagament de 

l’import que l’usuari havia acceptat abans. 

Del CP a l’OCG 

Nom del Descripció Obligatori/ Format 

Camp   Opcional   

OP Nom de l’operació Obligatori Delivered o 

      Cancel 

OfferPW Contrassenya Obligatori Longitud: 1 -10 

TransactionID ID de l’usuari mòbil Opcional Longitud: 1 - 30 
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ConfirmationURL Direcció URL dinàmica on ens  Opcional   

  

Redirigirà l'usuari si l'estat és 

"pending"     

Taula 7 - Registres enviats al Debit 

OP: Nom de l’operació. En aquest cas, enviarem un Delivered si ha anat be la renovació de la 

subscripció o un Cancel en cas contrari. 

OfferPW: És la nostre clau PW d’usuari. Sempre serà el mateix i en el nostre cas, utilitzarem 

l’hipotètic pw. 

TransactionID: Número únic per a cada transacció. Aquest número, és el mateix que hem 

utilitzat en tot el procés. 

ConfirmationURL: Aquí especificarem la direcció on volem que ens respongui. 

Debit.php 

..... 

//Primer crearem la URL que enviarem al OCG i que farà efectiu el dèbit. 

$Var_OCG_RPTA_TIPO = 'O'; 

$Var_OCG_Debit_Cancel = 'Debit'; 

$Var_Random = rand(100000,999999); 

$Var_FechaHora = strftime('%Y%m%d', time()) . strftime('%H%M%S', time()); 

 

$Var_delivery_OcgURL = $VarGlob_OCG_Domain . $VecGlob_OCG_Fase_Path[‘debit’] . '?Op=' . 

$Var_OCG_Debit_Cancel . '&OfferPW=' . $VarGlob_OCG_ServicePW . '&TransactionID=' . 

$TransactionID . 

'&ConfirmationURL=http://lewis.upc.es/~davidp/WAPcontactameBO/ocg/recibir.php'; 

 

//Després afegirem a la base de dades els paràmetres d’aquest pas. 

$SQLInstert_Reg_OCG = "INSERT INTO CP2OCG (CP2OCG_RANDOM, CP2OCG_TELCOID, 

CP2OCG_USERID, CP2OCG_MSISDN, CP2OCG_USER_AGENT, CP2OCG_REMOTE_ADDR, 

CP2OCG_HTTP_CLIENT_IP, CP2OCG_FECHORA_ENVIO, CP2OCG_PRODUCTO, CP2OCG_PARAM, 

CP2OCG_WORKFLOW, CP2OCG_RPTA_TIPO, CP2OCG_RPTA_SEND, CP2OCG_RPTA_CGI, 
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CP2OCG_SITE, CP2OCG_PADRE, CP2OCG_PE_OPNAME, CP2OCG_PE_TRANSACTIONID, 

CP2OCG_PE_CONFIRMATIONURL) VALUES ('$Var_Random', '$TelcoID', '$UserID', '" . 

getenv("HTTP_X_UP_SUBNO") . "', '" . getenv("HTTP_USER_AGENT") . "', '" . 

getenv("REMOTE_ADDR") . "', '" . getenv('HTTP_CLIENT_IP') . "', '$Var_FechaHora', 'Suscripcion', 

'','$Var_OCG_Debit_Cancel', '$Var_OCG_RPTA_TIPO', '$Var_delivery_OcgURL', '" . 

getenv('SCRIPT_NAME') . "', 'Contactame', '$Var_ID_Registro', '$Var_OCG_Debit_Cancel', 

'$TransactionID', 'http://lewis.upc.es/~davidp/WAPcontactameBO/ocg/recibir.php')"; 

 

$Instert_Reg_OCG=mysql_db_query($link,$SQLInstert_Reg_OCG); 

..... 

//Ara enviarem el dèbil al OCG i llegirem el que ens respon 

$rh = fopen($Var_delivery_OcgURL, 'rb'); 

$Var_Leer_Acumulado = ''; 

while ($Var_Leer = fread($rh, 1024)) 

{ 

    $Var_Leer_Acumulado .= $Var_Leer; 

} 

fclose($rh); 

Figura 28 – Enviament del Debit  

 

De l’OCG al CP: 

Nom del Descripció Obligatori/ Format 

Camp   Opcional   

Error_Code Estat del procés Obligatori Integer 

Error_Remark Descripció de l’estat Obligatori   

TransactionID ID de la transacció Opcional Longitud: 1 - 30 

Result_Mode Procediment a seguir Obligatori Pending / Success / 

      Redirect / Fail 
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RedirectURL Direcció on l'OCG vol  Opcional   

  enviar l'usuari     

BillStatus Estat en el que es troba el Obligatori Pending / Success / 

  pagament   Fail 

Taula 8 – Registres rebuts al Debit 

Error_Code: En cas que tot sigui satisfactori, aquest camp tindrà valor 0. En cas contrari, ens 

retornarà el número d’error corresponent. 

Error_Remark: En cas que sigui satisfactori, aquest camp serà success. En cas d’error, 

contindrà una descripció breu de l’error trobat. 

TransactionID: Número únic per a cada transacció. Caldrà enviar el número que hem fet servir 

en tot el procés. 

Result_Mode: Aquest camp ens indica el que hem de fer. Podem rebre un Pending (que voldrà 

dir que hem d’esperar a que l’OCG ens indiqui quelcom), un Success (significarà que podem 

continuar amb el procés), un Redirect (voldrà dir que hem de redirigir a l’usuari a una URL que 

ens facilitarà en el camp RedirctURL) o un Fail (i per tant hi ha hagut un error en el procés). 

Aquest camp és utilitzat per conèixer en quin estat del procés de pagament ens trobem. En 

aquest pas, haurem de rebre  un success. 

RedirectURL: No haurem de rebre res ja que el Result_Mode no serà Redirect. 

BillStatus: Ens aportarà informació en relació a quin estat es troba el pagament. Aquí haurem 

de rebre un “Success” ja que el pagament ha estat efectuat. 

 

Debit.php 

..... 

//Primer actualitzarem el registre de la base de dades amb la resposta del OCG 

$SQLUpdate_Registro = "UPDATE CP2OCG SET CP2OCG_FECHORA_RPTA = '" . 

strftime('%Y%m%d', time()) . strftime('%H%M%S', time()) . "', CP2OCG_PR_ERRORCODE = 

$Error_Code, CP2OCG_PR_ERRORREMARK = '$Error_Remark',CP2OCG_PR_TRANSACTIONID = 

'$TransactionID', CP2OCG_PR_RESULTMODE = '$Result_Mode', CP2OCG_PR_REDIRECTURL = 

'$Var_RedirectURL', CP2OCG_PR_BILLSTATUS = '$BillStatus' WHERE CP2OCG_ID = 

'$Var_ID_Registro'"; 
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$Update_Registro=mysql_db_query($link,$SQLUpdate_Registro); 

..... 

//Despres, en cas que el procés hagi anat bé, actualitzarem la subscripció del usuari i el 

redirigirem al lloc on es trobava abans. 

elseif ($Result_Mode=='proceed' and $BillStatus = 'Success') 

{ 

 session_start(); 

 $nom_usuari_introduit2 = $_SESSION["usuari"]; 

 $nom_password_introduit2 = $_SESSION['password']; 

 $nom_usuari_introduit = strtolower($nom_usuari_introduit2); 

 $nom_password_introduit = strtolower($nom_password_introduit2); 

$VarSQL_Buscar_User = "SELECT * FROM users WHERE login = '$nom_usuari_introduit' AND 

password = '$nom_password_introduit'"; 

 $Var_Buscar_User=mysql_db_query($link,$VarSQL_Buscar_User); 

 if ($Resp_Buscar_User=mysql_fetch_array($Var_Buscar_User)) 

 { 

  $Var_FechaHora_1Mes = mktime(0,0,0,date("m")+1,date("d"),date("Y")); 

            $Var_FechaHora_Apto = strftime('%Y%m%d', $Var_FechaHora_1Mes) . 

strftime('%H%M%S', time()); 

   

            $Resp_Actualizar_User="UPDATE users SET suscription='$Var_FechaHora_Apto' WHERE 

login='$nom_usuari_introduit'"; 

  $Instert_Suscription_User=mysql_db_query($link,$Resp_Actualizar_User); 

  if ($Previous_URL) header('Location: ../' . $Previous_URL); 

  else header('Location: ../menu.php'); 

 } 

} 

Figura 29 – Resposta del Debit 
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4.3.5. Confirmation Acknowledge 

En cas d’haver rebut un pending en algun dels Result_Mode, hauríem de esperar que el OCG 

ens contesti a la URL recibir.php. 

En el sistema de pagament creat, tractarem els pending com errors, ja que en el procés normal 

de pagament, no hauríem de rebre’n cap. Tot i això, el nostre sistema haurà de contestar al 

OCG amb un confirmation acknowledge perquè encara que nosaltres ho tractem com un error, 

el OCG ha de saber que l’hem rebut. 

Per tant l’arxiu recibir.php primer ha de distingir entre l’acknowledge d’un Authorize o d’un 

Debit (que son els dos processos que poden donar un Result_Model=pending). Després, 

comprovarà que el TransactionID  el que fa referencia el OCG, sigui correcte i li respondrà amb 

un success o amb un error segons correspongui. 

Per tal de documentar aquests casos, guardarem el que hem rebut a la taula OCG2CP. 

 

Del OCG al CP: 

Nom del Descripció Obligatori/ Format 

Camp   Opcional   

Error_Code Estat del procés Obligatori Integer 

Error_Remark Descripció del estat Obligatori   

OP Nom de la operació Obligatori Authorize/Debit 

TransactionID ID únic de transacció Obligatori   

BillStatus Estat en el que es troba el Obligatori Pending / Success / 

  pagament   Fail 

Taula 9 – Registres rebuts als Confirmation Acknowledge 
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Del CP al OCG: 

Nom del Descripció Obligatori/ Format 

Camp   Opcional   

Error_Code Estat del procés Obligatori Integer 

Error_Remark Descripció del estat Obligatori   

Taula 10 – Registres enviats al Confirmation Acknowledge 

 

Recibir.php 

//Exemple del acknowledge del authorization 

..... 

if ($Op=='Authorize') 

{ 

    $Var_OCG_Workflow = 'Authorization'; 

    $Var_OCG_RPTA_FORMAT = 'TEXT'; 

    $VarSQL_Buscar_Reg = "SELECT CP2OCG_ID, CP2OCG_PRODUCTO, CP2OCG_PE_TELCOID, 

CP2OCG_RPTA_TIPO, CP2OCG_PE_PRICEID, CP2OCG_PE_CONTENTID, CP2OCG_RPTA_FORMAT 

FROM CP2OCG WHERE CP2OCG_PE_TRANSACTIONID='$TransactionID' AND 

CP2OCG_WORKFLOW='Authorize'"; 

 

    $Var_Buscar_Reg=mysql_db_query($VarDb,$VarSQL_Buscar_Reg); 

    if ($Resp_Buscar_Reg=mysql_fetch_array($Var_Buscar_Reg)) 

    { 

        $Var_ID_Registro = $Resp_Buscar_Reg["PETIC_CTO_ID"]; 

        $Var_OCG_RPTA_TIPO = $Resp_Buscar_Reg["PETIC_CTO_RPTA_TIPO"]; 

        $SQLInstert_Reg_OCG = "INSERT INTO OCG2CP (OCG2CP_REMOTE_ADDR, 

OCG2CP_HTTP_CLIENT_IP, OCG2CP_FECHORA_ALTA, OCG2CP_WORKFLOW, 

POCG2CP_RPTA_TIPO, OCG2CP_RPTA_SEND, OCG2CP_RPTA_CGI, OCG2CP_PADRE, 

OCG2CP_PR_ERRORCODE, OCG2CP_PR_ERRORREMARK, OCG2CP_PR_OPNAME, 

OCG2CP_PR_TRANSACTIONID, OCG2CP_PE_ERRORCODE, OCG2CP_PE_ERRORREMARK) VALUES ('" 



61 

 

. getenv("REMOTE_ADDR") . "', '" . getenv('HTTP_CLIENT_IP') . "', '" . strftime('%Y%m%d', time()) . 

strftime('%H%M%S', time()) . "', '$Var_OCG_Workflow', '$Var_OCG_RPTA_TIPO', 

'$Var_delivery_OcgURL', '" . getenv('SCRIPT_NAME') . "', '$SERVER_NAME', '$Var_ID_Registro', 

'$Error_Code', '$Error_Remark', '$Op', '$TransactionID', '0', 'Success')"; 

        $Instert_Reg_OCG=mysql_db_query($VarDb,$SQLInstert_Reg_OCG); 

        echo 'Error_Code=0' . "\n"; 

        echo 'Error_Remark=Success' . "\n"; 

 

    } 

    else 

    { 

..... 

    } 

} 

Figura 30 – Confirmation Acknowledge 
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5. Manual d’usuari 

 

Aquest capitol mostra de forma senzilla i visual quins passos ha de seguir l’usuari quan es 

connecta al wap site de ContactaME i ha de renovar la subscripció. 

 

 
Figura 31 – Manual d’usuari - Esquema general 
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Pas 1. Loging 

 
Figura 32 - Manual d’usuari - Loging 

 

 

El primer que haurà de fer l’usuari per accedir al portal, serà emplenar els camps  d’usuari i 

contrassenya. Després haurà de clicar al botó “Entrar” per tal que el programa verifiqui que es 

tracti d’un usuari correcte. 

• Si l’usuari i la contrassenya són correctes i la subscripció està actualitzada, aquest 

accedirà directament al portal a través del menú. 

• Si l’usuari i la contrassenya són correctes però la subscripció està caducada, aquest, 

abans d’accedir al portal a través del menú, haurà de renovar la subscripció. 

• Si l’usuari és incorrecte, es tornaràn a solicitar les dades d’usuari i contrassenya 

correctes  

• Si l’usuari no està registrat al portal, prèviament haurà de registrar-se fent clic al botó  

“Regístrate”. 
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Pas 2. Renovació de la subscripció 

 

 
Figura 33 – Manual d’usuari - Avís de subscripció caducada 

 

En cas que la subscripció estigui caducada, se li demanarà a l’usuari que la renovi abans de 

continuar accedint al portal. Per tant, un cop introduït el nom d’usuari i contrassenya 

correctament, aquest serà dirigit a una pàgina on se l’informarà que li caldrà renovar la 

subscripció per un mes més. 

Si l’usuari està d’acord només haurà de fer clic a “Subscribirse” per poder continuar amb el 

procés de pagament. 

 

 

Pas 3. Confirmació del pagament 

 

 
Figura 34 – Manual d’usuari - Confirmació pagament 
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Després d’haver acceptat la renovació del producte, s’haurà d’acceptar el pagament al portal 

de la companyia mòbil. Cada companyia mostrarà un missatge de confirmació diferent paro  

amb un contingut similar. En l’exemple es mostra el que presenta la companyia Vodafone. 

 

 

Pas 4. Menú 

 

 
Figura 35 - Manual d’usuari –Menú principal 

 

Un cop l’usuari s’hagi identificat correctament i hagi renovat la subscripció en cas necessari, 

accedirà al menú principal del portal. Allà podrà: 

1. Buscar nous amics: Fent clic a “Buscar Amig@s” es podrà trobar nova gent amb la que 

poder establir relacions. 

2. Contactar amb els teus amics: Fent clic a “Mis Amigos” es podran enviar missatges als 

amics. 

3. Bústia d’entrada: Fent clic a “Tu Buzón” es podràn veure els correu dels amics que than 

escrit. 

4. Canviar les dades personals: Fent clic a “Cambiar Datos” es podràn modificar les dades 

personals. 
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5. Manual d’administració 

 

En aquest capítol descriurem els passos a seguir per part de l’administrador per instal·lar 

l’aplicació en el seu portal. 

 

5.1. Instalació Apache 

 

En aquest manual, explicarem com instal·lar un servidor Apache i configurar-lo segons les 

nostres necessitats, ja que es tracta del tipus de servidor més comú i és totalment gratuït. El 

servidor Apache l’haurem d’instal·lar i configurar de tal manera que els usuaris puguin accedir 

al nostre domini WAP sense complicacions. 

El servidor Apache es pot descarregar del portal http://apache.org de forma gratuita. Des 

d’aquest lloc podem adquirir el codi font del servidor i diferents binaries que poden funcionar 

amb la majoria de sistemes operatius. 

Si l’Apache s’ha d’instal·lar sobre el sistema operatiu Windows, només caldrà executar 

l’instal·lador que hàgim descarregat de l’anterior portal i seguir els passos que ens indicaran. 

Una vegada instal·lat el servidor Apache, caldrà configurar-lo. Configurar un servidor Apache 

pot arribar a ser molt complexe així que nosaltres només explicarem el procediment necessari 

pel nostre portal WAP. 

El primer que haurem de fer és modificar l’arxiu httpd.conf. Els fitxers de configuració de 

l’Apache acostumen a trobar-se en el subdirectori conf de la carpeta Apache. Per tant, si l’hem 

instal·lat en un sistema Windows i no hem modificat l’ubicació on voliem portar a terme 

l’instal·lació, aquest hauria de trobar-se a “c:\Archivos de programa\apache\conf” o en cas 

d’haver-lo instal·lat en un sistema Linux hauria de trobar-se a /usr/local/apache/conf.  

Dins del fitxer httpd.conf, tenim una serie de valors que cal modificar. 

• ServerRoot “directori”: Aquí tenim el directori on tindrem instal·lat l’Apache, hauriem 

de corregir-lo si veiem que no està ben configurat o si volem disposar d’un directori 

diferent al que per defecte assigna l’instal·lador. 

• Port: Serà el port pel qual es realitzaràn les connexions. El normal seria utilitzar el port 

80 però també es comú utilitzar el port 8080. 

• ServerName: Aquí tindrem el nom de la màquina on hem instal·lat l’Apache i pel que 

s’accedirà a les nostres pàgines WAP. 
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• ServerAdmin: Direcció de correu electrònic de l’administrador del servidor WAP 

(webmaster).  

• DocumentRoot: Directori on tenim las pàgines WAP que Apache servirà. Per defecte 

aquesta direcció serà el subdirectori htcdocs. 

• DirectoriIndex: Aquí tindrem el fitxer que s’executarà automàticament a l‘obrir el 

directori. Per defecte aquest arxiu serà l’index.html, però en el nostre cas, haurà de ser 

un index.php ja que la programació estè creada en php. 

Els fitxer de configuració d’Apache acostuma a estar molt ben documentat i es fàcil poder 

personalitzar-lo segons les necessitats. 

Com que la pàgina WAP pot tenir codi amb WML, haurem d’afegir els següents MIME per tal 

que el servidor reconegui el format dels arxius. Haurem d’editar el fitxer httpd.conf o srm.conf 

(depèn de la versió d’Apache que estiguem utilitzant) i afegir les següents línies en la secció. 

 

# MIME Types for WAP 

 AddType text/vnd.wap.wml .wml 

 AddType image/vnd.wap.wbmp .wbmp 

 AddType application/vnd.wap.wmlc .wmlc 

 AddType text/vnd.wap.wmlscript .wmls 

 AddType application/vnd.wap.wmlscriptc .wmlsc 

Figura 36 – Configuració del httpd.conf per Apache 

 

5.2. Instal·lació del servidor PHP 
 

Hi ha diferents instal·ladors d’Apache que ofereixen la possibilitat d’instal·lar Apache i PHP 

junts. A continuació s’explicarà com instal·lar i configurar el PHP com un  mòdul d’Apache. 

El primer pas serà descarregar la última versió de PHP de la pàgina oficial en la secció de 

descàrregues http://www.php.net. 

Un cop descarregat i descomprimit l’arxiu .zip copiarem el contingut  a la carpeta C:\php 
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A continuació copiarem les llibreries (.dll) que trobarem a la carpeta C:\php\sapi din el 

directori del sistema de Windows. C:\WINDOWS\system32 o C:\WINDOWS\system en funció 

de la versió de Windows que tinguem 

Un altre arxiu que hem de copiar, aquest cop al directori Windows, és el php.ini que és on es 

guardaran les configuracions definides pel PHP. En la versió de PHP que hem instal·lat, hauriem 

de disposar d’un arxiu “php.ini-recommended”. Aquest és l’arxiu de configuració estàndar de 

PHP i serà el que utilitzarem per la nostra configuració ja que ofereix uns bons nivells de 

seguretat. Aquest arxiu haurà de ser modificat per adaptar-lo a les nostres necessitats. Haurem 

de canviar el nom per deixar-lo com a “php.ini” i com hem dit abans, copiar-lo a la carpeta 

“C:\WINDOWS”. 

El que també haurem de fer és configurar el servidor Apache perquè reconegui el PHP. 

Haurem d’editar l’arxiu “httpd.conf” que està dins el directori “conf” de la nostra instal·lació 

Apache i afegir-li les següents línies en el bloc de càrrega de mòduls. “LoadModule” . 

LoadModule php4_module C:\php\sapi\php4apache2.dll  

AddType application/x-httpd-php .php 

Figura 37 - Configuració del httpd.conf pel PHP 

No importa si la càrrega del mòdul PHP es fa abans o desprès d’altres mòduls.  

Per últim, haurem de copiar la llibreria “php4ts.dll” que es troba al directori on hem instal·lat 

el PHP en la carpeta “sapi”. C:\php\sapi. 

 

5.3. Instal·lació del servidor MYSQL 

 

Primer de tot cal mencionar que MYSQL és un software lliure per a desenvolupadors però no 

per a empreses amb ànim de lucre i per tant, seria necessari aconseguir una llicencia. 

Per instal·lar el servidor de MYSQL anirem a la pàgina web oficial i ens descarreguem l’arxiu 

instal·lable. http://www.mysql.com 

Seguint els passos de l’instal·lador i seleccionant una instal·lació simple serà suficient. Un cop 

el tinguem instal·lat haurem de configurar-lo utilitzant l’assistent. La configuració dependrà de 

la dedicació que tingui el servidor amb el MYSQL. 

Un cop instal·lat el servidor MYSQL crearem les taules que utilitzarem pel sistema de 

pagament. Per crear-les, s’haurà d’executar les següents sentencies amb MYSQL: 
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Taula CP2OCG: 

CREATE TABLE `CP2OCG` ( 

  `CP2OCG_ID` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `CP2OCG_USERID` varchar(13) NOT NULL, 

  `CP2OCG_MSISDN` varchar(255) NOT NULL, 

  `CP2OCG_USER_AGENT` varchar(255) NOT NULL, 

  `CP2OCG_REMOTE_ADDR` varchar(255) NOT NULL, 

  `CP2OCG_HTTP_CLIENT_IP` varchar(255) NOT NULL, 

  `CP2OCG_FECHORA_ENVIO` varchar(14) NOT NULL, 

  `CP2OCG_FECHORA_RPTA` varchar(14) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PRODUCTO` varchar(20) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PARAM` varchar(40) NOT NULL, 

  `CP2OCG_WORKFLOW` varchar(19) NOT NULL, 

  `CP2OCG_RPTA_TIPO` varchar(1) NOT NULL, 

  `CP2OCG_RPTA_SEND` varchar(255) NOT NULL, 

  `CP2OCG_RPTA_CGI` varchar(255) NOT NULL, 

  `CP2OCG_SITE` varchar(40) NOT NULL, 

  `CP2OCG_RANDOM` int(11) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PADRE` int(11) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PE_OPNAME` varchar(18) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PE_MODE` varchar(3) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PE_CPID` varchar(10) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PE_OFFERID` varchar(10) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PE_RETURNURL` varchar(255) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PE_TELCOID` varchar(15) NOT NULL, 



70 

 

  `CP2OCG_PE_PRICEID` varchar(50) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PE_CONTENTID` varchar(30) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PE_USERID` varchar(13) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PE_TRANSACTIONID` varchar(20) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PE_CONFIRMATIONURL` varchar(255) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PR_ERRORCODE` varchar(5) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PR_ERRORREMARK` varchar(40) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PR_TRANSACTIONID` varchar(20) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PR_RESULTMODE` varchar(8) NOT NULL, 

  `CP2OCG_PR_REDIRECTURL` text NOT NULL, 

  `CP2OCG_PR_BILLSTATUS` varchar(7) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`CP2OCG_ID`), 

  KEY `CP2OCG_PADRE` (`CP2OCG_PADRE`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 

Figura 38 – Creació taula CP2OCG 

 

Taula OCG2CP: 

CREATE TABLE `OCG2CP` ( 

`OCG2CP_ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , 

`OCG2CP_REMOTE_ADDR` VARCHAR( 13 ) NOT NULL , 

`OCG2CP_HTTP_CLIENT_IP` VARCHAR( 255 ) NOT NULL , 

`OCG2CP_FECHORA_ALTA` VARCHAR( 14 ) NOT NULL , 

`OCG2CP_WORKFLOW` VARCHAR( 19 ) NOT NULL , 

`OCG2CP_RPTA_TIPO` VARCHAR( 1 ) NOT NULL , 

`OCG2CP_RPTA_SEND` VARCHAR( 255 ) NOT NULL , 

`OCG2CP_RPTA_CGI` VARCHAR( 255 ) NOT NULL , 

`OCG2CP_NAVEG_PADRE` INT NOT NULL , 

`OCG2CP_PR_ERRORCODE` VARCHAR( 5 ) NOT NULL , 

`OCG2CP_PR_ERRORREMARK` VARCHAR( 40 ) NOT NULL , 

`OCG2CP_PR_OPNAME` VARCHAR( 18 ) NOT NULL , 
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`OCG2CP_PR_TRANSACTIONID` VARCHAR( 20 ) NOT NULL , 

`OCG2CP_PE_ERRORCODE` VARCHAR( 5 ) NOT NULL , 

`OCG2CP_PE_ERRORREMARK` VARCHAR( 40 ) NOT NULL , 

INDEX ( `OCG2CP_NAVEG_PADRE` )  

) ENGINE = MYISAM ; 

Figura 39 – Creació taula OCG2CP 

 

També serà necessari adaptar cada portal WAP al sistema de pagament. En el cas de la nostra 

aplicació WAP en la que hem adaptat la passarel·la de pagament, caldrà afegir a la taula users 

un nou camp anomenat suscription que serà on guardarem la data que indica fins quin dia 

l’usuari ha cobert el pagament. La sentencia amb MYSQL seria la següent: 

 

ALTER TABLE `users` ADD ` suscription ` VARCHAR( 14 ) NOT NULL ; 

Figura 40 – Edició taula users 

 

5.4. Configuració de parametres de l’API 

 

Perquè la nostra aplicació funcioni, caldrà prèviament arribar a un acord amb el nostre API, 

Mobile 365. Aquest ens donarà uns paràmetres personals que haurem de posar a l’arxiu 

config_ocg.inc.php.  

L’arxiu config_ocg.inc.php és el següent: 

conf_ocg.inc.php 

$VarGlob_OCG_Domain = 'http://lewis.upc.es/~davidp/WAPcontactameBO/'; 

$VarGlob_OCG_ServicePW = 'pw'; 

$VarGlob_OCG_ServiceID = 'S000000'; 

$VarGlob_OCG_CPID = 'CP000000'; 

$VecGlob_OCG_Fase_Path ['Status_Verification'] = 'ocgapi/ChargingEvent.php'; 
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$VecGlob_OCG_Fase_Path ['Authorization'] = 'ocgapi/ChargingEvent.php'; 

$VecGlob_OCG_Fase_Path [‘debit’] = 'ocgapi/ChargingEvent.php'; 

$VarGlob_OCG_Price = '1.00'; 

$VarGlob_OCG_Concepto = 'Suscripcion'; 

Figura 41 – Edició fitxer config_ocg.inc.php 

 

 

I disposa dels següents camps: 

• $VarGlob_OCG_Domain: Aquí especificarem el domini on haurem d’enviar les nostres 

sol·licituds a l’API. Haurà de ser la URL del domini de Mobile365. 

• $VarGlob_OCG_ServicePW: Haurem d’introduir la contrassenya personal que ens 

haurà donat el nostre API. 

• $VarGlob_OCG_ServiceID: Número de servei. També l’haurem de modificar i ens el 

donarà l’API. 

• $VarGlob_OCG_CPID: Serà el nostre número d’usuari, un número únic que ens donarà 

l’API. 

• $VecGlob_OCG_Fase_Path ['Status_Verification']: direcció on haurem d’enviar les 

nostres sol·licituds de “Status Verification”. 

• $VecGlob_OCG_Fase_Path ['Authorization']: Direcció on haurem d’enviar les nostres 

sol·licituds de “Authorization”. 

• $VecGlob_OCG_Fase_Path [debit’]: Direcció on haurem d’enviar les nostres 

sol·licituds de “Dèbit”. 

• $VarGlob_OCG_Pric: S’haurà d’especificar el preu que es desitja cobrar a l’usuari. El 

format ha de contenir decimals, per exemple: “1.25” o “2.00”. 

$VarGlob_OCG_Concepto: Descripció curta del producte que està adquirint l’usuari. 
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5.5. Adaptació del codi del WAP Site 

 

Per poder fer servir aquest sistema de pagament caldrà adaptar el portal WAP. El més 

important és saber en quin moment es vol accedir al sistema de pagament i afegir una 

redirecció al següent PHP: 

header("Location: ocg/statusverification.php");  

També caldrà modificar l’arxiu suscripcion.php per adaptar el text que es vol ensenyar a 

l’usuari per informar-lo del motiu pel cual se li vol cobrar limport. Més concretament caldrà 

modificar de la línia 50 a la 55. 

statusverification.php 

if ($Error_Code==0)  { 

echo "Le informamos que su suscripción esta caducada. Para continuar usando nuestro servicio es 

necesario que se vuelva a suscribir por 1 mes más."; 

echo "<br/><br/>"; 

echo "<center><a href=\"ocg/authorization.php?Var_ID_Registro=" . $Var_ID_Registro . 

"&Previous_URL=" . $Previous_URL . ">Susbscribirse</a></center>"; 

} 

else echo "Le informamos que sus suscripción esta caducada. Lamentablemente, este abonado 

móvil no puede renovar la subscripción. Intétnalo en otro terminal."; 

Figura 42 – Edició del fitxer statusverification.php 
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6. Conclusions línies futures 
 

 

Tal i com ja s’ha explicat en la introducció d’aquest projecte, el mercat de les tecnologies 

mòbils és un mercat en creixement que està experimentant una evolució exponencial tant per 

part d’usuaris particulars com per part d’empreses que l’utilitzen com aparador per 

promocionar els seus productes. Les millores tecnològiques i el canvi d’hàbits dels usuaris fan 

que cada vegada la nostra vida estigui més vinculada a aquests dispositius inal·làmbrics. 

El resultat d’aquest projecte apunta a l’evolució de la telefonia mòbil com un fenòmen singular 

de connectivitat global. Aquesta condició és la que aproxima ràpidament la funcionalitat del 

terminal mòbil a la del PC, afegint la possibilitat d’incorporar certs dispositius integrats 

(càmera, organitzador, targeta de pagament, TV, reproductor de musica, consola de jocs, etc.). 

Gràcies a la seva ràpida implantació i a la seva condició estretament vinculada a la persona, el 

desenvolupament d’aquesta telefonia mòbil permet, en més d’un sentit, parlar d’una segona 

revolució digital (simultània i convergent amb la de Internet), caracteritzada per la 

comunicació independentment de la ubicació i la integració d’aplicacions, funcions i serveis en 

un mateix dispositiu digital. La consolidació del mòbil com un dispositiu unificat digital, ha 

promogut nous usos per part de l’usuari que involucren a altres sectors de l’economia digital 

(fotografia, vídeo digital, productes de software, mediadors de contingut, etc.). 

Disposar de servei d’Internet en el telèfon ha afavorit, en primer lloc, una profunda 

transformació dels models de negoci que han vist augmentat el seu mercat potencial i, en 

segon lloc, una creixent implicació de sectors socioeconòmics inicialment no vinculats amb el 

sector. 

La diversificació de continguts i funcions que s’ha esdevingut al voltant del mòbil en els últims 

cinc anys permet anticipar una futura xarxa d’implicacions no només relacionada amb les 

aplicacions tecnològiques, els formats del contingut o els models de negoci, sinó, precisament 

per la seva rendibilitat i penetració, també relatives a àmbits socials i culturals que estan 

transformant la nostra vida quotidiana. 

En aquest projecte s’ha destacat el ràpid procés de transformació que aquest sector està 

experimentant. Així doncs, hem passat d’utilitzar el telèfon mòbil amb l’únic propòsit d’establir 

comunicacions telefòniques, a poder-lo utilitzar en un futur com una targeta bancària.  

La importància de crear mecanismes i tècniques orientades a explotar el mercat de la telefonia 

mòbil resulta en aquests moments inqüestionable. Prova d’això són els esforços i recursos que 

s’estan dedicant des de les grans empreses de telecomunicacions i dels grans grups bancaris 
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pel desenvolupament de sistemes més moderns, àgils i segurs de gestió de  transferències a 

través d’aquests dispositius.  

En aquest entorn, cada un dels passos que avancen en aquesta direcció són interessants, 

alguns d’ells tenen acceptació i d’altres no, però el que ningú posa en dubte és que tots ells 

ajuden a definir com serà aquest futur. 

El paper que adquiriran aquestes formes de pagament i l’impacte que tindran en la societat, 

són d’especial interès en el nostre estudi i nodreixen de sentit el nostre treball. D’aquesta 

manera aquest projecte s’ha centrat en buscar solucions a aquesta nova realitat, més 

concretament en desenvolupar un dels possibles sistemes de pagament per tal d’oferir una 

opció real i universal. 

Com antecedent ha destacat el SMS premium, un sistema que tot i tenir moltes limitacions va 

aconseguir penetrar en el mercat amb molta força i proveir de grans ingressos a operadores y 

companyies proveïdores de contingut per mòbil. 

En aquest context tant canviant, són molts els camins a escollir, entre ells, el que ha servit de 

base a aquest projecte. El projecte d’Integració d’un sistema de pagament per mòbil 

mitjançant intermediari per una aplicació wap, ha buscat crear un motor de venta, utilitzant un 

modern sistema de pagament ja existent i adaptant-lo perquè sigui compatible amb la majoria 

de wap sites actuals, fent que les empreses que vulguin vendre contingut per aquest canal, 

puguin fer-ho d’una forma senzilla i exitosa. L’objectiu del projecte era proporcionar una forma 

alternativa de pagament per a terminal mòbil, que fos el més universal possible, tant pel que 

fa a la tecnologia com pel que fa al client, que permetés fàcil accés per part del públic.  

El projecte ha aconseguit aquesta missió. Funciona amb els principals operadors del món i 

només cal tenir un terminal amb capacitat per navegar per Internet per utilitzar-ho, requisit 

que tots els terminals d’avui en dia compleixen sobradament. 

L’inconvenient més gran que té el sistema utilitzat és la dependència de les comisions i la 

rigideses de les companyies mòbils. Una gran part de l’import cobrat a l’usuari és absorbit per 

aquestes i això provoca un encariment considerable del cost del producte d’aproximadament 

un 100%, el doble. A més a més,  com que aquest preu és carregat automàticament a la factura 

que el client té amb la seva companyia, existeixen moltes limitacions amb les tarifes. L’import 

que es permet cobrar a l’usuari és rígid i es mou entorn dels 0.50€ i dels 5€. Aquesta última 

limitació fa que el sistema no sigui útil en tots els contextos. 

Tot i això, i considerant els resultats obtinguts, creiem que la implementació d’aquest sistema 

és una opció vàlida per a moltes empreses que precisen cobrar als usuaris d’una forma àgil, 

senzilla i universal. A més, al dur-lo a la pràctica en un cas real, s’ha pogut demostrar que la 

integració és ràpida i que no comporta cap inversió econòmica. L’adaptació anirà en funció de 
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quin sigui el motiu que motivi l’abonament del pagament per part de l’usuari, però amb la 

modificació d’un senzill codi, es pot adaptar a qualsevol wap site. 

Contacta-Me va adquirir amb aquest projecte llibertat per poder convertir-se en una aplicació 

de pagament sense cap limitació  ni dependència geogràfica, doncs Mobile 365, al ser un dels 

proveïdors de solucions mòbil més completa del món, opera en la gran majoria de països del 

mon. 

És important destacar que ens trobem en un entorn on cada vegada està més generalitzat el 

concepte All-IP, sobre una heterogeneïtat de tecnologies d’infraestructura de xarxa, sumada a 

una inequívoca cohabitació d’una diversitat de xarxes d’accés, entre les que proliferen les 

tecnologies inal·làmbriques i els dispositius multimode, van a conformar un panorama global 

on els mètodes de pagament han de poder-se integrar de la forma més fàcil possible. És 

necessari apuntar que en aquest context altres sistemes de pagament amb telèfons mòbils 

afloren constantment i seria un error pensar que aquests no milloren els existents. 

És per això que en aquest projecte s’ha posat enfasis en el procés de transformació que aquest 

sector està experimentat i per tant, quina previsió hi ha pel futur i quines haurien de ser les 

pròximes línies d’investigació. S’ha intentat donar resposta a una de les qüestions generades 

en el treball: cap a on evolucionen les tecnologies de pagament. 

Ara s’obre un repertori de possibilitats immenses entre les que destaquen els portals 

d’aplicacions que ofereixen les diferents plataformes (Blackberry, Android, Apple,...) on els 

proveïdors tenen un bon mostrador on oferir els seus productes i on vendre és tant senzill com 

associar a una compta de correu electrònic un número de targeta de crèdit. Aquesta podria ser 

una dels moltes opcions que tindrem en el futur per aprofitar el dispositiu mòbil per propòsits 

més enllà dels convencionals. 

El que si podem concloure és que el sistema utilitzat en aquest projecte ha ajudat a obrir les 

portes a una globalització. Ha estat important per trencar les barreres que posaven els 

operadors mòbils als proveïdors de contingut, actuant com a monopolis i obrir les portes a 

noves idees i nous sistemes que actualment mouen aquest marcat.  

El que és inqüestionable és que tot i que puguem intuir com serà el futur pròxim, en un de 

llunyà les possibilitats son infinites i difícilment siguem capaços d’imaginar-lo amb certa 

certesa. El que està clar és que tendirem a integrar en un mateix dispositiu mòbil tot el que 

involucra la vida quotidiana: telèfon, targeta bancària, identificació, fitxar a la feina, claus de 

casa, etc 

Apart d’entendre el telèfon mòbil com un identificador personal, el futur dels telèfons mòbils 

es basarà en un Internet cada vegada mes ràpid i accessible. És en aquest marc en el que ens 

hem d’imaginar el futur. 
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