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12/06/09 - Codi Ç - Actualitzat a Wordpress 2.8 - alguns errors

Aquesta matinada he realitzat el Backup dels fitxers i de la base de dades i he
procedit a actualitzar a WordPress 2.8.
De moment la meva impressió és que sense massa canvis, l'editor ofereix algunes
millores, un corrector ortogràfic, i l'interfície està perfectament traduida al Català,
com sempre, per bé que es manté un error de traducció de la versió anterior que
ara mateix reportaré a ca.wordpress.org/contact
Les etiquetes, les categories... totes les dades s'han mantingut correctament amb
l'actualització.
Però no tot són flors i violes, he trobat alguns errors.
Relació d'Errors
1- Error de localització (traducció).

Aquest és l'error de localització que he trobat, que ja existia a la versió anterior:150
&vegades...
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sobreposició amb altre texte &vegades...
456 &vegades; 303 se surt de la finestra...
Feu click a la imatge de l'esquerra per tal de veure la captura de pantalla de l'error a
tamany real.
2. Error pujant arxius amb accents.

La versió anterior eliminava els accents dels fitxers d'imatge pujat.Això és el més
recomable de cara a la compatibilitat.
No només accents sinó caracters que no formen part de l'estàndard acceptat de
caràcters per a URL, com ara:
ç,$,·,", EUR, $, *, #, |
ñ, ¿,?,!,¡, =, ...
Per això és tan ridícul quan algú enregistra una domini d'aquests que va promoure
el govern dels espanyols, que accepten ñ i accents, doncs el 99% dels sistemes de
resolució de noms DNS no entenen aquests caractes.

codic.cat Plana/Page 3 / 4

De fet, encara que els entenguessin, diga-li a un Americà que teclegi una ñ per anar
a la teva url, o una á. Els seus teclats no tenen aquests caracters.
Doncs bé, si es puja un fitxer com ara:
codic-wordpress-cat-error_localització.PNG
El sistema el puja, però no es veu ni es fa el canvi de nom de cara a estándards.
3. He hagut de fer l'actualització automàtica dues vegades
Tot i que la primera indicava que tot havia anat bé.
M'ha tancat la sessió i he hagut de tornar a fer l'actualització puig em deia el
missatge d'abans que hi havia la nova versió i si volia actualitzar.
4. Es manté el bug que permet posar a l'enllaç permanent o permalink la
separació de la l ageminada. "·".
Aquest problema es produeix automàticament si el títol conté una l ageminada, com
ara "al·legoria".
Aquí podeu veure una llista completa dels canvis en aquesta nova versió:
http://wordpress.org/development/2009/06/wordpress-28/
Actualització:
5. No hi ha manera de posar doble salt de línia.
Encara que separi el text per diverses línies en blanc, m'ho ajunta tot. Tant és que
ho faci des de l'editor, com a pél des d'HTML.
6. He tingut problemes amb alguns plugins.
Ara bé, ho he solucionat desactivant-los i tornant-los a activar.
En Xavier Cavallé també ha trobat errors.
Traduir a l'Anglès. Translate to English

Compartir: ||
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