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Resum
Aquest projecte es centra en el disseny i implementació d’un servei de recerca automatitzada de 

continguts web, fent servir les fonts d’informació disponibles en format RSS i Atom; dues 

especificacions basades en XML que serveixen per sindicar tot tipus de dades.

Un cop llegits els continguts, es permet definir regles de selecció automàtica que s’encarreguen de 

seleccionar la informació que més ens interessa en funció dels valors dels diferents atributs 

disponibles.
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1. Introducció
1.1. Justificació i context del projecte

Degut a la massiva quantitat d’informació de què disposem avui en dia, cada cop se’ns fa més i més 

difícil escollir ràpida i adequadament els continguts que més ens interessen.

La proposta d’aquest projecte consisteix en el disseny i implementació d’un sistema de recerca i 

processament d’informació a partir de fonts de continguts en format RSS (Really Simple 

Syndication) i Atom, els quals han esdevingut formats àmpliament emprats en la sindicació de 

continguts digitals. És doncs un objectiu principal del projecte posar a disposició de l’usuari la 

informació en el format que més li convingui.

La interfície de presentació d’aquest sistema tindrà la forma d’una aplicació web que oferirà l’opció 

de subscriure’s a un o varis canals de continguts en format RSS o Atom. La interfície d’aquesta 

aplicació ens permetrà editar la subscripció a aquests canals, així com establir una sèrie de regles 

de selecció automàtica dels continguts que es vagin publicant als canals escollits.

Òbviament, els resultats del sistema de recerca de continguts automàtica han de donar a l’usuari la 

informació en un altre tipus de format més adeqüat per ell, o bé realitzar algun tipus de 

manipulació. En el nostre cas proposem, afegir la informació més rellevant de cada entrada (o feed) 

a un fitxer Calc d’OpenOffice.org.

1.2. Objectius generals i específics

L’objectiu principal d’aquest projecte és realitzar una primera presa de contacte amb formats de 

sindicació de continguts basats en el format XML, ja que conformen una de les tècniques més 

habituals per difondre i recollir informació per Internet. D’altra banda, l’estudi de la seva 

manipulació mitjançant les eines i APIs que proporcionen els llenguatges de programació actuals 

conforma la segona part del projecte i esdevé també un objectiu primordial.

Des d’un punt de vista més tecnològic podem esmentar els següents objectius més específics:

• Construir una aplicació web mitjançant els patrons de disseny, les metodologies i eines de 

programari lliure que es fan servir en l’actualitat.

• Posar de manifest els coneixements adquirits en les assignatures de Compiladors mitjançant la 

familiarització i ús de formats i tecnologies XML estàndards, com poden ser XSLT, XML Schema 

o XPath, entre d’altres. 
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• Posar en pràctica i assimilar els principals patrons de disseny utilitzats en les aplicacions web 

corporatives de l’actualitat, com poder ser el patrò MVC (Model - View - Controller) o REST 
1(Representational State Transfer). 

• Establir una lleugera presa de contacte amb els sistemes gestors de bases de dades alternatius 

que no es recolzen en un model relacional, sinó que que es basen en documents.

1.3. Enfocament i mètode seguit

Donat que en els objectius del projecte no es planteja la construcció d’un sistema complexe i amb 

moltes funcionalitats, sinò més aviat familiaritzar-se i aprofundir en l’estudi dels formats i 

metodologies de desenvolupament més emprades en l’actualitat, hem volgut emfocar la direcció 

del projecte cap a aquestes fites, en comptes de  centrar-nos en oferir un producte molt funcional 

o preparat per a executar-lo en un entorn productiu.

Sent així, la realització del projecte ha requerit d’un estudi previ força extens, i creiem que 

important, sobre les característiques dels diferents elements que el conformen, com poden ser el 

llenguatge de programació i llibreries emprades, la base de dades o els patrons i metodologies amb 

els que es construeix el servei. No es tracta, doncs, només d’implementar unes funcionalitats 

demanades, sinò d’experimentar amb noves eines, formes i mètodes de desenvolupar una aplicació.

Pel que fa a la implementació dels mòduls del projecte i aplicació web, hem seguit la metodologia 

de desenvolupament conduïda per tests, o TDD (Test Driven Development)2. Es tracta d’una 

metodologia que s’associa normalment amb frameworks de desenvolupament àgil. La seva idea és 

molt simple: a l’hora de programar una funcionalitat, abans de res cal escriure el test, o joc de 

proves, que verifica el seu resultat esperat. Tot seguit es desenvolupa la lògica que dona resposta a 

dita funcionalitat fins que el test s’executa amb èxit. Aquesta forma de treballar aporta tres 

beneficis molt interessants:

• No es desenvolupa res més del que és estrictament necessari. En moltes ocasions, quan no 

existeix un disseny molt marcat, es tendeix a desenvolupar més funcionalitat de la que es 

demana, pensant que potser en el futur ens serà útil. Això, a la llarga, és una mala pràctica.

• La escriptura dels tests previs a la programació de la lògica ens assegura que no hi hauran parts 

de la nostra aplicació que es quedin sense testejar, ja sigui per manca de temps, de recursos, etc.

• Els jocs de proves, quan estan ben plantejats, faciliten molt la comprensió de la funcionalitat, 

sobretot quan es finalitza el desenvolupament i hem de tornar a revisar el codi passat un temps. 
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És a dir, és més fàcil entendre què fa un programa examinant els seus tests que mirant 

directament el codi font.

1.4. Planificació

1.4.1. Tasques

1. Familiarització amb la llibreria de tractament XML i els formats de sortida. (9 hores)

2. Anàlisi funcional i especificacions tècniques completes del projecte. (6 hores)

3. Familiarització amb el framework web. (15 hores)

4. Disseny de l’arquitectura tecnològica definitiva. Descripció de totes les eines emprades, 

justificant el valor afegit que aporten al projecte. (16 hores)

5. Redacció del capítol 1 (Introducció) de la memòria. (14 hores)

6. Elaboració de les interfícies gràfiques d’usuari de l’aplicació web (mockups). (15 hores)

7. Decisions de disseny

7.1. Disseny tècnic del mòdul de lectura de fonts de continguts. (3 hores)

7.2. Disseny tècnic del mòdul de regles de selecció. (2 hores)

7.3. Disseny tècnic del mòdul d’exportació i conversió. (2 hores)

7.4. Disseny tècnic de l’aplicació web. (4 hores)

8. Implementació del mòdul de lectura de les fonts d’informació i creació de joc de proves 

adients.

8.1. Definició de la interfície d’accés al mòdul. (4 hores)

8.2. Programació dels jocs de tests a validar. (6 hores)

8.3. Programació de les funcions de parsing pel format RSS. (5 hores)

8.4. Programació de les funcions de parsing pel format Atom. (5 hores)

9. Implementació de les regles de selecció automàtica de continguts i creació de joc de 

proves adients.

9.1. Definició de la interfície d’accés al mòdul. (5 hores)

9.2. Programació dels jocs de tests a validar. (5 hores)

9.3. Programació del motor de criteris. (5 hores)

TFC Compiladors                                                                                             Memoria - Abraham Sánchez Pino

Pàgina 8 de 53



10. Implementació de l’aplicació web i creació de joc de proves adients.

10.1. Programació dels jocs de tests d’acceptació a validar. (4 hores)

10.2. Programació dels controladors. (6 hores)

10.3. Programació dels models. (4 hores)

10.4. Programació de les vistes. (3 hores)

11. Implementació del mòdul de manipulació dels continguts i conversió en el format, o 

formats, de sortida i creació de joc de proves adients. 

11.1. Definició de la interfície d’accés al mòdul. (2 hores)

11.2. Programació dels jocs de tests a validar. (4 hores)

11.3. Programació de transformacions mitjançant fulles XSLT. (3 hores)

11.4. Programació de transformacions mitjançant codi Ruby. (2 hores)

12. Redacció dels restants capítols de la memòria.

12.1. Redacció del capítol 6 - Implementació. (5 hores)

12.2. Redacció del capítol 7 - Desplegament. (5 hores)

12.3. Redacció del capítol 8 - Conclusions. (3 hores)

12.4. Redacció de l’annex 1 - El format RSS (3 hores)

12.5. Redacció de l’annex 2 - El format Atom (3 hores)

13. Redacció de la presentació virtual. (4 hores)

14. Recerca i redacció de Bibliografia. (2 hores)

15. Debat virtual

1.4.2. Calendari de fites

Setmana Tasques Esdeveniment

10-16 oct. Tasques 1 i 2

17-23 oct. Tasca 3

24-30 oct. Tasques 4 i 5
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Setmana Tasques Esdeveniment

31 oct. - 6 nov. Tasques 4 i 5

7-13 nov. Tasca 6 Lliurament PAC 2 (13 nov.)

14-20 nov. Tasca 7 i 8

21-27 nov. Tasques 7 i 8

28 nov. - 4 dec. Tasca 8

5-11 dec. Tasca 9

12-18 dec. Tasca 10

19-25 dec. Tasca 10 i 11 Lliurament PAC 3 (14 dec.)

26 dec. - 1 gen. Tasques 11 i 13

2-8 gen. Tasca 12 Lliurament provisional de la memoria 

final

9-15 gen. Tasca 12 i 14 Lliurament final (15 gen.)

15 gen. - Final Tasca 15 Debat virtual

1.4.2. Diagrama de Gantt

1.5. Productes obtinguts

La consecució existosa del projecte permetrà obtenir els productes següents:

• Aplicació web desenvolupada amb el framework web Ruby on Rails. En ella s’inclourà, a banda 

dels recursos propis de l’aplicació web (models, controladors, estils CSS, codi Javascript, etc.), els 

diferents mòduls, o llibreries, que formen part del sistema. 
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• Fitxer Calc d’OpenOffice.org que contindrà la informació exportada de les entrades dels feeds 

RSS i Atom que indiquem en l’aplicació web.

• Base de dades documental amb tota la informació necessària per a que el sistema funcioni tal 

qual ha estat especificat. Això inclourà, entre d’altres, la informació sobre usuaris de l’aplicació, la 

informació de les regles de selecció o els detalls de les fonts RSS i Atom.

En posteriors capítols es donen les indicacions i els requeriments tècnics que cal portar a terme 

per realitzar el desplegament i configuració de l’aplicació.

1.6. Descripció dels posteriors capítols

En els següents capítols d’aquesta memòria es detallen les fases que s’han seguit en la realització de 

tot el projecte. 

Sent així, el capítol 2 descriu els requeriments i les especificacions en les que es sustenta 

l’aplicació, així com els mòduls funcionals en els quals està segmentat.

El capítol 3 detalla l’arquitectura tecnològica emprada; és a dir, s’esmenten totes les tecnologies i 

frameworks que s’utilitzaran i s’indica l’aportació que farà cadascun d’ells al sistema.

El capítol 4 fa un repàs per l’interfície gràfica del programa, mostrant captures de pantalla de cada 

apartat.

El capítol 5, decisions de disseny, contempla l’etapa de disseny tècnic del programa, i és on 

discuteixen les decisions tècniques més importants i es justifica la seva elecció.

L’apartat 6 descriu els aspectes més significatius dels jocs de proves i validacions que hem dut a 

terme per tal de verificar el correcte funcionament del sistema.

En l’apartat 7 es comenten les qüestions relatives a les decisions preses en la implementació del 

codi, tractant aspectes com l’estructura del codi, la disposició de carpetes i llibreries, així com la 

descripció dels fitxers de configuració disponibles, on es poden trobar i quina funció realitzen.

En l’apartat 8 parlem de les conclusions que podem treure de la realització d’aquest projecte, si 

hem aconseguit els objectius plantejats i quines consideracions es poden destacar des del punt de 

vista personal.

Per últim, adjuntem un glossari de termes i dos annexos; el primer d’ells detalla els formats de 

sindicació de dades RSS i Atom, mentre que el segon realitza un breu introducció del llenguatge 

Ruby.
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2. Requeriments i especificacions funcionals
2.1. Especificacions funcionals

Segons els requeriments i la descripció del sistema a implementar, estimem convenient separar la 

seva estructura en quatre mòduls lògics que realitzaran funcions diferenciades:

• Mòdul de lectura de fonts d’informació, que s’encarregarà de la lectura i interpretació dels 

feeds.

• Mòdul de regles de selecció automàtica, el qual permetrà emmagatzemar i gestionar les 

regles automàtiques que determinaran quins continguts ens interessen i volem mantenir.

• Mòdul de tractament i conversió de continguts, la funció del qual serà exportar la 

informació de les nostres fonts a altres tipus de formats com, en el nostre cas, un fitxer 

d’OpenOffice.

• Mòdul web, que gestionarà la interacció amb els usuaris i disposarà d’una interfície gràfica per 

accedir a les funcionalitats de la resta de mòduls.

Tot seguit, detallem les atribucions i característiques de cadascun d’aquests mòduls.

2.1.1. Característiques del mòdul de lectura de fonts d’informació

• Permetrà llegir feeds d’informació en format RSS i Atom.

• Podrà accedir a qualsevol font de contingut independentment del protocol emprat (fitxer local, 

HTTP(S), FTP, etc.)

• Un cop s’hagi llegit la font, el mòdul habilitarà l’accés a les dades sindicades a la resta de mòduls 

mitjançant una interfície ben definida. La resta de mòduls no hauran de conèixer l’origen de les 

dades, ni el seu format.

2.1.2. Característiques del mòdul de regles de selecció automàtica

• Cada font d’informació podrà tenir associades una regla, que a la seva vegada incorpora varis 

criteris o filtres, que determinarà quina informació és útil per l’usuari i, per tant, serà 

emmagatzemada.

• Utilitzarà la interfície d’accés que li facilitarà el mòdul de lectura per tal d’obtenir la informació.

• Una regla estableix un o més criteris, que estan relacionats amb els següents conceptes:

• Temporalitat: té a veure amb la data de publicació dels continguts. En aquest atribut 

establirem el temps de retenció dels continguts. Establim que el mínim valor de retenció serà 

1 hora i el màxim 1 mes.
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• Tipus: limitarà els articles a un o varis tipus de contingut concret. De manera general, 

entendrem que ens trobarem amb 4 tipus de continguts diferents: textual, vídeo, àudio i 

imatge.

• Contingut: ens servirà per filtrar la informació en funció de paraules clau que vulguem que 

es trobin dins del contingut textual dels articles de la font. Es permetrà l’ús d’expressions 

regulars per donar més flexibilitat a la cerca.

• Idioma: realitza un filtre en funció de l’idioma de l’article. 

• Autoria: com el en cas del contingut, ens filtrarà les dades escollint només aquells articles 

que es corresponguin amb l’autor escollit.

• Categoria: ens permet definir una o més categories a les quals pertany l’article.

2.1.3. Característiques del mòdul d’exportació i conversió

• La tasca d’aquest mòdul serà rebre un conjunt d’articles i transformar-los en un altre tipus de 

format.

• L’únic format de sortida contemplat és un fitxer XML d’OpenOffice.

• Podrà aplicar transformacions mitjançant una fulla d’estil XSLT, si el format d’entrada dels articles 

és XML, o bé programàticament si volem que els documents a exportar es llegeixin directament 

de la base de dades documental.

2.1.4. Característiques de l’aplicació web

• Establirà un sistema d’autenticació d’usuaris, de manera que cadascun d’ells disposarà del seu 

perfil individualitzat.

• Permetrà la creació i gestió mitjançant una interfície web de les fonts d’informació i de les seves 

regles associades.

• Inclourà un senzill visualitzador de feeds per a que l’usuari pugui fer una ullada als continguts 

abans de decidir si vol subscriure’s o quin tipus de regles hi vol associar.

2.2. Diagrama descriptiu

En el següent diagrama es mostren els diferents elements que conformen el nostre sistema i les 

interrelacions que es defineixen entre ells. A grans trets, observem que el mòdul de lectura de 

fonts interactua amb els recursos externs i posa a disposició del altres mòduls les dades sindicades 

i la forma en què poden accedir a elles. 
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D’altra banda el mòdul de regles de selecció podríem dir que és qui sosté la lògica de negoci típica 

de l’aplicació, doncs serà l’encarregat de demanar al mòdul de lectura que accedeixi a les fonts 

cada cert temps i, en funció de les regles definides, triarà els articles que s’emmagatzemaran 

definitivament a la base de dades del sistema. Posteriorment el mòdul d’exportació i conversió 

transformarà els articles en entrades dins del fitxer OpenOffice.

Per últim, l’aplicació web actua com a punt d’entrada pels usuaris i tindrà accés a la resta de 

mòduls en funció de les accions requerides.

Mòdul de lectura 
de fonts

Mòdul de regles de 
selecció

Mòdul d'exportació 
i conversió

Aplicació web

Internet / recursos 
externs

Base de dades 
documental

Doc. OpenOffice.org

XSLT
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3. Arquitectura tecnològica
3.1. Llenguatge de programació

El llenguatge de programació en el que ens basarem per implementar el projecte és Ruby. 

Considerem que és un llenguatge molt adequat per la seva gran simplicitat i elegància. Algunes de 

les característiques que el fan molt atractiu des del punt de vista dels compiladors són les 

següents:

• Totalment orientat o objectes.

• Sintaxi intuïtiva i molt expressiva.

• Herència i mixins, els quals permeten afegir dinàmicament més mètodes a una classe quan 

aquesta no pot heredar-ne més per la via habitual.

• Closures, funcions anònimes que poden ser invocades en qualsevol part del nostre codi, o 

assignades a una variable i ser cridades posteriorment.

• Capacitats sensacionals de reflexió i metaprogramació.

3.2. API de tractament i manipulació XML 

Dins de la gran oferta de llibreries per manipular XML disponibles per Ruby, apostem per 

Nokogiri, la qual és considerada una de les llibreries més completes i ràpides que existeixen per 

llegir i manipular dades en format XML. D’entre les seves característiques destaquem les següents:

• Permet llegir tant XML ben format com HTML que pot no estar-ho. Aquesta flexibilitat ens pot 

ser molt útil si ens trobem amb fonts d’informació en RSS o Atom amb codi mal format.

• Suporta cerca dins dels documents mitjançant l’estàndard del W3C XPath, així com selectors 

CSS3. Això implica que la cerca dins dels nodes és flexible i intuïtiva.

• Inclou un mòdul per realitzar transformacions amb fulles d’estil XSLT.

3.3. Framework web

Per tal de construir l’aplicació web que manipularan els usuaris, decidim emprar Ruby on Rails, un 

programari lliure d’enorme èxit que aprofita les capacitats del llenguatge Ruby per oferir un 

framework basat en el patró MVC (Model - View - Controller) amb moltes possibilitats. Algunes de 

les seves virtuts són:

• Ús extensiu dels mecanismes de metaprogramació de Ruby per afegir mètodes en temps 

d’execució conforme siguin necessaris i mantenir així les nostres classes netes.
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• Controladors (la C en MVC) que segueixen un model RESTful, i que implementen 

transparentment funcionalitats CRUD (Create, Read, Update, Delete) mitjançant crides HTTP 

estàndard.

• Vistes (la V en MVC) escrites en codi ERB (Embedded Ruby), el qual dona molta flexibilitat i 

potència ja que pràcticament es pot emprar qualsevol sentència o construcció de Ruby.

• Convenció sobre Configuració (CoC)3, el qual defineix per defecte moltes convencions que 

eviten els extensius fitxers de configuració i fan el desenvolupament més àgil.

3.4. Base de dades

El nostre servei de recerca de continguts haurà d’emmagatzemar de manera persistent algunes de 

les dades que tracti mentre s’executa l’aplicació, com poden ser, per exemple, els noms i URLs de 

les fonts de continguts o els criteris de les regles de selecció.

Com considerem que el volum i ús de les dades a persistir és relativament baix i no crític per a 

l’aplicació, ens allunyarem del típic model de bases de dades relacional, força estés i madur, i 

emprarem un altres tipus de bases de dades que es centren en l’emmagatzemament de 

documents. Aquests tipus de sistemes realment resulten molt més còmodes i àgils de cara al 

desenvolupament, sobretot si es tracta d’aplicacions web, perquè estan lliures de la impedància 

típica que resulta de conjugar el model relacional de les bases de dades amb els models típicament 

orientats a objectes de la pròpia aplicació. Podem dir que la visió centrada en documents 

simplement encaixa millor amb l’orientació a objectes.

En el cas que ens ocupa, d’entre l’oferta de bases de dades orientades a document que existeixen, 

ens decidim per MongoDB. Les seves principals característiques són:

• Notació basada en JSON, per la qual cosa les consultes i modificacions resulten molt inteligibles 

pels desenvolupadors.

• La definició d’esquemes és inexistent i innecessària (schemaless). Es poden afegir i treure atributs 

i començar a utilitzar-los en qualsevol moment sense fer cap canvi.

• Sistema de consultes i indexació d’atributs molt avançada.

• Modificació atòmica de parts d’un document; és a dir, en un document molt gran només s’alteren 

les parts que s’han modificat, sense necessitat de guardar tot el document cada cop que es fa un 

canvi.

• Disposa d’un mecanisme per emmagatzemar fitxers dins de la base de dades de manera senzilla i 

eficient.
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3.5. Testeig

Actualment, la metodologia orientada a tests de què parlàvem (TDD) normalment forma part 

d’una estratègia, o conjunt de tècniques i bones pràctiques, anomenada Behaviour Driven 

Development (BDD)4 que es caracteritza per emprar un vocabulari específic fàcil d’entendre tant 

per clients com per desenvolupadors, així com per crear històries i escenaris que serveixen com a 

referent a l’hora de dissenyar un sistema informàtic. També s’acostuma a dir que genera 

documentació executable perquè aquestes històries són realment els tests que s’executen per 

validar el sistema.

En el projecte que ens ocupa només ens ocupem de la part més tècnica que engloba el TDD, i 

l’eina escollida per ajudar-nos en la definició dels jocs de proves és RSpec. Com altres eines de 

test, RSpec proporciona mètodes i utilitats per verificar els valors de les variables i objectes que 

instanciem en la nostra aplicació. D’altra banda, també ofereix altres mòduls, com RSpec Mocks, 

que dona la possibilitat de fer servir objectes falsos (mocks) que simulen el comportament de 

l’objecte real però sense implementar la seva funcionalitat, o RSpec Rails, que ens permet verificar 

els controladors i vistes d’una aplicació escrita en Ruby on Rails.
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4. Interfícies gràfiques d’usuari
A continuació es fa un recorregut pels diferents apartats de l’aplicació web, mostrant una captura 

de pantalla de cadascun d’ells.

4.1. Llistat de fonts de continguts (Plana inicial)
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4.2. Creació / Edició de font
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4.3. Visualització de les dades d’una font

4.4. Visualització d’articles (mitjançant fulla d’estil XSL)
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4.5. Creació / Edició de regla de selecció
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5. Decisions de disseny

5.1. Interpretació de les fonts

Com hem comentat en l’apartat d’especificacions funcionals, hem procurat acceptar qualsevol dels 

dos tipus de formats que pot presentar una font d’informació: RSS o Atom. Més concretament, sigui 

quin sigui el format llegit, realitzem una homogeneïtzació de les dades per a contenir-les en un únic 

format, independentment de si el seu origen ha estat una font Atom o RSS 2.0. D’aquesta manera 

l’única part del nostre sistema que ha de ser conscient del tipus de format és, lògicament, el mòdul 

de lectura de fonts d’informació, ja que és dins d’aquest subsistema on es realitza la conversió a un 

format únic.

Lògicament, el fet d’homogeneïtzar la informació que rebem de les fonts implica també simplificar-

la, obtenint només aquelles dades que són comunes entre els dos formats. De totes maneres, no 

creiem que sigui un problema en el nostre cas perquè només tenim en compte la informació 

bàsica, com pot ser un títol, una descripció o un enllaç, i aquests atributs estan igualment 

representats en tots dos formats.

Els atributs que pot arribar a contenir una font sindicada és realment gran i, a priori, desconeguda, 

més encara si es fan servir les extensions addicionals que permet cada format. Per aquest motiu, al 

realitzar el disseny d’aquest apartat hem tingut només en compte un subconjunt d’atributs per a 

cadascun dels formats suportats. Indiquem a continuació quins són aquests atributs i amb quina 

etiqueta o atribut dels formats RSS i Atom es relacionen.

Font d’informació

Atribut Etiqueta RSS Etiqueta Atom Descripció

title channel/title title Títol del canal

description channel/description subtitle Descripció del canal

language channel/language No assignable Idioma general del canal

url No assignable Atribut @href de link URL principal del canal

updated channel/lastBuildDate updated Última actualització dels 

continguts
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Article

Atribut Etiqueta RSS Etiqueta Atom Descripció

title item/title title Títol de l’article

url item/link Atribut @href de link URL absoluta de l’article

author item/author author Autor de l’article

content content:encoded o 

description (si no existeix)

content Contingut principal de 

l’article

published item/pubDate published Data de publicació

item_id item/guid id Identificador únic

categories item/category Atribut @term de 

category

Categories a les que 

pertany l’article. Es 

separen per comes.

5.2. Exportació a OpenDocument

Pel que fa a l’exportació que es realitzen dels articles en format OpenDocument (assenyalat 

normalment amb l’extensió .odt), hem tingut en compte no només el format XML de 

l’especificació sinó també l’estructura habitual dels fitxers d’aquest tipus.

L’especificació de OpenDocument5 indica que un document pot venir representat només per un 

fitxer XML - content.xml - o bé anar acompanyat pels següents fitxers addicionals:

• meta.xml: determina les metadades del document, com poden ser l’autor, data de creació, 

localització, etc.

• styles.xml: en ell s’inclouen els estils purament visuals del document. La idea és separar el 

màxim possible el contingut de la presentació visual, i per això és recomanable emprar aquest 

fitxer.

• settings.xml: inclou paràmetres de configuració i preferències.
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• mimetype: indica el tipus MIME del document6. Això és útil per als editors de text quan han 

d’obrir el document i cal que coneguin de quin dels tipus de OpenDocument es tracta.

Tots aquests fitxers, juntament amb alguns més de menor importància i opcionals, s’empaqueten i 

comprimeixen emprant el format ZIP7.

En el nostre cas, com introduíem anteriorment, hem apostat per generar un fitxer amb 

extensió .odt, que com ara sabem no deixa de ser un fitxer ZIP amb els fitxers que acabem 

d’esmentar. L’avantatge d’aquesta aproximació és que el document generat és reconegut 

immediatament per qualsevol editor (com LibreOffice o OpenOffice.org) i tractat com si hagués 

estat generat per la pròpia eina.

5.3. Visualització d’articles

Tot i que no és la finalitat del projecte, des de l’aplicació web es permet la visualització dels articles 

que composen cadascuna de les fonts d’informació sindicades. Aquesta visualització s’ofereix a 

mode d’exemple per tal de veure com es pot integrar una transformació XSL dins d’una aplicació 

web tradicional que segueix el patró MVC (Model - Vista - Controlador).

Sent així, a l’hora de visualitzar els articles d’una font, aquests s’obtenen de la base de dades de 

manera típica, i es converteixen a format XML, per a posteriorment aplicar un fulla d’estil XSLT 

que ens generarà el codi HTML que representa la informació del articles. Aquest tros de codi 

HTML simplement caldrà afegir-lo al codi de la vista típica (en codi ERB) que mostra els articles. 

Lògicament, hauria estat més fàcil i directe mostrar els articles directament en la seva pròpia vista 

ERB, però d’aquesta manera veiem com dues tecnologies amb propòsits diferents es 

complementen fàcilment i ens permet adonar-nos de com les fulles d’estil XSLT ens serveixen per 

manipular i transformar la nostra informació de manera transparent, al marge de la tecnologia i 

metodologies de programació emprades en la nostra aplicació web.

5.4. Persistència

Al fer servir una base de dades no relacional (també anomenades NoSQL8), la forma en què 

dissenyem la persistència de les dades divergeix una mica al què estem acostumats. Dit això, en el 

nostre cas l’impacte previst que fa l’aplicació sobre aquesta capa és prou petita i, per aquest motiu, 

es tracta d’un bon escenari per familiaritzar-nos amb aquestes bases de dades alternatives.
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En el nostre cas, al estudiar les necessitats d’emmagatzemament de l’aplicació, ens ha portat a la 

definició dels següents models de documents o entitats (seguint la nomenclatura relacional):

• Source: conté els atributs que identifiquen una font d’informació

• Item: identifica un article dins d’una font d’informació

• Selection Rule: regla de selecció d’informació que s’aplica a una font d’informació per tal de 

filtrar i escollir els continguts desitjats.

Passem ara a mostrar el diagrama de relacions entre els models.

Podem adonar-nos de què s’estableix una relació 1-N entre Source i Item (una font d’informació 

pot tenir varis articles) i una altra relació 1-1 entre Source i Selection Rule (en una font 

d’informació només s’aplica un únic conjunt de criteris).

Una diferència important entre MongoDB i qualsevol altre bases de dades relacional és que no 

definim entitats que s’emmagatzemen en taules, sinó documents, i que no cal establir un esquema 

previ com es fa en qualsevol model relacional, sinó que es poden afegir atributs o eliminar en 

qualsevol moment sense cap afectació a l’entitat. Pel que fa a les relacions, les funcionalitats 

bàsiques s’estructuren de manera similar, però en el cas de MongoDB tenim dos formes de definir 

aquestes relacions:

Source Item

Selection Rule

1..1

1..N
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• Associació per referència: es crea una associació entre les entitats, les quals poden ser 

tractades de manera independent. És similar al model relacional.

• Associació per inclusió (embedded): l’associació en aquest cas el que fa és incloure una 

entitat dins de l’altra. L’accés i manipulació d’aquesta entitat inclosa estarà sotmesa a ser tractada 

mitjançant l’entitat parent. 

En el nostre disseny, hem apostat per l’associació per inclusió. És a dir, el document Source conté 

els documents Item (varis d’ells) i el document Selection Rule (només un), ja que considerem que 

no té sentit accedir als articles o a les regles de selecció d’un canal si no disposem de la informació 

pròpia del canal.
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6. Jocs de proves i validació
Com hem introduït lleugerament en l’apartat en què parlem de la metodologia emprada, una de les  

decisions més importants ha estat donar als jocs de proves, o tests, una importància i significació 

més gran de la que normalment tenen. 

El desenvolupament orientat a tests, o TDD, és una tècnica de programació que convida als 

desenvolupadors a pensar més en el problema que no pas en la solució quan han de dissenyar un 

sistema o afegir una funcionalitat. Per aquest motiu, es plantegen jocs de proves a totes les etapes i 

mòduls que composen la nostra aplicació.

La bateria sencera de tests que hem implementat està conformada per 53 jocs de proves que 

s’engloben sota diverses categories, les quals s’encarreguen de testejar un àmbit concret de 

l’aplicació o aportar una funcionalitat determinada. Es descriuen a continuació.

6.1. Factories

Les factories són simplement un patró de disseny o tècnica que, en el cas del testeig, ens permet  

crear objectes predefinits de cada tipus de model amb valors per defecte per als seus atributs, els 

quals poden ser posteriorment instanciats en les classes de test de manera fàcil9. D’aquesta manera 

no hem de crear manualment els objectes en cadascun dels jocs de proves i podem reescriure els 

atributs que ens interessi amb els valors que vulguem sense haver d’indicar també els restants. 

Les factories estan definides en el fitxer factories.rb, dins de la carpeta spec.

6.2. Jocs de proves unitaris

Són els jocs de proves que comproven la funcionalitat troncal o central de la nostra aplicació. 

Normalment cadascun d’aquests tests revisa una part específica i concreta de codi, i el seu grau 

d’acoblament amb altres parts de l’aplicació és generalment baixa.

En el nostre cas, a aquests jocs de proves també els anomenem jocs de proves de models, perquè 

els hem unificat tenint en compte el model de domini al qual afecten. Sent així, tindrem les 

següents classes de test encarregades de dur a terme les proves per a cadascun dels models:

• SourceSpec: revisa el codi que té a veure amb les fonts d’informació. Els jocs de proves que la 

formen són (al costat s’indica el nom de l’escenari):

• Llegir una font en format Atom i verificar que el títol llegit es correspon amb el què s’ha 

emmagatzemat - parses an Atom feed.

• Llegir una font en format RSS i verificar que el títol llegit es correspon amb el què s’ha 

emmagatzemat- parses a RSS feed.
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• Intentar llegir una font amb una URL invàlida i verificar que es llança una excepció - reads an 

invalid url.

• Exportar un document OpenDocument i verificar que el fitxer que s’acaba de crear existeix 

al sistema de fitxers - exports OpenDocument file.

• ItemSpec: només conté un joc de proves (escenari stores items) que s’encarrega de comprovar 

que podem crear objectes de tipus Item correctament i assignar-los a una font d’informació 

(objecte de tipus Source).

• SelectionRuleSpec: té en compte les regles de selecció. Donada un font d’informació (tipus 

Source) revisa que es poden aplicar totes les regles de selecció correctament. 

6.3. Jocs de proves d’integració

Aquest conjunt de tests independent es diferencia dels unitaris en què la seva missió principal és 

testejar els diferents mòduls i capes de l’aplicació i si la manera en què estan interactuant és 

correcta. En el cas d’una aplicació web com la que estem desenvolupant, això implica, entre altres 

coses, revisar que els controladors de l’aplicació estan disponibles i renderitzen les vistes 

corresponents, mentre que aquestes, a la seva vegada extrauen amb èxit la informació dels models 

i la mostren on correspon.

Els jocs de proves d’integració intenten, en la mesura del possible, estimular totes aquelles parts 

funcionals de l’aplicació de manera independent que, nosaltres com a coneixedors experts del 

sistema, creiem més convenient validar. Si el nostre joc de proves d’integració s’executa amb èxit, 

tenint un alt grau de seguretat de què l’aplicació respon de la manera que s’espera i no hi haurà 

cap pàgina inaccessible o errònia.

Passem a descriure tot seguit quines parts composen els tests d’integració de la nostra aplicació 

web.

• Jocs de proves de controladors: estan relacionats, com el seu nom indica, amb els 

controladors. Existeix una classe de test per a cada controlador disponible, i en cadascun d’ells 

s’invoquen a totes les funcions  disponibles. Entre altres aspectes, cada invocació té cura de què 

les variables necessàries estiguin ben inicialitzades i de què, en finalitzar, es carregui la vista 

adequada. Si, per exemple, en el mètode es produeix un error no previst, el mètode del 

controlador carregaria una vista d’error i el joc de proves fallaria, avisant-nos així de què alguna 

cosa és incorrecta o existeix algun cas que no hem previst en la programació.

• Jocs de proves de vistes: de manera similar als tests de controladors, els tests de vistes 

realitzen un funció similar però amb la capa de presentació de l’aplicació. En aquest cas, existeix 

una classe de test per a cadascuna de les vistes i en elles es comproven coses com la seva 
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renderització correcta (així podem detectar possibles errors en el codi de les pròpies vistes) o la 

creació de formularis amb els paràmetres esperats (útil en les pàgines d’edició o creació).

• Jocs de proves d’enrutament: es tracta d’un conjunt de proves força típic de les 

aplicacions Ruby on Rails, en el qual s’exerciten totes les rutes que conformen l’aplicació; és a 

dir, les diferents URLs que s’associen a cadascuna de les accions, comprovant que existeix un 

mètode en el controlador que les implementa i les accions HTTP (get, post, update, delete) en 

cadascun d’ells coincideixen amb el que en la realitat està executant el controlador. Es tracta 

d’una bona pràctica que permet descobrir si estem seguint l’especificació RESTful i si el mapeig 

entre URLs i mètodes del controlador és la que desitgem.

6.4. Jocs de proves d’acceptació (interfície web)

Per últim, i tot i que també es poden considerar tests d’integració, tenim els que nosaltres 

anomenarem tests d’acceptació o tests d’interfície web. Aquests són, probablement, els jocs de 

proves més útils i satisfactoris dels que tenim al nostre abans. La seva finalitat és, al igual que els 

tests de controladors i vistes, verificar que es carrega la pàgina correcta i no es produeix cap 

error; la diferència és que, en aquest cas, es simula un navegador web per tal de visitar les pàgines i 

extreure la informació que ens interessi. Podem dir que en aquest cas no verifiquem accessos o 

lògica interna de l’aplicació sinó les pròpies pàgines web finals que la composen.

A mode d’exemple, veurem un cas concret. En el joc de proves de fonts tenim un cas que testeja la  

pàgina que mostra informació d’una font. El seu codi és el següent:

  it "displays source information" do

    visit source_path(@source)

    page.should have_link "Mostrar articles"

    page.should have_link "Editar"

    page.should have_link "Eliminar"

  end

Tot i que el codi és força entenedor a primera vista, veiem que el primer que es fa és visitar la 

pàgina que mostra una font concreta, que en aquest cas prové d’una factoria. Seguidament 

comprova que la pàgina contingui els enllaços per mostrar els articles de la font, editar-la o 

eliminar-la. Més concretament, es comprova que el nom dels enllaços coincideixi, però podriem 

haver escollit qualsevol altre criteri (identificador de l’element html, classe CSS, expressió XPath, 

etc.).

Com en els tests d’integració, hem cregut convenient crear una classe de test per a cadascun dels 

models de l’aplicació (fonts, articles i regles de selecció).
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Val la pena fer una ullada a la resta de tests d’interfície per veure les possibilitats que dona aquest 

tipus de proves de cara a assegurar-nos de què les pàgines que mostrarà la nostra aplicació són 

enterament correctes, de manera completament automatitzada i sense necessitat d’obrir cap 

navegador.
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7. Implementació

A l’hora de decidir l’estructura de l’aplicació, ens hem trobat molt guiats per tot el conjunt de 

convencions que incorpora el framework Ruby on Rails. Sent així, el patró més immediatament 

recognoscible és el de Model-Vista-Controlador (MVC) doncs l’estructura de directoris reflexa 

exactament aquesta distribució.

Al contrari que moltes aplicacions Java EE, en Ruby on Rails, degut a les característiques 

intrínseques del llenguatge Ruby, moltes de les funcions i serveis que realitzen altres capes 

d’aplicació com poden ser la capa de servei o d’accés a dades (DAO) aquí s’unifiquen de manera 

transparent en els models, els quals representen el domini de la nostra aplicació. D’aquesta forma, 

per exemple, els mètodes per guardar un registre o cercar-lo a la base de dades ja ens venen 

prefixats perquè es creen i s’injecten dinàmicament en temps d’execució i, per la nostra banda, 

només cal que els cridem com si vinguessin inclosos des d’una llibreria externa.

7.1. Estructura de directoris

Com diem, l’estructura de directoris bàsica que mostra una aplicació escrita amb Ruby on Rails és 

fixa, perquè és un dels principis de convenció sobre configuració. Això ens permet que, un cop hem 

aprés com s’estructuren els continguts dins dels directoris per una aplicació, aquest coneixement ja 

ens servirà per a qualsevol altra aplicació, perquè no canvia.

Tot i que en la documentació oficial de Ruby on Rails explica la funció de cada directori, farem una 

repassada a les carpetes i subcarpetes més importants:
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Estructura de directoris de la nostra aplicació Ruby on Rails

app/assets: conté els recursos de l’aplicació web, com poden ser fulles d’estil CSS, scripts 

javascript o imatges.

app/controllers: els controladors de l’aplicació resideixen aquí. Veiem que existeix un 

controlador principal (ApplicationController) que hereten tots els que nosaltres creem.
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app/helpers: un helper és una classe que implementa mètodes d’utilitat que poden ser executats 

des d’una vista. Com en el cas dels controladors, existeix una classe parenta 

(ApplicationHelper) del qual deriven els demés.

app/models: les classes de domini, o models, s’emmagatzemen aquí. Degut als patrons que 

utilitzar Rails, els models són una part molt important i és on resideix molta de la lògica de 

l’aplicació web.

app/views: les vistes de presentació de l’aplicació, estructurades segons els controladors. En el 

nostre cas només existeixen vistes que renderitzen codi HTML però podria crear-se perfectament 

una vista que generés un PDF o texte pla, per exemple.

app/xsl: aquesta carpeta conté la fulla d’estil XSLT (items.xsl) que permet visualitzar els 

articles des de la pròpia aplicació. No és un directori estàndard de l’estructura; l’hem afegit 

nosaltres.

config: conté els fitxers de configuració, tant del propi framework com dels plugins o llibreries 

externes necessàries. Els arxius de localització, en el cas de què l’aplicació es trobi disponible en 

més idiomes, també es trobaran aquí.

lib: els mòduls i llibreries externes de l’aplicació acostumen a trobar-se en aquest directori.

log: com el seu nom indica, tots els registres que es generen van a parar a algun fitxer dins 

d’aquesta carpeta. Típicament existirà un fitxer  per cada mode d’execució que defineix Ruby on 

Rails (desenvolupament, producció o test).

spec: aquí resideixen tots els jocs de proves. Podem observar que existeix una carpeta per a cada 

tipus de test (unitaris, integració, etc.).

7.2. Models

El domini de l’aplicació s’expressa en els següents tres models:

Source: representa una font d’informació genèrica (serveix per a qualsevol dels dos tipus de 

formats suportats,  Atom i RSS). És la classe més important i la que engloba més funcionalitats.

Item: entrada dins d’una font d’informació, amb la qual es relaciona amb un tipus de relació 1-N.

SelectionRule: cada font d’informació disposa de regles de selecció que es modelen en aquesta 

classe. Lògicament també es relaciona amb la classe Source en una relació 1-1. En aquesta classe 

també es troba representat la lògica del mòdul funcional de regles de selecció, descrita en l’apartat 

de requeriments funcionals.
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7.3. Mòduls

A banda del que acabem de comentar, en el nostre cas hem cregut convenient la creació de mòduls 

(o llibreries externes) que encapsulen la funcionalitat descrita en l’anàlisi funcional. Aquests mòduls 

resideixen a la carpeta lib de l’aplicació i el que fan és augmentar la funcionalitat de la classe de 

model Source. D’aquesta manera tenim el codi més encapsulat que si tot anés en una única classe, 

però la crida als mètodes afegits continua sent plenament transparent. 

Els descrivim a continuació:

FeedParser: s’encarrega de llegir els fitxers RSS o Atom i crear les instàncies de la classe Source 

que representen les dades. Representa la implementació del mòdul funcional de lectura de fonts.

OpenDocumentExporter: s’encarrega de generar un fitxer OpenDocument per a ser llegit 

amb OpenOffice.org a partir de la informació de la font. Representa la implementació del mòdul 

funcional d’exportació i conversió.

7.4. Tractament XML

Sabem que existeixen dos maneres, força esteses i estàndard, de llegir un document XML: 

mitjançant la generació d’events (SAX de les sigles Simple Api for XML) o construint un arbre que 

representa la informació del document XML (DOM de les sigles Document Object Model).

Pel que fa a la nostra aplicació, la lectura i construcció de les fonts sindicades s’ha implementat 

seguint una representació DOM, emprant la classe Nokogiri::XML::Document. Hem optat per 

aquesta opció per la seva major flexibilitat i per integrar-se millor amb la programació orientada a 

objectes. 

Realitzar una representació en arbre mitjançant DOM amb documents molt grans pot ser un 

autèntic problema, sobretot pel que fa al consum de memòria i eficiència10, principalment perquè el 

parser ha de carregar tot el document en memòria abans de poder començar a interpretar-lo; però 

en el nostre cas no creiem que la gran majoria de documents sindicats siguin tan grans com per 

suposar un problema, i l’avantatge de poder utilitzar XPath per cercar la informació dels nodes 

considerem que justifica el major consum de recursos.

7.5. Espais de noms

Els espais de noms (namespaces) que introdueix XML són una part clau del format11. A l’hora de 

realitzar la implementació ens hem adonat de que en els formats RSS i Atom adopten un paper 

protagonista i, si no els tenim en compte acuradament en el nostre codi, no aconseguirem llegir 
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correctament els continguts de la font. Afortunadament, Nokogiri permet indicar els espais de 

noms, tant a l’hora de llegir com de construir un document.

Pel que fa a RSS 2.0, per defecte no s’estableix un espais de noms, per la qual cosa no cal que 

indiquem cap espais de noms a l’hora de recuperar un node. A continuació mostrem un petit 

exemple que obté el valor del títol del canal (extret del fitxer feed_parser.rb):

@feed.xpath('/rss/channel/title').text

Podem comprovar que no fem servir cap prefix perquè no fa falta declarar cap espai de noms per 

les etiquetes troncals de RSS 2.0. Dit això, per extendre el format sí es declaren espais de noms, 

com pot ser el cas de l’etiqueta content:encoded, que incorpora el prefix content12, i que 

tenim en compte a l’hora d’obtenir el contingut dels articles.

En el format Atom, pel contrari, sí es defineix sempre un espai de noms per defecte 

(xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom") per les etiquetes troncals del format. Veiem ara 

també un exemple de codi de cóm llegir aquestes etiquetes amb espais de noms assignats:

@feed.xpath('/xmlns:feed/xmlns:title').text

Podem adonar-nos de què, en aquest cas, incloem el prefixe xmlns en l’expressió XPath. Si no ho 

fem, no serem capaços de llegir aquest node correctament.

7.6. Regles de selecció

Les regles de selecció s’han pogut implementar gràcies a les funcionalitats de consulta que permet 

la base de dades MongoDB. La classe de model SelectionRule (accessible en la ruta app/

models/selection_rule.rb) és l’encarregada no només de definir els tipus de filtres de 

selecció disponibles i els seus valors, sinó d’aplicar-los. 

A grans trets, els diferents filtres de la regla s’apliquen seqüencialment, destriant d’entre tots els 

articles de la font aquells que compleixen els criteris de cada filtre. L’expressió de cada criteri varia 

però tots acaben finalment invocant alguna consulta sobre la base de dades.

7.7. Actualització desatesa de fonts

Com a funcionalitat opcional, hem implementat un mecanisme per refrescar automàticament i de 

manera desatesa les fonts d’informació en l’interval de temps que nosaltres indiquem.

Aquest mecanisme es pot configurar des d’un senzill fitxer de configuració que es troba a 

config/schedule.rb. En ell podem, mitjançant una expressió Ruby, establir  l’interval de temps 

que passarà fins que es tornin a actualitzar tots els canals d’informació. 
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Per exemple, un exemple de bloc que podriem fer servir és el següent:

every 1.day, :at => '4:30 pm' do 

  runner "FeedJob.update_feeds"

end

Això el que provocarà és que cada dia, a les 4 i mitja de la tarda s’executi el mètode 

update_feeds de la classe FeedJob, la qual s’encarrega de dur a terme l’actualització de tots els 

canals emmagatzemats en la nostra base de dades.

7.8. Tractament d’excepcions

Com tots sabem, una aplicació pot fallar i en el cas que ho faci ha d’intentar fer-ho de la manera 

més neta possible de cara a l’usuari. És per això que hem habilitat un control d’excepcions que 

captura qualsevol excepció no tractada en el codi de l’aplicació i ensenya una pantalla explicativa 

donant la mínima informació per a que l’usuari pugui saber que ha ocorregut un error no 

controlat. La traça de l’error quedarà enregistrada en el registre de l’aplicació (dins del directori 

logs), per a que algú amb perfil tècnic pugui revisar l’origen de l’error.

Al contrari de Java, Ruby, seguint la tònica de molts altres llenguatges, només disposa d’excepcions 

de temps d’execució13  (també anomenades runtime o unchecked exceptions), per la qual cosa, el 

llenguatge no ens imposa la captura d’excepcions com a part de la signatura o especificació dels 

mètodes. Això, a nivell pràctic, implica que només ens caldrà tenir un únic tros de codi encarregat 

de tractar les excepcions.
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Pàgina d’excepció o contingut no trobat
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8. Conclusions
A mode de conclusió ens agradaria destacar aquests punts sobre l’experiència adquirida en la 

realització del projecte:

• Els formats de sindicació en l’actualitat estan dominats per RSS 2.0

• Existeix un nivell força elevat de disgregació en l’ús del format (RSS). Les extensions no estan 

regulades ni estandarditzades i això, en el cas d’un projecte com el que ens ocupa, és un 

problema perquè cal conèixer el significat semàntic de les extensions que volem llegir i 

promou l’ús incorrecte del format.

• Atom pretén ser una alternativa més sòlida i millor dissenyada que RSS, però no disposa de 

la difusió necessària.

• L’estudi de les tecnologies aplicades ha estat crucial pel bon desenvolupament del projecte. 

Plantejar-se no fer-ne ús multiplicaria el temps d’implementació

• Hem vist com es desenvolupa una aplicació web amb un framework modern i actual.

8.1. Línies de millora futures

A continuació indiquem algunes millores que considerem que es podrien aplicar a l’aplicació i que 

per motius de temps no ha estat possible tenir-les en compte en el desenvolupament.

• Suportar i discriminar entre diferents tipus de feeds. Això implica tenir en compte l’etiqueta 

enclosure, la qual ens permet adjuntar continguts multimèdia als articles. Això obriria la porta 

a la compatibilitat a altres tipus de continguts sindicats, com poden ser els podcasts, photocasts, 

etc.

• Augmentar la compatibilitat amb les extensions dels formats. Com ja hem comentat en els 

apartats previs, aquesta és una limitació que seria molt interessant desenvolupar més. Lògicament 

no podríem garantir la lectura de totes les etiquetes però sí estaria bé considerar els espais de 

noms més reconeguts, com Dublin Core14 o iTunes.

• Oferir més opcions d’exportació. Per exemple a format PDF (aprofitant el format XSL-FO15), o 

bé MS Word, text pla...

• Potenciar aplicació web, de forma que pugui aprofitar-se com a eina professional o distribuir-la a 

la comunitat. Caldria afegir moltes millores que ara no contempla, com per exemple un registre 
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d’usuaris per a que cadascú tingui el seu perfil i la seva llista personal de fonts, o un lector més 

avançat d’articles, més similar a Google Reader.
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9. Glossari de termes
Article: contingut textual relatiu a qualsevol tema d’interés.

Canal: defineix una font d’informació en el contexte del format RSS 2.0.

Espai de noms: permet relacionar definicions i elements de naturalesa similar en un mateix grup 

lògic.

Entry: defineix una article dins del format Atom.

Etiqueta: dins dels llenguatges de marcatge, les etiquetes són noms predefinits dins del llenguatge 

que serveixen per donar valor semàntic a les dades marcades.

Feed: identifica una font d’informació en l’àmbit dels formats de sindicació.

Font d’informació: qualsevol agrupació d’articles sota una temàtica comuna.

Item: defineix un article dins del format RSS 2.0.

Parser: programari que s’encarrega d’interpretar i convertir un format de dades, normalment de 

tipus textual

Tag: veure etiqueta.
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Annex 1. La sindicació de continguts
Introducció

Les sigles RSS (Really Simple Syndication o Rich/RDF Site Summary segons la versió) comprenen una 

família sencera de formats de text utilitzats principalment en entorns web per a la sindicació 

d’informació que és actualitzada sovint. 

Però què entenem per sindicació web? Sindicar uns continguts, ja sigui una única notícia o una 

secció sencera d’un diari, bàsicament vol dir fer-la accessible a altres websites o als usuaris.

El fet de sindicar els continguts (anomenats feeds en anglès) que es publiquen suposa avantatges 

tant per qui els rep com per qui els emet. En el primer cas l’usuari o consumidor no necessita 

comprovar periòdica i manualment si els continguts del website en els quals està interessat s’han 

actualitzat; simplement realitzarà una subscripció al canal o canals dels quals es vulgui informar i, 

quan es produeixi una actualització, serà avisat de què i quan ha estat publicat de nou. En el cas de 

l’emissor, el fet de proveir als seus visitants amb continguts en RSS implica oferir la informació 

publicada a molts més medis o plataformes, la qual cosa es tradueix en més visites i, en definitiva, 

més difusió dels continguts. Tampoc hem d’oblidar que, tal i com explicarem en capítols posteriors, 

el format en el qual s’estructura aquesta informació és XML (eXtensible Markup Language). Aquest 

format de dades, per la seva propia definició, permet un tractament o processament posterior que 

no és possible realitzar amb les típiques pàgines web.

Bagatge històric

El primer format per la sindicació de la informació dels websites va ser MCF (Meta Content 

Framework), desenvolupat per Ramanathan V. Guha i altres membres de Apple Computer l’any 

1995. Tot i així, la primera versió de RSS podem dir que va fer la seva entrada al mercat l’any 1999, 

creat per Guha en Netscape per al seu ús en el portal de nova creació My.Netscape.com. Aquesta 

primera versió va ser coneguda com RDF Site Summary 0.9. Posteriorment un altre treballador de 

Netscape, Dan Libby, va treure una versió simplificada del format, la qual va anomenar Rich Site 

Summary, corresponent a la versió 0.91

El format va començar a tenir una bona acceptació entre els portals d’informació d’internet, però 

l’any 2001 Netscape va retirar el suport de RSS del seu portal, degut a l’adquisició de la companyia 

per part d’AOL.

A partir d’aquí, van sorgir dos iniciatives encarregades de vetllar pel bon desenvolupament del 

format, encapçalades per David Winer i el RSS-DEV Working Group.

Winer, mitjançant el seu software UserLand ja disposava d’eines, independents de Netscape, amb 

capacitat per llegir i escriure RSS. Sent així, va continuar aplicant succesives millores partint de la 

versió 0.91 fins arribar a la versió 0.94. Finalment, el septembre de 2002, va treure la versió 2.0, 
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tornant a aplicar el nom Really Simple Syndication. RSS 2.0 aportava com a novetat més destacada 

l’ús d’espais de noms (namespaces) enfocats a proveir extensions al format. 

En juliol de 2003, Winer i UserLand van concedir el copyright del format al centre Berkman  de la 

universitat de Harvard i van fundar el RSS Advisory Board, encarregat de publicar les 

especificacions dels formats RSS 0.9, RSS 0.9x i RSS 2.0 i procurar el seu bon ús entre els 

desenvolupadors de software.

Pel que fa al RSS-DEV Working Group, en decembre de l’any 2000 van desenvolupar la versió RSS 

1.0, renombrada al seu nom original, RDF Site Summary, incloent suport de nou de RDF, XML 

namespaces i adoptant vocabulari del famós format Dublin Core.

Formats existents

Com hem pogut observar al punt anterior, existeixen varios formats de sindicació de continguts 

que conviuen sota el paraïgues de les sigles RSS. Tot i així, per claretat, els podem agrupar en dos 

grans branques: 

• la sèrie 2.x, que compren les versions 0.91 fins la 0.94 i la versió 2.0.

• la sèrie RDF o RSS 1.x, comprenent la versió original del format, la 0.90, i la versió 1.0.

Tot seguit estudiarem amb una mica més de profunditat les versions més habituals de RSS, la 1.0 i 

la 2.0. També farem un comentari sobre la família d’estàndards Atom. més específicament del 

format de sindicació Atom, el qual es perfila com una alternativa als formats de sindicació RSS.

Abans però, parlarem de l’estructura de dades comuna a tots ells: XML.

XML

Tots aquests formats tenen en comú el fet d’estar basats en l’especificació XML, un llenguatge de 

marcat de caràcter general emprat per definir estructures de dades d’una manera ordenada i 

interpretable, de manera que la informació pugui ser fàcilment processada i compartida entre 

diferents sistemes. 

XML deriva d’un altre especificació, SGML (Standard Generalized Markup Language), inventada anys 

enrere. És un estàndard obert, regulat i recomanat pel W3C (World Wide Web Consortium). En 

l’actualitat multitud de formats i representacions de dades es realitzen seguint les directrius 

imposades per XML, des de la representació de factures electròniques fins a biblioteques musicals 

passant per, lògicament, la sindicació de continguts.

RSS 2.0

Com comentàvem anteriorment, en l’actualitat l’especificació de la versió 2.0 està regulada pel RSS 

Advisory Board. La última revisió és la 2.0.10, publicada el 15 d’octubre de 2007.

TFC Compiladors                                                                                             Memoria - Abraham Sánchez Pino

Pàgina 42 de 53



La seva estructura és bastant simple. A grans trets direm que un document RSS 2.0 ha de  

començar amb una etiqueta arrel, <rss>,  que engloba totes les altres. Seguidament ens trobarem 

amb l’etiqueta, també obligatòria, <channel>; aquí especificarem els detalls sobre el canal que 

està oferint la informació, com ara el seu títol, descripció, enllaç http o idioma, entre d’altres. 

Dintre d’aquesta etiqueta de canal és on finalment inclourem la informació dels elements (notícies, 

actes, activitats, etc.) que conformaran el gruix de la nostra informació. L’etiqueta per a fer-ho és 

<item>, dins de la qual haurem d’especificar com a mínim un titular (title)o una descripció 

(description).

A continuació podem veure un exemple de document RSS 2.0:

<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Lift Off News</title>
    <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/</link>
    <description>Liftoff to Space Exploration.</description>
    <language>en-us</language>
    <pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    <generator>Weblog Editor 2.0</generator>
    <managingEditor>editor@example.com</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
    <ttl>5</ttl>
    <item>
      <title>The Engine That Does More</title>
      <link>http://liftoff.msfc.nasa.gov/news/2003/news-VASIMR.asp</link>
      <description>Before man travels to Mars, NASA hopes to design new engines
        that will let us fly through the Solar System more quickly.  The proposed
        VASIMR engine would do that.</description>
      <pubDate>Tue, 27 May 2003 08:37:32 GMT</pubDate>
      <guid>http://liftoff.msfc.nasa.gov/2003/05/27.html#item571</guid>
    </item>
   </channel>
</rss>

RSS 1.0

Aquest format és compatible cap enrere amb la versió RSS 0.9 i es basa en l’especificació RDF 1.0, 

també desenvolupada i mantinguda pel W3C. En un sentit funcional no hi ha gaires diferències amb 

la versió 2.0, doncs també admet extensions mitjançant espais de noms o mòduls RDF, i les seves 

etiquetes expressen conceptes semànticament similars. No obstant, i probablement a causa de 

l’herència de RDF, la seva sintaxi és una mica més complexa.

És potser per aquests motius que la versió 1.0 ha quedat una mica relegada en el seu ús en favor 

de la versió 2.0. Tot i així, encara molts websites donen la possibilitat d’escollir RSS 1.0 com a font 

per subscriure’s als continguts.
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En el següent exemple veiem cóm és l’estructura XML d’un document RSS 1.0:

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://
purl.org/rss/1.0/"> 
 <channel rdf:about="http://www.xml.com/xml/news.rss">
   <title>XML.com</title>
   <link>http://xml.com/pub</link>
   <description>
     XML.com features a rich mix of information and services 
     for the XML community.
   </description>
   <image rdf:resource="http://xml.com/universal/images/xml_tiny.gif" />
   <items>
     <rdf:Seq>
       <rdf:li rdf:resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html" />
       <rdf:li rdf:resource="http://xml.com/pub/2000/08/09/rdfdb/index.html" />
     </rdf:Seq>
   </items>
   <textinput rdf:resource="http://search.xml.com" />
 </channel> 
 <item rdf:about="http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html">
   <title>Processing Inclusions with XSLT</title>
   <link>http://xml.com/pub/2000/08/09/xslt/xslt.html</link>
   <description>
    Processing document inclusions with general XML tools can be 
    problematic. This article proposes a way of preserving inclusion 
    information through SAX-based processing.
   </description>
  </item> 
</rdf:RDF>

Atom

La família d’especificacions Atom sorgeix com una alternativa a les incompatibilitats i confusió 

imperant en els formats RSS. Al mateix temps defineix un nou protocol HTTP (Atom Publishing 

Protocol) pensat per crear i actualitzar recursos web.

Arran de la seva bona acollida, van ser proposats com a estàndards al IETF (Internet Engineering 

Task Force), sent publicats als RFC 4287 (Atom syndication format) i RFC 5023 (Atom Publishing 

Protocol).

Una de les millors avantatges que proposa el format de sindicació Atom és l’eliminació de les 

ambigüitats que pateixen els formats RSS en quant a la definició de les etiquetes que conformen el 

document. Així mateix, també ofereix un sistema de mòduls més potent i un millor suport a la 

internacionalització, entre altres avantatges.

De totes maneres, tot i oferir unes millors funcionalitats tècniques, estar reconegut com estàndard 

i gaudir del suport de multinacionals del software com Google Inc., la seva adopció està sent lenta, 

sent actualment RSS 2.0 el format preferit per la indústria i els usuaris.
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Tot seguit mostrem un exemple de document Atom 1.0:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>Example Feed</title>
   <subtitle>A subtitle.</subtitle>
   <link href="http://example.org/feed/" rel="self"/>
   <link href="http://example.org/"/>
   <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
   <author>
     <name>John Doe</name>
     <email>johndoe@example.com</email>
   </author>
   <id>urn:uuid:60a76c80-d399-11d9-b91C-0003939e0af6</id>
   <entry>
     <title>Atom-Powered Robots Run Amok</title>
     <link href="http://example.org/2003/12/13/atom03"/>
     <id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efa6a</id>
     <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
     <summary>Some text.</summary>
   </entry> 
</feed>

RSS en l’actualitat

Com succeeix amb qualsevol especificació, protocol o software que surt al mercat, el seu èxit ve 

determinat, a part de les seves característiques tècniques i funcionals, per l’adopció que en facin 

tant els fabricants com els usuaris. En el cas que ens ocupa, el format RSS, sobretot la revisió 2.0, ha 

suposat una petita revolució en la forma en que s’ofereixen i consumeixen els serveis disponibles a 

Internet. Veurem a continuació cóm ha influenciat el naixement dels formats de sindicació a 

diferents serveis o plataformes existents i com n’ha generat de noves.

Navegadors

Al igual que amb tots els altres formats d’arxiu disponibles a Internet, és en última instància el 

nostre navegador web qui ens ha de permetre visualitzar el contingut desitjat. Ja sigui una imatge, 

un arxiu de so o un vídeo, el nostre navegador determina en gran mesura la manera en que 

accedim a aquests continguts. 

En el cas dels continguts sindicats, no va ser fins fa poc que els fabricants més importants de 

navegadors van adonar-se de la gran oportunitat que era presentar la informació d’un feed RSS 

d’una manera visualment atractiva per tal de potenciar la sindicació de continguts.

El primer en realitzar el primer pas va ser el navegador d’Apple, Safari, el qual, a partir de la versió 

2.0, detectava els arxius RSS, mostrant-los amb un estil visual diferent i oferint algunes opcions, 

com ordenacions i cerca. Els navegadors més utilitzats avui en dia, Firefox i Internet Explorer, 

simplement mostraven el document RSS en format cru, o sigui, el codi XML, la qual cosa feia que 
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molts usuaris pensessin que es tractava d’un error del navegador o del website que estaven 

visitant.

Vista d’un feed RSS amb els navegadors Safari (dalt) i Firefox (baix)

Afortunadament, actualment tant Firefox - a partir de la versió 2.0 - com Internet Explorer - des 

de la versió 7.0 - detecten i ofereixen una vista personalitzada quan es troben amb contingut RSS.

Un fet curiós va ser que, amb la sortida al mercat de Internet Explorer 7, Microsoft va decidir 

utilitzar la icona que fins el moment feia servir Firefox per a representar els feeds RSS (  ), en un 

gest de voluntat per homogeneïtzar l’experiència de l’usuari. La proposta va tenir una bona 

acollida, fent que altres fabricants acceptessin la nova icona i convertint-la així en un estàndard de 

facto per a representar gràficament la sindicació de continguts.

Websites

Si els navegadors són l’element destacat de la part del lector, el website o portal és el del 

productor d’informació. Al llarg d’aquests últims anys la tendència ha sigut centrar els portals no 

tant en la seva estètica visual o impacte inicial, sinó en la informació i serveis oferts; en la seva 
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qualitat i sobre tot en una constant actualització. El paper que han protagonitzat els formats RSS ha 

sigut primordial per aconseguir aquesta evolució, fins el punt en que avui en dia, cap mitjà de 

comunicació digital que es consideri seriós i vulgui tenir una oportunitat de triomfar obviarà la 

importància de la sindicació de notícies.

En mitjans de comunicació importants, com pot ser el New York Times, existeix una pàgina 

dedicada a explicar les bondats d’aquest format; dins d’ella també veiem que existeix un feed per a 

cada secció important del diari i fins i tot es publiquen podcasts (veure apartat 4.5) i columnes 

d’opinió.

Gestors de continguts

En l’anterior apartat feiem menció a la importància de que els websites informatius haguessin pres 

consciència de la utilitat de la sindicació de notícies. Ara bé, això no tindria cap rellevància sense un 

suport del software de base que pogués construir els formats RSS.

Ja fa molts anys que el web ha deixat d’estar compost per pàgines estàtiques fetes en HTML per 

algun tècnic aficionat. Avui en dia, cap website mitjà és construït manualment; en comptes d’això 

existeix una gran varietat de software que té com a funció gestionar i mantenir la informació i 

estructura dels portals. Són el que normalment s’anomenen gestors de continguts o CMS (Content 

Management System).

Observant l’oferta actual de mercat ens trobem en que gairebé tots els gestors de continguts 

moderns, tant lliures com propietaris, incorporen opcions d’exportació dels continguts a RSS. 

Alguns d’ells van més enllà i treballen nativament amb formats de sindicació, el que vol dir que no 

necessiten fer cap exportació. 

Exemples de gestors de continguts de qualitat contrastada i que estan preparats per exportar a 

RSS els continguts generats són, per exemple, Joomla! o WordPress, el famós creador de blogs.

Per últim, comentarem que, per aquells portals que funcionen amb software incapaç de realitzar 

exportacions, existeixen programes i scripts fàcilment integrables amb les plataformes existents i 

que, un cop configurats, realitzen exportacions de la informació seleccionada.

Agregadors

Els agregadors de continguts no són res més que programes, ja siguin locals o serveis web, que 

agrupen i classifiquen en un únic lloc vàries fonts de informació o feeds, fent la seva lectura i gestió 

més fàcil i intuïtiva de cara a l’usuari final. 

Hem de pensar que, si disposem de moltes subscripcions a diversos llocs web, arriba un moment 

en que pot ser realment tediós gestionar les actualitzacions que experimenta la informació. És per 

això que els agregadors són vitals per a qualsevol persona que s’informi mitjançant la sindicació.
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Existeixen, literalment, desenes d’agregadors amb diverses funcionalitats, des de programes 

únicament pensats per a llegir continguts sindicats i que disposen de característiques molt 

avançades en la seva organització, filtratge o cerca, fins a altres programes que simplement inclouen 

l’agregació com una funcionalitat més de l’aplicació, donant-li un tractament més bàsic. Consulteu 

els enllaços d’interès a l’apartat 5 per accedir a un llistat d’agregadors.

Serveis derivats i altres usos

Per aquells que encara no estiguin del tot convençuts de la conveniència de l’utilització dels 

formats RSS, en aquest apartat esmentarem altres usos, menys habituals o coneguts, que és 

interessant tenir en compte o, com a mínim, poden resultar curiosos.

Post processament de documents RSS

Recordem que RSS està basat en XML i, per tant, tot el que es pot aplicar a un document XML es 

pot aplicar a un document RSS. Les possibilitats que això ens aporta són incalculables.

Si decidim, per exemple, transformar un document RSS mitjançant una fulla d’estil XSL serem 

capaços de convertir o, millor dit, transformar el document original en qualsevol altre tipus: html, 

pdf, texte pla, svg, etc. mantenint la mateixa informació.

Indexació i posicionament en cercadors

Al igual que els cercadors indexen el contingut dels documents pdf o doc que estiguin disponibles 

al web, també indexen els continguts RSS i el tenen en compte a l’hora de posicionar i calificar un 

lloc web. Si ho pensem detingudament, té molt de sentit per un cercador intentar obtenir 

documents RSS, ja que, al contrari del codi HTML del qual estan fetes les pàgines web, aquests 

presenten una estructura perfectament definida, invariable i amb una semàntica molt més rica. 

Aquest fet, que pot resultar anecdòtic, no ho és tant quan ens adonem de que són aquests petits 

detalls els que ens poden apropar cada cop més a un web molt més semàntic i, en definitiva, útil.

El fenomen dels podcasts

Parlem de podcast quan tenim un feed que és capaç de sindicar arxius multimèdia, de la mateixa 

manera que es sindiquen continguts textuals. Això ha estat possible gràcies a diverses extensions 

dels formats RSS: la que fa possible les adjuncions (enclosures) de documents i la que afegeix 

informació addicional sobre els continguts (xmlns:itunes) com poden ser la durada, l’autor, etc. 

El seu nom prové de la unió de les paraules iPod (el famós reproductor multimèdia de Apple) i 

broadcast (difusió). Conseqüentment, el software de gestió musical de Apple, iTunes, és un dels 

lectors de podcasts més famosos. Per altra banda, és digne de menció la repercussió originada per 

aquest fenomen, doncs diaris com el New York Times o El Mundo ofereixen de manera habitual 

podcasts als seus lectors.
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Annex 2. El llenguatge Ruby
Introducció

Ruby és un llenguatge dinàmic eminentment orientat a objectes però que permet ser utilitzat de 

manera imperativa o fins i tot funcional. Dos de les seves virtuts destacables són l’expressivitat i la 

extensibilitat, doncs el seu disseny està pensat per oferir estructures complexes sense renunciar a 

una sintaxi elegant. Això ha possibilitat la construcció d’eines tan innovadores i reconegudes com 

el bastidor web Ruby on Rails o JRuby. D’altra banda, tal i com veurem, posseeix molts recursos 

que el converteixen en un llenguatge idoni per a tasques de metaprogramació.

Representació i gestió de dades

Per a demostrar que Ruby està enterament compromés amb l’orientació a objectes, val a dir que 

qualsevol valor és un objecte, sense distinció entre tipus primitius i tipus d’objectes. Fins i tot el 

valor nul (nil) , o els valors booleans true i false són objectes.

Una de les màximes del disseny del llenguatge és el que se’n diu “duck typing”, que es resumeix en 

la frase: “si camina com un ànec i fa ‘quack’ com un ànec, llavors probablement es tracta d’ún 

ànec”. Això implica que l’assignació de tipus de dades en Ruby és dinàmic; no existeix una 

assignació estàtica en la qual s’indiqui prèviament que una variable serà d’un tipus concret. 

Contràriament a això, el que importa és quins mètodes suporta un objecte en concret i que doni 

un resultat coherent. Aquest aspecte fa que un objecte pugui passar a suportar nous tipus de dades 

de manera àgil, dinàmica i en temps d’execució.

Respecte a la definició de mètodes i atributs, en el primer cas Ruby opta, al igual que altres 

llenguatges orientats a objectes, per definir tres nivells de visibilitat en la definició dels mètodes:

• public: poden ser invocats des de qualsevol lloc, sense restriccions. Per defecte els mètodes 

són sempre públics.

• private: només pot ser cridat des d’altres mètodes de la classe. És intern a la 

implementació de la classe. 

• protected: els mètodes protegits són semblants als privats, però permeten ésser invocats 

també des de les subclasses de la classe que els ha definit.

En el cas dels atributs (o variables), aquests sempre són privats i mai són visibles fora de la classe 

que els defineix a menys que s’indiqui explícitament amb la instrucció attr_accessor. 

Finalment, les constants sempre són inherentment públiques.

Herència
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Ruby permet definir subclasses que hereten els atributs i mètodes d’una classe existent. En cas de 

que una classe no estengui a cap altra, implícitament estarà estenent l’objecte Object. Una classe 

podrà definir mètodes de classe (o estàtics) o bé mètodes d’instància, que actuaran sobre l’objecte 

instanciat de la classe determinada.

Dit això, quan una subclasse estén una altra, aquesta hereta, a banda dels atributs, tant els mètodes 

de classe com els d’instància.

Un aspecte a tenir en compte són les variables d’instància, les quals no són heretades perquè no 

estan definides per la classe; simplement es creen quan se’ls hi assigna un valor i, per tant, no tenen 

cap relació amb l’herència. A mode d’exemple, en el següent codi, les variables x i y no haurien 

estat heretades de la superclasse al cridar el mètode to_s.

class Quadrat < FiguraGeometrica

     def initialize(x,y,z)

super(x,y)

@z = z; end

def to_s

         "(#@x, #@y, #@z)"

     end

end

Rutines i mètodes

En el llenguatge Ruby, els mètodes s’invoquen concatenant amb un punt el nom de la classe o 

objecte i el nom del mètode que es vol executar, o bé invocant el mètode send de l’objecte, 

passant-li com a paràmetre el nom del mètode que volem executar. El motiu d’això es justifica 

perquè, per disseny, s’enten que s’envia un missatge al receptor, en una visió purament orientada a 

objectes.

El pas de paràmetres es realitza de manera molt similar a com es fa en altres llenguatges orientats 

a objectes, tot i que és possible definir valors per defecte en la definició de la funció i obviar 

aquests paràmetres en la crida si el valor redefinit en la signatura del mètode ja ens sembla bé. Per 

exemple, si tenim la següent definició:

def calcularArea(altura, base = 100)

      ... # Implementació

end

podrem cridar-la de les maneres següents, en funció de si volem sobreescriure el valor de base 
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calcularArea(200, 300) # Indiquem altura i base

calcularArea(300) # Indiquem només l’altura. La base serà 100

De manera similar, el llenguatge ens permet redefinir o sobrecarregar (override) els mètodes en les 

nostres subclasses simplement reobrint la definició i incloent-hi el nou codi. Com a curiositat, 

comentar que els mètodes privats també es poden redefinir perquè aquests són heretats per les 

subclasses.

Per tal de verificar els tipus dels paràmetres, es poden donar conversions implícites de tipus 

d’objectes que el llenguatge realitzarà per nosaltres, com per exemple el mètode to_ary per a 

objectes que es comporten de manera similar als arrays. Tot i així, aquestes conversions implícites 

no són gaire habituals i el més lògic és definir conversions de tipus de dades explícites per part del 

programadors o bé emprar les conversions globals que proporciona el mòdul Kernel.

Tot i així, en el cas concret dels operadors aritmètics, es pot recórrer al mètode coerce, que 

realitza una coerció que pot adaptar un argument numèric al mateix tipus del valor numèric del 

mètode que es crida o convertir-lo en un tipus més compatible. Podem dir que coerce es una 

solució a mitges entre una coerció implícita i una conversió explícita, però en qualsevol cas la seva 

utilitat és clara.

Per últim, en quant al polimorfisme, així com Java, per exemple, fa servir interfaces per aconseguir-

lo, en Ruby les interfícies són innecessàries degut al propi disseny del llenguatge i la manera 

dinàmica amb la que assigna els tipus. El polimorfisme en Ruby s’aconsegueix, doncs, de manera 

trivial i encaixa fantàsticament amb la filosofia general del llenguatge.

Gestió d’errors

Ruby defineix tota una jerarquia concreta d’excepcions que, partint de la classe principal 

Exception, cobreixen la gran majoria de tipus d’errors que es poden produir en una aplicació. 

Aquesta classe defineix dos mètodes molt importants: message i backtrace, els quals permeten 

obtenir un missatge textual i la traça de l’execució de l’error respectivament.

Sense entrar en gaire detall, comentarem que podem definir lliurement les nostres pròpies classes 

d’excepció que heretin les ja existents. D’altra banda, per llençar (throw) una excepció dins del 

nostre codi, cridem al mètode raise. Per a capturar excepcions concretes farem servir la clàusula 

rescue, que normalment anirà precedida de la clàusula begin per indicar on comença el codi que 

volem tractar. Tot seguit mostrem un exemple de codi que il·lustra la gestió d’exepcions en Ruby.

begin

       # Codi del mètode, que pot llençar una excepció

rescue TypeError => ex

        # Codi de tractament d’excepció de tipus TypeError
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rescue ArgumentError => e

end

# Codi de tractament d’excepció de tipus ArgumentError

Altes aspectes destacables

Mixins

Tot i que Ruby no suporta l’ús de interfaces ni herència múltiple, existeix un concepte innovador 

anomenat mixin que consisteix en unir classes i mòduls per afegir dinàmicament més mètodes a 

una classe quan aquesta no pot heretar-ne més per la via habitual.

Simplificant molt l’explicació direm que en Ruby podem definir tots els mòduls que vulguem i 

incrustar-los (mitjançant include) en les nostres classes sense cap limitació. El que succeirà és 

que els mètodes definits en els mòduls, ja siguin de classe o d’instància, passaran a formar part de 

la nostra classe i podran ser invocats de manera habitual, similar al que hauria passat si es tractés 

d’una herència de múltiples classes.

Closures

Una de les característiques més interessants de Ruby són les closures, que són bàsicament funcions 

anònimes que poden ser invocades en qualsevol part del nostre codi, o assignades a una variable i 

ser cridades posteriorment. Quan es defineix un bloc (o closure) es genera un nou registre 

d’activació que emmagatzema el context i enllaça les variables que s’hi declaren. Aquests tipus de 

blocs són especialment útils per abstreure i fer més expressius els bucles, com per exemple la 

construcció each:

['lleons', 'tigres', 'koalas'].each {|animal| puts animal}

És fàcil adonar-se de que en Ruby moltes de les construccions del llenguatge en realitat són 

closures. 

Reflexió i Metaprogramació

Degut a les seves característiques i al fet de ser un llenguatge interpretat, Ruby és una eina 

sensacional pel que fa a l’ús de metaprogramació, que podríem definir com el fet d’escriure 

programes que ens ajuden a escriure programes. En qualsevol moment de l’execució podem 

construir trossos de codi i avaluar-los (instrucció eval) per tal d’obtenir el resultat de l’execució. 

Addicionalment també podrem, en temps d’execució, saber la classe a la que pertany un objecte i 

si respon a un mètode determinat(mètodes class i respond_to?), afegir nous mètodes de classe 

(amb instance_eval) i d’instància (amb class_eval), etc.
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