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Resum 
 
 
 Aquest projecte centra el seu estudi en els llenguatges de sindicació RSS i Atom, les 
bases de dades XML natives i el llenguatge de consulta XQUERY. 
 
 Ens presenta els diferents tipus d'agregadors que tenim actualment per llegir els canals 
de sindicació, que són els agregadors autònoms, els agregadors basats en web i per últim els 
plugins i extensions d’altres aplicacions. 
 
 Presenta un estudi dels llenguatges de sindicació RSS i Atom, amb les seves principals 
versions (RSS 0.91, RSS 0.92, RSS 1.0, RSS 2.0 i Atom). Actualment en el mercat hi trobem 
una lluita aferriçada entre l’estàndard RSS i Atom, aquest projecte també mostra una petita 
comparació entre ells. 
 
 Mostra l’estudi de dos sistemes gestors de bases de dades XML natives, eXist i 
SleepyCat Berkeley DB XML, dels quals s’estudien avantatges i inconvenients en la seva 
implementació i manera de treballar, mitjançant exemples il·lustratius. 
 
 També fa una breu introducció al llenguatge de consulta de BD XML anomenat 
XQUERY, mostrant la seva breu història, les seves expressions, funcions i operadors principals 
i els seus constructors directes i programats. 
 
 I finalment, per mostrar la utilitat de totes aquestes eines treballant conjuntament, s'ha 
desenvolupat una aplicació que permet gestionar els nostres canals de sindicació preferits, 
poden consultar les seves noticies, mitjançant Berkeley BD XML. 
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Capítol 1, Introducció 

 
1.1. Justificació del TFC 
  
 Actualment la sindicació de contingut Web està creixent exponencialment. Cada dia es 
creen a la xarxa nous llibres de bitàcola (en anglès, blogs o weblogs) que permeten als 
internautes expressar-se lliurement. 
 
 Aquest tipus de sindicació a la web està basat en el format RSS (de l’anglès: Rich Site 
Summary – versió 0.91-, o RDF Site Summary -versions 0.9 i 1.0-, o Really Simple Syndication 
–versió 2.0-) i el format Atom. Ambdós formats formen part de la família XML, per tant 
proveeixen de certa estructura a la informació que es crea i es distribueix a la Web. 
 
 A més a més, s’han desenvolupat una sèrie d’aplicacions, anomenats agregadors (en 
anglès, aggregators o feeds reader) els quals permeten a l’usuari final llegir aquest contingut. 
Dins d’aquest context, doncs, l’ús dels RSS s’ha fet extensiu per altres aproximacions ben 
interessants, com per exemple: les notícies d’actualitat es desen en format RSS, les novetats 
editorials publicades a Amazon[1], el fenomen del Podcasting, l’opció de desar els resultats 
d’una cerca a Internet, gestió de bookmarks[2], etc. -tots ells es basen en el format RSS-.  
 
 Lògicament, tota aquesta informació és susceptible d’ésser indexada per oferir cerques 
als usuaris. Sense anar més lluny, Google ja indexa gran part dels weblogs existents i ofereix la 
possibilitat de fer cerques textuals[3]. 
 
1.2. Objectius del TFC 
 
 L’objectiu fonamental d’aquest TFC és la introducció al concepte de sindicació de 
contingut a la web, els diferents formats RSS i Atom i la consulta de BD XML natives mitjançant 
el llenguatge de consulta XQuery. 
 
De manera més detallada, els objectius del TFC són els següents: 

• Conèixer els formats RSS (v0.91, v1.0 i v2.0) i Atom. 
• Anàlisi i estudi de l’estructura de les BD XML natives actuals. 
• Conèixer el llenguatge de consulta de BD XML natives XQuery. 
• Realitzar un cas pràctic per tal de consolidar els conceptes teòrics. 

 

1.3. Enfocament 
 
 Partint dels objectius definits a l’apartat anterior, el treball es pot dividir en dues parts 
ben diferenciades: 

• La primera part proporciona una introducció a les tècniques i tecnologies que 
proporcionen la base teòrica per a la sindicació de contingut a la Web. Aquesta part la 
formen els capítols 2, 3 i 4. 
El capítol 2 contindrà la informació sobre els formats RSS i Atom (al voltant de 10 i 15 
pàgines). 
El capítol 3 contindrà la informació referent al estudi de les BD XML natives i en concret 
Berkeley BD XML i BD:XML eXist (al voltant de 10 pàgines). 
El capítol 4 contindrà la informació sobre l’estudi del llenguatge de consulta XQuery 
amb exemples basats en dades en format RSS. (al voltant de 10 pàgines). 
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• La segona part té un enfocament més pràctic i en ella es descriu i es desenvolupa un 
cas simple, però il·lustratiu, de les tecnologies presentades a la primera part del treball. 
Aquesta part comprèn el capítol 5 (al voltant de 10 pàgines).  

 

1.4. Planificació del projecte 
 
 En aquest apartat es presentaran de forma resumida les tasques planificades, així 
com les fites establertes. Cal tenir present que la planificació del present projecte 
ha estat objecte d’un informe dedicat. En aquest informe, es descriuen amb 
detall les diferents tasques i fites identificades per a la consecució dels objectius 
presentats a l’apartat 1.2. 
 
 Inicialment el cas pràctic havia d'estar desenvolupat en PHP5 sobre el servidor web 
Apache 2, però per recomanacions del consultor i alguns problemes que han sorgit alhora 
d’integrar el llenguatge PHP5 a la base de dades SleepyCat Berkeley DB XML, es realitzarà 
sobre Apache Tomcat 5 mitjançant jsps. 
 
 La llista de tasques identificades i la seva durada estimada és la següent: 
 
Tasca Inici Fi Durada 
Lectura i comprensió del TFC 28/02/2006 28/02/2006 1d 
Planificació del TFC 01/03/2006 02/03/2006 2d 
Elaboració del pla de treball 03/03/2006 05/03/2006 3d 
Entrega PAC 1 13/03/2006 13/03/2006 1d 
Estudi dels formats RSS i Atom 06/03/2006 19/03/2006 14d 
Estudi BD:XML natives 20/03/2006 09/04/2006 21d 
Estudi llenguatge XQuery i consultes a la BD:XML nativa 10/04/2006 30/04/2006 21d 
Entrega PAC 2 18/04/2006 18/04/2006 1d 
Instal·lació i configuració del servidor Apache Tomcat 5 01/05/2006 02/05/2006 2d 
Instal·lació i configuració de les llibreries necessaries (Informa, ...) 01/05/2006 02/05/2006 2d 
Instal·lació BD XML nativa Berkeley DB XML 2.2.13 01/05/2006 02/05/2006 2d 
Confecció i inserció del joc de proves a la BD 03/05/2006 07/05/2006 5d 
Programació d’una aplicació web de consulta de dades a la BD XML nativa 08/05/2006 11/06/2006 35d 
Entrega PAC 3 22/05/2006 22/05/2006 1d 
Retocs finals de la memòria del TFC 12/06/2006 15/06/2006 4d 
Realització de la presentació virtual 16/06/2006 18/06/2006 3d 
Entrega Final 19/06/2006 19/06/2006 1d 
 

1.5. Material necessari 
 

• Documentació sobre els llenguatges RSS i Atom 
• Documentació sobre BD XML natives en especial estudi Berkeley DB XML[18] 

(SleepyCat). 
• Documentació sobre el llenguatge de consulta XQuery. 
• Fitxers instal·lació servidor Apache Tomcat 5. 
• Fitxers instal·lació de les llibreries necessàries (informa[21], ...). 
• Fitxers instal·lació DB XML Berkeley. 
• Editor XML Stylus Studio XML Enterprise Edition 2006. 
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Capítol 2, Sindicació web i els 
formats RSS i Atom 

 
2.1. Introducció 
 
 La sindicació web és una forma de sindicació amb la qual una secció d’un lloc web està 
disponible per utilitzar-la en altres llocs. Encara que el format podria ser transportat sobre 
HTTP, com HTML o JavaScript, és més comú el XML. 
 
Les dues grans famílies de sindicació web són els formats RSS i Atom. 
 Un agregador (feed) és un paquet que conté informació per ser distribuïda de forma 
fàcil. "Sindicar" es el procés mitjançant el qual els usuaris obtenen el contingut d’aquests 
agregadors. En realitat, els visitants no accedeixen als agregadors directament, sinó utilitzant 
programari especialitzat: lectors d’agregadors. Quan veiem la frase “Sindicar aquest contingut” 
es com si ens estigués dient: “Hola, aquest contingut pot arribar a tu de forma fàcil i ràpida”. 
 
 Els agregadors redueixen el temps i l’esforç necessaris per visitar amb regularitat els 
llocs web d’interès per estar informats, creant un únic espai d’informació o un “diari personal”. 
Un lector d’aggregators es capaç de subscriure’s a un agregador, comprovar el contingut nou 
en intervals decidits per l’usuari i recuperar el contingut. 
 
 A hores d’ara tots els sistemes de gestió de continguts (CMS) publiquen la informació 
també en format RSS i/o Atom, a més de generar les pàgines web en format HTML que 
visualitzem amb el navegador. Per exemple Drupal (http://drupal.org/), Mambo 
(http://www.mamboserver.com/), SPIP (http://www.spip.net/), PHP-Nuke (http://phpnuke.org/), 
etc. També el gestor de weblogs WordPress (http://wordpress.org/) o el mateix Blogger 
(http://blogger.com/). Tots aquests publiquen, en un URL predeterminat, la llista de novetats del 
lloc. 
 
 Generalment aquests programes presenten a l’usuari l’enllaç del seu RSS per mitjà 
d’una icona semblant a aquestes:  

 
Il·lustració 1:  Icones identificatives de la sindicació. 

 Altres programaris en fan un ús més especialitzat. Per exemple, PHP iCalendar 
(http://phpicalendar.net/) publica en format RSS els pròxims esdeveniments que figuren a la 
nostra agenda, de manera que poden ser consultats amb un agent d’usuari RSS. O l’entorn 
virtual d’aprenentatge Moodle (http://moodle.org/), que ofereix al professor la possibilitat de 
publicar en format RSS les novetats d’un fòrum. Així no cal ni entrar en Moodle per estar al 
corrent de les darreres intervencions.  

 

Tipus d’agregadors o agents d’usuaris 
 

 Els agregadors autònoms o d’escriptori: Els agregadors d’escriptori són les 
aplicacions que es dediquen a gestionar les subscripcions, supervisat i contingut 
sindicat d’un usuari en l’ordinador d’aquest. Molts agregadors mostren el contingut en 
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una finestra o una llista com en qualsevol gestor de correu. Altres agregadors 
d’escriptori estan basats en interfícies web que funcionen com els agregadors web però 
són controlats pel sistema local i administrats per l’usuari. La interfície pot ser servida 
per un servidor integrat HTTP, que pot tenir accés a totes les parts una vegada que la 
xarxa de l’usuari estigui correctament configurada. Alguns agregadors d’escriptori 
poden tenir més funcionalitats a banda de la funció principal, com per exemple fer de 
navegador web, que ens permetin enviar correu electrònic al client, reproductors de 
música, redactor de weblogs, ... 

 Agregadors basats en web: Aplicacions web que funcionen en un servidor i s’utilitzen 
per mitjà d’un navegador. Aquest agregadors són accessibles des de qualsevol lloc i 
redueixen l’ample de banda respecte els agregadors d’escriptori. 

 Connectors (plugins) i extensions: Afegeixen aquestes funcionalitats a un altre 
programa. 

 
Alguns exemples d'agregadors 

Agregadors basats en web: 

• 24bytes (http://www.24bytes.com/) Simple agregadors RSS/Atom. 

• 24x7 News (http://24x7.medguru.info/news/) Agregador de noticies mèdiques 24x7 

• FeedReader.net (http://www.feedreader.net/) La teva web personal per llegir noticies 
XML/RSS. 

Agregadors autònoms o d’escriptori: 

Microsoft Windows: 

• Marcel (imum.info net-reader) (http://www.imum.info/) (anglès i francès) és un lector 
RSS/Atom/LS1 gratuït per Windows, molt senzill i original en la presentació. 

• Feedreader (http://www.feedreader.com/) és un agregador open-source que 
suporta RSS i Atom, funciona sobre Windows 95 i superior. 

• RSS Xpress (http://www.rssxpress.net/en/) lector d'RSS/Atom gratuït per Windows. 

Linux: 

• akregator (http://www.kde.org/) És un agregador de noticies KDE. 

• blam (http://www.imendio.com/projects/blam/) És un agregador GNOME RSS escrit 
en C#. 

• liferea (http://liferea.sourceforge.net/) és un agregadors de notícies basat en GTK-
GNOME. 

Plugins i extensions: 

• Attensa Toolbar for Internet Explorer 
(http://www.attensa.com/products/outlook/reasons/1/) previsualitza i llegeix agregadors 
RSS i articles des de la barra del IE. 

• Internet Explorer 7 (http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx) actualment en 
beta. Llegeix RSS i Atom. 

• Mozilla Firefox (http://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox) és un navegador de 
programari lliure, el qual ens mostra agregadors.  
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• Navegador Opera (http://en.wikipedia.org/wiki/Opera) detecta els enllaços RSS i els 
integra en el client de correu electrònic.  

Extensions Firefox: 

• Attensa RSS Firefox Extension 
(http://www.attensa.com/products/outlook/reasons/1/) Detecta i visualitza els 
agregadors RSS i articles des de la barra del Firefox. 

• NewsMonster (http://newsmonster.org/) és un agregador RSS que corre en el 
navegador basat en Mozilla. 

Extensions Outlook: 

• Attensa for Outlook (http://www.attensa.com/) és un lector de noticies que 
directament les diposita en directoris del Microsoft Outlook. Aquest inclou una barra 
pel navegador (per IE o Firefox) que ens facilita gestionar les nostres 
subscripcions. 

• NewsGator (http://en.wikipedia.org/wiki/NewsGator) és un nou agregadors que 
funciona sobre Microsoft Outlook. Et permet subscriure't ens varis llocs de 
sindicació de notícies (per exemple weblogs, llocs web,...). 

Correu electrònic basat en agregadors: 
• FeedBlitz.com (http://www.feedblitz.com/) 
• Feednation (http://www.feednation.com/) 
• RssFwd (http://www.rssfwd.com/) 

 
Agregadors basats en línia de comandes (sense interfície gràfica): 

• Centericq (http://en.wikipedia.org/wiki/Centericq) Client de missatgeria instantània que 
permet llegir agregadors. 

• snownews (http://kiza.kcore.de/software/snownews/) És un senzill agregador open 
source per línia de comandes. 

 
Agregadors que requereixen la instal·lació d’un servidor web 

• Feed on Feeds (http://feedonfeeds.com/) (requereix PHP i MySQL) 
• Gregarius (http://gregarius.net/) 
• Lylina (http://lylina.sf.net/) 
 

Agregadors per mòbils 
• Newstouch (http://www.newstouch.com/) Ràpid lector RSS per mòbils Symbian i Java. 

Els Feeds i les imatges són en un servidor remot. 
• FreeRange Communications (http://www.freerangeinc.com/) Lector avançat de noticies 

RSS i Blogs per telèfons mòbils i PDAs. Permet la lectura sense connexió, basat en un 
navegador web, correu electrònic. Funciona en la majoria de telèfons - Java, Symbian, 
Blackberry, Palm, Windows Mobile. 
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Il·lustració 2: Exemple d'agregador autònom anomenat FeedReader Alpha 2.5 Build 610. 
 

2.2. Format RSS (Rich Site Summary o Really Simple 
Syndication) 
 
 És un arxiu en format RDF o XML que s’utilitza per distribuir noticies i contingut similar 
que procedeix de diferents fonts. Els arxius RSS serveixen per crear canals de publicació 
senzills que poden ser llegits per programes especials (lectors de noticies o titulars). Quan 
llegim en una web “Syndicate this site” amb un icona XML o RSS, significa que pots llegir les 
noticies que publiquen en aquest lloc sense necessitat d’accedir a la pàgina. Té molts 
avantatges, principalment es que només t’avisarà quan es produeixen canvis a la pàgina, 
sense necessitat d’accedir a la mateixa. 
 
Un arxiu RSS és un document RDF o XML que s’actualitza de forma regular i que conté 
metadades sobre una font de noticies determinada i el seu contingut. Consta fonamentalment 
de:  

- Channel, que representa la font de les noticies.  
- Title, títol del canal.  
- Link, vincle del canal.  
- Description, descripció del canal.  
 

A més a més, un arxiu RSS consta normalment de un o varis elements ítem que representen 
elements de noticies individuals, cada un dels quals disposa d’un title, un link o una description.  
 
Història i Origen de RSS  
 

Netscape va introduir al 1999 el format RSS 0.9 per oferir un canal de continguts pel 
portal My Netscape Network (MNN). L’objectiu era crear una plataforma i un vocabulari basat 
en RDF per poder sindicar les dades en el portal de Netscape i en el seu navegador, oferint 
una forma molt simple de publicar continguts i permetent als desenvolupadors web obtenir 
visites gràcies als continguts oferts en My Netscape. D’aquesta forma es beneficiaven tant 
Netscape com els webmasters. Gràcies als canals, l’usuari podia realitzar filtres per indicar 

Pàgina 12 de 60 



Memòria del TFC  Lourdes Masip Torres   

quins canals desitjava visualitzar, exemple: si l’usuari estava interessat en articles d’economia, 
podia personalitzar un filtre perquè només li mostres notícies relacionades amb el tema 
seleccionat.  

 
Per varies raons, Netscape va decidir no continuar amb el projecte RSS, la qual cosa 

va provocar l’aparició de diferents formats RSS, bàsicament es poden dividir en dos grups:  
 

 RSS 1.0: L’especificació es va publicà al desembre del 2000 i es basa per complet en 
RDF, es concep per aprofitar les possibilitats d’extensió que ofereix sense haver 
d’actualitzar les versions de l’especificació constantment, i concebuda per possibilitar el 
seu us conjunt amb altres documents RDF. Generalment, els fitxers es guarden amb 
l’extensió RDF.  

 RSS 2.0, 0.92, 0,91: Desenvolupat per Dave Winner, un dels principals artífexs de les 
primeres especificacions, aquesta especificació està basada en XML (la 1.0 està 
basada en RDF). L’autor va modificar el significat de RSS i li atorgà el significat de 
Really Simple Syndication (sindicació realment simple) que dona una idea de l’objectiu 
d’aquesta especificació: va atorgar als webmasters una eina per publicar continguts 
d’una forma ràpida i senzilla. 

 

2.3. RSS 0.91 
 
RSS 0.91[10] publicada al juny del 2000 per Dave Winner. Aquesta especificació 

suposa adoptar l’especificació XML 1.0 i abandonar l’especificació original de documents RDF.  
De la mateixa forma canvia el significat de les sigles RSS (es modifica per Really Simple 
Syndication).  

 
Aquesta especificació té com arrel del document l’etiqueta <rss> i la versió que 

compleix el document XML. 
 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="0.91">

Il·lustració 3: Capçalera i arrel d’un document en format RSS 0.91 
 
 Subordinat a l’etiqueta <rss> trobem l’element <channel>, el qual conté la informació 
del canal que mostra les notícies. Aquesta està formada per almenys tres dels següents 
elements: <title>, <link>, <description>, <language> i <image>. En el següent exemple podem 
veure el canal de notícies que facilita Softcatalà amb l'adreça del canal 
http://www.softcatala.org/articles/articles.rss. Aquí podem observar l’adreça web de Softcatalà 
en l'element <link>, una petita descripció del canal en l'element <description> i per últim l'idioma 
en que està escrit en l'element <language>, en aquest cas "ca" català. 
 

<channel>
  <title>Softcatalà</title>  
  <link>http://www.softcatala.org</link>  
  <description>Informàtica i programari en català</description>  
  <language>ca</language> 
... 
Il.lustració 4: Possibles elements d'un <channel> 

 
 Opcionalment l'etiqueta <channel> pot tenir els elements <copyright>, 
<managinghEditorcopyright>, <webMastercopyright>, <rating>, <pubdaterating>, 
<lastbuiltdate>, <docs>, <textinput>, <skipDays> i <skipHours>. 
 

L'element principal d'un canal és l'<item>, el qual mostra la informació d'una noticia 
mitjançant els elements <title>, <link> i <description>.  

 
Tots els fitxers RSS han de contenir almenys un element <item> 
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Il·lustració 5: Diagrama d’arbre d’un document en format RSS 0.91 extret del software 
Stylus Studio XML Enterprise Edition 2006 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
<!DOCTYPE rss (View Source for full doctype...)>  
<rss version="0.91"> 
<channel> 
  <title>Softcatalà</title>  
  <link>http://www.softcatala.org</link>  
  <description>Informàtica i programari en català</description>  
  <language>ca</language>  
<item> 
   <title>La col·lecció Terminologia Oberta del TERMCAT: una iniciativa per a l’alliberament de 
recursos.</title>  
  <link>http://www.softcatala.org/articles/article65.html</link>  
  </item> 
<item> 
  <title>Un recorregut pel GNOME 2.14.</title>  
  <link>http://www.softcatala.org/articles/article64.html</link>  
  </item> 
<item> 
  <title>La història de José.</title>  
  <link>http://www.softcatala.org/articles/article63.html</link>  
  </item> 
<item> 
  <title>El copyleft explicat als nens. Per a desmuntar alguns equívocs.</title>  
  <link>http://www.softcatala.org/articles/article62.html</link>  
  </item> 
</channel> 

</rss> 
Il·lustració 6: Exemple simplificat d’un document RSS 0.91 que consta d’un canal i dos 
elements item. 
 
2.4. RSS 0.92  

 
Publicat al desembre del 2000 per Dave Winner. Aquesta especificació és totalment 

compatible amb RSS 0.91 ja que els nous elements incorporats per aquesta versió són 
opcionals.  
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Aquesta especificació té com arrel del document l'etiqueta <rss> i la versió que 
compleix el document XML. 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="0.92"> 

Il.lustració 7: Capçalera i arrel d'un document en format RSS 0.92 
 

Existeixen algunes modificacions respecte la versió anterior, com per exemple l’element 
<language> que perteneix al <channel> passa a ser opcional, donat que alguns canals tenen 
diferents fonts d’informació i no hi ha manera de saber a quin idioma pertany cada un d’ells. 

 
Per altra banda, els elements dels <item>s passen a ser tots opcionals, ja que si per 

exemple un arxiu RSS reflexa l'estructura d'un weblog, amb múltiples enllaços o continguts molt 
variats, és molt difícil sintetitzar en poques línies. A més a més, s'eliminen tots els límits, en la 
versió anterior existien restriccions en el número de caràcters dels elements i en el número de 
ítems (15 per canal); amb aquesta nova versió no existeix cap limitació a nivell d’especificació, 
són els webmasters, lectors de notícies els que imposen els seus propis límits. 

 
En aquesta especificació apareixen quatre nous elements, <cloud> per l'element 

<channel> i <source>, <enclosure> i <category> per l'element <item>. 
 
Com a exemple molt complet podem dirigir-nos a la pàgina web 

http://static.userland.com/gems/backend/gratefulDead.xml aquí podem observar alguns dels 
nous elements del RSS 0.92. 

 
<channel> 
  <title>Dave Winer: Grateful Dead</title>  
  <link>http://www.scripting.com/blog/categories/gratefulDead.html</link>  
  <description>A high-fidelity Grateful Dead song every day. This is where we're experimenting with enclosures 
on RSS news items that download when you're not using your computer. If it works (it will) it will be the end of 
the Click-And-Wait multimedia experience on the Internet.</description>  
  <lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2001 19:23:02 GMT</lastBuildDate>  
  <docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>  
  <managingEditor>dave@userland.com (Dave Winer)</managingEditor>  
  <webMaster>dave@userland.com (Dave Winer)</webMaster>  
  <cloud domain="data.ourfavoritesongs.com" port="80" path="/RPC2" 
registerProcedure="ourFavoriteSongs.rssPleaseNotify" protocol="xml-rpc" />  
... 
Il.lustració 8: Element <channel> d'un document en format RSS 0.92 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<rss version="0.92"> 
   <channel> 
     <title>Ingenieros Forestales</title>  
     <link>http://www.pedrotalledo.org/wordpress</link>  
     <description>Publicación web de los ingenieros forestales del Perú</description>  
     <lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2006 23:34:35 +0000</lastBuildDate>  
     <docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>  
     <item> 
       <title>Honduras: Corrupción cómplice de tala ilegal de bosques hondureños</title>  
       <description>La empresa hondureña Sanzone utiliza escuadrones de sicarios armados para proteger una 
cooperativa forestal fantasma, reveló hoy el Movimiento Ambientalista de Olancho, MAO</description>  
       <link>http://www.pedrotalledo.org/wordpress/index.php?p=324</link>  
     </item> 
     <item> 
       <title>Bolivia: Cámara Forestal posesionará su directorio</title>  
       <description>La mayor institución representativa del sector forestal del país, la Cámara Forestal de Bolivia 
(CFB), eligió su nuevo Directorio a la cabeza del Presidente Pablo Antelo Gil. La Posesión del Directorio se 
realizará el 10 de marzo de 2006, en el Salón principal del campus de la Fexpocruz</description>  
       <link>http://www.pedrotalledo.org/wordpress/index.php?p=323</link>  
     </item> 
  </channel> 
</rss> 
Il·lustració 9: Exemple simplificat d’un fitxer RSS 0.92 que consta d’un canal i dos 
elements item. 
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2.5. RSS 1.0 
 
RSS 1.0[9] publicat al desembre del 2000 pels membres del grup de treball RSS-DEV. 

Aquesta especificació suposa adoptar l’especificació XML 1.0 i la manté la compatibilitat 
original amb els documents RDF. De la mateixa forma es manté el significat de les sigles RSS 
(RDF Site Sumary). 

 
RSS 1.0 és compatible cap enrere amb RSS 0.9, de la mateixa manera, és compatible 

amb XML 1.0 i RDF.  Aquest fitxers no tenen una extensió especifica, però es recomanable 
utilitzar .rdf o .xml. El seu mime-type és "application/xml", però també és pot registrar com RDF 
o encara millor, com RSS. RSS 1.0 codifica el documents utilitzant "UTF-8", encara que es pot 
utilitzar ISO-8859-1. Aquesta especificació igual que RSS 0.92 no existeix cap restricció a la 
mida del contingut però es recomanable no sobrepassar els límits del RSS 0.91 pels efectes de 
comptabilitat amb les versions anteriors. 

 
L’especificació que es tracta d'un document XML de la primera línia del document  és 

opcional, però també es recomana introduir-ho per mantenir la comptabilitat amb RSS 0.9. La 
principal diferència del RSS 1.0 és l’arrel del document, especifiquem que es un document RSS 
1.0 amb l’arrel <rdf.RDF>.  

 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22rdfsyntaxns#" 
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"> 

Il·lustració 10:Capçalera i arrel d'un document en format RSS 1.0 
 

A diferència del  RSS 0.9 definim l’element <channel > i <item>'s però aquests últims 
no formen part del <channel>, són independents. Dins l'element <channel> podem obtenir els 
items del canal mitjançant l'element <items> el qual conté l'adreça web de cadascun dels 
<item>'s que conté el canal. L'element <channel> és obligatori i està format per varis 
subelements: <title>, <link>, <description>, <image>, <items>, <textinput>. 

 
<channel rdf:about="http://www.20minutos.es/"> 
  <title>20Minutos</title>  
  <link>http://www.20minutos.es/</link>  
  <description>Diario de información general y local más leído de España, noticias de última hora de España, el 
mundo, local, deportes, noticias curiosas y más</description>  
  <dc:language>es</dc:language>  
  <syn:updatePeriod>hourly</syn:updatePeriod>  
  <syn:updateFrequency>2</syn:updateFrequency>  
  <syn:updateBase>1970-01-01T00:00+00:00</syn:updateBase>  
  <items> 
     <rdf:Seq> 
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105517/0/terremoto/iran/oeste/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105083/0/zapatero/pacto/antiterrorista/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105092/0/naomi/campbell/detenida/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105091/0/suicida/palestino/israel/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105077/0/marbella/corrupcion/incautaciones/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105087/0/barein/ferry/naufragio/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105455/0/rock/nacional/impone/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105515/0/calentamiento/global/antartida/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105516/0/inmigrantes/eeuu/huelga/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105238/0/Huida/nueva/primavera/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105058/0/estatut/aprobado/congreso/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105475/0/Eligiendo/Mister/Miss/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105081/0/precio/vivienda/espana/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105089/0/degollada/violencia/domestica/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105085/0/archivo/padre/alba/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105084/0/nino/abusos/infantiles/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105079/0/elprincipito/70/aniversario/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/105093/0/trafico/china/robot/" />  
     </rdf:Seq> 
  </items> 
</channel> 
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Il·lustració 11: Element <channel> d'un document en format RSS 1.0 
 

Els elements <item> estan formats pels elements <title>, <link> i <description>, l'únic 
requisit  és que URL de la notícia ha de ser única en tot el document. Per altra banda, en els 
fitxers en format RSS 1.0 podem trobar l'element <textinput> que ens permet obtenir dades des 
d'un formulari, s'utilitza sobretot per buscar el formulari de subscripció i està compost de varis 
subelements: <title>, <description>, <name> i <link>. 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"> 
  <channel rdf:about="http://www.20minutos.es/"> 
    <title>20Minutos</title>  
    <link>http://www.20minutos.es/</link>  
    <description>Diario de información general y local más leído de España, noticias de última hora de España, 
el mundo, local, deportes, noticias curiosas y más</description>  
    <dc:language>es</dc:language>  
    <syn:updatePeriod>hourly</syn:updatePeriod>  
    <syn:updateFrequency>2</syn:updateFrequency>  
    <syn:updateBase>1970-01-01T00:00+00:00</syn:updateBase>  
    <items> 
      <rdf:Seq> 
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/103200/0/carod/coronario/estable/" />  
        <rdf:li rdf:resource="http://www.20minutos.es/noticia/103190/0/zapatero/cumbre/bruselas/" />  
      </rdf:Seq> 
    </items> 
  </channel> 
  <item rdf:about="http://www.20minutos.es/noticia/103200/0/carod/coronario/estable/"> 
    <title>Carod-Rovira, estable tras sufrir una insuficiencia coronaria</title>  
    <link>http://www.20minutos.es/noticia/103200/0/carod/coronario/estable/</link>  
    <description />  
    <dc:date>2006-03-24T16:38:34+01:00</dc:date>  
  </item> 
  <item rdf:about="http://www.20minutos.es/noticia/103190/0/zapatero/cumbre/bruselas/"> 
    <title>Zapatero pedirá al Congreso antes de verano y si se verifica el 'alto el fuego' poder dialogar con   
ETA</title>  
    <link>http://www.20minutos.es/noticia/103190/0/zapatero/cumbre/bruselas/</link>  
    <description />  
    <dc:date>2006-03-24T13:26:12+01:00</dc:date>  
  </item> 
</rdf:RDF> 

Il·lustració 12: Exemple simplificat d’un fitxer RSS 1.0 que consta d’un canal i dos 
elements item. 
 

2.6. RSS 2.0  
 
RSS 2.0[11] publicat a l’octubre del 2002 per Dave Winner.  Aquesta especificació es 

compatible amb RSS 0.91 i RSS 0.92. Per tant, un fitxer RSS 0.91 es també un fitxer RSS 2.0 
vàlid.  

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<rss version="2.0"> 

Il·lustració 13: Capçalera i arrel d'un document en format RSS 2.0 
 

En aquest format hi ha algunes modificacions respecte l'anterior, per exemple han 
aparegut tres nous subelements opcionals <category>, <generator> i <ttl> per l'element 
<channel>, aquest últim és molt útil pels lectors de noticies perquè defineix el temps de vida del 
canal, s’expressa en minuts i indica quant de temps el canal pot guardar-se en la cau abans de 
ser refrescat.  

 
També han aparegut quatre nous subelements opcionals <comments>, <author>, 

<pubDate> i <guid> per l'element <item>, aquest últim també molt útil pels agregadors 
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d'escriptori perquè és un identificador del número d'ítem (similar al concepte d'ID) i el podem 
utilitzar per decidir si l'ítem és nou o no. 

 
En el següent exemple podem observar que utilitza l'adreça web de la notícia com a 

identificador de l'ítem. 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<rss version="2.0"> 
  <channel> 
    <title>Gizmodo ES</title>  
    <link>http://es.gizmodo.com/</link>  
    <description>Gadget Weblog</description>  
    <language>es</language>  
    <copyright>Copyright 2006</copyright>  
    <lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2006 14:42:02 +0100</lastBuildDate>  
    <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=3.2</generator>  
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>  
    <item> 
      <title>WaveOn MCH-501U: auriculares de seis altavoces [especial fans de Ferrari]</title>  
      <description>Con un diseño que parece salido de la mente de Katsuhiro Otomo, estos auriduclares WaveOn 
MCH-501U tienen entrada de sonido óptica S/PDIF y seis altavoces internos para simular el efecto del sonido 
envolvente. Requerimientos mínimos para utilizarlos: una tarjeta de crédito del tamaño de un portaaviones, tener 
una moto como la de Kaneda y el...</description>  
      <link>http://es.gizmodo.com/2006/03/24/waveon_mch501u_auriculares_de.html</link>  
      <guid>http://es.gizmodo.com/2006/03/24/waveon_mch501u_auriculares_de.html</guid> 
      <category>Gadgets</category>  
      <pubDate>Fri, 24 Mar 2006 14:42:02 +0100</pubDate>  
    </item> 
    <item> 
      <title>ATI FireGL V7350: 1 Gbyte de memoria [veredicto: para sibaritas]</title>  
      <description>La nueva ATI FireGL V7350 tiene 1 Gbyte de memoria, un bus de 512 bits y un ventilador que lo 
mismo te sirve para enfriar la tarjeta, que congelar un cordero o cortar el césped del jardín. Con una GPU 
fabricada en proceso de 90 nanómetros, la V7350 está diseñada para estaciones de trabajo 
(aunque...</description>  
      <link>http://es.gizmodo.com/2006/03/23/ati_firegl_v7350_1_gbyte_de_me.html</link>  
      <guid>http://es.gizmodo.com/2006/03/23/ati_firegl_v7350_1_gbyte_de_me.html</guid>  
      <category>Periféricos</category>  
      <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 20:48:58 +0100</pubDate>  
    </item> 
  </channel> 
</rss> 
Il·lustració 14: Exemple simplificat d’un fitxer RSS 2.0 que consta d’un canal i dos 
elements item. 
 

2.7. Atom 
 
Atom[12] és un intent de crear des de zero un estàndard obert que superi les 

deficiències tècniques observades en el RSS. Una de les àrees en què el format RSS ha 
resultat més problemàtic és la codificació del contingut (<description>) dels elements: les 
diferents especificacions no diuen si aquest contingut pot incloure etiquetes HTML, si cal alterar 
els caràcters ‘<’ i ‘>’, etc. Tanmateix, la necessitat pràctica d’usar etiquetes per tal de donar 
estils al contingut, afegir-hi imatges, etc., és més que evident. En aquesta situació és normal 
que hagin proliferat implementacions divergents i algunes incompatibilitats.  

 
Alguns desenvolupadors han optat per utilitzar etiquetes HTML directament dins del 

contingut, tot i que aquestes etiquetes no formen part del RSS i per tant no hi pertoquen. Altres 
esperen que els caràcters ‘<’ i ‘>’ es representen com a entitats SGML: ‘&lt;’ i ‘&gt;’.  

 
D’altra banda, Atom no és només un format, sinó també un protocol de publicació de 

continguts basat en el mateix model de dades que el format. Es tracta d’un protocol nou a nivell 
d’aplicació que funciona sobre HTTP. S’ha discutit molt si calia crear un format i un protocol 
totalment nous, en lloc de millorar els utilitzats actualment (RSS i XML-RPC). El fet que un dels 
seus promotors hagi declarat “congelada” l’especificació 2.0 ha donat arguments als defensors 
d’Atom. A hores d’ara un grup de treball de l’IETF s’encarrega del desenvolupament d’Atom. La 
versió 1.0 d’Atom és de juliol de 2005. La majoria dels programes que treballen amb formats 
RSS són també compatibles amb Atom.  
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Tots els feeds d’Atom han de ser documents XML ben formats i s’han d’identificar amb 

el mime-type application/atom+xml. Tots els elements descrits han d’estar en el namespace 
http://www.w3.org/2005/Atom i totes les dates en Atom han de correspondre al RFC 3339. 
 Els documents en format Atom estan formats per un element arrel anomenat <feed> i 
les seves <entry>'s entrades. L'element <feed> equivaldria a l'element <channel> i les <entry>'s 
equivaldrien als <item>'s dels documents en format RSS. 
 
 L'element <feed> té els següents subelements obligatoris: <id>, <title> i <update>. 
L'<id> identifica el feed utilitzant una única i permanent URI. Els subelements <author> i <link> 
no són obligatoris però si molt recomanats alhora d'identificar un <feed>. Cada <feed> conté un 
o més <entry>'s els quals ens mostren informació d'una notícia del <feed>. Cada <entry> té els 
subelements obligatoris <id>, <title> i <update> i els subelements <author>, <content>, <link> i 
<summary> no obligatoris però si molt recomanats. 

 
<?xml verion="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"> 
    <title>TINETdigital</title>  
    <tagline>L'espai d'actualitat de les comarques de Tarragona</tagline>  
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tinetdigital.org/" />  
    <id>http://www.tinetdigital.org/</id>  
    <modified>2006-03-25T09:59:27+01:00</modified>  
    <generator>FeedCreator 1.7.1</generator>  
<entry> 
    <title>25/03/2006 - Mor el copilot d'un dels participants al Rally RACC Costa Daurada</title>  
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoYWpkrWtQA=" />  
    <created>2006-03-25T08:59:27+01:00</created>  
    <issued>2006-03-25T08:59:27+01:00</issued>  
    <modified>2006-03-25T08:59:27+01:00</modified>  
   <id>http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoutjK1UkpMTs7MV7IGhuYWpkrWtQA=</id>  
   <author> 
      <name>redaccio@tinetdigital.org</name>  
   </author> 
   <summary>L&#039;alemany Jorg Bastuck, copilot d&#039;un dels participants en categoria júnior en el Ral·li 
de Catalunya ha mort a l&#039;Hospital de Tarragona on va ser ingressat després de ser atropellat per un altre 
dels vehicles que participava en la prova que començava aquest divendres al matí. Bastuck participava al 
costat del seu compatriota Aaron Burkart als comandaments d&#039;un Citroën C2 GT.</summary>  
</entry> 
<entry> 
    <title>25/03/2006 - Gelabert Azzopardi presenta un atractiu programa al Metropol</title>  
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoutjK1UktQA=" />  
    <created>2006-03-25T08:59:27+01:00</created>  
    <issued>2006-03-25T08:59:27+01:00</issued>  
    <modified>2006-03-25T08:59:27+01:00</modified>  
    <id>http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoutjKBIkbWSllpoAYQMWGhuaWhkrWtQA=</id>  
    <author> 
        <name>redaccio@tinetdigital.org</name>  
    </author> 
    <summary>La companyia catalana de dansa contemporània Gelabert Azzopardi oferirà al Teatre Metropol, la 
nit del 24 de març, a partir de les 22 h, un programa doble format per dues coreografies de Cesc Gelabert: 
Psitt!! Psitt!!, sobre música de Pascal Comelade, i Viene regando flores desde La Habana a Morón, una peça 
de rumbes, boleros, 'sones' i mambos.</summary>  
</entry> 
</feed> 

Il·lustració 15: Exemple simplificat d’un fitxer Atom 0.3 que consta d’un feed i dos 
elements entry. 
 
En el següent exemple podem observar les principals diferències que existeixen en el mateix 
document en formats diferents (RSS 2.0 i Atom 0.3). 
 

Document en format RSS 2.0 
(http://www.tinetdigital.org/rss.php) 

Document en format Atom 0.3 (http://www.tinetdigital.org/rss.php) 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
<rss version="2.0"> 
   <channel> 
      <title>TINETdigital</title>  
    <link>http://www.tinetdigital.org/</link>  
    <description>L'espai d'actualitat de les comarques de 

 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"> 
   <title>TINETdigital</title>  
   <tagline>L'espai d'actualitat de les comarques de 
Tarragona</tagline>  
   <link rel="alternate" type="text/html" 
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Tarragona</description>  
    <lastBuildDate>Sat, 15 Apr 2006 10:07:00 

+0100</lastBuildDate>  
    <generator>FeedCreator 1.7.1</generator>  
    <item> 
       <title>15/04/2006 - Controlat el foc de Vandellòs 

després d'arrassar 1.200 hectàrees</title>  
       <description>L&#039;incendi que aquest dilluns a la 

tarda va declarar-se entre els termes de Vandellòs i 
l&#039;Ametlla de Mar està controlat i ha calcinat més 
1.200 hectàrees, segons les primeres valoracions. A hores 
d&#039;ara, 6 dotacions terrestres continuen remullant la 
zona i un mitjà aeri està fent el reconeixement del 
perímetre de l&#039;incendi i comprovant que no quedi 
cap punt calent.</description> 
<link>http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7Qysqoutj

K1UkpMTs7MV7IutjI0s1LKyy/JTM5MLChNyslMTkxJBIkbWS
llpoAYQMWGRkCoZF0LAA==</link>  
        <author>redaccio@tinetdigital.org</author>  
     </item> 
     <item> 
        <title>15/04/2006 - Salou posa en marxa l'Operació 
Benvinguda de Setmana Santa</title>  
        <description>El Patronat de Turisme de Salou posarà 
en marxa aquesta setmana l'anomenada Operació 
Benvinguda, amb motiu de les vacances de Setmana 
Santa. La Setmana Santa es caracteritza per ser una època 
de vacances de curta durada, però amb una arribada 
massiva de visitants. Per això el Patronat prepara un 
dispositiu especial de punts d'informació per cobrir les 
necessitats dels visitants durant aquests 
dies.</description>  

<link>http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoutjK
1UkpMTs7MV7IutjI0s1LKyy/JTM5MLChNyslMTkxJBIkbWSll
poAYQMWGRoYm5krWtQA=</link>  
        <author>redaccio@tinetdigital.org</author>  
     </item> 
     <item> 
        <title>15/04/2006 - Editen 25.000 exemplars de la guia 
turística de Tarragona</title>  
        <description>El Patronat Municipal de Turisme ha 
editat la guia amb la informació dels principals actes 
d&#039;aquest any 2006. En un període de temps en què 
es preveu una massiva afluència de turistes a la 
demarcació i sobretot a Tarragona, aquesta guia, de gran 
demanda, és una excel·lent invitació perquè visitants i 
tarragonins gaudeixin dels múltiples actes que en ella es 
desenvolupen.</description>       
<link>http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoutjK
1UkpMTs7MV7IutjI0s1LKyy/JTM5MLChNyslMTkxJBIkbWSll
poAYQMWGRoamxkrWtQA=</link>  
        <author>redaccio@tinetdigital.org</author>  
     </item> 
  </channel> 
</rss> 

href="http://www.tinetdigital.org/" />  
   <id>http://www.tinetdigital.org/</id>  
   <modified>2006-04-15T09:59:27+01:00</modified>  
   <generator>FeedCreator 1.7.1</generator>  
   <entry> 
      <title>15/04/2006 - Controlat el foc de Vandell•s despr‚s 
d'arrassar 1.200 hect…rees</title>  
      <link rel="alternate" type="text/html" 
href="http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoutjK1UkpMT
s7MV7IutjI0s1LKyy/JTM5MLChNyslMTkxJBIkbWSllpoAYQMWGRk
CoZF0LAA==" />  
     <created>2006-04-15T07:59:27+01:00</created>  
     <issued>2006-04-15T07:59:27+01:00</issued>  
      <modified>2006-04-15T07:59:27+01:00</modified>  
 <id>http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoutjK1UkpMT
s7MV7IutjI0s1LKyy/JTM5MLChNyslMTkxJBIkbWSllpoAYQMWGRk
CoZF0LAA==</id>  
      <author> 
         <name>redaccio@tinetdigital.org</name>  
     </author> 
      <summary>L&#039;incendi que aquest dilluns a la tarda va 
declarar-se entre els termes de Vandell•s i l&#039;Ametlla de Mar 
est… controlat i ha calcinat m‚s 1.200 hect…rees, segons les 
primeres valoracions. A hores d&#039;ara, 6 dotacions terrestres 
continuen remullant la zona i un mitj… aeri est… fent el 
reconeixement del per¡metre de l&#039;incendi i comprovant que 
no quedi cap punt calent.</summary>  
   </entry> 
   <entry> 
      <title>15/04/2006 - Salou posa en marxa l'Operaci¢ Benvinguda 
de Setmana Santa</title>  
      <link rel="alternate" type="text/html" 
href="http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoutjK1UkpMT
s7MV7IutjI0s1LKyy/JTM5MLChNyslMTkxJBIkbWSllpoAYQMWGRo
Ym5krWtQA=" />  
     <created>2006-04-15T07:59:27+01:00</created>  
      <issued>2006-04-15T07:59:27+01:00</issued>  
     <modified>2006-04-15T07:59:27+01:00</modified>  
 <id>http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoutjK1UkpMT
s7MV7IutjI0s1LKyy/JTM5MLChNyslMTkxJBIkbWSllpoAYQMWGRo
Ym5krWtQA=</id>  
      <author> 
         <name>redaccio@tinetdigital.org</name>  
     </author> 
      <summary>El Patronat de Turisme de Salou posar… en marxa 
aquesta setmana l'anomenada Operaci¢ Benvinguda, amb motiu 
de les vacances de Setmana Santa. La Setmana Santa es 
caracteritza per ser una Špoca de vacances de curta durada, per• 
amb una arribada massiva de visitants. Per aix• el Patronat 
prepara un dispositiu especial de punts d'informaci¢ per cobrir les 
necessitats dels visitants durant aquests dies.</summary>  
   </entry> 
   <entry> 
      <title>15/04/2006 - Editen 25.000 exemplars de la guia tur¡stica 
de Tarragona</title>  
      <link rel="alternate" type="text/html" 
href="http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoutjK1UkpMT
s7MV7IutjI0s1LKyy/JTM5MLChNyslMTkxJBIkbWSllpoAYQMWGRo
amxkrWtQA=" />  
      <created>2006-04-15T07:59:27+01:00</created>  
      <issued>2006-04-15T07:59:27+01:00</issued>  
      <modified>2006-04-15T07:59:27+01:00</modified>  
<id>http://www.tinetdigital.org/index.php?s=S7QysqoutjK1UkpMTs
7MV7IutjI0s1LKyy/JTM5MLChNyslMTkxJBIkbWSllpoAYQMWGRoa
mxkrWtQA=</id>  
      <author> 
         <name>redaccio@tinetdigital.org</name>  
      </author> 
      <summary>El Patronat Municipal de Turisme ha editat la guia 
amb la informaci¢ dels principals actes d&#039;aquest any 2006. 
En un per¡ode de temps en quŠ es preveu una massiva afluŠncia 
de turistes a la demarcaci¢ i sobretot a Tarragona, aquesta guia, 
de gran demanda, ‚s una excelúlent invitaci¢ perquŠ visitants i 
tarragonins gaudeixin dels m£ltiples actes que en ella es 
desenvolupen.</summary>  
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   </entry> 
</feed> 

Il·lustració 16: Comparació d'un mateix fitxer en format RSS 2.0 i Atom 0.3 
 
2.8. RSS vs. Atom 

 
 

 
Il·lustració 17: Evolució en el temps dels llenguatges de sindicació. 

 
Distribució 
 

 21/07/2005: RSS 2.0 es troba actualment molt més estès, mentre que Atom 1.0 només 
per alguns pocs.  

 22/01/2006: Atom 1.0, en el seu format més bàsic és àmpliament suportat. El problema 
rau en que molts dels que han ampliat aquesta versió han errat en entrades que no 
s’adapten a RSS 2.0. No obstant, molts han acceptat reports d’errors, i només uns 
quants han tret versions corregides. 

 
Especificacions 
 

 L’especificació RSS 2.0 té el copyright de la Universitat de Harvard i roman congelada. 
No s’hi poden efectuar canviar canvis significatius i sembla ser que el futur treball es 
farà sota noms diferents; un exemple d’aquestes extensions futures és Atom.  

 L’especificació Atom 1.0 (en la cursa per esdevenir un estàndard IETF que acompleixi  
RFC) representa el consens del Atompub Working Group dins de IETF, ja que ha estat 
revisat i aprovat per la comunitat IETF i també per Internet Engineering Steering Group. 
L’especificació ha estat estructurada de tal manera que l’IETF podria concebre i establir 
següents versions o revisions d’aquesta especificació, sense per això trencar 
desplegaments ja existents, tot i que, hores d’ara, no hi ha consens (ni tan sols s’ha 
expressat cap interès explícit ) en fer això.  

 
Publicació de Protocols 
 
Hi ha dos protocols molt populars àmpliament utilitzats amb RSS, MetaWeblog i Blogger. Hi ha 
reports freqüents de problemes amb interoperativitat i característiques deficients.  
 
El grup de treball Atompub és en el més recent desenvolupament del Atom Publishing Protocol, 
que es troba molt integrat amb el format d’introducció de dades a Atom, i està basat en 
l’experiència amb els protocols existents.  
 
Contingut Requerit  
 

 RSS 2.0 precisa de títol, enllaç i descripció a nivell d’agregador. RSS 2.0 no necessita 
que cap dels camps d’elements individuals en un agregador estigui present.  
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 Atom 1.0 necessita que tant els agregadors com les entrades incloguin un títol (que pot 
ser buit), un identificador únic i un timestamp de darrera actualització.  

 
Càrrega de treball 
 

 RSS 2.0 pot contenir tant text pla com HTML. L’HTML és lleig (per exemple, el string 
AT&T s’expressaria així: “AT&amp;amp;T”) i ha estat una dificultat pels 
implementadors. El model de contingut pels títols no té especificació; els títols que 
contenen “<“ o “&” poden ser mal interpretats per una part significativa dels lectors, 
independentment de com ho hagin processat. RSS 2.0 no pot contenir marques XML 
actuals que siguin correctes, la qual cosa redueix la reusabilitat del contingut.  

 Atom té un “payload container” curosament dissenyat. El contingut pot ésser 
específicament etiquetat com: text pla, sense etiquetes (per defecte).HTML, que és el 
més comunament utilitzat a RSS 2.0. marques XHTML correctament formades. Algun 
altre vocabulari XML (No hi ha cap garantia que el receptor pugui fer res útil amb 
aquest contingut) contingut codificat en binari base64 (un cop més, sense garanties) un 
punter a contingut Web no inclòs en el agregador. 

 
Contingut Total o Parcial 
 

 RSS 2.0 té un element de “descripció” element que és utilitzat habitualment per 
contenir tant el text complet o una entrada, o tot just una sinopsi (de vegades en el 
mateix agregador), i que pot trobar-se absent. No hi ha un camí marcat que indiqui si 
els continguts són complets o no. 

 Atom té ben diferenciats els elements “summary”  i “content”.  El  “summary” està 
reforçat per raons d’accessibilitat si el contingut no és de text (per exemple, àudio) o bé 
si no és local (per exemple, identificat per un apuntador).  

 
Autodiscovery 
 

 RSS autodiscovery ha estat implementat moltes vegades i de diferents maneres, però 
mai ha arribat a estandarditzar-se. Aquesta és habitualment una font de dificultats per 
usuaris no tècnics.  

 Atom estandarditza autodiscovery. Addicionalment, els agregadors d’Atom contenen un 
apuntador a ells mateixos, de manera que un lector nou de notícies pot auto-
subscriure’s tenint només els continguts de l’agregador, basant-se en tècniques 
estàndard d’enviament Web.  

 
Extracció i Agregació 
 

 L’únic form reconegut de RSS 2.0 és un document <rss>.  
 Atom 1.0 permet documents Atom Entry independents; això era possible de transferir-

ho utilitzant qualsevol protocol de xarxa. Atom té també suport per agregadors 
agregats, de manera que es poden agregar entrades de múltiples agregadors diferents 
de forma combinada, amb apuntadors cap a l’agregador d’on venien originàriament.  

 
Extensibilitat 
 

 RSS 2.0 no es troba dins d’un espai de noms XML concret, sinó que pot contenir 
elements d’altres espais de noms XML diferents. No hi ha cap lloc central on es poden 
trobar la major part d’extensions populars, com ara:  dc:creator i content:encoded.  

 Atom 1.0 es troba dins d’un  espai de noms XML (http://www.w3.org/2005/Atom) i pot 
contenir elements o atributs d’altres espais de noms XML. Existeixen guies de 
procediment específiques sobre com interpretar  elements extensius. Addicionalment, 
hi haurà un directori gestionat per IANA  rel= valors per  <link>. Finalment, Atom 1.0 
ofereix punts d’extensió recomanats I orientació sobre com interpretar les extensions 
simples.  

 
Llibreries de programari (Parsing, Generating) 
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Ambdós RSS 2.0 I Atom 1.0 són accessibles via llibreries HTTP estàndards HTTP. 
Llibreries per processar RSS 2.0: 
 FeedParser (http://feedparser.org/) 

Rome (http://rome.dev.java.net/) 
Llibreries per processar Atom 1.0: 

XML::Atom (http://bulknews.typepad.com/blog/2005/07/searchcpanorg_t.html) 
Rome (http://rome.dev.java.net/) 

 
Signatura digital / encriptació 
 
RSS 2.0 i Atom 1.0 poden ser encriptats o signats com qualsevol altre contingut web si es 
tracta com un conjunt de bits.  Les normes d’estandardització són XML Encryption 
(http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/) i XML Digital Signature (http://www.w3.org/TR/xmldsig-
core/). 
Autors 

 RSS 2.0 té la possibilitat d'especificar l'adreça de correu electrònic del 
“managingEditor” i el “webMaster”, i per a cada item l'"author”. Algunes publicadors 
prefereixen no mostrar l'adreça de correu electrònic i utilitzar “dc:creator”.  

 Atom 1.0 té els elements “author” i “contributor” per cada nivell. Aquests elements han 
de contindre un nom, i opcionalment l'adreça de correu electrònic I l'URI dels 
subelements.  

 
Schema 
 

 L'especificació RSS 2.0 no inclou schema.  
 Atom 1.0 inclou un (no-normatiu) ISO-Standard RelaxNG (http://relaxng.org/) schema. 

Altres formats d'schema poden ser generats pel RelaxNG schema.  
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Capítol 3, BD XML natives 

 
3.1. Introducció 

 
Quan parlem de BD:XML natives, parlem de sistemes gestors de BD que treballaran 

directament sobre documents XML i els seus elements en funció de l’estructura interna de 
cadascun d’aquest documents i del tipus de consulta que es porti a terme. 

 
Anàlogament als sistemes gestors de bases de dades tradicionals, aquests nous 

sistemes de BD:XML també ens permeten fer consultes sobre les dades emmagatzemades, 
creuar-les i mostrar-les de la manera que ens sembli, podent així utilitzar posteriorment aquests 
resultats obtinguts de la manera més convenient. 

 
Una de les diferències a destacar amb els sistemes de BD tradicionals és que aquests 

nous gestors de BD treballen sobre documents XML, i totes les dades que tracten estan en 
format XML, a diferència dels SGBDR tradicionals que tenen un ampli ventall de diferents tipus 
de dades predefinits. 
 

3.1.1. Característiques generals de les BD XML 
 Emmagatzematge: Per deducció lògica una base de dades nativa en XML 

emmagatzema informació en format XML però això no és solament una deducció lògica 
ja que aquest tipus de bases de dades té repositoris amb un format tipus XML com pot 
ser DOM o Infoset. En aquest mateix repositori s’emmagatzemen els índexs que es 
generen per a cada document XML emmagatzemat. És a dir emmagatzema el 
document XML sencer en format text i proporciona alguna funcionalitat a la base de 
dades per accedir a ell. 

 Emmagatzemament de documents en col·leccions: Les col·leccions juguen en les 
bases de dades natives el paper de les taules en les bases de dades relacionals .Els 
documents s’agrupen en funció de la informació que contenen en col·leccions que a la 
vegada poden contenir altres subcol·leccions dins d’elles. 

 Validació de documents: Cal que els documents que s’emmagatzemin siguin “XML 
ben formats”. 

 Processament de dades: El processament de dades en aquest tipus de bases de 
dades sembla ser molt àgil però això no és del tot així degut al format jeràrquic en el 
que està emmagatzemada la informació. Moltes bases de dades necessiten que es 
recuperi tot el document XML, s’actualitzi en la API XML que s’estigui fent servir i 
posteriorment es torni a emmagatzemar en el repositori. Això és degut a que no 
existeix un llenguatge estàndard que permeti l’actualització, inserció o eliminació 
d’elements d’un document XML. Existeix un llenguatge que permet realitzar 
actualitzacions en un document XML encara que alguns gestors d’aquest tipus de 
bases de dades no el suporten, aquest llenguatge és XUpdate 
(http://www.xmldb.org/xupdate). 

 Consultes: Aquest tipus de bases de dades no utilitzen SQL com a llenguatge de 
consulta. En lloc d’aquest utilitzen XPath o XQuery. Algunes bases de dades permeten 
seleccionar els elements que deuran tenir índexs mentre que d’altres indexen tot el 
contingut del document. El problema que tenen les bases de dades que només 
permeten cerques amb XPath és que no permeten realitzar cerques gaire complicades 
ja que no permeten l’ordenació ni el cross join ja que una base de dades. No obstant 
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cal dir que tot això està en continua evolució. Ara la majoria de les BD:XML suporten un 
o més llenguatges de consulta. Un dels més populars és XQuery. 

 Indexació XML: S’ha de permetre la creació d’índexs que accelerin les consultes 
realitzades freqüentment. 

 Creació d’identificadors únics: A cada document XML se li associa un identificador 
únic pel que serà reconegut dins del repositori. 

 
 
 

3.2. eXist 
 

 

3.2.1. Introducció 

eXist[17] és una base de dades XML nativa. Està basada en XQuery, indexació 
automàtica, extensions per a cerca de text complet, suporta XUpdate i integració estreta amb 
les eines de desenvolupament XML més extenses.  

 
La implementació actual de les eines de base de dades és XQuery 1.0 treballat com a 

esborrany de novembre, 2003, amb la excepció de les característiques relacionades amb l’XML 
schema . El nou XQuery suportat en eXist fa possible l’escriptura d’aplicacions web senceres 
fetes amb XQuery i XSLT. Els arxius XQuery poden ser directament passats a la base de 
dades, usant el XQueryServlet, el XQueryGenerator per a Cocoon o usant l’estil-REST d’API.  

 
Les característiques implementades inclouen: definició d’usuaris i mòduls, checking de 

tipus estàtic, lligam amb Java, funcions de cerca de text, mòduls d’extensió per a suport HTTP, 
manipulació de base de dades i transformacions basades en XSL.  

 
Per a evitar l’ús de memòria intensiu a causa del document en arbre transversal mentre 

dura el processament de la consulta, eXist usa una estructura d’índex eficaç que està basada 
en un esquema d’indexació numèrica per l’identificació de nodes XML en l’índex .  

 
La base de dades està completament escrita en Java i pot ser fàcilment desplegada en 

un gran nombre de plataformes, executant-se ambdues com un únic procés de servidor, dins 
un servlet-motor o directament empoltrat dins una aplicació. 

 
eXist ofereix una línia de comandes integrada a la GUI gràcies a la classe 

org.exist.client.InteractiveClient. Està basada en l l’API de XML:DB i proporciona al client totes 
les comandes per a la majoria de les tasques relacionades amb la base de dades com crear o 
eliminar col·leccions, gestió d’usuaris backup/restore XML i consultes. 
 

El sistema d’emmagatzematge es fa a través de col·leccions jeràrquiques. Usant una 
versió estesa de XPath els usuaris poden consultar una part de la col·lecció jeràrquica o tot els 
documents continguts a la base de dades. Un millorat esquema d’indexació proporciona una 
ràpida identificació de relacions estructurals entre nodes del tipus pare-fill, antepassat-descents 
o previous-/next-sibling. La base de dades és ideal tant per petites com grans col·leccions de 
documents xml que s'actualitzen de tant en tant.  

 
eXist proporciona extensions a XPath estàndard i permet fer cerques per paraula clau. 

Pels desenvolupadors permet accés a través d’HTTP, XML-RPC, SOAP i WebDAV. 
 
Per a la instal.lació d'eXist podem consultar l'annex A Instal.lació d'eXist al final del 

document. 
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3.2.2. Indexat i emmagatzematge 

Els llenguatges de consulta XML com XQuery i XPath usen expressions per navegar a 
través de les estructures lògiques i jeràrquiques dels documents XML que es modelen com un 
arbre.  

Les seleccions basades en valors poden ser especificades en noms d’elements, noms 
d’atribut/valor o cadenes de text contingudes en un element. Les seleccions estructurals són 
basades en les relacions estructurals entre nodes tal com ancestor-descendant or parent-child. 

 
Bastants sistemes diferents d’implementació de llenguatges de consulta estan 

disponibles actualment pels desenvolupadors. De totes maneres la majoria d’implementacions 
Open Source es basen en arbres convencionals top-down o bottom-up per avaluar les 
expressions Path. Per aquesta raó les estructures d’índex són necessàries per fer consultes 
eficients en grans col·leccions.  

 
L’esquema d’indexació ha de subministrar significat per processar tant seleccions 

basades en valor com en estructura. Mentre les seleccions basades en valor són generalment 
suportades pels esquemes extensos d’indexació tradicionals tal com B+-tree, en les seleccions 
estructurals cal anar més en compte. Per accelerar el procés d’expressions path basades en 
relacions estructurals els esquemes d’indexació han de suportar una ràpida identificació de les 
relacions entre nodes tal com ancestor-descendant o parent-child. 
 

3.2.3. Esquema de numeració d’eXist 

S’han proposat diversos esquemes de numeració pels documents XML per solucionar 
aquests problemes. Un esquema de numeració assigna un únic identificador a cada node en 
l’arbre lògic del document XML. Els identificadors generats són aleshores usats com a 
referència al node actual. Un esquema de numeració ha de proporcionar mecanismes per 
determinar ràpidament la relació estructural entre un parell de nodes i identificar totes les 
aparicions de tal relació en un document o col·lecció de documents. 

 
 eXist està basa en l’esquema del sistema de Lee et al. Aquest sistema proposa un 
esquema de numeració el qual modela el document arbre com un arbre complet k-ari on k és 
igual al màxim nombre de nodes fill de l’element en el document. Un únic node identificador és 
assignat a cada node per travessar l’arbre en ordre. Els identificadors únics generats per 
aquest esquema de numeració tenen alguns propietats importants: per un identificador donat 
pot ser fàcilment determinat l’identificador del node del seu pare, germans o fills. Per obtenir-lo 
només cal aplicar la fórmula següent: Parenti = (i-2/k)+1.  
 
 No obstant, la completesa de l’arbre imposa una restricció en la mida màxima del 
document a ser indexat usant aquest esquema de numeració ja que el nombre d’identificadors 
necessaris pot créixer molt ràpidament. Per solucionar el problema de les limitacions de la mida 
del document eXist decideix perdre parcialment la restricció de completesa a favor d’un 
esquema alternatiu. El document ja no serà vist com un arbre complet k-ari. Enlloc d’això el 
nombre de fills que un node pot tenir es recomptat per cada nivell del arbre de la següent 
manera: dos nodes x i y d’un arbre mida(x)=mida(y) si nivell(x)=nivell(y) on mida(n) és el 
nombre de fills de un node n i nivell(m) es la longitud del camí des del node arrel fins m.  
 
 La informació addicional sobre el nombre de fills que un node pot tenir en cada nivell de 
l’arbre es guardada amb el document en un simple array. Típicament els documents tenen un 
gran nombre de nodes i menys nivells i hi ha menys elements als nivells superiors de la 
jerarquia. La limitació de la mida ha crescut considerablement per permetre indexar documents 
molt més llargs. Si ho comparem amb l’esquema de numeració original s’han d'usar menys 
identificadors. També si inserim un node a un nivell més profund no té efecte sobre els 
identificadors assignats a nodes dels nivell superiors. És també possible deixar alguns 
identificadors entre nodes existents per evitar una freqüent reordenació dels nodes 
identificadors en posteriors actualitzacions del document.  
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 Per altra banda, eXist no proporciona encara un sistema avançat d'actualització com el 
definit per l’estàndard XUpdate. Els documents poden ser actualitzats de manera global però 
no es possible manipular nodes individuals. Aquesta millora esta prevista per futures versions 
d'eXist. De totes maneres eXist es el que millor s’ajusta per documents més o menys estàtics 
que rarament són actualitzats. 

3.2.4. Índexs i organització de les dades 

 eXist utilitza quatre fitxers índex en el cor de la base de dades nativa: 
 collections.dbx: Administra la col·lecció jeràrquicament. 
 dom.dbx: Recopila nodes en un arxiu paginat i associa identificadors de nodes únics a 

l’actual node. 
 elements.dbx: Indexa elements i atributs. 
 words.dbx: Manté un camí a les aparicions de paraules i es usat per les extensions de 

cerca fulltext. 
 

 Tots els índex estan basats en arbres B+-. Un important punt a tenir en compte es que 
els índexs per element atributs i paraules clau són organitzats per col·lecció i no per document, 
és a dir, un element en una col·lecció serà guardat com un simple índex d’entrada en el índex 
d’elements. Això manté el nombre de pàgines de l’arbre B+- petit i proporciona un millor 
funcionament per les consultes en una col·lecció sencera.  
 
 El fitxer índex collections.dbx administra la col·lecció jeràrquicament i mapeja noms de 
col·lecció a objectes de col·lecció. Degut a consideracions de funcionament, les descripcions de 
documents són sempre guardades amb el objecte col·lecció al qual pertany. Un únic 
identificador és assignat a cada col·lecció i document durant la indexació.  
 
 El magatzem de dades (dom.dbx) representa el component central de l’arquitectura 
d’emmagatzematge d'eXist. Consisteix en un fitxer paginat en el qual tot node document és 
guardat d’acord amb el model d’objectes (DOM). El magatzem de dades és recolzat per un 
arbre B+- multi-arrel en el mateix arxiu per a associar els identificadors de node únic d’alt nivell 
en un document donat a la direcció d’emmagatzematge del node a la secció de dades. Només 
els elements del nivell superior són indexats per un arbre B+-.  
 
 Els atributs, nodes text i elements a nivells inferiors del node document són solament 
escrits a les pàgines de dades sense afegir una clau en l’arbre B+-. L’accés a aquesta classe 
de nodes es proporcionada creuant el més proper ancestre disponible trobat a l’arbre. De totes 
maneres els accessos directes a aquests nodes són molt poc freqüents. La màquina de 
consulta processa la majoria de tipus de expressions XPath sense accedir a dom.dbx. 
 

Multi-root B+-Tree 

Node-id Adreça 

Il·lustració 18: Multi-root B+- Tree 
 

Els elements i noms d’atributs són mapejats amb identificadors únics de nodes en 
l’arxiu elements.dbx. Cada entrada en el índex consisteix en una clau <col.leccio-id,nom-id> i 

... 

Node-id 

... 

... 

Adreça 

... 

...

Node n1

Data pages 

Nodes DOM 
Document d2

Document d1

Node n2 ... 
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un valor d’array que conté una llista ordenada d’identificadors de document i node els quals 
corresponen a elements i atributs que fan concordar el nom qualificat en una clau. Per trobar 
tots els items en una col·lecció de noticies, l’enginy de consulta requereix un índex de cerca per 
recuperar la llista completa de nodes identificadors apuntant als elements item. 

 
 

 <col.lecio-id, 
nom-id> 

Arbres de claus B+- 

doc-id node-id node-id ... doc-id ... 

Valor dels Arbres B+-: array de node-ids separats per 
doc-ids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 19: B+- Tree keys 
 
Finalment l’arxiu word.dbx correspon a un índex invertit com el que podem trobar en 

molts sistemes de representació de dades. El índex invertit representa un estructura de dades 
comuns i es típicament utilitzada per associar una paraula o frase amb el conjunt de document 
en el qual ha estat trobat i la posició exacte on ha passat. Els índex invertits d’eXist difereixen 
dels tradicionals en que aquest guarden la posició de la paraula mentre que el sistema d’eXist 
usa un node únic identificador per seguir les aparicions de paraules. 

 
En l’arxiu words.dbx les paraules clau extretes són mapejades a una llista ordenada de 

document i identificadors únics de nodes. El fitxer segueix la mateixa estructura que 
elements.dbx Cada entrada en la llista de valors apunta a un node text o atribut on la paraula 
clau apareix. 

3.2.5. Consultes a eXist 

 Mitjançant a la interfície client podem realitzar d’un forma fàcil podem gestionar la base 
de dades, fer consultes, gestionar els usuaris d’aquesta, etc.… A continuació mostrarem el 
resultat d’algunes consultes, aquestes consultes es realitzen sobre la col·lecció Noticies on hi 
tenim quatre documents xml que contenen noticies en format RSS 2.0 de diferents temàtiques. 
 
 Primer de tot hem hagut de crear la col·lecció anomenada Noticies mitjançant l’opció 
File / Create collection. 
  

 
Il·lustració 20: Captura pantalla eXist on es pot visualitzar la col·lecció Noticies. 

 
Un cop creada la nostra col·lecció, afegim els documents xml que ens facin falta utilitzant 

l'opció File/store files/directories i una vegada fet això ja podem començar a fer cerques de 
tipus XPath i XQuery si cliquem al botó de cerques. 
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Il·lustració 21: Captura pantalla eXist on es poden veure els documents xml carregats. 

 
A la següent figura podem observar una consulta senzilla, la qual ens retorna el títol de cada 
una de les notícies que tenim en el document "Gencat_24_03_06.xml". Hauríem obtingut el 
mateix resultat fent la consulta doc("Gencat_24_03_06.xml")/rss/channel/item/title. 
 

 
Il·lustració 22: Captura de la pantalla de consultes eXist on es visualitza el resultat d’una 

consulta. 
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 Una mètode molt interessant que ofereix eXist és document que ens permet fer la cerca 
a tota la base de dades independentment del document xml a on estigui. Per exemple la 
mateixa consulta d’abans amb el mètode document (document()/rss/channel/item/title) enlloc 
de doc ens retornaria: 
 
<title>Adjudicades obres per un import de 45M€</title> 
<title>Endegats el 68% dels habitatges protegits previstos</title> 
<title>102 recomanacions sobre justícia</title> 
<title>Nou servei d'informació sobre immigració</title> 
<title>Les caixes destinaran 29M€ a obra social</title> 
<title>20 anys de carnet jove</title> 
<title>Resultats del control de contaminants atmosfèrics</title> 
<title>Aprovada la Llei ferroviària de Catalunya</title> 
<title>Proves d'accés a la Formació Professional específica</title> 
<title>Prohibició de fer foc al bosc</title> 
<title>WaveOn MCH-501U: auriculares de seis altavoces [especial fans de Ferrari]</title> 
<title>ATI FireGL V7350: 1 Gbyte de memoria [veredicto: para sibaritas]</title> 
<title>LEGO MINDSTORMS NXT disponible el 1 de Abril: montar, programar y... ¡DESTRUIR! ¡PICAR! 
¡DESINTEGRAR!</title> 
<title>Greenhouse GH-UPE1 Skype Phone [veredicto: ¡fresquito el teléfono, a 20 euros oiga!]</title> 
<title>Memoria flash de 32 GBytes de Samsung</title> 
<title>Encuesta Gizmodo: ¿cuándo saldrá realmente Windows Vista?</title> 
<title>Windows Vista no saldrá en el 2006 [veredicto: ya estamos como siempre]</title> 
<title>Tango Cocktail CK-5201 Mini PC [veredicto: no es un Mac mini, no hace margaritas]</title> 
<title>Sony ICF-M1000: la Radio</title> 
<title>Sony anuncia ordenadores VAIO y unidades internas Blu-ray [veredicto: el mundo será azul]</title> 
<title>K1000 World Cup Speakers: los altavoces del Mundial [veredicto: horteras por goleada]</title> 
<title>BMW ilumina un Airbus A350 [veredicto: vuelos psicodélicos sin aditivos]</title> 
<title>El DRM reduce la vida de las baterías en hasta un 25% [especial: otra razón más para odiar a la SGAE]</title> 
<title>Medicina Wi-Fi [veredicto: que nos pillen confesaos]</title> 
<title>¡USBS01 El Destructor! [de documentos]</title> 
<title>La col·lecció Terminologia Oberta del TERMCAT: una iniciativa per a l’alliberament de recursos.</title> 
<title>Un recorregut pel GNOME 2.14.</title> 
<title>La història de José.</title> 
<title>El copyleft explicat als nens. Per a desmuntar alguns equívocs.</title> 
<title>La Xarnoppix-USB-MCP. Perspectives del seu autor.</title> 
<title>La salut del català a Internet el 2005.</title> 
<title>Innovació al món del programari a l'era d'Internet.</title> 
<title>L'aportació necessària de les institucions públiques a les TIC: recursos lingüístics lliures.</title> 
Il·lustració 23: Resulta de una consulta feta a eXist amb document(). 
 
ja que també consulta els fitxers 20minutos_24_03_06.xml, Gizmodo_24_03_06.xml, 
gencat_24_03_06.xml i Softcatala_24_03_06.xml. 
 
 A vegades podem només voler veure les noticies relacionades amb una categoria com 
per exemple els perifèrics, per aquesta raó si el nostre fitxer RSS porta informat l'element 
<category> podem fer: 
 for $b in document()//channel/item 
 where $b/category="Periféricos" 
 return $b 
i el que obtenim és: 
 
<item> 
    <title>ATI FireGL V7350: 1 Gbyte de memoria [veredicto: para sibaritas]</title> 
    <description>La nueva ATI FireGL V7350 tiene 1 Gbyte de memoria, un bus de 512 bits y un ventilador que lo 
mismo te sirve para enfriar la tarjeta, que congelar un cordero o cortar el césped del jardín. Con una GPU fabricada en 
proceso de 90 nanómetros, la V7350 está diseñada para estaciones de trabajo (aunque...</description> 
    <link>http://es.gizmodo.com/2006/03/23/ati_firegl_v7350_1_gbyte_de_me.html</link> 
    <guid>http://es.gizmodo.com/2006/03/23/ati_firegl_v7350_1_gbyte_de_me.html</guid> 
    <category>Periféricos</category> 
    <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 20:48:58 +0100</pubDate> 
</item> 
<item> 
    <title>K1000 World Cup Speakers: los altavoces del Mundial [veredicto: horteras por goleada]</title> 
    <description>Esto que veis aquí es a) mal diseño, b) marketing sinvergonzón, c) altavoces de dos vatios con 22 
horas de autonomía con tres baterías AAA o d) todas las anteriores. Este objeto de plástico para aprovechar el tirón 
del Mundial de Alemania tiene pegado la bandera de Inglaterra, se llama K1000 y cuestan 35,5 euros....</description> 
    <link>http://es.gizmodo.com/2006/03/21/k1000_world_cup_speakers_los_a.html</link> 
    <guid>http://es.gizmodo.com/2006/03/21/k1000_world_cup_speakers_los_a.html</guid> 
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    <category>Periféricos</category> 
    <pubDate>Tue, 21 Mar 2006 22:46:32 +0100</pubDate> 
</item> 
<item> 
    <title>¡USBS01 El Destructor! [de documentos]</title> 
    <description>Por gracia o desgracia, Gizmodo no sería lo mismo sin mis altibajos productivos y delirium tremens 
ocasional un periférico USB completamente absurdo cada semana. ¿Por qué absurdo? Pues porque estos gadgets en 
realidad sólo utilizan USB como fuente de alimentación, nada más, aunque pueden funcionar con baterías y no 
requieren para nada el PC para...</description> 
    <link>http://es.gizmodo.com/2006/03/21/usbs01_el_destructor_de_docume.html</link> 
    <guid>http://es.gizmodo.com/2006/03/21/usbs01_el_destructor_de_docume.html</guid> 
    <category>Periféricos</category> 
    <pubDate>Tue, 21 Mar 2006 22:33:30 +0100</pubDate> 
</item> 
Il·lustració 24: Exemple de consulta a eXist cerca d'items amb l'element category igual a 
Periféricos. 
 
 

3.3. Berkeley db xml 
 

 

3.3.1. Introducció 

Berkeley DB XML[18] és una llibreria que ofereix gestió de bases de dades XML. La 
principal característica distintiva d’altres gestors de bases de dades és, doncs, que les bases 
de dades que gestiona no són de tipus relacional (que és l’opció més estesa a dia d’avui), sinó 
que treballa sobre bases de dades XML. 

Aquests tipus de bases de dades estan estructurats de forma molt diferent a les 
relacionals. De la mateixa manera que les relacionals usen habitualment el llenguatge SQL, en 
el cas de les XML, s’usa un llenguatge anomenat XQuery. Aquest llenguatge està dissenyat per 
poder accedir als documents dipositats ens els contenidors i indexats segons el seu contingut.  

Cal tenir present que Berkeley DB XML  és una llibreria (en lloc de  de ser una aplicació 
independent). Això fa que disposi d’una API pels els desenvolupadors i funcioni de forma 
integrada en el mateix procés de l’aplicació sense que calgui cap acció per part de l’usuari. 

Berkeley DB XML està construïda sobre Berkeley DB, la qual cosa ens diu que ha 
heretat totes les seves característiques i atributs. Algunes de les característiques que ha 
heretat són l’ús de transaccions ACID, la recuperació automàtica de dades, l’apagada en 
calent, XA per transaccions distribuïdes, encriptació de dades sobre disc amb AES i capacitat 
de replicació de bases de dades per aconseguir alta disponibilitat.  

Un dels avantatges que té aquesta llibreria és la capacitat de gestionar dades en format 
XML, al mateix temps que dades en format tradicional relacional. Aquest fet succeeix perquè, 
com ja s’ha comentat abans, Berkeley DB XML treballa sobre Berkeley DB.  

Berkeley DB XML inclou un parser de documents, un indexador XML i un motor XQuery 
que funcionen sobre Berkeley DB. XQuery està convertint-se, progressivament, en el que pot 
ser el  llenguatge de consultes a BD XML estàndard. La llibreria suporta  XQuery 1.0 i XPath 
2.0. .Com a característiques destacades te els espais de Noms XML, l’assignació de noms, pot 
fer operacions creuades sobre diferents contenidors i també bolcar documents.  

El motor XQuery utilitza un optimitzador de consultes que suporta execucions de 
consultes pre-compilades amb variables ja incorporades. Els documents grans poden guardar-
se sencers o particionats en nodes, permetent un accés i modificació de només una part d’un 
document. 

Berkeley DB XML suporta indexació flexible de nodes, atributs i meta-dades XML, la 
qual cosa pot optimitzar la recuperació de dades.  
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Il·lustració 25: Arquitectura DB XML Berkeley. 
 

Per a la instal·lació de Berkeley DB XML podem consultar l’annex A Instal.lació de 
Berkeley DB XML al final del document. 
 

3.3.2. Indexació de documents XML  

Com que el volum de dades XML creix de pressa, és fa difícil mantenir un accés eficient.  
Per intentar evitar l’ineficiència que podria significar aquest increment de volum, el sistema 
d'indexació  dinàmic de Berkeley DB XML pretén optimitzar la recuperació de dades de les 
bases de dades XML. Combina destinacions indexades amb un motor de planificació de 
consultes basat en costos per oferir resultats el més ràpidament possible, donada la 
complexitat que poden arribar a oferir les consultes en XQuery. En resum, algunes de les 
característiques que aquesta llibreria ofereix, són: 
 

 Indexació flexible de nodes, elements, atributs i meta-dades XML. 
 Índexs a nivell de nodes que milloren el rendiment de les consultes, especialment per 

documents XML llargs. 
 Creació i eliminació d’índexs en temps d’execució. 
 Índexs específics pel que s’anomena “punts calents” de la BD (és adir, llocs on cal 

accedir ràpidament, o bé als que s’hi accedeix amb molta freqüència). 
 Planificació de consultes interactives i optimització d’índexs. 

 

3.3.3. Accés a Documents XML mitjançant Consultes 

El llenguatge XQuery ve a ser a les bases de dades XML el mateix que el SQL a les bases 
de dades relacionals. Amb el llenguatge XQuery podem expressar relacions, joins, condicions i 
resultats en consultes que poden ser optimitzats i executats sobre conjunts grans de dades.  

 
En el cas de Berkeley DB XML,  treballa amb el XQuery standard i cal destacar: 

 us de XQuery 1.0 i XPath 2.0 (Abril 2005)  
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 Consultes que fan referència a un sol contenidor, així com d’altres consultes que poden 
fer referència a uns quants alhora. 

 Consultes respecte de contenidors i fonts de dades XML des de la xarxa.  

 Identificadors permanents de documents per accessos directes.  

 Optimització de consultes a través d’un motor de consultes basat en costos.  

 Consultes pre-compilades contenint variables, la qual cosa evita haver de compilar una 
mateixa consulta cada vegada que es cridi. 

 Accés a documents des de URL, memòria o fitxer.  

 Navegació per resultsets XML tipus DOM.  

3.3.4. Modificació de Documents XML 

Donat que Berkeley DB XML no és més que una llibreria, ofereix la capacitat de modificar 
la API, la qual cosa facilita les actualitzacions. En general, el que, de moment, permet fer la 
llibreria, pel que als documents respecta, és: 

 Modificacions de parts de documents.  

 Modificacions de documents en transaccions.  

 Modificació concurrent de diferents seccions de contingut.  

3.3.5. Aplicació 

Berkeley DB XML té la mateixa facilitat d’integració amb una aplicació que pot tenir 
qualsevol altre tipus de llibreria. Com a conjunt de llibreries  C i C++ , pot ser instal·lat i 
configurat conjuntament amb l’aplicació. S’integra amb Apache i s’hi pot accedir directament 
utilitzant C++ o Java, així com des de pàgines Web  usant PHP. Suporta  diferents llenguatges 
de programació i sistemes operatius. De fet, .Berkeley DB XML  pretén no dependre de 
llenguatges ni de tendències de mercat, per això totes les funcions administratives  són 
controlades de manera programada. En aquest sentit, cal destacar: 

 Administració i gestió automatitzada. 

 Comandes en línia per carregar, fer còpies i interactuar amb bases de dades XML.  

 Suporta multillenguatge (C++, Java, Perl, Python, PHP, Tcl, Ruby, etc.)  

 Suporta multisistema  (Windows, Linux, BSD UNIX, Mac OS/X  i sistemes operatius 
basats en  POSIX). 

 Integració amb Apache. 

 Documents de fins a 256TeraBytes. 

3.3.6. Característiques de BDB XML  

BDB XML s’ha implementat per acomplir els W3C estàndards per XML, Espais de Noms 
XML, i els darrers estàndards XQuery disponibles. Podem destacar: 

 Contenidors: un fitxer que conté un o més documents XML, amb els seus índexs i 
metadades.  
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 Índexs: serveixen per identificar de forma més eficient subconjunts de documents que 
responguin a consultes específiques, cosa que permet  obtenir un rendiment millorat  
de consultes  contra el conjunt de dades XML corresponent.  

 Integritat: els documents s’emmagatzemen I es recuperen en el seu format nadiu, 
respectant els espais en blanc.  

 Metadades: cada document emmagatzemat en BDB XML pot incloure “dades sobre 
les dades” associades amb el document 

 Modificació: un mecanisme per modificar documents, que permet afegit, substitució I 
esborrat  de nodes I elements del document.  

Berkeley DB XML pel fet aja esmentat de basar-se en Berkeley DB, n’hereta moltes de les 
seves característiques, algunes de les quals, són: 

 Accés a dades durant un procés. BDB XML es compila al mateix temps i de la 
mateixa manera que qualsevol altra llibreria i s’executa en el mateix espai de procés de 
l’aplicació. El resultat es que la BD “forma part de l’aplicació”, la qual cosa ens evita el 
haver de tenir en execució una aplicació addicional en paral·lel a l’aplicació nostra, que 
seria el servidor de bases de dades, (estructura de funcionament que és habitual en 
entorns client/servidor).  

 Suport de l’entorn de la BD. Els entorns BDB XML  suporten les mateixes 
característiques  que els entorns Berkeley DB, incloent bases de dades múltiples, cau 
de dades compartida, transaccions, detecció de deadlocks, bloqueig i control de pàgina 
i encriptació. Això significa que les bases de dades BDB XML poden compartir un 
entorn amb bases de dades BDB, cosa que permet que una aplicació les usi totes dues 
alhora. 

 Operacions atòmiques. Les seqüències complexes d’accessos de lectura/ escriptura 
es poden agrupar conjuntament dins d’operacions atòmiques simples usant  
transaccions BDB XML. Això fa que totes les operacions de lectura o escriptura 
s’executin si la transacció ha funcionat correctament, o bé cap si aquesta ha fallat. 

 Operacions aïllades. Les operacions implementades dins d’una transacció veuen tots 
els documents XML i si hi ha cap altra transacció què estigui treballant amb ells. 

 Recuperabilitat. El suportar transaccions DBD XML assegura que totes les dades ja 
confirmades estiguin disponibles, sense importar com puguin fallar després l’aplicació o 
el sistema. 

 Accés concurrent. Com que disposa de mecanismes d’aïllament construïts dins de 
BDB XML amb la manipulació de deadlocks subministrada per l’aplicació, és possible 
executar alhora diversos processos d’execució I processos poden accedir alhora al 
conjunt de dades XML. 

 Replicació BDB XML aporta la capacitat de distribuir actualitzacions de dades fetes en 
una BD mestra a diverses BD de rèplica. Això dóna a l’aplicació la possibilitat de 
suportar fallades per aplicacions d’alta disponibilitat, així com la capacitat de repartir el 
pes d’accessos a les diferents rèpliques de la base de dades (conegut com balanceig 
de càrrega de consultes). 

3.3.7. Llenguatges i Plataformes 

La distribució oficial de BDB XML ofereix la llibreria en C++, Java, Perl, Python, PHP I 
Tcl. Donat que BDB XML està disponible sota llicència de codi obert, un conjunt creixent de 
companyies estan oferint suport BDB XML en nous llenguatges, més enllà dels que estan 
oficialment suportats per part de Sleepycat.  
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3.3.8. Berkeley DB XML Shell  

Berkeley DB XML disposa d'una shell per poder gestionar la base de dades des de 
prompt de sistema. Per executar la shell només hem d’executar "dbxml" des d'una finestra de 
MS-DOS. Utilitzant la comanda help, ens mostra una ajuda amb les possibles comandes de 
que disposem. 
 

3.3.9. Consultes Berkeley DB XML 

 A continuació mostro alguns exemples de consultes a la base de dades Berkeley DB 
XML. 
 
Exemple 1: Obtenim totes les noticies de la base de dades (el title i el link) ordenades pel títol i 
mitjançant l’aplicació del fitxer d’estils obtenim la següent pàgina HTML. 
 
<rss> 
<channel> 
{ 
for $a in document()//item order by $a/title return 
<item> 
<title>{ $a/title/text() } </title> 
<link>{ $a/link/text() } </link> 
</item> 
} 
</channel> 
</rss> 
<rss> 
    <channel> 
       <item> 
            <title>El copyleft explicat als nens. Per a desmuntar alguns equívocs.</title> 
            <link>http://www.softcatala.org/articles/article62.html</link> 
        </item> 
        <item> 
            <title>Innovació al món del programari a l'era d'Internet.</title> 
            <link>http://www.softcatala.org/articles/article59.html</link> 
        </item> 
    </channel> 
</rss> 
<?xml version='1.0'?>  
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
<xsl:template match="/"> 
<html> 
<head> 
<title>Consulta XQuery de prova</title> 
</head> 
<body bgcolor="rgb(241,201,231)"> 
<table> 
<xsl:for-each select="/rss/channel/item"> 
<tr><td><font color='rgb(128,0,128)' size='2' face='Verdana'><b><xsl:value-of select="title"/></b></font></td></tr> 
<tr><td><a href='{link}'><font size='2' face='Verdana'><xsl:value-of select="link"/></font></a></td></tr> 
<tr><td><hr/></td></tr> 
</xsl:for-each> 
</table> 
</body> 
</html> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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Il·lustració 26: Exemple 1 
 
Exemple 2: Obtenim informació general de l’estat de la base de dades, obtenim el nombre de 
noticies que tenim per cada canal de noticies. 
 
<infoBD> 
{ 
for $a in document()//channel 
return  
<infoCanal> 
   <canal>{$a/title/text()}</canal> 
   <numNoticies>{count($a/item)}</numNoticies> 
</infoCanal> 
} 
</infoBD> 
<infoBD> 
    <infoCanal> 
        <canal>Gencat</canal> 
        <numNoticies>10</numNoticies> 
    </infoCanal> 
    <infoCanal> 
        <canal>Gizmodo ES</canal> 
        <numNoticies>15</numNoticies> 
    </infoCanal> 
    <infoCanal> 
        <canal>Softcatalà</canal> 
        <numNoticies>8</numNoticies> 
    </infoCanal> 
</infoBD> 
<?xml version='1.0'?>  
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
<xsl:template match="/"> 
<html> 
<head> 
<title>Consulta XQuery de prova</title> 
</head> 
<body bgcolor="rgb(241,201,231)"> 
<table border=1> 
<tr><td><font size='2' face='Verdana'><b>Canal</b></font</td> 
    <td><font size='2' face='Verdana'><b>Número de notícies</b></font></td></tr> 
<xsl:for-each select="/infoBD/infoCanal"> 
<tr><td><font color='rgb(128,0,128)' size='2' face='Verdana'><b><xsl:value-of select="canal"/></b></font></td> 
<td align=right><font size='2' face='Verdana'><xsl:value-of select="numNoticies"/></font></td></tr> 
</xsl:for-each> 
</table> 
</body> 
</html> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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Il·lustració 27: Exemple 2 
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Capítol 4, Llenguatge XQuery 

 
4.1. Evolució històrica 

 
Al Febrer de 2001, el W3C va publicà el primer borrador de XQuery, que es pretenia que 

constituïts el llenguatge de consulta estàndard per XML. Pèro fins arribar a aquest procés 
d’estandardització han aparegut altres llenguatges de consulta i s’ha anat treballant seguint les 
directrius del W3C, així al desembre del 1998 es va celebrar la workshop QL’98 del W3C sobre 
llenguatges de consulta. El XML Quero WG s’estableix a l’agost del 1999. Al gener del 2000 es 
publica la primera versió dels requisits de XML Quero, apareixen al 2001 el primer borrador de 
XQuery, per últim la última revisió s’ha produït el 2 de maig del 2003.  
 

Alguns dels llenguatges que van anar apareixent durant aquest procés van ser: Loret 
(representatiu dels llenguatges per dades semiestructurades), XML-QL (primer llenguatge que 
utilitza sintaxis XML), XSLT (llenguatge de transformació d’arbres XML) i XQL 99 (llenguatge 
que aporta la navegació per documents jeràrquics). La següent figura mostra les relacions 
entre diferents llenguatges, i com a partir dels diferents llenguatges es va derivà a l’aparició del 
XQuery. 
 

 
Il·lustració 28: Evolució històrica dels llenguatges de consulta XQuery Languages. 

 
Comparativa 
 Lorel XSLT XML-QL XQL 99 XQuery 
Funciona Consultes de dades Transformació Consultes de dades, Consultes en el Consultes sobre 
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principals semiestructurades de documents transformacions, 
integració de dades 
XML de diferents 
fonts. 

interior d’un 
document i 
consultes en 
col.leccions de 
documents 

font de dades 
heterogènies 

Model de 
dades 

Graf / Arbre Arbre (com 
Xpath 1.0) 

Graf Arbre (DOM de 
XML) 

Seqüència 
ordenada de 
nodes (com 
Xpath 2.0) 

Font i 
format 
d’entrada 

Documents XML Documents 
XML, XML + 
Fulla d’estils 

Documents XML de 
diferents fonts 

Documents XML Documents 
XML, fragments 
XML, col.lecions 
de documents 
XML 

Informació 
de sortida 

Document XML 
(llista ordenada) 

Document XML, 
col.leccions de 
docs. 

Document XML 
(fragments XML) 

Document XML 
(fragments XML, 
llista d’elements 
resultants). 

Document XML, 
fragment XML, 
coll.ecions XML. 

 
 
4.2. Gramàtica del XQuery 1.0 

4.2.1. Conceptes bàsics 

 El bloc de construcció bàsica del llenguatge XQuery és l’expressió. Aquest llenguatge 
proporciona gran quantitat d’expressions construïdes a partir de paraules reservades, símbols i 
operadors.  El resultat obtingut d’una expressió és una seqüència, una col·lecció ordenada de 
zero o varis elements, poden ser aquests nodes o valors atòmics. 
 
 Xquery és un llenguatge fortament tipificat el que significa que els operadors de varies 
expressions, operadors i funcions han de formar-se a partir dels tipus previstos d’aquest 
elements o tipus basats en els XML Schemas. 
El tipus es divideixen en dos grups: 

 Tipus de seqüència: Ens permeten referenciar algun tipus de node i per 
suposat alguns dels atributs d’aquest nodes. 

 Tipus de conversió: Ens permeten fer una conversió automàtica quan el tipus 
que es necessita com operador o resultat d’una expressió no són els que 
realment esperàvem. 

 

4.2.2. Expressions 

Expressions primàries 
 Les expressions primàries són les primitives bàsiques del llenguatge. S’inclouen en 
aquest tipus d’expressions els literals, variables, crides a funcions i constructors. Es pot utilitzar 
els parèntesis per controlar la procedència de les operacions. 
 

 Literals: Un literal és la representació sintàctica d’un valor atòmic. Per exemple: “13.4”, 
“La casa”. No podem utilitzar com a caràcters d’un literal els següents caràcters, hem 
d’utilitzar les seves referències predefinides. 

 
Referència a Entitat Carácter representat

&lt; < 
&gt; > 

&amp; & 
&quot; “ 

&aspos; ‘ 
&#8364; € 

 
 Variables: Una referència a una variable és un nombre precedit pel signe “$”. 
 Expressió de l’element de context: El signe “.” permet avaluar l’element (node) de 

context, que pot ser un node o un valor atòmic. 

Pàgina 39 de 60 



Memòria del TFC  Lourdes Masip Torres   

 Crides a funcions: una crida a una funció consisteix en un nombre seguit de 
parèntesis on es troba una llista de zero o més expressions, que en aquest cas es 
criden arguments. 

 Comentaris XQuery: Els comentaris s’utilitzen per donar informació addicional a 
l’expressió i mai són avaluades. Es representa amb uns literals tancats entre els 
signes. Per exemple: (: Això és un comentari en XQuery :). 

 
Expressions de recorregut 
 Les expressions de recorregut s’utilitzen per localitzar nodes dins d’una estructura de 
nodes.  Una expressió de recorregut (Path expresion) consisteix en una sèrie de passos que 
comencen de manera opcional amb els signes “/” i “//” i separats entre ells pel signe “/” o el 
signe “//”. El signe “/” al començament de l’expressió de recorregut representa el node inicial de 
l’arbre, l’arrel. Per tant totes les expressions de recorregut que comencen per aquest signe 
denotaran la ruta absoluta del node al que accedirem. Pel contrari, el signe “//” denota que com 
seqüència del node inicial s’inclouen tots els nodes fills del node de context. En una expressió 
de recorregut un pas ens generarà una seqüència d’elements que filtrarem amb una seqüència 
de predicats (de manera opcional). El valor que el pas ens generarà seran els elements que 
satisfacin aquestes condicions o predicats. 
 
 XQuery ens proporciona dos tipus de passos, els filtres i els eixos. Els filtres són 
simplement expressions primàries seguides d’algun predicat i el resultat obtingut seran els 
elements retornats per l’expressió primària i que compleix els predicats imposats sense cap 
ordre. El resultat dels eixos consisteix sempre en una seqüència de nodes que són retornats 
sempre en el mateix ordre que l’ordre del document. 
 
Alguns exemples d’expressions de recorregut: 
 
Expressió de recorregut Descripció 
child::chapter[2] Retorna el segon element chapter fill del node de 

context. 
descendant::toy[attribute::color=”red”] Retorna els nodes descendents de l’element toy 

l’atribut el qual tingui el valor vermell. 
child::text() Selecciona tots els nodes del tipus text fills del node de 

context. 
attribute::name Selecciona l’atribut name del node de context. 
child::chapter/descendant::para Selecciona els elements del tipus para descendents de 

chapter fill del node de context. 
 
 També podem utilitzar la notació abreujada per escriure les nostres expressions de 
recorregut. L’anotació abreujada permet: 

- El nom de l’eix es pot ometre de l’expressió de recorregut, l’eix que s’utilitza per 
defecte és child. 

- L’anotació que s’utilitza per l’accés als atributs (attribute:: ) es pot substituir per @. 
- Els signes “//” substitueixen l’expressió //descendant-or-self::node() 
- L’expressió parent::node() es pot substituir per l’expressió “..”. 
 

Exemples d’expressions de recorregut amb notació abreujada: 
 
Expressió de recorregut Expressió de recorregut abreujada 
child::section/child::para section/para 
child::section/attribute::attribute(@id) section/@id 
child::para[attribute::type=”error” para[@type=”error”] 
/descendant-or-self::node()/child::para //para 
parent::node()/child::title ../title 
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4.2.3. Expressions de seqüències 

 XQuery suporta operadors que ens permeten generar i combinar seqüències 
d’elements. Per generar seqüències es pot utilitzar l’operador coma “,”, el qual avalua cada un 
dels operants i com a resultat es pot utilitzar retorna la concatenació dels operants en el mateix 
ordre d’aparició. Una seqüència pot tenir valors de nodes duplicats però mai una seqüència pot 
tenir una altra seqüència com a elements. 
 
 Per combinar seqüències XQuery ens aporten una sèrie d’expressions que ens 
permeten obtenir seqüències a partir dels operadors algebraics sobre les seqüències d’origen. 
 
Expressió Descripció 
$sec1 union 
$sec2 

Genera una seqüència que conté la seqüència sec1 i sec2. 

$sec1 intersect 
$sec2 

Genera una seqüència a partir dels elements repetits en ls seqüències sec1 
i sec2. 

$sec1 except 
$sec2 

Genera una seqüència a partir dels elements de la seqüència sec1 que no 
es trobin en la seqüència sec2. 

4.2.4. Expressions Aritmètiques 

 XQuery aporta operadors per realitzar la suma(+), la resta (-), multiplicació (*), divisió 
real (div), divisió sencera (idiv) i mòdul (mod). La seva utilització és igual que en qualsevol altre 
llenguatge. 
 

4.2.5. Expressions Lògiques 

 Les expressions lògiques permeten que dos valors siguin comparats. XQuery permet 
quatre tipus d’expressions de comparació: comparacions de valor, comparacions generals, 
comparacions de nodes i comparacions d’ordre. Les expressions de comparació, totes elles 
siguin del tipus que siguin, es poden combinar utilitzant els operadors lògics and i or. 
 

Operadors de Comparació Descripció 
ep = Igualtat de valors
is   
ne != Diferents 
isnot   
< lt Menor que 
> gt Major que 
<= le Menor o igual 
>= ge Major o igual 

4.2.6. Constructors 

 XQuery aporta constructors que permeten crear estructures XML dins d’una consulta. 
Trobem tant constructors com tipus de nodes tenim en una estructura XML. 
 
Els constructors del XQuery es divideixen en dos tipus: 

 Constructors directes: Els quals utilitzen una notació XML. 
 Constructors programats: Que utilitzen la notació basada en expressions 

anidades. 
 

Constructors directes d’elements 
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 Un constructor d’element crea un element XML. Si el nom, atributs i contingut de 
l’element són tots els constants, el constructor es basa en la notació estàndard XML i en aquest 
cas s’anomenen constructors d’elements directes. 
 
 Vegem un exemple en el que mitjançant un constructor d’elements directes crearem un 
element: <book> que conté atributs, subelements i text: 
 
<rss> 
<channel> 
<title>Canal de noticies</title> 
<description>Descripció del canal de notícies</description> 
<item> 
<title>Noticia 1</title> 
<description>Descripció noticia 1</descripction> 
</item> 
</channel> 
</rss> 
Il·lustració 29: Exemple de constructor directe. 
 
 En els constructors directes d’elements, podem incloure expressions mitjançant els 
delimitadors {}.  Les expressions incloses són avaluades i substituïdes pel seu valor. 
 
 El resultat d’un constructor d’element és un nou node element, amb la seva pròpia 
identitat de node. Tots els atributs i nodes descendents del node creat són també nous nodes 
amb la seva pròpia identitat. L’etiqueta de començament d’un constructor directe de l’element 
pot contenir un o més atributs. En un constructor directe d’elements, el nom de cada atribut es 
especificat per un QName constant, i el valor de l’atribut és especificat per una cadena de 
caràcters inclosos entre cometes simple o dobles. De manera idèntica els constructors 
d’elements d'un valor d’atribut pot contenir les expressions incloses entre els signes {} que 
serien avaluats i substituïts pel seu valor durant el procés de construcció de l’element, per 
exemple <shoe size="7"/>. 
 
 La part d’un constructor directe d’elements entre l’etiqueta de començament i l’etiqueta 
final s’anomena contingut de l’element constructor. Aquest contingut pot consistir en caràcters 
literals de text, constructors jerarquitzats d’element i expressions incloses. Per norma general, 
el valor d’un expressió inclosa pot ser qualsevol seqüència de nodes i/o de valors atòmics. Les 
expressions incloses es poden utilitzar en el contingut d’un constructor de l’element per obtenir 
a través de l’avaluació de l’expressió tant el contingut com els atributs del node construït. Per 
exemple: <noticia>Han trobat <quants>{5+3}</quants> ferits en el sisme de grau 5.</noticia>, 
el node construït té tres nodes fill, un node text que conté “Han trobat”, un node fill anomenat 
<quants> el que a la vegada té un node fill que conté el valor “8” i per últim un altre node fill del 
tipus text que conté el text “ferits en el sisme de grau 5.”. 
 
 Quan es construeix un element a partir d’un constructor directe, poden aparèixer com a 
part del contingut de l’element els espais en blanc. En altres casos, les expressions incloses i/o 
elements jerarquitzats només es poden separa per espais en blanc. Els espais en blanc que 
apareixen en els límits entre les etiquetes i/o les expressions incloses els anomenarem espais 
en blanc de límit.  El pròleg conté una declaració anomenada xmlspace que controla si els 
espais en blanc de límit són preservats pels constructors dels elements. Si el xmlspace té el 
valor “strip” (xmlspace=strip), els espais en blanc de límit no es consideren significatius i es 
desprecien, en canvi, si el valor és “preserve” (xmlspace=preserve) els espais en blanc de 
límits es consideren significatius i es preserven. 
 
Constructors Programats 
 La segona alternativa que tenim per crear nodes a més a més de l’ús dels constructors 
directes, són els constructors programats. Un constructor programat comença amb una paraula 
clau que indica el tipus de node que s’està creant: element, attribute, document, text, pi 
(instrucció de processament), comment o namespace. 
 
 Per les classes de nodes que tenen un nom (element, atribut, instrucció de 
processament i nodes namespace), la paraula que identifica el tipus de node que està creant 
va seguida pel nom del node; aquest nom es pot especificar com un QName o com una 
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expressió inclosa anomenada expressió de nom (name expression) que retorna una cadena de 
caràcters o un QName. 
 
 El següent exemple mostra com s’utilitzarien els constructors programats en la creació 
d’un element rss. Aquest element conté un element fill channel i aquest té a la vegada els tres 
elements fills title, description i item, i aquest últim té a la vegada els dos elements fills title i 
description. 
 
Element rss { 
element channel { 
element title {"Canal de noticies"}, 
element description {"Descripció del canal de notícies"}, 
element item { 
element title {"Noticia 1"}, 
element description {"Descripció noticia 1"} 
} 
} 
} 

Il·lustració 30: Exemple de constructors programats. 
 
 Un constructor programat moltes vegades s’utilitzarà per fer una còpia modificada d’un 
element existent. Una de les característiques més importants dels constructors programats es 
permetre que el nom del node que està creat pugui ser obtingut a partir d’una expressió 
inclosa. 
 
Observem un exemple complet d’utilització de constructors programats: 
 
let $ename := "altitude", 
$evalue := "10000", 
$nsURI := "http://example.org/metric-system", 
$attrname := "metric:unit", 
$attrvalue := "meter" 
return 
element {$ename} { 
namespace metric {$nsURI}, 
ttribute {$attrname} {$attrvalue}, 
evalue 
} 

Il·lustració 31: Exemple complet d’un constructor programat. 
 
Que un cop executat retornaria: 
 
 <altitude 
xmlns:metric = "http://example.org/metric-system" 
metric:unit = "meter">10000</altitude> 
Il·lustració 32: Resultat de l’exemple complet del constructor programat. 
 

4.2.7. Expresions FLWOR 

 Xquery proporciona una característica anomenada FLWOR que suporta la iteració i 
assignació de resultats entremitjos a variables. Aquest tipus d’expressions són molt útils si 
volem obtenir resultats a partir de la combinació de dos o més documents XML i es necessària 
una reestructuració d’aquestes dades obtingudes. 
 
 El nom FLWOR es deu a les paraules For, Let, Where, Ordre by i Return. 
Les clàusules for (bucle d’iteració dels llenguatges de programació estructurats) i let 
(assignació de variables) generen una seqüència de tuples de variables, anomenades tuple 
stream (cinta de tuples). 
 
 La clàusula Where s’utilitza com a filtre per conservar algunes de les tuples i descartar 
altres, de la mateixa manera que la clàusula Where exerceix la restricció en el llenguatge SQL.  
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La clàusula Order by ordena la seqüència de tuples generada pel for i el let seguint algun criteri 
d’ordenació. 
 
 La clàusula return construeix el resultat de l’expressió FLWOR, aquesta es avaluada 
una vegada per cada tupla generada en la tuple stream després de filtrar-la mitjançant l’ordre 
Where, utilitzant l’assignació de variables per cada tupla. 
 
 El resultat de l’expressió FLWOR és una seqüència que conté la concatenació dels 
resultats obtinguts en cada avaluació. 
 
Clàusules For i Let 
 Les clàusules for i let s’utilitzen per produir una seqüència de tuples en que cada tupla 
contingui una o més variables encadenades. 
 
 La clàusula for també pot contenir varies variables, cada una d’elles associada a una 
expressió. En aquest cas la clàusula for itera cada variable sobre els elements resultat de 
l’avaluació de l’expressió. En aquest cas el resultat obtingut conté una seqüència de tuples 
generades a partir del producte cartesià de les tuples obtingudes per cada una de les 
expressions. 
 
 La clàusula let pot contenir també una o més variables, cada una d’elles associada a 
una expressió. A diferència de la clàusula for, la clàusula let associa cada variable al resultat de 
la seva expressió associada, sense utilitzar la iteració. Les assignacions a variables generades 
a partir de la clàusula let són agregades a les tuples generades per la clàusula for. Si no 
existeix aquesta clàusula for, la clàusula let genera una tupla que conté totes les variables 
obtingudes. 
 
 Cada variable utilitzada en les clàusules for o let, poden tenir un tipus de declaració 
opcional, que es un dels tipus acceptats com Sequence Type. 
Els tipus acceptats són: 

- xs:date fa referència a una data. 
- attribute() ? fa referència a un atribut opcional. 
- element() fa referència a un element. 
- node() * fa referència a una seqüència de cap o més nodes de qualsevol tipus. 
- item() + fa referència a una seqüència de un o més nodes o valors atòmics. 
 

 Si el tipus definit per la variable de la clàusula no es correspon amb el tipus declarat 
segons les regles de les SequenceType, es produirà un error.  
 
 Cada variable utilitzada en les clàusules for i let poden tenir associada una variable 
posicional. El nombre de la variable posicional està precedit per la paraula clau at. Tota variable 
posicional té sempre com a tipus de definició el xs:integer. El funcionament de les variables 
posicionals es que mentre la variable itera sobre els ítems d’una seqüència, la variable 
posicional associada a aquesta variable itera sobre el números ordinals d’aquestes tuples de la 
seqüència. 
 
La clàusula where 
 La clàusula opcional where s’utilitza per filtrar les tuples de variables generades a partir 
de les expressions for i let. 
 
 La clàusula where representa la restricció de tuples a partir dels criteris de restricció. 
 
avg(for $x at $i in $inputvalues 
where $i mod 100 = 0 
return $x) 
 
Les clàusules order by i return 
 La clàusula order by conté una o més especificacions que ordenen les tuples 
generades per una expressió FLWOR, anomenades orderspecs. Per cada tupla de la tuple 
stream s’avaluen els orderspecs comprovant els valors assignats a les variables. 
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 La clàusula return d’una expressió FLWOR s’avalua una vegada per cada tupla de la 
seqüència de tuples retornades per les clàusules for o let. Els resultats d’aquestes avaluacions 
es concatenen per formar el resultat de l’expressió FLWOR. 
 
 Si l’expressió no té la clàusula order by l’ordre de les tuples vindrà determinat per 
l’ordre de les seqüències retornades per la clàusula for.  

4.2.8. Expressions condicionals 

 XQuery suporta les expressions condicionals basades en les clàusules if, then i else. 
L’expressió que segueix a la paraula clau if és l’expressió condicional, sent les expressions que 
segueixen al then i al else les then-expression i les else-expression, respectivament. Com es 
tradicional en aquest tipus d’expressions, si l’expressió de condició de l'if és falsa o sigui, 
retorna false, llavors s’avaluarà l’expressió de l'else. 

4.2.9. Expressions de quantificació 

 Les expressions de quantificació suporten la quantificació existencial i la universal. El 
valor de retorn d’aquest tipus d’expressions es true o false. Una expressió quantificada 
comença amb un quantificador, que es la paraula clase some (alguns) o every (cada un), sent 
per la paraula clau satisfies (satisfà) i una expressió de prova. 
 
 Per exemple aquesta expressió es certa si cada element té un atribut anomenat 
discounted (sense tenir en compte el valor o valors d’aquest atribut): 
 
every $part in //part satisfies $part/@discounted 
 

4.2.10.Funcions i Operadors 

 XQuery proporciona una sèrie de funcions i operadors que proporcionen diverses 
funcionalitats sobre els tipus de dades o elements d’un document XML. Aquestes funcions i 
operadors no són exclusius de Xquery sino que són totalment compatibles i poden utilitzar-se 
en Xpath, XSLT i altres estàndars XML.  
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Capítol 5, Cas pràctic 

 
 
5.1. Introducció 
 
 El cas pràctic del TFC és bàsicament un lector de canals de notícies en format RSS (un 
agregador d’escriptori). Aquesta aplicació web ens permet afegir i treure els canals de noticies 
que nosaltres volem consultar habitualment, d’aquesta manera cada dia podrem visualitzar les 
últimes noticies sense haver de visitar pàgina per pàgina d’aquesta manera estalviarem temps. 
A diferència dels agregadors d’escriptori habituals podrem fer consultes avançades, a més a 
més podrem consultar qualsevol noticia en tot moment, ja que aquestes quedaran 
emmagatzemades a la nostra base de dades XML nativa. 
 

 
Il·lustració 33: Arquitectura de l’aplicació web del cas pràctic. 

 
 

5.2. Diagrama de casos d’ús 
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Il·lustració 34: Diagrama de casos d’ús de l’aplicació web del cas pràctic. 

 

 
Il·lustració 35: Diagrama de col·laboració del cas d’ús 1: Insertar canal 
 
Cas d’ús nº 1: Insertar canal 
Resum de la funcionalitat: Permet a un usuari insertar un nou canal de noticies per poder 
consultar posteriorment les noticies d’aquest. 
Paper dins del treball de l’usuari: bàsic. 
Actors: Usuaris. 
Casos d’ús relacionats: Consulta notícies d’un canal. 
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Precondició: Cap. 
Postcondició: Cap. 
Procés normal principal: 
1. L’usuari prem el botó canals del menú. 
2. El sistema mostra una llista amb els canals que ja tenim introduïts. 
3. L’usuari prem el botó nou canal. 
4. El sistema mostra una pantalla amb un camp de text on l’usuari ha d’introduir l’adreça del 
nou canal. 
5. El sistema mostra les noticies del canal. 
Alternatives de procés i excepcions: 
En cas que l’usuari no hagi entrat l’adreça o el canal ja existeixi el sistema mostra un missatge 
d’error. 
 

 
Il·lustració 36: Diagrama de col·laboració del cas d’ús 2: Eliminar canal 
 
Cas d’ús nº 2: Eliminar canal 
Resum de la funcionalitat: Permet a un usuari eliminar un nou canal i totes les seves notícies 
emmagatzemades. 
Paper dins del treball de l’usuari: bàsic. 
Actors: Usuaris. 
Casos d’ús relacionats: Cap. 
Precondició: Cap. 
Postcondició: Cap. 
Procés normal principal: 
1. L’usuari prem el botó canals del menú. 
2. El sistema mostra una llista amb els canals que ja tenim introduïts. 
3. L’usuari prem la icona de la paperera que es troba al costat del canal que es vol eliminar. 
4. El sistema mostra un missatge de confirmació. 
5. Si l’usuari accepta el canal es esborrat. 
Alternatives de procés i excepcions: 
En cas que l’usuari no accepti el canal no serà esborrat. 
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Il·lustració 37: Diagrama de col·laboració del cas d’ús 3: Consulta notícies d’un canal. 
 
Cas d’ús nº 3: Consulta noticies d’un canal 
Resum de la funcionalitat: Permet a un usuari consultar les noticies d’un canal en concret. 
Paper dins del treball de l’usuari: bàsic. 
Actors: Usuaris. 
Casos d’ús relacionats: Cap. 
Precondició: Cap. 
Postcondició: Cap. 
Procés normal principal: 
1. L’usuari prem l’enllaç del canal a consultar. 
2. El sistema mostra una llista de les noticies del canal seleccionat. 
Alternatives de procés i excepcions: 
En cas que no tinguem cap noticia d’aquest canal el sistema mostra un missatge. 
 

 
Il·lustració 38: Diagrama de col·laboració del cas d’ús 4: Cerca avançada. 
 
Cas d’ús nº 4: Cerca avançada 
Resum de la funcionalitat: Permet a un usuari fer una consulta avançada sobre les noticies 
que tenim emmagatzemades a la base de dades. 
Paper dins del treball de l’usuari: optatiu. 
Actors: Usuaris. 
Casos d’ús relacionats: Cap. 
Precondició: Cap. 
Postcondició: Cap. 

Pàgina 49 de 60 



Memòria del TFC  Lourdes Masip Torres   

Procés normal principal: 
1. L’usuari prem el botó Cerca avançada del menú. 
2. El sistema mostra un formulari de consulta avançada de noticies. 
3. L’usuari entra els paràmetres de la consulta que desitja fer. 
4. El sistema mostra les noticies resultants de la consulta avançada. 
Alternatives de procés i excepcions: 
En cas que no tinguem cap noticia per aquesta selecció el sistema mostra un missatge. 
 
 
5.3.Estructura i distribució dels contenidors de 

l’aplicació a la base de dades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tal i com podem veure en el diagrama, els contenidors de la base de dades XML estan 
dividits en dos grans grups, el grup on tenim el contenidor anomenat "canals.dbxml" on hi 
podem trobar el títol i l’adreça dels canals que tenim emmagatzemats i per altra banda, tenim 
un grup de contenidors, on cada un conté les noticies d’un canal en concret seguint l’estructura 
del format RSS, els noms dels contenidors coincideixen amb el títol del canal més l’extensió 
".dbxml". 
 
 Per exemple si nosaltres tenim els següents canals introduïts: 

 20Minutos[22]. 
 AsociaciondeInternautas[23]. 
 Barrapunto[24]. 
 Gencat[25]. 
 GizmodoES[26]. 
 LAVANGUARDIA.es[27] 
 TINETdigital[28]. 

 
 En el contenidor "canals.dbxml" tindrem el següent: 

canals.dbxml 
 
titol 
adrecafeed 

canal1.dbxml 
 
title 
pubDate 
description 
link

canal2.dbxml 
 
title 
pubDate 
description 
link

canaln.dbxml 
 
title 
pubDate 
description 
link

canal 1 

canal 2 

canal n 
... 

Il·lustració 39: Estructura i distribució dels contenidors de la BD 
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<canal><titol>20Minutos</titol><adrecafeed>http://20minutos.es/rss/</adrecafeed></canal> 
<canal><titol>AsociaciondeInternautas</titol><adrecafeed>http://www.internautas.org/rss20.php</adrecafeed></canal> 
<canal><titol>Barrapunto</titol><adrecafeed>http://backends.barrapunto.com/barrapunto.rss</adrecafeed></canal> 
<canal><titol>Gencat</titol><adrecafeed>http://www.gencat.net/rss/cat.xml</adrecafeed></canal> 
<canal><titol>GizmodoES</titol><adrecafeed>http://es.gizmodo.com/rss20.xml</adrecafeed></canal> 
<canal><titol>LAVANGUARDIA.es</titol><adrecafeed>http://www.lavanguardia.es/rss/index.rss</adrecafeed></canal> 
<canal><titol>TINETdigital</titol><adrecafeed>http://www.tinetdigital.org/rss.php</adrecafeed></canal> 

Il·lustració 40: Contingut del contenidor "canals.dbxml" 
 
 I, a més a més, tindrem els següents contenidors: 

 20Minutos.dbxml. 
 AsociaciondeInternautas.dbxml. 
 Barrapunto.dbxml. 
 Gencat.dbxml. 
 GizmodoES.dbxml. 
 LAVANGUARDIA.es.dbxml. 
 TINETdigital.dbxml. 

 
 
5.4. Components de l’aplicació 
 
 Aquesta aplicació consta de diverses pantalles algunes de les quals interaccionen amb 
la base de dades Berkeley DB XML nativa. Les diferents parts de que es composa són: 
 

 Una pantalla inicial on a la part esquerra tenim el menú que dóna accés a la resta de 
parts de l’aplicació i la part dreta una pantalla d’inici i presentació de l’aplicació. 

 La pantalla del menú (part esquerra de la pantalla) tenim el llistat de canals de noticies 
que tenim disponibles a la BD (potser que no n’hi hagi cap), el botó "Canal" per 
gestionar els nostres canals i el botó "Cerca avançada" que ens permet fer cerques 
dinàmiques a la BD. 

 La pantalla de noticies, que ens mostra les noticies d’un canal. 
 La pantalla de gestió de canals, on podem veure tots les canals dels que disposem 

amb la possibilitat d’esborrar-los. En aquesta mateixa pantalla podem prémer el botó 
"Nou canal" el qual ens portaria a la pantalla d’inserció de canals. 

 La pantalla d’inserció de canals, com el nom indica permet insertar nous canals de 
noticies a la BD, simplement introduint l’adreça del canal. 

 La pantalla de cerca avançada, ens permet fer la nostra pròpia consulta de noticies, 
mitjançant uns certs filtres. 

 
 A continuació passem a mostrar captures de pantalla a on es poden veure les finestres 
de treball que composen l’aplicació. 
 
Pantalla inicial 
 Aquesta pantalla s’anomena index.html i està formada per dos frames, el frame dret 
ens mostra una pàgina inicial de presentació de l’aplicació i el frame esquerra el menú que ens 
mostra la llista de canals de noticies que tenim a la nostra base de dades, si n’hi ha i un parell 
de botons "Canals" i "Cerca avançada" que donen accés a la resta de parts de l’aplicació. 
 
Pantalla menú 
 Aquesta pantalla s’anomena canal.jsp i consta de la llista de canals de noticies 
disponibles a la nostra BD i dos botons "Canals" i "Cerca avançada". Aquesta pantalla 
interactua amb la base de dades per mostrar el llistat de canals ordenats alfabèticament. 
Aquests canals estan emmagatzemats en el contenidor "canals.dbxml" de la base de dades i la 
consulta per accedir-hi és la següent: 
 

for $b in collection('canals.dbxml')/canal order by $b/titol return $b/titol/text() 
 
 Cadascun dels canals és un enllaç a la pantalla de notícies, la qual ens mostra el llistat 
de noticies més recents del canal. 
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 Il·lustració 41: Captura de la pantalla menú.  
 
 El botó "Canals" ens permet accedir a la pantalla de gestió de canals, on des d’aquesta 
podem consultar, crear i esborrar canals o feeds. 
 
 El botó "Cerca avançada" ens permet accedir a la pantalla de cerca avançada, i és on 
podem fer la nostra pròpia consulta mitjançant el formulari. 
 
Pantalla de presentació 
 Aquesta pantalla és de presentació i ens mostra una petita introducció a la nostra 
aplicació. Aquesta pantalla s’anomena "inici.html". 
 
Pantalla de noticies 
 Aquesta és la pantalla principal de l’aplicació, s’anomena "noticies.jsp" i és on hi trobem 
el contingut, les noticies. La visualització d’aquesta pantalla està associada a una fulla d’estils 
".xsl" anomenada "xslbase.xsl".  En aquesta pantalla podem veure el titular de la noticia, la 
data, una petita descripció si n’hi ha i l’enllaç de la noticia on podem ampliar el seu contingut. 
Aquesta pantalla està pensada per mostrar les últimes 15 noticies, en el cas que vulguem 
consultar noticies anteriors ho haurem de fer per la cerca avançada. 
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Il·lustració 42: Captura de la pantalla de noticies. 
 
Funcionament d’aquesta pantalla: 
 

1) Obtenció de l’adreça del canal. 
2) Obtenció del canal. 
3) Comprovació de si el contenidor d’aquest canal existeix. 
4) Si no existeix el creem. 
5) Obtenció de totes les noticies que ofereix el canal en aquell mateix instant. 
6) Comprovació de l’existència de cada una de les noticies mitjançant la següent 

consulta a la BD: 
 

collection('nomContenidor')/rss/channel/item[title=titolItem] 
 

7) Si la noticia no existeix anem generant un document xml on les hi anem insertant. 
8) Un cop acabada la comprovació insertem el document xml al contenidor d’aquest 

canal. 
9) I finalment obtenim totes les noticies d’aquest contenidor ordenades per la data de 

publicació descendentment mitjançant la següent consulta: 
 

for $b in collection('nomContenidor')/rss/channel/item order by xs:date($b/pubDate) descending return $b 
 

10) A continuació les mostrem per pantalla gràcies a la fulla d’estils "slbase.xsl". 
 
Pantalla de gestió de canals 
 Aquesta pantalla s’anomena "gestiocanals.jsp" i ens permet consultar, crear i esborrar 
canals.  Ens mostra una llista amb els canals que tenim actualment a la base de dades, al 
costat dret de cadascun tenim una icona d’un paperera de reciclatge que ens permet esborrar  
el canal i el seu contenidor a la base de dades.  
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 Aquesta opció abans d’executar-la prega una confirmació amb el següent missatge 
"Vol esborrar realment aquest canal?", si la resposta és afirmativa procedeix, en cas contrari no 
fa res. A més a més, mitjançant el botó "Nou canal" podem crear un nou canal de noticies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il.lustració 44: Captura de la pantalla de confirmació d'esborrar un canal.  
 
Pantalla esborrar canal 
 Aquesta pantalla s’anomena "esborracanal.jsp" i permet esborrar un canal i el seu 
contenidor. 
Funcionament d’aquesta pantalla: 

1) Obtenim el paràmetre títol, el nom del canal de noticies. 
2) Esborrem el seu contenidor. 
3) Esborrem el canal (títol i adreça) del contenidor "canals.dbxml" on emmagatzemem 

la llista de canals. 
4) Per últim actualitzem el menú i la llista de canal en la gestió d’aquests. 

 
Pantalla nou canal 
 Tal com indica el nom "noucanal.html" aquesta pantalla permet crear un nou canal de 
noticies, mitjançant un formulari, on hi hem d’entrar l’adreça RSS del canal.  
 

Il·lustració 45: Captura de la pantalla nou canal . 
 
Pantalla inserció nou canal 
 Aquesta pantalla s’anomena "noucanal.jsp" i fa l'inserció del nou canal a la base de 
dades amb prèvia verificació de l’adreça d’aquest.  
 
Funcionament d’aquesta pantalla: 
 

1) Obtenció de l’adreça del canal. 
2) Si l’adreça no està informada mostra un missatge d’error "Ha d’introduir l’adreça del 

canal". 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Il·lustració 46: Captura de pantalla del missatge d’error. 
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3) Comprovem que aquest canal no estigui ja a la nostra base de dades mitjançant la 
següent consulta sobre el contenidor canals.dbxml:  
 
collection('canals.dbxml')/canal[titol=nomCanal] 
 
En el cas que el canal ja existeixi mostra un missatge d’error "Aquest canal ja existeix 
!". 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 47: Captura de pantalla del missatge d’error. 
 

4) Generem un nou document xml amb aquest canal i l'insertem al contenidor de 
canals.dbxml. 

5) Actualitzem el menú i mostrem en el frame dret les últimes 15 notícies d’aquest nou 
canal. 

 
Pantalla de cerca avançada 
 S’anomena "cercaava.jsp" i mostra el formulari per podem fer la teva consulta 
personalitzada.  
 

 
Il.lustració 48: Captura de la pantalla de cerca avançada.

Aquest formulari està compost per:  
- Un desplegable amb tots els canals que tenim a la base de dades poden-ne 

seleccionar un de concret o l’opció "Tots" (opció per defecte). 
- El camp data on podem seleccionar les noticies d’un dia o si el deixem en blanc de 

qualsevol dia (mostrant per defecte la data actual). 
- El camp de text on podem posar-hi el titular d’un notícia o part d'ell. 
- I per últim, l’ordenació del llistat que pot ser per la data de la notícia o alfabèticament 

pel titular de la noticia. 
 
Pantalla resultat de la cerca avançada 
 Anomenada "resultatava.jsp" mostra les noticies resultants de la cerca avançada.  
 
Funcionament  d’aquesta pantalla 

1) Obtenim tots els parametres dels fornulari (canal, dia, mes, any, titular i ordenació). 
2) Contruim la consulta XQUERY dinamicament segons els paràmetres rebuts. 
3) Executem la consulta, si no trobem cap noticia mostrem un missatge d'error "No hi 

ha cap notícia per aquests criteris de selecció." 
4) Mostrem les noticies trobades associant el document xml obtingut a la fulla d'estils 

"xslbase.xsl". 
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5.5. Instal·lació del programari necessari 
 

5.3.1 Instal·lació J2SDK  

 Ens hem de descarregar JDK/SDK 1.4.2 de Sun 
(http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html) i fer doble clic en el fitxer, a continuació només 
hem de seguir les instruccions de la instal·lació. 

 El JDK requereix configurar-se amb dos variables d’entorn per la seva correcta 
utilització:PATH: Defineix la ruta d’accés pels binaris del sistema, la modificació 
d’aquesta variable permet accedir als executables JAVA (javac, javadoc, java) 
proporcionats amb el JDK des de qualsevol directori. 

 CLASSPATH: Defineix les rutes d’accés per les diverses llibreries utilitzades en 
ambients Java. 

 
 Seleccionem Inicio, Panel de control i la icona Sistema. En Windows 2000/XP la 
pestanya Opciones avanzadas, posteriorment Variables de Entorno. Localitza "Path" en les 
variables d’usuari i variables de sistema. Hem d’afegir la ruta d’accés pel JDK al final d’aquesta 
variable. La variable PATH és una sèrie de directoris separats per punt i comes (;). Windows 
localitza els seus executables a través d’aquestes definicions, pel que s’ha de vigilar amb la 
seva modificació. 
 
Una vegada modificat seleccionem "Acceptar" i "Aplicar". 
Els canvis a la variable PATH tindran efecte en cada finestra de comandes, immediatament 
confirmada la seva modificació. 
Per verificar la correcta instal·lació del JDK realitzem la següent prova: 

 Ens col·loquem en un directori arbitrari del sistema. 
 Invoquem la comanda java -version 

Si observem una resposta indicant la versió del JDK ho hem instal·lat correctament. 

5.3.2 Instal·lació Apache Tomcat 5.0 per la utilització de jsp i/o 
servlets 

 Ens hem de baixar la versió binària de Tomcat des de http://jakarta.apache.org i 
instal·lar-la seguint les instruccions.  
 
 A continuació modificarem la variable d’entorn "CLASSPATH", hi haurem d’afegir al 
final la ubicació dels fitxers jsp-api.jar i servlet-api.jar que es troben el en path d’instal·lació del 
Tomcat per defecte C:\Archivos de programa\Apache Software Foundation\Tomcat 
5.0\common/lib.  
 
 Per verificar la seva correcta instal·lació només hem d’accedir des del navegador a la 
pàgina http://localhost:8080/ on ens hauria d’aparèixer la pàgina d’informació d'Apache Tomcat. 
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Il.lustració 49: Pàgina d'informació d'Apache Tomcat 

5.3.3 Instal·lació del goal Informa 

 El projecte Informa[21] en proporciona una llibreria basada en Java per treballar amb 
agregadors de noticies. Amb Informa s’ofereix una visió harmonitzada d’un model d’objectes de 
canals de notícies. Tan els canals com les notícies tenen metadades assignades, sense 
diferenciar  sobre en quin format va ser originalment obtingut el canal (RSS 0.9x, RSS 1.0/RDF, 
RSS 2.0, Atom 0.3). 
 
 Ens la podem descarregar des de http://informa.sourceforge.net/ i només hem de posar 
al directori de llibreries del Tomcat el fitxer informa.jar, d'aquesta manera ja en podrem fer us. 
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Capítol 6, Conclusions 

 
 Particularment aquest projecte ha estat molt enriquidor en tots els sentits, per mi tot ha 
estat un començament des de zero, per aquesta raó vaig elegir aquest projecte, per poder 
ampliar els meus coneixements respecte l’entorn de la sindicació web, les bases de dades xml 
natives i el seu llenguatge de consulta XQUERY. 
 
 Els meus coneixements inicials eren d’un simple usuari, utilitzava l'agregador 
FeedReader per gestionar els meus canals de noticies d’aquesta manera podia estar informada 
en tot moment sense haver de perdre el temps visitant les webs. 
 
 La sindicació web és molt nou i a la vegada està molt avançat, aquesta revolucionarà 
molts processos d’Internet, però per aconseguir-ho es necessari unificar-ho tot en un sol 
estàndard i així evitarem que els dos gran camins avancin independentment. 
 
 Per altra banda, les bases de dades XML natives són el futur, actualment molts 
processos es basen en dades xml, com per exemple en l'ús en la configuració de molts serveis 
així com en la definició de llenguatges per l’intercanvi d’informació. Entre ells podem veure l’ús 
de XML en arxius de configuració de Linux i cada vegada més en la definició de llenguatges 
emprats en aplicacions web, ja que és senzill d’interpretar per un ordinador i no gaire complicat 
per a ser entès pels ésser humans. Respecte els llenguatges de sindicació RSS i Atom tard o 
d’hora algun haurà de guanyar la batalla, actualment potser està més estès el RSS però 
personalment crec que Atom és molt millor perquè ha estat pensat exclusivament per aquesta 
funcionalitat. 
 
 La principal característica de les XML:DB és la capacitat d’obtenir resultats de 
consultes amb format XML. Són bases de dades i com a tals suporten transaccions, accés 
multiusuari, llenguatges de consulta, indexació i d’altres característiques dissenyades 
especialment per emmagatzemar documents XML.  
 
 En aquest TFC hem avaluat eXist i Berkeley DB XML, eXist facilita molt les tasques 
d’administració i ús, sobretot per la versatilitat d’utilització de diferents interfícies, la utilització 
de XQuery, i per poder ser acollida tant en el propi Jetty que porta incorporat com per Tomcat o 
d’altres, per altra banda, Berkeley DB XML no es necessari gestionar-la perquè es comporta 
com una llibreria, per aquesta raó es molt fàcil integrar-la en qualsevol procés.  
 
 En general, les bases de dades XML encara estan molt fresques, per anar bé totes 
haurien de permetre la consulta mitjançant el llenguatge de consulta XQuery.  
 
 Una possible línia de futur podria ser l'estudi de la migració de les bases de dades 
relacionals a les BD XML natives i l'estudi les possibles eines de transformació. 
 
 

 

Pàgina 58 de 60 



Memòria del TFC  Lourdes Masip Torres   

Bibliografia 
 

[1] http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/xs/syndicate.html/104-5578248-9793531 
[2] http://del.icio.us/ 
[3] http://blogsearch.google.com/ 
[4] World Wide Web Consortium http://www.w3.org/ 
[5] W3C Extensible Markup Languagehttp://www.w3.org/XML/ 
[6] The XML Revolution http://www.brics.dk/~amoeller/XML/ 
[7] Guia breu de la web semàntica 

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/WebSemantica 
[8] Especificació RDF/XML http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ 
[9] RSS v1.0 http://web.resource.org/rss/1.0/ 

[10] RSS v0.91 http://my.netscape.com/publish/formats/rss-spec-0.91.html 
[11] RSS v2.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 
[12] Format Atom http://www.ietf.org/rfc/rfc4287.txt  
[13] Feed Validator http://feedvalidator.org/docs/ 
[14] XML:DB Initiative for XML Databases: http://www.xmldb.org 
[15] XML i bases de dades. http://www.rpbourret.com/xml/XMLAndDatabases.htm 
[16] XML Database Products: http://www.rpbourret.com/xml/XMLDatabaseProds.htm 
[17] eXist. Open Source XML Database http://www.exist-db.org 
[18] SleepyCat Berkeley DB XML. http://www.sleepycat.com/products/bdbxml.html 
[19] W3 Consortium XQuery 1.0: An XML Query Language http://www.w3.org/TR/xquery/ 
[20] XML.com http://www.xml.com.ve/que_es_XQuery.htm 
[21] Llibreria Informa http://informa.sourceforge.net/ 
[22] 20Minutos http://20minutos.es/rss/ 
[23] Asociacion de Internautas http://www.internautas.org/rss20.php 
[24] Barrapunto http://backends.barrapunto.com/barrapunto.rss 
[25] Gencat http://www.gencat.net/rss/cat.xml 
[26] Gizmodo ES http://es.gizmodo.com/rss20.xml 
[27] La Vanguardia http://www.lavanguardia.es/rss/index.rss 
[28] TinetDigital http://www.tinetdigital.org/rss.php 
[29] El Pais http://www.elpais.es/rss.html 
[30] Yahoo! Weather - Tarragona, SP 

http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?p=SPXX0076&amp;units=C 

  

Pàgina 59 de 60 

http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/xs/syndicate.html/104-5578248-9793531
http://del.icio.us/
http://blogsearch.google.com/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/XML/
http://www.brics.dk/%7Eamoeller/XML/
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/WebSemantica
http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/
http://web.resource.org/rss/1.0/
http://my.netscape.com/publish/formats/rss-spec-0.91.html
http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss
http://www.ietf.org/rfc/rfc4287.txt
http://feedvalidator.org/docs/
http://www.xmldb.org/
http://www.rpbourret.com/xml/XMLAndDatabases.htm
http://www.rpbourret.com/xml/XMLDatabaseProds.htm
http://www.exist-db.org/
http://www.sleepycat.com/products/bdbxml.html
http://www.w3.org/TR/xquery/
http://www.xml.com.ve/que_es_XQuery.htm
http://informa.sourceforge.net/
http://20minutos.es/rss/
http://www.internautas.org/rss20.php
http://backends.barrapunto.com/barrapunto.rss
http://www.gencat.net/rss/cat.xml
http://es.gizmodo.com/rss20.xml
http://www.lavanguardia.es/rss/index.rss
http://www.tinetdigital.org/rss.php
http://www.elpais.es/rss.html
http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?p=SPXX0076&amp;units=C


Memòria del TFC  Lourdes Masip Torres   

 

Annex A 

Instal·lació d’eXist 
 eXist es pot descarregar des de http://exist-db.org/index.html, apartat download, el fitxer 
eXist-1.0b2-build-1107.jar Per a instal·lar cal fer doble clic sobre el fitxer o executar l’ordre 
Java: 
 java -jar eXist-1.0b2.jar 
 
Si eXist ha estat instal·lat al directori C:\Archivos de programa\eXist\ per engegar la base de 
dades mitjançant un terminal de manera manual cal fer: 

startup.bat o java -jar start.jar jetty 
 

Llavors es pot accedir al sistema de gestió de la BD:XML mitjançant la URL 
http://localhost:8080/exist/index.html
Per apagar el servidor d’eXist cal cridar: 

shutdown.bat o java -jar start.jar shutdown 
 

Per llençar eXist com un procés independent, només accessible a través del XMLRPC i una 
senzilla interfície HTTP: 

server.bat o java -jar start.jar server 
 

Per cridar el client Java: 
client.bat o java -jar start.jar client 
 

Per a un inici ràpid es pot fer servir el servidor a través d’un servidor web que inclou la 
distribució font (Jetty), d’aquesta manera no es requereix cap tipus de software addicional. Pel 
desplegament d’altres opcions cal fer una ullada al document de desplegament del servidor. 
 

Instal·lació de Berkeley DB XML 
 Berkeley DB XML es pot descarregar des de 
http://dev.sleepycat.com/downloads/releasehistorybdbxml.html, l'opció .msi Windows installer, 
el fitxer http://downloads.sleepycat.com/dbxml-2.2.13.msi (md5). Per a instal·lar cal fer doble 
clic sobre el fitxer. Per defecte s'intal.la C:\Archivos de programa\Sleepycat Software\Berkeley 
DB XML 2.2.13\. 
 

Pàgina 60 de 60 

http://exist-db.org/index.html
http://localhost:8080/exist/index.html
http://dev.sleepycat.com/downloads/releasehistorybdbxml.html
http://downloads.sleepycat.com/dbxml-2.2.13.msi
http://downloads.sleepycat.com/dbxml-2.2.13.msi.md5

	Dedicatòria i agraïments
	Índex de continguts
	Índex d’il·lustracions
	 
	Distribució
	Especificacions
	Publicació de Protocols
	Contingut Requerit 
	Càrrega de treball
	Contingut Total o Parcial
	Autodiscovery
	Extracció i Agregació
	Extensibilitat
	Signatura digital / encriptació
	Schema
	3.1.1. Característiques generals de les BD XML
	3.2.1. Introducció
	3.2.2. Indexat i emmagatzematge
	3.2.3. Esquema de numeració d’eXist
	3.2.4. Índexs i organització de les dades
	3.2.5. Consultes a eXist
	3.3.1. Introducció
	3.3.2. Indexació de documents XML 
	3.3.3. Accés a Documents XML mitjançant Consultes
	3.3.4. Modificació de Documents XML
	3.3.5. Aplicació
	3.3.6. Característiques de BDB XML 
	3.3.7. Llenguatges i Plataformes
	3.3.8. Berkeley DB XML Shell 
	3.3.9. Consultes Berkeley DB XML


	 Bibliografia
	Annex A
	Instal·lació d’eXist
	Instal·lació de Berkeley DB XML


