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1. Què és Internet? 
•  Xarxa mundial de sistemes de computació 

– Majoritàriament sistemes de sobretaula i servidors 
– Altres sistemes també presents (PDAs, consoles...) 
– S'anomenen HOSTS 

•  Connectats mitjançant Enllaços de comunicació 
– Medis físics diversos (wired/wireless, fibra, 

coaxial...) 
– Ample de banda: capacitat de transmissió de dades 

1. Què és Internet? (2) 
•  Dispositius de connexió 

– Routers: encaminadors 
– Camins de connexió 

entre hosts 
– Paquet: unitat 

d'informació que 
s'enruta 

•  Proveïdors d'accés 
–  ISP 

local ISP 

company 
network 

regional ISP 

router workstation 
server 

mobile 
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1. Què és Internet? (3) 
•  Protocols 

– Els sistemes els utilitzen per a comunicar-se 
– “Llenguatges comuns” i mecanismes de 

funcionament 

•  Internet, internets, intranets, extranets... 

•  Estàndards d'Internet: 
– IETF (Internet Engineering Task Force) 
– RFCs 
– … 

1. Què és Internet? (4) 
•  Aplicacions distribuïdes 

– Computació colaborativa entre equips 
connectats a la xarxa (Internet, intranet, ...) 

– Web, jocs, P2P... 
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1. Què és Internet? (5) 
•  Exemple de protocol: 

Hi 

Hi 
Got the 
time? 
2:00 

TCP connection 
 req 
TCP connection 
response 

<file> 
time 

2. Els extrems de la xarxa (1) 
•  “end-systems” o “hosts” 

– Clients i servidors (servidor web i navegador) 

•  El software que executen 
pot ser de client o de  
servidor 
– Junts composen una aplicació  

distribuïda 
– Intercanvien missatges  

usant protocols 
– P2P és un mixt, p.ex. 
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2. Els extrems de la xarxa (2) 
•  Els hosts usen serveis de xarxa per a comunicar-se 
•  Tipus de serveis a Internet (extrem a extrem): 

– Orientat a connexió (TCP) 
•  Intercanvien missatges de control 
• Handshaking a l'inici de la comunicació 

– No orientat a la connexió (UDP) 
• Missatges de control opcionals 
• No hi ha handshake inicial 

2. Els extrems de la xarxa (3) 
•  Servei orientat a la connexió pot oferir: 

– Transferència fiable de dades 
• Usa retransmissions i reconeixements de 

paquets 

– Control de flux 
• Evita la “inundació” de paquets d'un extrem 

per part de l'altre 

– Control de congestió 
• Evita la congestió dels equips intermitjos 
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2. Els extrems de la xarxa (4) 
•  Cada host té assignada una adreça (IP) única 

que permet identificar-la en la xarxa 

•  La xarxa ofereix mecanismes per a localitzar i 
encaminar informació cap a una màquina 
determinada 

•  Existeixen mecanismes per a associar una 
màquina a un nom (DNS) únic a la xarxa 

3. El mecanisme de comunicació 

•  Nivells OSI (Open System Interconnexion) 
– Aplicació 
– Presentació 
– Sessió 
– Transport 
– Xarxa 
– Enllaç 
– Físic 
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3. El mecanisme de comunicació 
• Nivells: 

– Aplicació, Transport, Xarxa, 
Enllaç, Físic 

•  Cada nivell ofereix serveis 
als immediatament superiors 

•  Les aplicacions distribuïdes 
es comuniquen a través de protocols  
d'aplicació (HTTP, FTP, RMI, SMTP...) 

application 

transport 

network 

link 

physical 

3. El mecanisme de comunicació 
• Nivell aplicació: 

– Cada màquina té una  
adreça única a la xarxa 

– Cada aplicació (procés) 
d'un host, que vol 
ser accessible, s'identifica 
amb un número únic en 
l'àmbit del host (port) 

– Les aplicacions 
intercanvien missatges  
seguint un protocol comú 

application 
transport 
network 
data link 
physical 

application 
transport 
network 
data link 
physical 

application 
transport 
network 
data link 
physical 
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3. El mecanisme de comunicació 
• Nivell transport: 

– Ofereix el servei 
de comunicació al 
nivell aplicació (socket) 

– Només treballa en els 
equips extrems que s'estan 
comunicant (els intermitjos 
l'ignoren) 

– Divideix la informació a enviar 
en missatges, que es tornen a unir 
en el destí 

application 
transport 
network 
data link 
physical 

application 
transport 
network 
data link 
physical 

network 
data link 
physical 

network 
data link 
physical 

network 
data link 
physical 

network 
data link 
physical network 

data link 
physical 

3. El mecanisme de comunicació 
• Nivell xarxa: 

– Comunicació lògica 
entre hosts (no entre 
aplicacions) 

– Decideix el camí a seguir 
per arribar al host destí 

– Assigna les adreces que  
identifiquen els hosts  

network 
data link 
physical 

network 
data link 
physical 

network 
data link 
physical 

network 
data link 
physical 

network 
data link 
physical 

network 
data link 
physical 

network 
data link 
physical 

network 
data link 
physical 

application 
transport 
network 
data link 
physical 

application 
transport 
network 
data link 
physical 
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3. El mecanisme de comunicació 
• Nivell enllaç: 

– Encarregat de moure 
missatges entre nodes 
intermitjos a través  
d'un enllaç 

– Ofereix serveis de 
detecció i correcció 
d'errors 

• Nivell físic: 
– Converteix les dades a senyals  

elèctrics que posa en el medi 

“link” 

3. El mecanisme de comunicació 
• Encapsulament de les dades: 

– PDU: Protocol Data Unit 

application 
transport 
network 

link 
physical 

application 
transport 
network 

link 
physical 

origen         destí 

M 
M 
M 
M 

Ht 
Ht Hn 
Ht Hn Hl 

M 
M 
M 
M 

Ht 
Ht Hn 
Ht Hn Hl 

missatge 
segment 
datagrama 
marc 
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3. El mecanisme de comunicació 
• Esquema de funcionament: 

application 
transport 
network 

link 
physical 

application 
transport 
network 

link 
physical 

application 
transport 
network 

link 
physical 

application 
transport 
network 

link 
physical 

network 
link 

physical 

data 

data 

4. El nucli de la xarxa (1) 
•  Composat per un conjunt d'encaminadors que 

interconnecten els hosts d'Internet 

•  Tipus de transmissió de les  
dades a través de la xarxa: 

– Commutació de circuits 
– Commutació de paquets 
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4. El nucli de la xarxa (2) 
•  Commutació de circuits: 

– Els recursos necessaris 
per a la comunicació es 
reserven 

– S'anomena circuit el 
camí que segueixen les 
dades entre l'emissor 
i el receptor de les dades 

– A l'inici de la comunicació 
s'estableix el circuit i els 
recursos associats 

4. El nucli de la xarxa (4) 
•  Commutació de paquets: 

– La informació a transmetre es descomposa en 
unitats anomenades paquets 

– Cada paquet pot recórrer un camí diferent entre 
l'emissor i el receptor finals 

– En el camí, el paquet pot haver d'esperar que se 
li assignin recursos per a poder ser transmès 

– Els recursos necessaris per a la transmissió de 
les dades no es reserven a l'inici 
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4. El nucli de la xarxa (5) 
•  Commutació de paquets: 

– Cada paquet usa el 100% de la capacitat de 
l'enllaç 

– Es basa en la idea de multiplexació del canal 

A 

B 

C 10 Mbs 
Ethernet 

1.5 Mbs 

multiplexació 

cua de paquets  
esperant per sortir 

4. El nucli de la xarxa (5) 
•  Commutació de paquets: 

– Les fonts de retard 

A 

B 

propagació 

transmissió 

processament 
encuament 
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5. Accés a la xarxa 
•  Accés entre l'equip terminal i el primer 

encaminador: 
– ADSL, modem 
– LAN (ethernet típicament) 
– Wireless 
– ... 

5. Accés a la xarxa 
•  Esquemes típics particulars: 

– Modem convencional 
• 56 Kbps màxim 

– Solucions ADSL/Cable amb 
xarxa domèstica (home network) 

Internet 
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5. Accés a la xarxa 
•  Esquemes típics d'empresa: 

– LAN 

6. Estructura d'Internet 
•  Estructura jeràrquica: 

– Al centre, ISPs principals (backbones) 
– Operadors nacionals i internacionals 

ISP 

ISP 

ISP 

Interconnexions 
privades 
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6. Estructura d'Internet 
•  ISPs secundaris 

– Són clients dels ISPs principals i en contracten 
el servei 

ISP 

ISP 

ISP 

ISP ISP 

ISP ISP 

ISP 

NAP 

Interconnectats en network access 
points públics (NAPs) 

ISP 

6. Estructura d'Internet 
•  Comunicació extrem a extrem a través de moltes 

xarxes 

ISP 

ISP 

ISP 

ISP ISP 

ISP ISP 

ISP 

ISP 

ISP ISP 

ISP 

ISP 

ISP ISP 

ISP 
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7. Història i organització 
•  http://www.icann.org/general/glossary.htm 

7. Història i organització 
•  ISOC: 

– Internet Society 
– Associació no governamental per al 

desenvolupament mundial d'Internet 
– Creada 1991 
– Finançada per socis 
– A nivell tècnic, ha constituït: 

•  IAB 
•  IETF 
•  IESG 
•  IANA 
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7. Història i organització 
•  IETF  

– The Internet Engineering Task Force 
– Creat (1986) i supervisat per IAB 
– Comunitat oberta d'experts en temes de 

xarxes que resol problemes tècnics sobre 
Internet i crea estàndards i protocols per la 
xarxa 

– “evolució de l’arquitectura d’internet i el 
seu funcionament” 

 www.ietf.org 

7. Història i organització 
• RFC  

– Request For Comments 
– Document que recull idees de la IETF 
– Es troben en repositoris d'estàndards i 

propostes 
– Creat el 1969 per a ARPANET 
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7. Història i organització 
• W3C  

– World Wide Web Consortium 
– Creat el 1994 per a dirigir els protocols que 

sustenten el WWW 

7. Història i organització 
•  ICANN/IANA 

– Internet Assigned Numbers Authority / 
Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers 

– Encàrrec de tots els nombres únics 
d'Internet 

– Des de ports fins a adreces IP 
– Noms de domini 
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7. Història i organització 
•  ISO 

– International Organization for 
Standardization 

– Organització internacional que regula la 
creació d'estàndards 

• ANSI 
– American National Standards Institute 
– Representació de la ISO a EEUU 

7. Història i organització 



1 

T2  
Protocols de les aplicacions 

tradicionals de la xarxa 
Xarxes de Computadors i Aplicacions 

PAU ARTIGAS, DAVID CARRERA i JORDI TORRES 
Departament d’Arquitectura de Computadors 

UPC, setembre - 2009 

Contingut 
Intercanvi de documents 

–  HTTP, FTP 
Correu electrònic 

–  SMTP, mime, POP3, IMAP 
Servei de directori a internet 

–  DNS 

Algunes d’aquestes transparències són una adaptació de les transp. del llibre 
Computer Networking:  

A Top Down Approach Featuring the Internet,  
2nd edition.  

Jim Kurose, Keith Ross 

Addison-Wesley, July 2002.  



2 

Introducció: Protocols Nivell Aplicació 
•  Són els usats per les aplicacions dels usuaris i pels 

servidors 
– Usen els serveis oferts pel sistema operatiu  

•  a través de sockets 

aplicació 

transport 

xarxa 

enllaç 

físic 

Internet 

aplicació 

transport 

xarxa 

enllaç 

físic 

Controlat pel 
sistema 
operatiu 

Aplicacions que fa 
servir l’usuari i 

servidors 

Introducció: Protocols Nivell Aplicació 
Intercanvi de documents 

–   HTTP, FTP, “p2p”, NFS 
Correu electrònic 

–   SMTP, POP3, IMAP 
Servei de directori 

–   DNS, LDAP 
Execució remota 

–  RDP (Terminal Services), SSH, VNC, telnet, X-Windows 
Comunicació 

–  RTP, VoIP (veu sobre IP), Missatgeria Instantània, IRC 
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Introducció: Models comunicació de les 
aplicacions distribuïdes 

•  Una arquitectura client/servidor és aquella en què una màquina o 
procés té unes dades o funcionalitats i un conjunt de clients fan 
peticions per accedir a aquestes dades o funcionalitats 
–  Els servidors generalment, però no sempre, estan a màquines potents i 

dedicades exclusivament per aquests serveis 
•  Són passius en quant esperen peticions 

–  Els clients per altra banda estan als equips dels usuaris 
•  Són actius en quant envien peticions 

•  Un altre model de comunicació és l’entre parells (peer-to-peer), en que 
cada màquina o procés és alhora un client i un servidor i tothom té les 
mateixes responsabilitats i les dades i funcionalitats estan repartides 

HTTP: Introducció 
HTTP: protocol de 

transferència d’hipertext 

•  És el protocol de la capa 
d’aplicació per la Web 

•  Utilitza el model client/servidor 
–  client: navegador a la màquina 

d’un usuari que sol·licita, rep i 
mostra els objectes Web 

–  servidor: Servidor www que té 
els continguts i respon a les 
sol·licituds del client 

•  HTTP 1.0: RFC 1945 
•  HTTP 1.1: RFC 2068 

PC executant 
IE Explorer 

Servidor 
executant 

el servidor Web 
Apache servint  

fitxers html, jsp,  
jpg, etc 

Mac executant 
Mozilla Firefox 
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HTTP: Introducció 
Alguns Termes 
•  Una pàgina Web típicament consta d’un arxiu HTML 

base que inclou diversos objectes referenciats 
– Una pàgina web consta d’objectes 

•  Els objectes poden ser un arxiu HTML, una imatge 
JPEG, un applet Java, un arxiu de flash, ... 

•  Cada objecte es direcciona amb una URL 
– Exemple d’una URL: 

http://www.ac.upc.es/XCA/logo.gif 
Nom del host Path Protocol 

HTTP: Funcionament bàsic 
Suposem que algú escriu al navegador la URL 
 http://www.universitat.edu/facultat/index.html (conté text i referència a 10  imatges jpeg) 

Nivell transport 
Nivell aplicació (i transport) 

request 

response 

1 

2 

3 

4 

6 5 

Client Servidor  
(www.universitat.edu) 

1.  El client HTTP inicia la connexió TCP al servidor HTTP 

2.  El servidor HTTP al host www.universitat.edu espera 
connexions TCP. Quan “accepta” una conexió, notifica al 
client 

3.  El client HTTP envia un request message (que conté el 
URL) on indica que desitja l’objecte facultat/index.html 

4.  El servidor HTTP rep el missatge de sol·licitud, i li respon 
amb un response message 

5.  El client HTTP rep el missatge de resposta que conté 
l’arxiu html i el mostra.  

6.  El servidor HTTP tanca la connexió TCP. 

 Al recórrer l’arxiu html troba 10 objectes jpeg  
referenciats, aleshores els passos 1 a 6 es repeteixen 
per cada un dels 10 objectes jpeg. 
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HTTP: Persistència 
HTTP no persistent  
Un sol objecte és enviat per cada connexió TCP 

– El SO ha de treballar i assignar els recursos del host 
per cada connexió TCP 

– HTTP/1.0 utilitza HTTP no persistent 
HTTP persistent 
Múltiples objectes poden ser enviats sobre una 

mateixa connexió TCP 
– El servidor deixa la connexió oberta després d’enviar 

el missatge de resposta i els missatges que 
posteriorment s’envien entre el client i el servidor són 
enviats sobre aquesta mateixa connexió 

– HTTP/1.1, per omissió, usa connexions persistents 

Una optimització que es fa servir (en ambdós casos) és que el navegador obre 
varies connexions paral·leles per descarregar els objectes referenciats 

HTTP: Persistència amb pipelining 
Persistència sense pipelining: 
•  El client emet una nova sol·licitud només quan la 

resposta anterior ha estat rebuda 
– Es requereix aproximadament un RTT per cada 

objecte referenciat 

Persistència amb pipelining: 
•  El client envia una sol·licitud tan aviat com troba un 

objecte referenciat 
– Es solapen els RTT dels objectes referenciats 
– Per omissió a HTTP/1.1 
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HTTP: Exemple 

request 

response 

1 

2 

3 

4 
6 

Client Servidor  

1 

2 

3 

4 
6 

1 

3 

4 
6 

5 

5 

5 

2 

request 

response 

1 

2 

3 

4 

Client Servidor  

3 
4 

3 

4 
6 

5 

5 

5 

request 

response 

1 

2 

3 

4 

Client Servidor  

3 
4 3 
4 
6 

5 
5 

5 

Nivell transport 
Nivell aplicació (i transport) 

“Parsing” “Parsing” “Parsing” 

No persistent 
(Sense Pipelining) 

Persistent 
Sense Pipelining 

Persistent 
Amb Pipelining 

Descàrrega d’un html que referencia dues imatges. 

HTTP: Missatge sol·licitud 
•  HTTP té dos tipus de missatges: request, response 
•  Missatge de sol·licitud (request): 

– ASCII (format llegible per humans) 

GET /algundir/pagina.html HTTP/1.1 
Host: www.algunsitio.edu  
User-agent: Mozilla/4.0 
Connection: close  
Accept-language:fr  

(“carriage return, line feed” addicional)  
CR/LF 

Línia de sol·licitud 
(comandes GET, POST,  

HEAD) 

Línies de 
capçalera 

“Carriage return,  
line feed”  

Indica el final  
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HTTP: Missatge sol·licitud 
Missatge de sol·licitud HTTP: format general 

HTTP: Caching 
•  Que passa quan visitem una web que ja havíem 

visitat i no ha canviat? 
– No caldria descarregar-se altra vegada el contingut si 

ens l’hem guardat el primer cop que hi hem accedit 

•  Una cache (cau) és una col·lecció de dades duplicades 
a partir d’uns originals, de forma que accessos futurs a 
aquestes dades poden ser fets sobre les copies locals 
amb un cost inferior a l’accés a l’original 
–  Però cal controlar que poden haver estat modificades! 

•  Comprovar-ho 
•  “Temps de vida” 
•  ... 
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HTTP: GET condicional 

•  Objectiu: no enviar objectes si el 
client té una versió actualitzada en 
cache 

•  client: El client especifica la data de 
la copia en cache al missatge de 
sol·licitud HTTP 
If-modified-since: 

<fecha> 

•  servidor: La resposta no porta 
l’objecte si la copia en cache està 
actualitzada:  
HTTP/1.0 304 Not Modified 

client servidor 

Sol·licitud HTTP 
If-modified-since: 

<data> 

Resposta HTTP 
HTTP/1.0  

304 Not Modified 

objecte  
no  

modificat 

Sol·licitud HTTP 
If-modified-since: 

<data> 

Resposta HTTP 
HTTP/1.0 200 OK 

<dades> 

objecte  
modificat 

(caching del costat del client) 

HTTP: Enviament de dades 
•  Les pàgines web sovint inclouen formularis per a introduir dades 

o poder “pujar arxius” 

Usant el métode GET: 
•  Los dades són enviades en el camp del URL de la línia de 

sol·licitud 
www.algunlloc.com/cerca?nom=arcesio&cognom=net 
–  Per tant no es poden enviar dades binàries!!! 

Usant el mètode POST: 
•  Los dades són enviades al servidor a través del cos del missatge 

(Entity Body) 
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HTTP: Mètodes 
HTTP/1.0 
•  GET 
•  POST 
•  HEAD 

– Fa una consulta al 
servidor sobre les 
característiques de 
l’objecte però no el 
transfereix 

HTTP/1.1 
•  GET, POST, HEAD 
•  PUT 

– Envia un arxiu en el 
cos del missatge al 
path especificat a la 
URL 

•  DELETE 
– Borra l’arxiu 

especificat a la URL 
•  I altres ... 

HTTP: Missatge de resposta 

HTTP/1.1 200 OK  
Connection close 
Date: Thu, 06 Aug 1998 12:00:15 GMT  
Server: Apache/1.3.0 (Unix)  
Last-Modified: Mon, 22 Jun 1998 …...  
Content-Length: 6821  
Content-Type: text/html 

dades dades dades dades dades ... 

Línia d’estat 
(codi d’estat del 

Protocol, 
frase d’estat) 

Línies  
de capçalera 

dades, és a dir,  
l’arxiu sol·licitat 

(línia en blanc) 
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HTTP: Codis d’estat 
S’usen a la primera línia del missatge de resposta del servidor  client.  

Alguns Exemples: 

2** - Èxit 
 200 OK 

•  Sol·licitud exitosa, l’objecte sol·licitat va en aquest missatge 
3** - Redirecció 
 301 Moved Permanently 

•  L’objecte sol·licitat ha estat mogut, la nova ubicació s’especifica 
posteriorment en aquest missatge (Location:) 

4** - Error del client 
 400 Bad Request 

•  El missatge de sol·licitud no ha estat entès pel servidor 
 404 Not Found 

•  El document sol·licitat no s’ha trobat en aquest servidor 
5** - Error del servidor 
 505 HTTP Version Not Supported 

•  Versió d’HTTP no suportada 

HTTP: Connexió sense navegador 

1. Connectar-se, usant el telnet, al port 80 d’algun servidor web 
Obre una connexió TCP al port 80 
(port “ben conegut” de HTTP) a 
www.fib.upc.edu. 

telnet www.fib.upc.edu 80 

2. Escriure una sol·licitud de HTTP amb el métode GET: 

GET /index.html HTTP/1.0 A l’escriure això (i prémer <ENTER> 
dos vegades), s’enviarà aquesta  
sol·licitud HTTP mínima  
(però completa) al servidor HTTP 

3. ¡Observa el missatge de resposta enviat pel servidor HTTP! 

El telnet és un programa senzill que es connecta al servidor i port 
indicats i aleshores: 

-  Envia tot el que escrivim 
-  Ens mostra tot el que el servidor ens envia 
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FTP: Protocol de transferència d’arxius 

•  Transfereix arxius cap a i des de el host remot 
•  Usa el model client/servidor 

– client: qui inicia la sessió (per transferir cap a/des de 
el host remot) 

– servidor: host remot 

•  ftp: RFC 959, RFC1123 
•  Servidor ftp: ports 21 y 20 (per defecte) 

Transferència del 
fitxer Servidor 

FTP 
Client 
FTP 

Sistema 
d’arxius local 

Sistema 
d’arxius remot 

usuari 

FTP: Connexions 

•  El client FTP contacta el servidor FTP en el port 21, usant TCP com a 
protocol de transport 

•  El client envia comandes sobre la connexió de control. 
•  Quan el servidor rep una comanda per transferir un arxiu, el servidor obre 

una connexió TCP per dades amb el client 
–  Després de transferir l’arxiu, el servidor tanca la connexió. 
–  El servidor obre una segona connexió de dades per a transferir un altre 

arxiu. 
•  El servidor FTP manté informació “d’estat”: directori actual, la 

autenticació inicial, etcètera 

Client 
FTP 

Servidor 
FTP 

Port 21, connexió de 
control 

Port 20, connexió de 
dades 
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FTP: Mode passiu 
•  Si el client té un firewall, l’ftp no funciona! 

•  Per això existeix l’ftp en mode “passiu”, en que és el client el que obre 
ambdues connexions 
–  Es fa servir la comanda PASV 

Client 
FTP 

Servidor 
FTP 

Port 21, connexió de 
control 

Port 20, connexió de 
dades 

Client 
FTP 

Servidor 
FTP 

Port 21, connexió de 
control 

Port 20, connexió de 
dades 

FTP: Comandes 
Algunes comandes: 
•  Enviats com text ASCII sobre el canal de control 
• USER username 
• PASS password 
• LIST retorna una llista dels arxius en el directori 

actual 
• RETR filename recupera (porta) l’arxiu 
• STOR filename desa (col·loca) l’arxiu en el host 

remot 
•  … 
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FTP: Respostes 
•  Usa un codi d’estat i una frase (com a HTTP) 

– El codi és per l’ús dels programes i el missatge per 
l’ús de les persones (pot variar) 

Exemple de codis de retorn 
•  331 Username OK, password required 
•  125 data connection already open; transfer 

starting 
•  425 Can’t open data connection 
•  452 Error writing file 
•  … 

Correu Electrònic 

Dos components principals:  
•  Agents d’usuari 
•  Servidors de correu 

Dos protocols principals:  
•  Protocol simple de transferència de correu (SMTP) 
•  Protocol d’accés a la bústia de correu 
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Correu Electrònic: Introducció 
Agent d’usuari 
•  Conegut com “lector de 

correu” 
–  Exemples: Eudora, 

Outlook, elm, Thunderbird 
•  Recupera els missatges 

col·locats al servidor 
–  Usant el protocol d’accés a 

la bústia de correu 
•  Permet enviar missatges 

–  Usant SMTP 

Servidor de 
correu 

SMTP SMTP 

Protocol d’accés a 
la bústia de correu 

Agent  
d’usuari 

Agent  
d’usuari 

Correu Electrònic: Introducció 
Servidors de correu 
•  La bústia conté els missatges 

que han arribat per l’usuari 
•  Cua de missatges de correu 

sortints (per a ser enviats) 

•  Protocol SMTP usat entre els 
servidors de correu per 
enviar els missatges 
–  Es comporta com un client 

SMTP quan envia correu a 
un altre servidor de correu 

–  Es comporta com 
“servidor” quan rep correu 
d’un altre equip 

Servidor de 
correu 

Servidor de 
correu 

Servidor de 
correu 

SMTP 

SMTP 

SMTP 

Bústia de  
l’usuari 

Cua de  
missatges sortints 
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Correu Electrònic: Introducció 

Bústia de  
l’usuari 

Cua de  
missatges sortints 

SMTP 
Protocol d’accés a la 

bústia de correu 

Servidor de 
correu 

Servidor de  
correu 

servidor de 
correu 

Agent  
d’usuari 

Agent  
d’usuari 

Agent  
d’usuari 

Agent  
d’usuari 

Agent  
d’usuari 

Agent  
d’usuari 

Correu Electrònic: Exemple 

1) Alicia usa el seu agent d’usuari per 
elaborar un missatge per a 
beto@algunsitio.ar 

2) L’agent d’usuari d’Alicia envia el 
missatge al seu servidor de 
correu sortint; el missatge és 
col·locat a la cua de missatges 
sortints del servidor 

3) El costat “client” del servidor SMTP 
obre una connexió TCP amb el 
servidor de correu de Beto 

4) El costat “client” del servidor SMTP 
envia el missatge d’Alicia sobre la 
connexió TCP 

5) El servidor de correu de Beto col·loca 
el missatge a la bústia de Beto 

6) Beto invoca el  seu agent d’usuari 
per llegir els missatges usant el 
protocol d’accés a la bústia de 
correu 

Agent 
d’usuari 

Servidor de 
correu 

Servidor de 
correu Agent 

d’usuari 

1 

2 3 4 5 6 

 Escenari: Alicia envia un missatge a Beto 
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Correu Electrònic: SMTP [RFC 2821] 
•  Utilitza TCP per a transferir missatges de correu des 

del client al servidor, utilitza el port 25 
– Utilitza connexions persistents (com l’HTTP 

persistent) 
•  Transferència directa: entre el servidor que envia i el 

servidor que rep  
•  La transferència té tres fases 

–  Obertura (handshaking) 
–  Transferència dels/del missatge/s 
–  Tancament 

•  Interacció comanda/resposta 
–  comandes: text ASCII 
–  resposta: codis d’estat i frase 

•  Els missatges han d’estar en ASCII de 7 bits 

Correu Electrònic: Exemple SMTP 
S: 220 hamburger.edu  
C: HELO crepes.fr  
S: 250  Hello crepes.fr, pleased to meet you  
C: MAIL FROM: <alicia@crepes.fr>  
S: 250 alicia@crepes.fr... Sender ok  
C: RCPT TO: <beto@hamburger.edu>  
S: 250 beto@hamburger.edu ... Recipient ok  
C: DATA  
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself  

   MISSATGE 

C: .  
S: 250 Message accepted for delivery  
C: QUIT  
S: 221 hamburger.edu closing connection 



17 

Correu Electrònic: Format del missatge 
(Recordem que SMTP és el protocol per l’intercanvi de missatges) 

•  RFC 822: estàndard per el format de missatges de text: 
–  Línies de header (capçaleres), és a dir, 

• To:, From:, Subject: 
•  ¡Són diferents a les dades de les comandes SMTP! 

–  Cos (body) 
•  És el “missatge”, només permet caràcters ASCII 

… 
C: From: alicia@crepes.fr  
C: To: beto@hamburger.edu  
C: Subject: Pregunta. 
C: MIME-Version: 1.0  
C: Content-Type: text/plain  
C: 
C: ¿Te gusta la salsa de tomate?  
C:   ¿y los pepinillos? 
C:  
C: Saludos 
… 

Capçaleres 

(línia en blanc) 

Cos 

Correu Electrònic: MIME 
•  MIME: Multimedia Internet Mail Extension, RFC 2045, 2056 

–  Extensions per Multimedia 

•  Línies addicionals a la capçalera del missatge declaren 
contingut de tipus MIME 

From: alicia@crepes.fr  
To: beto@hamburger.edu  
Subject: Imagen de un crepe.  
MIME-Version: 1.0  
Content-Transfer-Encoding: base64  
Content-Type: image/jpeg  

base64 encoded data .....  
.........................  
......base64 encoded data  

Tipus de dades  
multimedia, subtipus,  

paràmetre de  
declaració 

Mètode usat 
para codificar dades 

Versió de MIME 

Dades codificades 
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Correu Electrònic: Tipus MIME 

Text 
•  Exemple de subtipus: plain, 

html 

Image 
•  Exemple de subtipus: jpeg, 

gif 

Audio 
•  Exemple de subtipus: basic 

(codificació 8-bit mu-law), 
32kadpcm (codificació 32 
kbps) 

Video 
•  Exemple de subtipus: mpeg, 

quicktime 

Application 
•  Dades que han de ser 

processades pel client abans 
de “poder-se veure” 

•  Exemple de subtipus: 
msword, octet-stream  

Content-Type: tipus/subtipus; paràmetres 

Correu Electrònic: Tipus Multipart 
From: alicia@crepes.fr  
To: beto@hamburger.edu  
Subject: Imagen de un crepe.  
MIME-Version: 1.0  
Content-Type: multipart/mixed; boundary=StartOfNextPart 

--StartOfNextPart 
Content-Type: text/plain  
Hola Beto, por favor encuentra la imagen de un crepe. 
--StartOfNextPart 
Content-Transfer-Encoding: base64 
Content-Type: image/jpeg 
base64 encoded data .....  
.........................  
......base64 encoded data  
--StartOfNextPart 
Content-Type: text/plain  
¿te gustaría tener la receta? 
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Correu Electrònic: Visió global 

S: 220 hamburger.edu  
C: HELO crepes.fr  
S: 250  Hello crepes.fr, pleased to 

meet you  
C: MAIL FROM: <alicia@crepes.fr>  
S: 250 alicia@crepes.fr... Sender ok  
C: RCPT TO: <beto@hamburger.edu>  
S: 250 beto@hamburger.edu ... 

Recipient ok  
C: DATA  
S: 354 Enter mail, end with "." on a 

line by itself  
C: From: alicia@crepes.fr  
C: To: beto@hamburger.edu  
C: Subject: Pregunta. 
C: MIME-Version: 1.0  
C: Content-Type: text/plain  
C: 
C: ¿Te gusta la salsa de tomate?  
C:   ¿y los pepinillos?  
C: .  
S: 250 Message accepted for delivery  
C: QUIT  
S: 221 hamburger.edu closing 

connection 

header 

body 

SMTP 

RFC 822 

Correu Electrònic: Protocols d’accés a 
la bústia de correu 

•  Protocol d’accés a la bústia de correu: recupera els missatges 
del servidor 
–  POP: Post Office Protocol [RFC 1939] 

•  autorització (agent <-->servidor) i descàrrega dels missatges 
–  IMAP: Internet Mail Access Protocol [RFC 1730] 

•  Més característiques (més complex) 
•  manipulació dels missatges emmagatzemats al servidor 

–  HTTP: Hotmail , Yahoo! Mail, etc. 

Agente de 
usuario 

Servidor de correu 
del remitent 

Agente de 
usuario 

SMTP SMTP Protocol  
d’Accés 

Servidor de correu 
del destinatari 
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Correu Electrònic: POP3 i IMAP 

POP3 IMAP 
•  2 Mètodes de  funcionament 

–  “Descarrega i borra”: un cop 
llegeix els missatges els elimina 
del servidor 

•  No es pot tornar a llegir un 
missatge si es canvia de client 

–  “Descarrega i guarda”: no els 
elimina al llegir-los 

•  Permet tenir copies dels 
missatges en diferents clients 

•  Manté tots els missatges al 
mateix lloc: el servidor. 
•  Permet a l’usuari que organitzi 
els seus missatges en carpetes 

•  POP3 no manté informació de 
sessions anteriors 

•  IMAP manté informació d’estat 
de sessions anteriors: 

– Noms de carpetes i mapeig 
entre la identificació dels 
missatges i el nom de les 
carpetes 

Correu Electrònic: Exemple POP3 
Fase d’autorització 
•  Comandes del client:  

–  user: nom de l’usuari 
–  pass: la clau 

•  Respostes del servidor 
–  +OK 
–  -ERR 

Fase de transacció  
•  Comandes del client: 

–  list: llista els números 
dels missatges 

–  retr: recupera el 
missatge pel número 

–  dele: borra el missatge 
–  quit: acaba la sessió 

         C: list  
     S: 1 498  
     S: 2 912  
     S: .  
     C: retr 1  
     S: <message 1 contents> 
     S: .  
     C: dele 1  
     C: retr 2  
     S: <message 1 contents> 
     S: .  
     C: dele 2  
     C: quit  
     S: +OK POP3 server signing off 

S: +OK POP3 server ready  
C: user beto  
S: +OK  
C: pass goloso  
S: +OK user successfully logged on 



21 

DNS: Domain Name System 
Les persones: tenen molts identificadors: 

– DNI, nom, passaport 

Identificadors de host i routers de Internet: 
– El “nom”, per exemple, gaia.cs.umass.edu – 

utilitzat pels humans 
– La direcció IP (32 bits)  

Pregunta: ¿qui associa les direccions IP i els 
noms? 

DNS: Introducció 
•  Protocol de la capa d’aplicació per resoldre noms (traducció entre 

direcció i nom) 
–  nota: funció central de Internet, implementada com un protocol de la 

capa d’aplicació 
–  RFCs 1034 I 1035 

•  Base de dades distribuïda implementada com una jerarquia de 
molts servidors de noms 
–  ¿Perquè no un DNS centralitzat? 
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DNS: Servidors arrel (root servers) 
•  Arrel de la jerarquia DNS 

– N’hi ha varis per fiabilitat i rendiment 
– Coneixen els servidors DNS de tots els dominis de 

primer nivell 

•  Dominis de primer nivell 
– Genèrics: .com, .edu, .gov, .net, and .org, ... 
– Per país: .es, .uk, .fr, ... 

DNS: Servidors de noms 
Servidors de noms locals: 

– Servidor local a cada xarxa d’accés a Internet 
– Encarregat de rebre peticions dels equips de la xarxa 

a la que es troba connectat (p.ex. un ISP) 

Servidor de noms autoritatiu: 
– Servidor que conté la informació primària d’una zona 

de domini  
– La seva informació és la “bona” 



23 

DNS: Exemple simplificat 

 surf.eurecom.fr desitja 
saber la direcció IP de  
gaia.cs.umass.edu 

1.  El client contacta el seu 
servidor DNS local 
(dns.eurecom.fr)   

2.  El servidor local contacta 
el servidor de noms 
autoritatiu 
(dns.umass.edu) … 

3.  … aquest li respon 
4.  Aleshores envia la 

resposta al client 

Node que consulta 
surf.eurecom.fr 

gaia.cs.umass.edu 

DNS autoritatiu 
dns domini umass.edu 

DNS local   
dns domini eurecom.fr 

1 

2 

4 

3 

DNS: Exemple 
DNS arrel: 
•  Podria no conèixer 

el servidor de noms 
autoritatiu 

•  Podria conèixer el  
DNS intermedi: el 
que es contacta 
per trobar el DNS 
autoritatiu 

Node que consulta 
surf.eurecom.fr 

gaia.cs.umass.edu 

DNS Primer Nivell 
dns domini .edu 

DNS local 
dns domini  
eurecom.fr 

1 

2 

7 

9 
8 

DNS autoritatiu 
dns domini cs.umass.edu 

3 

10 

6 

4 
5 

DNS Arrel 

DNS intermig 
dns domini 
 umass.edu 
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DNS: Tipus de consultes 
Consulta recursiva: 
•  Espera que el servidor 

respongui amb 
l’adreça que respon a 
la consulta o que 
retorni un codi d’error 
–  Generalment només 

el servidor DNS local 
ho permet 

Consulta iterada: 
•  El servidor contesta la 

pregunta si la coneix 
directament, o indica 
l’adreça d’un servidor 
que ens donarà més 
informació 

Node que consulta 
surf.eurecom.fr 

gaia.cs.umass.edu 

DNS Primer Nivell 
dns domini .edu 

DNS local 
dns domini  
eurecom.fr 

1 

2 

7 

9 
8 

DNS autoritatiu 
dns domini cs.umass.edu 

3 

10 

6 

4 
5 

DNS Arrel 

DNS intermig 
dns domini 
 umass.edu 

DNS: Registres 
DNS: és una Base de Dades distribuïda que guarda registres de 

recursos  (RR) 

•  Type=A 
–  name es un nom de host 
–  value es una direcció IP 

•  Type=MX 
–  name es un nom de domini 
–  value es el nom d’un servidor de correu associat amb name 

•  Type=NS 
–  name es un domini (per exemple. indret.com) 
–  value es una direcció IP de un DNS autoritatiu per aquest domini 

•  Type=CNAME 
–  name és un àlies para algun nom “canònic” (el nom real) 
–  value és el nom canònic 

www.yahoo.com és realmente www.yahoo.akadns.net 

Format RR: (name, value, type, ttl) 
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DNS: Registres 
•  Resolució inversa 

–  Type=PTR 
• name es un domini de l’estil d.c.b.a.in-addr.arpa 
• value és el nom DNS de la ip a.b.c.d 

•  exemple de consulta usant la comanda “nslookup” o “dig” 
 nslookup -type=PTR 7.41.83.147.in-addr.arpa 
 dig 7.41.83.147.in-addr.arpa PTR (+trace si es vol fer iteratiu i 

es vol veure la jerarquia que es segueix) 

–  Es tracta d’una jerarquia diferent 
•  Si bé es poden reaprofitar alguns dels servidors 

in-addr.arpa 

146 147 148 149 

82 83 84 85 

40 41 42 43 

DNS: Round Robin 
•  Permet fer balanceig de càrrega distribuint les peticions entre diferents 

respostes vàlides 

•  Aplicable sobretot a RR de tipus: 
–  A 
–  CNAME 
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DNS: Caching i actualització de registres 
•  Quan el DNS aprèn el mapeig, fa una copia en 

cache 
– Les dades col·locades en la cache tenen un 

temps de vigència (fixat en el registre guardat 
pel servidor autoritatiu), al passar aquest 
temps les dades es treuen de la cache 

•  Els registres habitualment els actualitza 
l’administrador del servidor 

•  Com funciona el DNS dinàmic? 

DNS: com ho fan servir les aplicacions 
1.  L’aplicació es vol connectar a 

www.google.com, però per a poder-
ho fer necessita saber la IP, per això 
crida la funció gethostbyname() 

2.  La funció gethostbyname() fa, per 
ordre: 

1.  consulta al fitxer de hosts local 
2.  crida a la llibreria de DNS 

3.  La llibreria de DNS fa una petició al 
servidor DNS local 

4.  El servidor DNS local respon 
•  Fent les peticions que siguin 

necessàries 

5.  La llibreria dóna el resultat a 
l’aplicació 

6.  L’aplicació usa la IP resultant per a 
connectar-se 

Kernel (S.O.) 

TCP 

Llibreria 
DNS 

Llibreria 
libresolv Aplicació 

/etc/hosts 

1 

2.1 

2.2 

3 
4 

5 5 

6 



27 

DNS: Comanda “nslookup”/”dig” 
– Permeten fer consultes a la base de dades 

DNS 
• Ens donen més informació que la resposta 

– Per exemple: qui ens ha respost 

– Exemples 

Preguntar per l’adreça (el registre de tipus A) de www.fib.upc.edu 
 dig www.fib.upc.edu 
 nslookup www.fib.upc.edu 

Preguntar pels servidors de correu (registre de tipus MX) del 
domini fib.upc.edu 

 dig fib.upc.edu MX 
 nslookup -type=MX www.fib.upc.edu 

DNS: Gestió en l’assignació de Dominis 
–  ICANN s’encarrega d’assignar @IP o blocs de @IP 

•  Ara és privat (encara que es tracta d’una organització sense 
ànim de lucre) que va recollir les activitats de la IANA. 
S’encarrega de donar tant dominis genèrics com @IP 

– Els dominis genèrics són registrats per companyies 
a les que ICANN dóna el dret a que actuïn com a tals 
sota certes restriccions (Accredited Registrars) 

•  Per exemple Nominalia (http://www.nominalia.com) 

– El domini territorial .es l’assigna el Ministeri de 
Foment: servei ES-NIC (http://www.nic.es) 
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Servidors Proxy 
•  Un servidor proxy és un servei que accepta 

peticions dels clients i les realitza en nom seu 
– Són específics de cada aplicació  
– Un cas típic són els proxy-cache web, en que un cop 

reben una petició web guarden una copia en cache 
de la resposta i la següent petició la responen a partir 
de la copia en cache, estalviant temps i ample de 
banda 

Clients Proxy Servidor Web 

Peer-to-peer 
•  Les aplicacions entre parells segueixen un model 

diferent al client-servidor  
– Client-servidor: el contingut està ubicat en un “gran” 

servidor i els clients hi accedeixen 
– Entre parells: tothom és alhora client i servidor 

•  Tothom aporta i tothom rep 
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Peer-to-peer 
•  Presenten nous reptes: 

– Gran quantitat de màquines presents 
– Si les dades estan repartides entre tots com trobar-

les? 
•  A vegades es fan servir servidors per a les cerques 

– Es connecten i es desconnecten amb facilitat (no com 
un servidor) 

•  Obren noves possibilitats 
– Ús dels recursos als “extrems de la xarxa” 

•  Disc, ample de banda i temps de processament 
•  Funcionalitats 

– Compartició de fitxers 
– Transferència de video i audio multicast 
– Proxy-cache web 
–  ... 
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T3  
Llenguatges de publicació 
dels continguts de la xarxa 

Xarxes de Computadors i Aplicacions  

PAU ARTIGAS, DAVID CARRERA i JORDI TORRES 
Departament d’Arquitectura de Computadors 

UPC, setembre – 2009 

Contingut 
•  Antecedents i evolució  
•  HTML 

– CSS 
•  XML 

– DTD 
– SCHEMA 
– XSL 

•  XHTML 
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Contingut del tema 
•  Descripció dels esquemes per representar informació estructurada 

en documents i els mecanismes per restringir-la i transformar-la.  

•  Tecnologies de xarxa estretament relacionades que es presentaran:  

–  HTML  
•  es descriuen els conceptes bàsics i els mecanismes per separar el 

contingut de la presentació: fulls d’estil (css).  
–  XML  

•  es descriu la sintaxi bàsica i a continuació els mecanismes per 
restringir un document : DTD I SCHEMA.  

–  XSL i XSLT 
•  Es descriu com transformar documents xml 

–  XHTML 
•  Es descriu la unificació de xml i html 

Contingut 
•  Antecedents i evolució  
•  HTML 

– CSS 
•  XML 

– DTD 
– SCHEMA 
– XSL 

•  XHTML 



3 

Antecedents i evolució 
•  Etiquetes: 

–  Delimiten un conjunt de text / dades 
–  Dónen semàntica al text que delimiten 
–  En general, han de tenirun inici i un final (hi ha excepcions) 

–  Inici zona delimitada per una etiqueta: <etiqueta> 
–  Final zona delimitada per una etiqueta: </etiqueta> 

–  Exemple:  <etiqueta> text delimitat </etiqueta> 

•  Atributs: 
–  Completen la semàntica d’una etiqueta 

–  Forma:  <etiqueta atribut1=“valor” atribut2=“valor”> text </etiqueta> 

Antecedents i evolució 

•  SGML: Standard Generalized Markup Language 

– Origen: GML el 1969. 

– Textual, basat en tags … 
•  Un llenguatge amb marcadors i identificadors d’elements del 

document que poden també contenir altres elements i que ja 
afegia el concepte de definició formal de tipus de documents. 

– SGML és l’estàndar (ISO 8879) per a la representació 
de dades i documents estructurats. Inventat en 1974. 
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Antecedents i evolució 
•  HTML: Hiperdocuments WWW 

–  HTML ha seguit una evolució molt ràpida que ha convertit el 
llenguatge en un objecte d’una gran disputa entre fabricants de 
navegadors (recordeu Netscape i Microsoft) i el consorsi Web 
encarregat de posar ordre a l’evolució del llenguatge. 

•  Això ha fet d’HTML un llenguatge en que el format de 
presentació està barrejat amb l’estructura (o contingut) del 
document. 

•  Cap allà el 1996 html començava a estar fora de control i es va 
recuperar les idees de: 

          
  SGML – (complicacions de SGML) = XML 

Antecedents i evolució 
XML: SGML lleuger … 

•  El 1998 apareix XML 1.0 amb les seves fulles d’estil. Està pensat 
no només per a les persones que miren una finestra de 
navegador, també està pensat com a llenguatge d’intercanvi de 
dades entre màquines 
–  En ocasions es precís transformar els documents xml d’un format a un 

altre i per això s’utilitzen els fulls d’estil de transformacions (xslt) 

•  La ràpida introducció de la web i del xml ha estat possible per la 
facilitat i gratuïtat d’eines desenvolupades per la comunitat de 
manera participativa: 
–  Universitat d’Illinois al 1993 : Mosaic (html 2.0)  
–  Diverses llibreries (“parsers”) per tractar documents xml s’han fet   

públiques, fet que ha comportat que xml fos un format “de moda”. 
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Contingut 
•  Antecedents i evolució  
•  HTML 

– CSS 
•  XML 

– DTD 
– SCHEMA 
– XSL 
– Espais de noms 

•  XHTML 

HTML 
•  Presentació 
•  Estructuració d’un document HTML 

– Etiquetes d’estructuració del document 
– Etiquetes d’estructuració del contingut 
– Etiquetes d’entrada de dades 
– Etiquetes de formateig de dades 

•  Scripting de client 
•  CSS: Cascade Style Sheets 
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HTML: introducció 
•  Llenguatge per codificar documents de la WWW 

–  Sintaxis i semàntica definida per especificació 
–  Consorci World Wide Web (W3C) http://www.w3.org 

•  Característiques: 
–  Basat en etiquetes (tags): <tag> … </tag> 
–  Codificació d’estructura lògica (no presentació) 
–  Enllaços a altres objectes (per valor o “inline”/per ref a URL) 

•  Cada vegada més complex,… 
–  menor codificació manual -> més estricte: 
–  format intern d’editors (de html o genérics) 
–  Netscape, Macromedia Dreamweaver, MS Office, MS 

FrontPage… 

HTML: introducció 
•  HTML was originally developed by Tim Berners-Lee 

•  HTML 2.0 (November 1995, see [RFC1866]) was developed 
under the aegis of the Internet Engineering Task Force (IETF)  

•  HTML+ (1993) and HTML 3.0 (1995, see [HTML30]) proposed 
much richer versions of HTML  

•  Efforts of the World Wide Web Consortium's HTML Working 
Group to codify common practice in 1996 resulted in HTML 
3.2 (January 1997, see [HTML32]).  
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HTML: introducció 
•  HTML 4 (1998) extends HTML with mechanisms for 

style sheets, scripting, frames, embedding objects, 
improved support for right to left and mixed direction 
text, richer tables, and enhancements to forms, 
offering improved accessibility for people with 
disabilities. 

•  HTML 4.01 (1999) is a revision of HTML 4.0 that 
corrects errors 

Font:  
  http://www.w3.org/TR/REC-html40/intro/intro.html#h-2.2.1 

HTML: introducció 
•  Arquitectura de les aplicacions web: 

– El protocol HTTP per transferir documents 
web del servidor al client. 

– El llenguatge HTML de representació de la 
documentació web, que inclou a més de text, 
les regles de format i presentació visual. 

– La URL (uniform resource locator) per 
referènciar unívocament documents web en la 
xarxa. 
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HTML: introducció 

HTTP 

transporta 

HTML: estructura 
Etiquetes amb funcions estructurals de document: 

•  Inici i final del document HTML:  
–  <html> i  </html> 

•  Capçalera: 
–  <head> i </head> 

•  Cos: 
–  <body> i </body> 

 Exemple de l’estructura bàsica d’un document: 

<html> 
    <head> 
        <title>Document bàsic</title> 
    </head> 
    <body> 
        Un document molt senzill 
    </body> 
</html> 
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HTML: estructura 
•  Etiquetes que estructuren el contingut: 

–  Marcs (frames): Divideixen un document en subdocuments 

–  Taules (tables): Estructuren les dades d’un document 

<frameset cols="10%,*"> 
  <frame src="frame1.html">  
  <frame src="frame2.html"> 
</frameset> 

<table width="100%"> 
  <tr> 
    <td>A</td> 
    <td>B</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td colspan=2>C</td> 
  </tr> 
</table> 

HTML: estructura 
•  Etiquetes d’entrada de dades: 

–  Formularis (forms): Permeten a l’usuari la introducció de dades 

<form method="post" action="/bin/cmd"> 
   Importe  
   <input type="text" name="valor"> 
   Verificar  
   <input type="checkbox" name="ver" value="1"> 
   <input type="submit" value="Comprar"> 
</form> 



10 

HTML: estructura 
•  Etiquetes de formateig de dades: 

–  Enllaços 

–  Imatges: 

–  Llistes: 

<a href="http://www.upc.es"> text </a> 

<img src=pdf.gif> 

Llista ordenada: 
<ol> 
  <li>Primer</li> 
  <li>Segon</li> 
</ol>  
Llista no ordenada: 
<ul>  
  <li>Primer</li> 
  <li>Segon</li> 
</ul>  

Llista ordenada: 
1.  Primer 
2.  Segon 

Llista no ordenada: 
•  Primer 
•  Segon 

HTML: estructura 
<!-->  
&lt;  
<A>  
<ABBREV>  
<ACRONYM>  
<ADDRESS>  
<APPLET>  
<AREA>  
<AU>  
<AUTHOR>  
<B>  
<BANNER>  
<BASE>  
<BASEFONT>  
<BGSOUND>  
<BIG>  
<BLINK>  
<BLOCKQUOTE>  
<BQ>  
<BODY>  
<BR>  
<CAPTION>  
<CENTER>  
<CITE>  
<CODE>  
<COL>  
<COLGROUP>  
<CREDIT>  

<DEL>  
<DFN>  
<DIR>  
<DIV>  
<DL>  
<DT>  
<DD>  
<EM>  
<EMBED>  
<FIG>  
<FN>  
<FONT>  
<FORM>  
<FRAME>  
<FRAMESET>  
<H1>  
<H2>  
<H3>  
<H4>  
<H5>  
<H6>  
<HEAD>  
<HR>  
<HTML>  
<I>  
<IFRAME>  
<IMG>  

<INPUT>  
<INS>  
<ISINDEX>  
<KBD>  
<LANG>  
<LH>  
<LI>  
<LINK>  
<LISTING>  
<MAP>  
<MARQUEE>  
<MATH>  
<MENU>  
<META>  
<MULTICOL>  
<NOBR>  
<NOFRAMES>  
<NOTE>  
<OL>  
<OVERLAY>  
<P>  
<PARAM>  
<PERSON>  
<PLAINTEXT>  
<PRE>  
<Q>  
<RANGE>  

<SAMP>  
<SCRIPT>  
<SELECT>  
<SMALL>  
<SPACER>  
<SPOT>  
<STRIKE>  
<STRONG>  
<SUB>  
<SUP>  
<TAB>  
<TABLE>  
<TBODY>  
<TD>  
<TEXTAREA>  
<TEXTFLOW>  
<TFOOT>  
<TH>  
<THEAD>  
<TITLE>  
<TR>  
<TT>  
<U>  
<UL>  
<VAR>  
<WBR>  
<XMP> 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HTML: scripting de client  
•  En certes circumstàncies interessa que el 

client (navegador habitualment) pugui 
realitzar un cert processat del document 
– Validació de camps (ex: camp nom no buit) 
– Càlcul de valors (ex: conversió d’unitats) 
– … 

•  En aquests casos on el client és qui fa els 
càculs parlem d’scripting de client 
–  Cal incorporar llenguatges que permetin implementar aquestes 

tasques 

HTML: scripting de client  
• Javascript: 

– Llenguatge d’scripting de client basat en 
Java 

– Disposa de diferents “dialectes” en 
funció del client (navegador) 

– Exemple:  
• En fer click en un enllaç s’obre un avís: 

<script> 
    <a href=“pagina.html” onClick=“alert(‘Has fet click’);"> Text enllaç </a> 
</script> 
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HTML: scripting de client 
Exemple: 

<html> 
<head> 
<script language="javascript"><!-- 
function checkform() 
{ 
  if (document.myform.txtfirstname.value == "") 
  { 
    alert("please enter your first name"); 
    document.myform.txtfirstname.focus(); 
  } 
  else 
  { 
    document.myform.submit(); 
  } 
} 
//--></script> 
</head> 
<body> 
<form name="myform" action="somecgiprogram" method="post">  
first name: 
<input type="text" name="txtfirstname"><br> 
<input type="button" name="btn" value="submit form" onclick="checkform();"> 
</form> 
</body> 
</html> 

HTML: css 
•  HTML no hauria de fer-se servir per a donar estil a les dades que 

conté 

•  Habitualment, però, la informació de format i estructura està 
barrejada.  

–  Per exemple s’usen marques com <font> per canviar l’aspecte d’una 
frase, enlloc d’indicar el seu significat estructural (és un títol de primer 
nivell) 

–  O s’usen taules per col·locar un text en una cantonada de la pàgina, 
enlloc d’usar-les per indicar l’organització de dades de manera 
tabulada. 

•  La solució correcta és usar fulls d’estil:  
–  Cascade Style Sheets (CCS) 
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HTML: css 
•  Els fulls d’estil es creen per a controlar l’aparença 

(en el sentit més visual de la paraula) d’un 
document HTML: 
–  Incorporat en HTML 4.0 
–  Complementen la info estructural d’ HTML 
–  Important la separació estructura i estil 

•  Per què “en cascada”? 
–  Info d’estil que es va superposant 
–  Van “caient" (aplicant) sobre el document … 

•  També pot ser usat en altres markup languages 
(XHTML, XML) 
–  Referència: http://www.w3.org/MarkUp/Guide/Style 

HTML: css 

•  Des del 1996 el W3C ha anat fent noves 
aportacions: 

– CSS1 (Nivel 1), 12/96 Format senzill, presentació en 
pantalla, ~50 propietats: color, font-size, … 

– CSS2, 5/98 afegeix més de 70 propietats. Permet 
diverses presentacions (impresa, auditiva "aural“, 
etc.). 

– CSS3 entre d’altres coses divideix CSS en mòduls 
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HTML: css 
•  Regla per a mostrar una etiqueta html 

                        H1 { color : green } 

•  ¿Què podem controlar? 

–  Fonts (color, size, caps, font, etc) 
–  Background (image, color, tiling properties) 
–  Text (spacing, line-height, alignment, decoration, word-spacing) 
–  Box properties (margin, border, float) 
–  List properties (image for bullets) 
–  Links (visited, hover, active, link) 

Selector 
Declaració 

Propietat valor 

HTML: css 
•  Els estils poden ser de diferents tipus: 

– Redefineixen l’estil de tots els tags d’un cert 
tipus a tot el document: 

  H1 {font-style: bold; font-size: 12pt} 

   
– Creen un estil propi que es pot aplicar en 

parts del document 
  .normal {color; black;  font-style: bold; font-size: 12pt} 

•  També es poden aplicar estils a XML 
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HTML: css 
•  Exemples: 

body { color: black; } 
h1, h2 { color: maroon; } 

body { font-family: "Times New Roman"; } 
h1 { font-family: Helvetica; } 
h2 { font-family: Arial; } 

h1 { font-style: normal; font-weight: bold; } 
h2 { font-style: italic; font-weight: normal; }  
p { font-weight: bold; } 

HTML: css 
•  Hi ha diferents maneres d’associar estils: 

–   Inline amb HTML, com a atribut style 
<h1 style="color: blue; font-style: italic">COLOR BLAU</h1> 

–   Per a tot el document (document level), element style 
<head> …  

<style type="text/css"> <!- - H1 {color: blue; font-style: italic}--> </style> … 

–   Extern, full d’estil extern 
estil_gral.css:  

H1 {color: blue; font-style: italic} 
 .normal {color; black;  font-style: bold; font-size: 12pt} 

doc html:  
<head>…<link rel=stylesheet type="text/css" href="http:://x.org/estilo_gral.css"> 
</head> 

 <p class=“normal”> Text de paràgraf </p> 
! compartit per tots els document d’una site web, permetent que un canvi en el document 

estil afectarà automàticament a tots els documents que usin aquest fitxer d’estil. 

<!--…--> Per a clients web que no 
entenen CSS (sintaxi ≠ html) 
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Contingut 
•  Antecedents i evolució  
•  HTML 

– CSS 
•  XML 

– DTD 
– SCHEMA 
– XSL 
– Espais de noms 

•  XHTML 

XML 
•  XML: eXtensible Markup Language  

   (llenguatge d’etiquetatge extensiu) 

•  A partir d’elements <x> … </x> 
• Proposat pel W3C ("SGML lleuger") 

– Basat en alfabet universal Textual (Unicode UTF-8) 

•  XML  
– permet als usuaris crear els seus tags 
– permet separar el contingut de la presentació 
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XML: Motivació 
•  Separació de presentació i dades: 

<h2>Hamlet, Príncipe de Dinamarca</h2><p> 
<b>Autor: </b>William Shakespeare<br> 
<b>ISBN: </b>84-239-0027-4<br> 
<b>Año: </b>1938</p> 

L a v e r s i ó H T M L p o t s e r 
i n t e r p r e t a d a p e r p e r s o n e s 
mitjançant els browsers, però els 
programes NO poden extreure 
faci lment la in formac ió de l 
document HTML 

HTML barreja dades i 
presentació.  
P.ex: 

- Nom d’un autor 

- Text en negreta 

XML: Motivació 
•  XML estructura les dades i elimina, dins del 

document, informació sobre la presentació 

•  Ara amb XML una persona o  o un programa podrà 
obtenir la informació (apellido, nombre, título, isbn, 
fecha) amb facilitat 

<?xml version="1.0"?>  
<libro> 
  <autor> <apellido>Shakespeare</apellido> 
          <nombre>William</nombre> 
  </autor> 
  <titulo>Hamlet  Principe de Dinamarca</titulo> 
  <isbn>84-239-0027-4</isbn> 
  <fecha>1938</fecha> 
</libro> 



18 

XML: usos habituals 
•  Usos de XML: 

•  Per transportar informació entre bases de dades  
•  Per enviar informació que es mostra a l’usuari   
•  Com format llegible per expressar dades estructurades 
•  Per codificar dades en la xarxa  
•  Com a alternativa a formats de dades binàries en RPC 

•  Restriccions: 
– Les dades binàries han de ser enviades com a 

Base64 o enviar a banda del document XML (un 
enllaç, com fa HTML per exemple) 

– Força text! (pot comprimir-se) 

XML: components 

•  Per a poder estructurar la informació, XML es basa 
en els següents components: 

– La sintaxi del llenguatge (fixada pel W3C): 
•  Cada etiqueta ha d’obrir-se i tancar-se 
•  Les etiquetes són “case-sensitive” (majúscules/minúscules) 
•  … 

– El conjunt d’elements vàlid (fixat per l’usuari): 
•  espai de noms vàlid per als elements (etiquetes) 

–  <libro>, <autor>, <apellido>, <nombre>, <titulo> … 

•  les restriccions d’us:  
–  quan es poden usar i quins valors pode prendre 
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XML: sintaxi 
•  Elements poden estar imbricats 
  <libro><autor>William S.</autor>…</libro> 

•  Elements poden tenir atributs  
  <libro autor=“William S” titulo=“Hamlet”> 

•  Els elements s’han de tancar sempre (a HTML no sempre)  
  (Incorrecte) <libro><autor>William S.</libro> 

•  Elements sense dades poden tancar-se al final de la etiqueta 
  <libro autor=“William S” titulo=“Hamlet”/>             
  <libro autor=“William S” titulo=“Hamlet”></libro>  

•  Codificació de caràcters especials 
  <libro titulo=“El &quot;Aleph&quot;”/> 

XML: sintaxi 
•  XML és més restrictiu que HTML 
•  Alguns exemples: 

– Acceptat a HTML i XML:                       
   <p>Paràgraf 1</p><p>Paràgraf 2</p> 
   <b><i>Negreta i Itàlica</i></b> 
   <font color=“#ffff66”>  

– Acceptat en HTML però no a XML:     
   <p>Paràgraf 1<p>Paràgraf 2</p> 
   <b><i>Negreta i Itàlica</b></i> 
   <font color=#ffff66> 
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XML: validesa 
•  DEFINICIONS: 

–  Document XML “ben format”:  
•  Un document que compleix amb la sintaxi de xml 

  
–  Document XML “vàlid”: 

•  Si a més de ser ben format, compleix amb un conjunt de 
restriccions especificades en un fitxer de restriccions 

DTD 
o  

schema 

<?xml?> 
<weather-report> 
    <date>August 15, 
2000</date> 
    <time>08:00 </
time> 
    <area> 

<city>Darmstadt</
city> <temperature 
scale=“C”>25</
temperature> 

Ben format Vàlid 

XML: validesa 
•  Els fitxers de restriccions expressen 

carácterístiques sobre el domini de dades 
que és representat pel document XML 

•  Els creen els usuaris o les comunitats  

•  Expresen gramàtiques que han de complir 
els elements dels documents XML (a part de 
la sintaxi genèrica del llenguatge XML) 
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XML: validesa 
•  Existeixen diversos formats per als fitxers 

de restriccions, proposats pel W3C: 

1.  DTD:  
–  Definició Tipus Document; 
–  1ª generació: heretat de SGML,  
–  sintaxi no XML, sense tipus de dades, … 

2.  XML Schema:  
–  format XML,  
–  tipus de dades,  
–  més restriccions 

DTD 
o  

schema 

<?xml?> 
<weather-report> 
    <date>August 15, 
2000</date> 
    <time>08:00 </
time> 
    <area> 
      <city>Darmstadt</
city> <temperature 
scale=“C”>25</
temperature> 

Ben format Vàlid 

Contingut 
•  Antecedents i evolució  
•  HTML 

– CSS 
•  XML 

– DTD 
– SCHEMA 
– XSL 
– Espais de noms 

•  XHTML 
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DTD 

•  DTD: Document Type Definition  
– Defineix els blocs constructius d’un document 

XML.  
– En defineix l’estructura i la llista legal 

d’elements 

•  El DTD es pot declarar inline en el document 
XML o com a referència externa 

DTD 
•  Elements 

–  Són els principals blocs constructius de XML 

•  Attributs 
–  Ofereixen informació addicional sobre els elements 

•  Entitats 
–  Variables usades per a definir text d’ús habitual 

•  #PCDATA 
–  PCDATA significa “parsed character data” (text processat) 

•  #CDATA 
–  CDATA significa “character data” (text no processat) 
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DTD: Elements 
•  Els elements que poden aparèixer en el document 

XML es declaren en el DTD a través d’una 
declaració de tipus ELEMENT: 

  <!ELEMENT nom_element (contingut)> 

Exemple: 
– Un llibre té autors 

   <!ELEMENT llibre (autor+)> 

– XML associat que compleix el DTD: 

   <llibre> <autor> Emili Teixidor </autor> </llibre> 

DTD: Elements 

•  El contingut d’un element pot ser: 

– EMPTY: No té informació entre els tags 
    <!ELEMENT element-name EMPTY>  
– #PCDATA: 
    <!ELEMENT element-name (#PCDATA)>  

– #CDATA: 
    <!ELEMENT element-name (#CDATA)>  
– ANY: 
    <!ELEMENT element-name ANY>  

– Estructures més complexes (amb subelements) 

<!ELEMENT nom_element (contingut)> 
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DTD: Elements 

•  Estructures d’elements amb subelements: 

– Una sola instància del subelement: 
<!ELEMENT element-name  (child-element-name)> 

<!ELEMENT nom_element (contingut)> 

<!ELEMENT llibre (títol)> 
<!ELEMENT títol (#PCDATA)> 

<llibre> 
    <títol>El llibre de les mosques</títol> 
</llibre> 

DTD 

XML vàlid 

<llibre> 
    <títol>El llibre de les mosques</títol> 
    <títol>Retrat d’un assassí d’ocells</títol> 
</llibre> 

XML no vàlid 

DTD: Elements 

•  Estructures d’elements amb subelements: 

– Seqüència: Mateix ordre i un sol cop cadascun 
<!ELEMENT element-name  (child-element-name,child-element-name,.....)> 

<!ELEMENT nom_element (contingut)> 

<!ELEMENT autor (nom, cognom)> 
<!ELEMENT nom (#PCDATA)> 
<!ELEMENT cognom (#PCDATA)> 

DTD 
<autor> 
    <nom>Emili</nom> 
    <cognom>Teixidor</cognom> 
</autor> 

XML vàlid 

<autor> 
    <nom>Emili</nom> 
</autor> 

XML no vàlid 
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DTD: Elements 

•  Estructures d’elements amb subelements: 

– Mínim una instància del subelement: 
<!ELEMENT element-name  (child-element-name+)> 

<!ELEMENT nom_element (contingut)> 

<!ELEMENT autor (llibre+)> 
<!ELEMENT llibre (#PCDATA)> 

<autor> 
    <llibre>El llibre de les mosques</llibre> 
    <llibre>El príncep Alí</llibre> 
</autor> 

DTD 

XML vàlid 

<autor> 
</autor> 

XML no vàlid 

DTD: Elements 

•  Estructures d’elements amb subelements: 

– Zero o més instàncies del subelement: 
<!ELEMENT element-name  (child-element-name*)> 

<!ELEMENT nom_element (contingut)> 

<!ELEMENT pare (fill*)> 
<!ELEMENT fill (#PCDATA)> 

<pare> 
    <fill>Pau</fill> 
    <fill>David</fill> 
</pare> 

DTD 

XML vàlid 

?? 

XML no vàlid 
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DTD: Elements 

•  Estructures d’elements amb subelements: 

– Zero o una instància del subelement: 
<!ELEMENT element-name  (child-element-name?)> 

<!ELEMENT nom_element (contingut)> 

<!ELEMENT fill (mare?)> 
<!ELEMENT mare (#PCDATA)> 

<fill> 
    <mare>Montse</mare> 
</fill> 

DTD 

XML vàlid 

<fill> 
    <mare>Montse</mare> 
    <mare>Yolanda</mare> 
</fill> 

XML no vàlid 

DTD: Elements 

•  Estructures d’elements amb subelements: 

– Una de les instàncies dels subelements: 
<!ELEMENT element-name  (child-element-name | child-element-name)> 

<!ELEMENT nom_element (contingut)> 

<!ELEMENT operació (get | put)> 
<!ELEMENT get EMPTY> 
<!ELEMENT put EMPTY> 

<operació> 
    <get/> 
</operació> 

DTD 

XML vàlid 

<operació> 
    <get/> 
    <put/> 
</operació> 

XML no vàlid 
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DTD 

•  Blocs constructius d’un document DTD: 

– Elements  
– Attributs  
– Entitats  
– #PCDATA  
– #CDATA  

DTD: Atributs 
•  Un element pot tenir una sèrie d’atributs que en 

completin el valor semàntic 
•  Els atributs que poden aparèixer en un element es 

declaren com una llista en el DTD: 
  <!ATTLIST element-name attribute-name attribute-type default-value>  

Exemple: 
– Un llibre té autors 

   <!ATTLIST llibre títol CDATA #REQUIRED> 

– XML associat que compleix el DTD: 

   <llibre títol=“El llibre de les mosques"> 
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DTD: Atributs 
Un document XML pot imaginar-se com un arbre 

 <llibre> 
  <autor> 
    <nom>Emili</nom> 
    <cognom>Teixidor</cognom> 
  </autor> 
</llibre> 

en front de 
 <llibre autor=“Emili Teixidor”> 

•  Elements: 
branques que poden subdividir-se (y extendre’s) 

•  Atributs: 
fulles (terminals) que no poden dividir-se més (no estructurats) 

sense modificar el document anterior. 

<llbre> 
 \   =autor 
   \     Emili Teixidor 

<llibre> 
 \   <autor> 
   \     <nom> 
    |\ 
    | Emili     | 
    <cognom>      \ 
      Teixidor 

DTD: Entitats 
•  Les entitats representen seqüències de text que es 

referencien des del document XML 
•  S’usen a mode de macro per a reduir duplicacions de 

continguts 
•  Els caràcters especials de XML es defineixen com a entitats 
•  El format és el següent: 
  <!ENTITY entity-name "entity-value"> 

Exemple: 
–  En un document es referencia molts cops la FIB: 

   <!ENTITY FIB “Facultat d’Informàtica de Barcelona"> 

–  En el XML es fa la referència a l’entitat: 
   <desc>XCA és una assignatura de la &FIB;</desc> 

“   &quot;  
&  &amp; 
<  &lt; 
>  &gt; 
‘   &apos; 
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DTD: CDATA i PCDATA 

•  #PCDATA significa dades processades. 
– És text que serà processat per un parser.  
– Les etiquetes contingudes pel text seran 

tractades com a entitats i seran expandides 

•  #CDATA also means character data. 
– És text que NO serà processat per un 

parser.  
– Les etiquetes contingudes pel text NO seran 

tractades com a entitats i NO seran 
expandides 

DTD: CDATA i PCDATA 
Sobre #PCDATA, #CDATA i CDATA 

•  #PCDATA: Dades processades 
–  El següent exemple no és vàlid (no compleix el DTD!) 

•  #CDATA: Dades no processades 
–  Però cal protegir els caràcters especials! 
   

•  CDATA: Indica seqüència de caràcters. 
–  S’usa en atributs 
–  Les dades es processe 

<!ELEMENT doc-html (#PCDATA)> <doc-html> <html> exemple </html> </doc-html> 

<!ELEMENT doc-html (#CDATA)> <doc-html><![CDATA[<html> exemple </html>]]></doc-html> 

<!ATTLIST llibre títol CDATA> 
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DTD: Exemple final 

<!ELEMENT biblioteca (llibre*) > 

<!ELEMENT llibre (autor+) > 

<!ATTLIST llibre  
 titol CDATA #REQUIRED 
 any CDATA #REQUIRED > 
  
<!ELEMENT  
            autor (nom,cognom,cognom?) > 

<!ELEMENT nom (#PCDATA)> 
<!ELEMENT cognom (#PCDATA)> 

<?xml version="1.0“encoding="UTF-8"?>  
<!DOCTYPE biblioteca SYSTEM "xca.dtd"> 
<biblioteca> 
  <llibre titol="El Aleph" any="1968"> 
      <autor> 
         <nom>Jorge Luis</nom> 
         <cognom>Borges</cognom> 
      </autor> 
  </llibre> 
  <llibre titol="Rayuela" any="1963"> 
      <autor> 
         <nom>Julio</nom> 
         <cognom>Cortazar</cognom> 
      </autor> 
  </llibre> 
</biblioteca> 

xca.dtd 

Contingut 
•  Antecedents i evolució  
•  HTML 

– CSS 
•  XML 

– DTD 
– SCHEMA 
– XSL 
– Espais de noms 

•  XHTML 
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Schema 
Limitacions dels DTDs: 

– La sintaxi és diferent de XML 
•  No pot ser  parsejada amb un parser XML 
•  No és còmode treballar amb dos tipus de sintaxi diferentes 

– DTDs no permeten especificar tipus particulars de 
dades. 

XML Schema Definition (XSD) 
– Basat en la sintaxi, eines i tecnologia de XML 
– La definició va d’acord amb la sintaxi de XML 
– Permet la definició i tipus de dades complexes 

Schema 
•  Funcions: 

–  Definir/restringir el contingut i estructura de documents XML 
usant XML 

–  Substituir DTD 

•  Característiques: 
–  Facilita mapeigs amb estructures de dades de programa  
–  És un document XML (parsers XML el poden tractar) 

•  Elimina bona part de les limitacions dels DTDs: 
–  Tipus de dades definits per l’usuari 
–  Quantificadors (minOccurs, maxOccurs) 
–  Refinament (suporta herència de tipus)  
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Schema: exemple 

<complexType name='TipoLibro'> 
  <sequence> 
   <element name='titulo' type='linea'/> 
   <element name='autor' type='linea'/> 
   <element name='anyo' type='sigloXX'/> 
   <element name='precio' type='decimal'> 
    <complexType>  
        <attribute name='divisa' type='string'/>  
    </complexType> 
   </element> 
  </sequence> 
  <attribute name='isbn' type='ID'/> 
 </complexType> 

<!ELEMENT libro  (título, autor+, año?, precio)> 
<!ELEMENT título (#PCDATA)> 
<!ELEMENT autor (#PCDATA)> 
<!ELEMENT año (#PCDATA)>  
<!ELEMENT precio (#PCDATA)>  
<!ATTLIST libro isbn ID #REQUIRED> 

<?XML version="1.0"> 
<libro isbn="123456"> 
<título>El Aleph</título> 
<autor>J. L. Borges</autor> 
<año>1946</año> 
<precio>1560</precio> 
</libro> 

XML schema DTD 

XML 
Aquí només es declara un típus (TipoLibro) 
S’usen tipus desconeguts 

Schema: exemple 
<schema>  
<simpleType name='linea'> 
  <restriction base='string'> <maxLength value='50'/> </restriction> 
</simpleType> 

<simpleType name='sigloXX'> 
  <restriction base='integer'> <minInclusive value='1900'/> <maxInclusive value='1999'/> </restriction> 
</simpleType> 

<element name='libro' type='TipoLibro'/> 

<complexType name='TipoLibro'> 
  <sequence> 
   <element name='titulo' type='linea'/> 
   <element name='autor' type='linea'/> 
   <element name='anyo' type='sigloXX'/> 
   <element name='precio' type='decimal'> 
    <complexType>  
        <attribute name='divisa' type='string'/>  
    </complexType> 
   </element> 
  </sequence> 
  <attribute name='isbn' type='ID'/> 
 </complexType> 
</schema> 
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Schema: tipus de dades 
•  Simple: 

–  No té atributs  
–  No conté altres elements 
–  Són els tipus de dades natius, amb o sense restriccions 

•  Complex: 
–  No simple (conté atributs i/o subelements) 

•  Als tipus de dades se’ls poden afegir restriccions: 
•  length 
•  minLength 
•  maxLength 
•  pattern 
•  enumeration 
•  whiteSpace 
•  maxInclusive 
•  maxExclusive 
•  minExclusive 
•  minInclusive 
•  totalDigits 
•  fractionDigits 

Schema: tipus simples 

Els tipus de dades  
simples són aquests i  
restriccions sobre  
aquests 

Existeixen molts tipus  
de dades natius! 
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Schema: tipus complexes 
•  Poden declarar-se implícits o com a tipus de 

dades “amb nom” 

<xs:element name="employee"> 
  <xs:complexType> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="firstname" type="xs:string"/> 
      <xs:element name="lastname" type="xs:string"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="employee" type="personinfo"/> 

<xs:complexType name="personinfo"> 
  <xs:sequence> 
    <xs:element name="firstname" type="xs:string"/> 
    <xs:element name="lastname" type="xs:string"/> 
  </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:element name="employee" type="personinfo"/> 
<xs:element name="student" type="personinfo"/> 
<xs:element name="member" type="personinfo"/>  

permet no permet 

All  
Choice  
Sequence  

Control de subelements 

Schema: exemple final 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<book isbn="0836217462"> 
    <title>Being a Dog Is a Full-Time Job</title> 
    <author>Charles M. Schulz</author> 
    <character> 
       <name>Snoopy</name> 
       <friend-of>Peppermint Patty</friend-of> 
       <since>1950-10-04</since> 
       <qualification>extroverted beagle</qualification> 
    </character> 
    <character> 
       <name>Peppermint Patty</name> 
       <since>1966-08-22</since> 
       <qualification>bold, brash and tomboyish</qualification> 
    </character> 
</book> 
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Schema: exemple final 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<xsd:schema  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
   <xsd:element name="book"> 
      <xsd:complexType> 
         <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="title" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="author" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="character" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
               <xsd:complexType> 
                  <xsd:sequence>   
                     <xsd:element name="name" type="xsd:string"/> 
                     <xsd:element name="friend-of" type="xsd:string“ 
                                                minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
                     <xsd:element name="since" type="xsd:date"/> 
                     <xsd:element name="qualification" type="xsd:string"/> 
                  </xsd:sequence> 
               </xsd:complexType> 
            </xsd:element>  
         </xsd:sequence> 
         <xsd:attribute name="isbn" type="xsd:string"/> 
      </xsd:complexType> 
   </xsd:element>  
</xsd:schema> 

Contingut 
•  Antecedents i evolució  
•  HTML 

– CSS 
•  XML 

– DTD 
– SCHEMA 
– XSL 
– Espais de noms 

•  XHTML 
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XSL 

•  XSL: Extensible Stylesheet Language  
   http://www.w3.org/Style/XSL 

XSL 

XSLT 
(Transformació) 

XPath 
(Selecció, Navegació) 

XSL 
•  Esquema conceptual de funcionament 
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XSL 
•  Procés de transformació de documents: 

– Un conjunt de regles que s’apliquen als 
elements.  

– Cada regla descriu quina sortida hi haurà per 
cada element del XML original 
• Cal poder identificar els elements! (Xpath) 

<xsl:template match="expresió"> 
      acció de la plantilla 
  </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

Patró per seleccionar nodes 
i aplicar transformacions  

(Xpath) 

Resultat de la transformació 
per a l’ement definit per 

expressió 

XSL: Xpath 

•  XPath: permet navegar en l’arbre/fitxer XML 

<XCA> 

   <Student>Albert</Student> 

   <Student>Montse</Student> 

</XCA> 

XCA 

Student Student 

Text: 
Albert 

Text: 
Montse 
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XSL: Xpath 
•  Exemple: 
  /XCA/Student  
 selecciona tots els estudiants (cadascun d’ells) 

<XCA> 

   <Student>Albert</Student> 

   <Student>Montse</Student> 

</XCA> 

XCA 

Student Student 

Text: 
Albert 

Text: 
Montse 

XSL: XSLT 
•  Definició del patró de transformació: 

–  Element  <xsl:template>  
•  Un full d’estil XSL consisteix en un conjunt de regles anomenades template. 
•  Cada element <xsl:template> conté regles per aplicar quan un node 

determinat fa matching.  

•  Atribut  match=  
–  S’usa per associar el template amb un element XML.  
–  També pot ser usat per definir templates per tota una branca d’un document XML. 

–  Element <xsl:value-of>  
•  Extreu el valor del node seleccionat. 
•  L’atribut pot contenir una expressió 

–  Element <xsl:for-each> 
•  ens permet realitzar bucles en XSL (selecciona cada element XML d’un 

conjunt de nodes especificat). 
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XSL: XSLT 
•  Exemple 1: 

<?xml version="1.0" 
encoding="ISO-8859-1"?> 
<?xml-stylesheet type="text/
xsl" href="cdcatalog.xsl"?>  

<CATALOG> 
  <CD> 
    <TITLE>Four Women (4CDs) 
    </TITLE> 

    <ARTIST> 
       Nina Simone 
    </ARTIST> 

    <COUNTRY>USA</COUNTRY> 
    <COMPANY>Verve</COMPANY> 
    <PRICE>60.58</PRICE> 
    <YEAR>2003</YEAR> 

  </CD> 
  <CD> 
    <TITLE>Music</TITLE> 
    <ARTIST> Madonna </ARTIST> 

   …. 
</CAGTALOG> 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
<xsl:template match="/"> 
 <html> 
 <body> 
   <h2>My CD Collection</h2> 
   <table border="1"> 
     <tr bgcolor="#9acd32"> 
       <th>Title</th> 
       <th>Artist</th> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td><xsl:value-of select="catalog/cd/title"/></td> 
      <td><xsl:value-of select="catalog/cd/artist"/></td> 
     </tr> 
   </table> 
 </body> 
 </html> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

<html> 
 <body> 
   <h2> 

      My CD Collection 
   </h2> 
   <table border="1"> 
     <tr bgcolor="#9acd32"> 

       <th>Title</th> 
       <th>Artist</th> 
     </tr> 

     <tr> 
      <td>Four Women (4CDs) 
      </td> 
      <td>Nina Simone</td> 

     </tr> 
    </table> 
 </body> 
 </html> 

XML XSLT HTML 

transformació 

XSL: XSLT 
•  Exemple 2 (ús de for-each): 

<?xml version="1.0" 
encoding="ISO-8859-1"?> 
<?xml-stylesheet type="text/
xsl" href="cdcatalog.xsl"?>  

<CATALOG> 
  <CD> 
    <TITLE>Four Women (4CDs) 
    </TITLE> 

    <ARTIST> 
       Nina Simone 
    </ARTIST> 

    <COUNTRY>USA</COUNTRY> 
    <COMPANY>Verve</COMPANY> 
    <PRICE>60.58</PRICE> 
    <YEAR>2003</YEAR> 

  </CD> 
  <CD> 
    <TITLE>Music</TITLE> 
    <ARTIST> Madonna </ARTIST> 

   …. 
</CAGTALOG> 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 
<xsl:template match="/"> 
 <html> 
 <body> 
   <h2>My CD Collection</h2> 
   <table border="1"> 
     <tr bgcolor="#9acd32"> 
       <th>Title</th> 
       <th>Artist</th> 
     </tr> 
     <xsl:for-each select="catalog/cd"> 
     <tr> 
      <td><xsl:value-of select="catalog/cd/title"/></td> 
      <td><xsl:value-of select="catalog/cd/artist"/></td> 
     </tr> 
     </xsl:for-each> 
   </table> 
 </body> 
 </html> 
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

<html> 
 <body> 
   <h2> 

      My CD Collection 
   </h2> 
   <table border="1"> 
     <tr bgcolor="#9acd32"> 

       <th>Title</th> 
       <th>Artist</th> 
     </tr> 

     <tr> 
      <td>Four Women (4CDs) 
      </td> 
      <td>Nina Simone</td> 

     </tr> 
     <tr> 
      <td>Music</td> 
      <td>Madonna</td> 

     </tr> 
   </table> 
 </body> 

 </html> XML XSLT HTML 

transformació 
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Contingut 
•  Antecedents i evolució  
•  HTML 

– CSS 
•  XML 

– DTD 
– SCHEMA 
– XSL 
– Espais de noms 

•  XHTML 

XML Namespaces 
•  Situació: 

– Es volen fusionar dades de dos XMLs que 
tenen elements amb semàntica diferent però 
mateix nom 

<?xml version="1.0" ?>  
… 
<Addr>  
 <Street>Gran</Street> 
 <Number>65</Number> 
 <City>Argentona</City>  
 <Zip>08310</Zip>  
</Addr>  
… 

<?xml version="1.0" ?>  
… 
<Server>  
 <Name>General</Name> 
 <Addr>192.168.12.1</Addr> 
</Server>  
… 
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XML Namespaces 
•  Solució dolenta: 

– Canviar el nom d’un dels documents 
• Fins i tot pot no ser possible fer-ho! 

<?xml version="1.0" ?>  
… 
<Addr>  
 <Street>Gran</Street> 
 <Number>65</Number> 
 <City>Argentona</City>  
 <Zip>08310</Zip>  
</Addr>  
… 
<Server>  
 <Name>General</Name> 
 <AddrServ>192.168.12.1</AddrServ> 
</Server>  

XML Namespaces 
•  Solució bona: 

– Declarar espais de noms 
•  Cada element pertany a un espai (definit per un sol fitxer de 

restriccions) 
•  Aquell element és validat segons les restriccions del fitxer 

que el defineix 
<h:html xmlns:xdc="http://www.xml.com/books" 
         xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"> 
 <h:head><h:title>Book Review</h:title></h:head> 
 <h:body> 
    <xdc:bookreview> 
    <xdc:title>XML: A Primer</xdc:title> 
      <h:table> 
      <h:tr align="center"> 
          <h:td>Author</h:td><h:td>Price</h:td> 
          <h:td>Pages</h:td><h:td>Date</h:td></h:tr> 
      <h:tr align="left"> 
          <h:td><xdc:author>Simon St. Laurent</xdc:author></h:td> 
          <h:td><xdc:price>31.98</xdc:price></h:td> 
          <h:td><xdc:pages>352</xdc:pages></h:td> 
          <h:td><xdc:date>1998/01</xdc:date></h:td> 
      </h:tr> 
      </h:table> 
    </xdc:bookreview> 
 </h:body> 
 </h:html> 
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Contingut 
•  Antecedents i evolució  
•  HTML 

– CSS 
•  XML 

– DTD 
– SCHEMA 
– XSL 
– Espais de noms 

•  XHTML 

XHTML 
•  Formulació de HTML 4.01 en XML 

– Introducció de restriccions basades en DTD o 
XSD 



43 

XHTML 

•  Alguns exemples: 

– Acceptat a HTML i XHTML:                       
   <p>Paràgraf 1</p><p>Paràgraf 2</p> 
   <b><i>Negreta i Itàlica</i></b> 
   <font color=“#ffff66”>  

– Acceptat en HTML però no a XHTML:     
   <p>Paràgraf 1<p>Paràgraf 2</p> 
   <b><i>Negreta i Itàlica</b></i> 
   <font color=#ffff66> 

Diagrama relació de llenguatges 

SGML 

XML 

XHTML 

HTML 

CSS 

XSL / XSLT 

M
et

al
le

ng
ua

tg
es

 

Llenguatges de representació 

D
ef

in
ei

xe
n 

D
on

en
 

fo
rm

at
 

Dóna format i transforma 

Llenguatges de format i 
transformació 



9/5/09 

1 

T4  
Accés a les aplicacions i  
continguts de la xarxa 

Xarxes de Computadors i Aplicacions 

PAU ARTIGAS, DAVID CARRERA i JORDI TORRES 
Departament d’Arquitectura de Computadors 

UPC, setembre  - 2009 

Accés a les aplicacions i continguts de la Xarxa 

1.  Visió general 
2.  Sockets en TCP 
3.  Sockets en UDP 
4.  Consideracions sobre sockets 
5.  Les crides de sockets 

–  Realització d'un client TCP 
–  Realització d'un servidor TCP 
–  Realització d'una comunicació UDP 

6.  Invocació Remota 

Annex: Sockets en Java 

Computer Networking: A Top  
Down Approach Featuring  
the Internet,  
2nd edition.  
Jim Kurose, Keith Ross 
Addison-Wesley, July 2002.  
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1. Visió general 
• El nivell de transport (TCP o UDP) 

permet al nivell aplicació establir canals 
de comunicació entre dos hosts: 
sockets 

• Aquests canals permeten fer lectures i 
escriptures 

•  Les dades que s'escriuen en un socket 
són rebudes a l'altra banda del canal de 
comunicació 

1. Visió general 

   procés 

     TCP  
     UDP 

socket 

   procés 

      TCP 
      UDP 

socket Internet 
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1. Visió general 
• Cada procés que es vol comunicar crea 

el seu socket 
• Cal diferenciar dos tipus de 

comunicacions: 
– Orientades a la connexió (TCP) 
– No orientades a la connexió (UDP) 

•  Les dos funcionen amb sockets, però el 
procediment de comunicació és diferent 

• Els sockets es creen dinàmicament 

1. Visió general 
• Comunicacions orientades a la connexió 

(TCP): 
– Fiabilitat en la recepció de missatges 
– Es tallen els missatges en paquets 
– Manté l’ordre dels paquests 
– Utilitza un checksums per detectar errors 
– Hi ha una negocicació d'establiment de 

connexió inicial (handshake) 
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1. Visió general 
• Comunicacions no orientades a la 

connexió (UDP): 
– No es fragmenten els missatges 
– Cap sincronització (ni control d’ordre) 
– En cas d’error, el missatge és retransmès 

des del nivell aplicació 
– Cap confirmació 
– No hi ha una negocicació d'establiment de 

connexió inicial (handshake) 

2. Sockets en TCP 
•  La interfície de sockets orientada a la 

connexió distingeix entre el rol de client i 
el de servidor 

• Cada socket va associat a un 
identificador únic dins del host, 
anomenat port 

• El port és l'entitat des d'on i cap a on 
s'estableix la connexió 
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2. Sockets en TCP 
• El procés que té el rol de servidor, crea 

un socket associat a un port per on 
espera rebre peticions dels clients 

• El procés que té el rol de client, coneix el 
número de port al que es vol connectar, 
a més de l'adreça IP de la màquina 
servidora (una adreça única a Internet) 

2. Sockets en TCP 

   procés 

     TCP  

socket 

   procés 

      TCP 

socket Internet 

Servidor Client 

Adreça IP 
coneguda 

Port 
conegut 
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2. Sockets en TCP 
• El port que utilitza el client per a 

connectar-se al servidor s'assigna 
dinàmicament quan es crea el socket 

• Durant el procés d'establiment de 
connexió, el port i l'adreça IP del client 
són enviats al servidor per a que aquest 
li pugui enviar les respostes 

2. Sockets en TCP 

   procés 

     TCP  

socket 

   procés 

      TCP 

socket Internet 

Servidor Client 

Adreça IP 
coneguda 

Port 
conegut 

Adreça IP 
enviada al 
servidor 

Port enviat 
al servidor 
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2. Sockets en TCP 
•  Les dades que s'envien pel socket TCP 

es fragmenten en segments 
•  La comunicació es fa en forma 

d'stream: 
– Flux de dades (d'entrada o sortida a un 

procés) 
– Es reben en el socket destinació d'una 

comunicació en el mateix ordre en què han 
estat escrits en el socket origen 

2. Sockets en TCP 

socket() 

bind() 

listen() 

accept() 

read() 

write() 

SERVIDOR 

socket() 

connect() 

write() 

read() 

CLIENT 
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2. Sockets en TCP 
• Passos per a crear un servidor: 

– Crear el socket 
– Vincular el socket a un port (conegut) 
– Preparar el socket per a rebre connexions 
– Acceptar una petició de connexió 
– Comunicar-se (*) 
– Tancar el socket 

2. Sockets en TCP 
• Passos per a crear un client: 

– Crear el socket 
– Sol·licitar la connexió al sevidor 

•  Indicant l'adreça IP del servidor i el port al que 
es vol establir la connexió 

– Comunicar-se (*) 
– Tancar el socket 
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3. Sockets en UDP 
• No existeix el concepte de connexió 

entre els dos equips 
• Cada paquet que s'envia (datagrama) és 

idependent dels anteriors i no es 
fragmenta 

• No hi ha garanties sobre la recepció ni 
sobre l'ordre de recepció 

• Els errors (de recepció o d'ordre) els ha 
de detectar i solventar l'aplicació 

3. Sockets en UDP 

socket() 

bind() 

sendto() 

recvfrom() 

HOST 2 

socket() 

bind() 

recvfrom() 

sendto() 

HOST 1 
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3. Sockets en UDP 
• Passos per a realitzar una comunicació: 

– Crear el socket 
– Vincular el socket a un port 
– Comunicar-se (*) 

•  Indicant l'adreça IP i el port de destí de la 
comunicació 

– Tancar el socket 

4. Consideracions sobre sockets 
• Els sockets no estan vinculats a TCP o 

UDP 
• Són mecanismes de comunicació 

genèrics que s'adapten al nivell 4 de la 
torre OSI 
– Locals a la màquina (UNIX) 
– Entre hosts (Internet) 
– ... 

• Usats per internament en els 
sistemes operatius (pipes) 

application 
transport 
network 

link 
physical 



9/5/09 

11 

4. Consideracions sobre sockets 
• Poden ser: 

– Actius: quan inicien la comunicació 
– Passius: quan esperen la inicialització d'una 

comunicació 
• Són locals al procés que els crea, però el 

port al que estan vinculats és únic a la 
màquina 

• Des del punt de vista de les operacions 
d'E/S del sistema, són un file descriptor 

4. Consideracions sobre sockets 
•  Les dades es poden ordenar en memòria 

en ordres diferents: 
– Big endian / Little endian 

•  Les dades també s'han d'ordenar en la 
xarxa 

• Cal que l'ordre en què es posen a la 
xarxa i en memòria siguin consistents 
– htons, ntohs, htonl i ntohl 
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5. Les crides de sockets 
1.  Realització d'un client TCP 
2.  Realització d'un servidor TCP 
3.  Realització d'una comunicació UDP 

5.1. Realització d’un client TCP 
1. Creació d'un socket 
2.  Adreces 
3.  Petició de connexió 
4.  Exemple de codi client 
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5.1.1 Creació d'un socket 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/socket.h> 
int s = socket(int domini, 
               int tipus, 
               int protocol); 

• La crida retorna un descriptor de fitxer que 
identifica el socket creat 

• Domini: (família de protocol) depèn de l'entorn 
on es trobi treballant  l'aplicació. Aquest 
paràmetre descriu la naturalesa o tipus de xarxa 
sobre la qual es treballa.  

– AF_UNIX o PF_UNIX             Protocols interns d’UNIX 
– AF_INET o PF_INET              Protocols  DARPA d'Internet 
– AF_NS o PF_NS                   Protocols Xerox NS 

5.1.1 Creació d'un socket 
• Tipus:  indica el tipus de socket que volem crear: 

– SOCK_STREAM (Stream socket): Aquests sockets són 
orientats a la connexió, és a dir, proporcionen un flux de 
dades bidireccional i fiable (sense pèrdues i sense 
duplicació d’informació). Les dades es reben amb el mateix 
ordre amb què van ser enviades.  

– SOCK_DGRAM (Datagram socket): Aquests sockets són no 
orientats a la connexió, és a dir, els missatges es 
fragmenten en datagrames de mida fixa, i normalment 
petita. Els datagrames no tenen perquè ser rebuts en el 
mateix ordre en què es van enviar. El flux de datagrames no 
és fiable (poden produir-se pèrdues i duplicacions de 
datagrames) i és bidireccional. 

• Protocol: Se sol posar un 0 deixant al sistema la 
feina de triar el protocol més adient  amb el tipus 
i el domini del socket indicats. 
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5.1.2 Adreces 
•  Una adreça és una estructura de dades que s’ha 

d’omplir manualment abans d’assignar-la al socket. El 
format d’una adreça varia considerablement depenent 
del domini al qual pertany: 

–  AF_INET 
struct sockaddr_in {

short  sin_family;    /* AF_INET */

u_short  sin_port;      /* port */

struct in_addr   sin_addr;/* @IP */

char sin_zero[8];   /* es posa a 0*/

};

–  AF_UNIX 
struct sockaddr_un {

short sun_family;           /* AF_UNIX */

char sun_path[108];         /* pathname */

};

5.1.3 Petició de connexió 
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int connect (int s,
             struct sockaddr *addr,
             int addr_len );

• s: descriptor del socket al qual s’ha d’assignar 
l’adreça *addr 

•  *addr: adreça del servidor amb qui es vol 
connectar 

• addr_len: longitud de *addr 
•  resultat: si tot ha anat bé retorna 0. Altrament, 

retorna -1 i errno codifica l'error. 
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Conversió d’adreces 
• Si ens hi fixem bé, el sistema no espera 

l’adreça IP en format decimal sinó que 
espera un u_int. Es pot utilitzar la crida a 
inet_addr(). Per exemple: 

adreca.sin_addr.s_addr = inet_addr("147.83.43.10");

•  També ex is te ix la cr ida inversa 
(inet_ntoa()), que a partir d’una adreça 
del tipus u_int la converteix a cadena 
decimal 

5.1.4 Exemple de codi client 
#include <stdio.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <netinet/in.h> 
#define SIZE 1024 
char buf[SIZE]; 
#define TIME_PORT 13 

int main(argc, argv) 
 int argc; 
 char *argv[]; 
{ 
 int sockfd; 
 int nread; 
 struct sockaddr_in serv_addr; 

if (argc != 2) { 
 fprintf(stderr, "%s IPaddr\n", argv[0]); 
 exit(1); 
 } 
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5.1.4 Exemple de codi client 
if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0))<0) { 
        perror(NULL); 
        exit(2); 
 } 

serv_addr.sin_family = AF_INET; 
 serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]); 
 serv_addr.sin_port = htons(TIME_PORT); 
 if (connect(sockfd,  
      (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) { 

  perror(NULL);  
  exit(3); 
 } 
 nread = read(sockfd, buf,  SIZE); 
 printf(“%s\n”, buf); 
 close(sockfd); 
} 

5.2. Realització d’un servidor TCP 
1. Ressolució de noms 
2. Vinculació a un port 
3. Mode escolta 
4. Acceptar connexions 
5. Exemple de codi servidor 
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5.2.1 Ressolució de noms 
•  gethostbyname() retorna certa informació, 

entre la qual en destaca l’adreça, a partir del 
nom de la màquina,  

char *host = “www.ac.upc.es”; 

struct hostent *hp; 

hp = gethostbyname(host); 

•  Aquesta crida retorna una estructura del tipus 
struct hostent, definida a <netdb.h>: 

struct hostent 

{ 

  char *h_name;                 /* Official name of host.  */ 

  char **h_aliases;             /* Alias list.  */ 

  int h_addrtype;               /* Host address type.  */ 

  int h_length;                 /* Length of address.  */ 

  char **h_addr_list;           /* List of addresses */ 

  #define h_addr  h_addr_list[0]  /* Address */ 

}; 

5.2.1 Ressolució de noms 

•  Ús de gethostbyname()  

 struct hostent* host; 
 host = gethostbyname ("www.ac.upc.edu"); 
 if (host) 
   serv_addr.sin_family = AF_INET; 
   memcpy(&serv_addr.sin_addr.s_addr, host->h_addr, host->h_length); 
   serv_addr.sin_port = htons(80); 
 } 
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5.2.1 Ressolució de noms 
• Quan no coneixem el nom de la màquina 

on estem executant: gethostname() 
retorna el nom oficial de la màquina 
sobre la qual s’està executant 

#include <unistd.h>

int err= gethostname(char *nom_host, size_t nom_hostlon);

•  *nom_host: nom oficial de la màquina on s’ha 
executat la crida 

• nom_hostlon: longitut de *nom_host 

5.2.2 Vinculació a un port 
 int err = bind(int s, struct sockaddr *adr, int adrlon); 

• s:  descriptor del socket al qual assignem 
l’adreça 

• adr: adreça assignada, d’acord amb el domini 
indicat a la crida socket(), però fent una 
conversió de tipus a struct sockaddr. Per 
exemple, declarat al domini d’AF_INET la 
variable struct sockaddr_in adrec tenim: 

  err = bind( s, (struct sockaddr *) &adrec, sizeof(adrec) ) 

• adrlon: longitud de l'adreça *adr 
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5.2.3 Mode escolta 

int error = listen (int s, int maxcua); 

• s: descriptor del socket que rep les peticions de 
connexió  

• maxcua: nombre màxim permès de peticions de 
connexió que esperen ser ateses. No pot 
superar el valor indicat per la constant  
SOMAXCONN, que es troba a <sys/socket.h> 

5.2.4 Acceptar connexions 
int snou = accept (int s, struct sockaddr *client_adr, 

int *client_adrlon); 

• s: descriptor del socket que rep les peticions de 
connexió   

•  *client_adr: adreça del client amb qui s'ha 
establert la connexió (l’omple el sistema) 

•  *client_adrlon: longitud de *client_adr. És un 
paràmetre d’e/s: abans de la crida s’ha 
d’inicialitzar amb l’espai que ocupa una 
e s t r u c t u r a d e l t i p u s d e * c l i e n t _ a d r . 
(sizeof(*client_adr) ). Quan torna de la crida 
conté la grandària real de *client_adr 

• snou: retorna el descriptor del nou socket 
creat per a aquesta connexió acceptada. Té 
les mateixes característiques que el socket s. 
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5.2.4 Acceptar connexions 
• Comentaris 

•  Si no ens interessés obtenir l’adreça del client, al camp 
client_adr posaríem un NULL.  

•  Si no hi ha cap petició de connexió pendent i el socket no té 
activat el mode O_NDELAY (no bloquejant), la crida accept() es 
bloqueja fins que arribi alguna petició de connexió. Si té activat el 
mode O_NDELAY, llavors la crida accept() acaba immediatament 
i retorna un error. 

•  El procés servidor té un socket per on pot anar rebent les 
peticions de connexió de tots els clients i un socket més per cada 
connexió que ha anat acceptant. És mitjançant cada un 
d'aquests nous sockets per on es fan les transferències entre el 
servidor i els clients. El socket inicial s, creat amb la crida 
socket(), només s’usa  per gestionar la cua de peticions de 
connexió al servidor. 

5.2.5 Exemple de codi servidor 
#include <stdio.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <netinet/in.h> 

int main(argc,argv) 
   int argc;  

   char *argv[]; 

{ 

 int sockfd, client_sockfd; 

 int nread, len; 

 struct sockaddr_in serv_addr, 

 client_addr; 

 time_t t; 

 if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) { 

 perror(NULL); 

 exit(2); 

 } 
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5.2.5 Exemple de codi servidor 
 serv_addr.sin_family = AF_INET; 

 serv_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; 
 serv_addr.sin_port = htons(TIME_PORT); 

 if (bind(sockfd,  
         (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr))<0) 
  { 

    perror(NULL); 
    exit(2); 
  } 

         listen(sockfd, 5); 
 for (;;) { 
  len = sizeof(struct sockaddr_in); 
    client_sockfd = accept(sockfd,  
                  (struct sockaddr *)&client_addr, &len); 
    time(&t); 
    sprintf(buf, “%s”, asctime(localtime(t))); 
    len = strlen(buf) + 1; 
    write(client_sockfd, buf, len); 

    close(client_sockfd); 
 } 
} 

5.3. Realització d’una comunicació 
UDP 

1. Crides equivalents a les de TCP 
2. Crides addicionals a les de TCP 
3. Exemple d'una comunicació UDP 
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5.3.1 Crides equivalents a les de TCP 

•  socket 
int s = socket(int domini,

                 int tipus,
                  int protocol);

– Camp tipus: SOCK_DGRAM 

•  bind 
int err = bind(int s, 

             struct sockaddr  *adr,
                      int adrlon);

5.3.2 Crides addicionals a les de TCP 
#include <sys/types.h> 

#include <sys/socket.h> 

int res = sendto  (int s, char *buffer, int 
num_bytes, int flags,struct sockaddr *adr_desti, 
int adr_destilon); 

int res = recvfrom(int s, char *buffer, int 
num_bytes, int flags,struct sockaddr 
*adr_origen, int *adr_origenlon); 
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5.3.2 Crides addicionals a les de TCP 

• s: descriptor on s’escriu i d’on es llegeix 
•  *buffer: buffer d'on es poden escriure/llegir les 

dades 
• num_bytes:  núm. de bytes que s'han d'escriure/

llegir al/del *buffer 
•  flags: pot valer 0 o bé una combinació de 

diversos valors 
•  *adr_desti: adreça on s'han d'enviar les dades 
• adr_destilon:  longitud de *adr_desti 

5.3.2 Crides addicionals a les de TCP 
•  *adr_origen: retorna l’adreça de qui va enviar les 

dades 
•  *adr_origenlon: retorna la longitud de 

*adr_origen. És un paràmetre d’entrada/ sortida: 
abans de la crida s’ha d’inicialitzar amb l’espai 
que ocupa una estructura del tipus de 
*adr_origen (*adr_origenlon = 
sizeof(*adr_origen)). Quan torna de la crida 
conté la grandària real de *adr_origen  

•  res: si tot ha anat bé retorna la longitud de les 
dades que han  estat escrites/ llegides. recvfrom 
retorna la longitud del datagrama rebut. Si la 
transmissió ha anat malament, retorna  -1 i errno 
codifica l'error  
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5.3.3 Exemple d'una comunicació UDP 
#include <stdio.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <netinet/in.h> 
#include <fcntl.h> 

#define SIZE 1400 
char buf[SIZE]; 

#define TIME_PORT 13 

int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
 int sockfd; 
 int nread; 
 struct sockaddr_in serv_addr, 
 client_addr; 

 int len; 

5.3.3 Exemple d'una comunicació UDP 
if (argc != 2) {  
fprintf(stderr, “error: %s \n”, argv[0]); exit(1); 

 } 

 if ((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0))  < 0) { 
 perror(NULL); exit(2); 
 } 
 client_addr.sin_family = AF_INET; 
 client_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); 
 client_addr.sin_port = htons(0); 

 serv_addr.sin_family = AF_INET; 
 serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]); 
 serv_addr.sin_port =  htons(TIME_PORT); 
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5.3.3 Exemple d'una comunicació UDP 
if (bind(sockfd, (struct sockaddr *)&client_addr,  
         sizeof(client_addr)) < 0) { 
 perror(NULL); 
 close(sockfd); 
 exit(3); 
 } 
len = sizeof(serv_addr); 
 sendto(sockfd, buf, 1, 0, (struct sockaddr *)&serv_addr, len); 

nread = recvfrom(sockfd, buf, SIZE, 0, (struct sockaddr *)&client_addr, 
&len); 

 write(1, buf, nread); 

 close(sockfd); 
 exit(0); 

}

6. Invocació remota 
• Volem executar un mètode en un equip 

remot: 

> 
quina hora és? 



9/5/09 

26 

6. Invocació remota 
• Necessitem: 

– Un programa que s'executi a la màquina 
client i que faci la petició 

– Un programa que s'executi en la màquina 
servidora i que atengui la petició 

> 

quina hora és? 
client servid

or 

6. Invocació remota 
• Volem: 

– Poder executar aquesta invocació  
• sense saber quina màquina ho proporciona 

(només sabent el nom del mètode a executar) 
• sense tenir en compte la xarxa que uneix les 

màquines 

> 

quina hora és? 
client servidor 
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6. Invocació remota 
• Requisit: 

– Tenir una interfície del mètode a invocar 
– Tenir un codi que localitzi la màquina 

servidora i en gestioni l'accés per xarxa de 
manera transparent 

> 

quina hora és? 

client servidor 

interfície 
comuna 

stub skeleton 

6. Invocació remota 
• Stub: 

– Rep una crida local 
– Empaqueta els paràmetres  
– Els envia al destí 
– Espera els resultats 

> 

quina hora és? 

client servidor 

interfície 
comuna 

stub skeleton 
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6. Invocació remota 
• Skeleton: 

– Rep els paràmetres remots 
– Desempaqueta els paràmetres  
– Fa una crida local 
– Retorna resultats 

> 

quina hora és? 

client servidor 

interfície 
comuna 

stub skeleton 

6. Invocació remota 
• Marshalling: 

– Procés d'empaquetar els paràmetres d'una 
crida per a poder-los enviar per la xarxa 

> 

quina hora és? 

client servidor 

interfície 
comuna 

stub skeleton 

marshalling 
dels 
paràmetres 

unmarshalling 
dels 
paràmetres 
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6. Invocació remota 
•  Localització: 

– Com trobar un mètode que es vol invocar? 
•  Registre públic 

> 

quina hora és? 

client servidor 

interfície 
comuna 

stub skeleton 

marshalling 
dels 
paràmetres 

unmarshalling 
dels 
paràmetres 

registre 

6. Invocació remota 
• Plataformes de computació distribuida: 

– Sun RPC (+XDR) 
– RMI 
– SOAP (i XML-RPC) 
– CORBA 
– DCOM 
– J2EE 
– .NET 
– Web Services 
– ... 
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ANNEX: SOCKETS A JAVA 

•  A Java també tenim la possibilitat de comunicar 
màquines diferents mitjançant sockets a l'estil 
UNIX. 

•  Aquesta comunicació l’aconsegueix a partir 
d'una funcionalitat encapsulada en bàsicament 4 
classes:  
– Socket,  
– ServerSocket,  
– DatagramSocket  
– SocketImpl. 

Les classes 
•  Socket : 

 Objecte bàsic en una comunicació Internet. Serveix per establir 
comunicacions fiables orientades a la connexió (protocol TCP) entre 
programes executant-se en nodes a la xarxa Internet. 

•  ServerSocket: 
 Classe encarregada de fer el bind, listen i accept pel servidor. El 

bind s'estableix en el moment de creació de la classe, passant-li el 
número de port sobre l'adreça de la màquina en què es troba. Al 
constructor també se li pot passar la longitud màxima de la cua 
d'espera de connexions per fer accept (paràmetre del listen en els 
sockets d'UNIX). En fer un accept retorna una instància de la classe 
Socket per on es durà a terme la comunicació amb el client. 
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Les classes 
•  DatagramSocket: 

 Classe encarregada de realitzar comunicacions no fiables, no 
orientades a la connexió (protocol UDP). La unitat d'enviament és 
un paquet, s imbol i tzat en una instància de l 'objecte 
DatagramPacket. 

•  SocketImpl: 
 Classe abstracta per poder definir qualsevol tipus de comunicació. 

És a dir, podem crear una subclasse de SocketImpl, redefinint els 
seus serveis per tenir un control de la comunicació; per exemple, si 
volguéssim implementar un firewall, hauríem de redefinir el mètode 
accept() afegint els controls de seguretat necessaris. 

 Les dues primeres classes "implementen" la classe SocketImpl. 

Les funcionalitats 
•  Sockets 

–  constructors: 
•  public Socket(InetAddress  address, int  port); 
•  public Socket(InetAddress  address, int  port, boolean  stream); 
•  public Socket(String  host, int  port); 
•  public Socket(String  host, int  port, boolean stream); 

•  Cada un dels constructors anteriors crea un socket a l'adreça i port donats.  
•  Els paràmetres són els següents: 
  - address: Adreça Inet de la màquina. 
  - port: Port de la màquina al qual s'associarà el servei. 
  - host: El nom del host. 
  - stream: Si val cert crea un socket de tipus STREAM, si no, de 

tipus   DATAGRAM. 
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Les funcionalitats 
•  Sockets 

–  serveis: 
•  public void close();    Tanca el socket. 
•  public InetAddress getInetAddress(); Torna l’adreça Inet a la que 

està connectat el socket. 
•  public InputStream getInputStream(); Torna el "canal" de lectura 

del socket. 
•  public int getLocalPort(); Torna el número de port local de la 

màquina sobre el qual s'ha fet el bind. 
•  public OutputStream getOutputStream(); Torna el "canal" 

d'escriptura del socket. 
•  public int getPort(); Torna el número de port al qual s'ha connectat 

el socket. 

Les funcionalitats 

•  ServerSocket 
– constructors: 

•  public ServerSocket(int  port); 
•  public ServerSocket(int  port, int  count); 

•  Defineixen un socket de servidor amb: 
  - port: Número de port a associar el servei. Si val 0, el tria sol. 
  - count: Llargada màxima de la cua d'espera d'accept.  En 

el primer   constructor és 50. 
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Les funcionalitats 

•  ServerSocket 
–  serveis: 

•  public Socket accept(); 
 Es bloqueja fins que arriba una nova connexió. Retorna un nou 

     Socket per on es durà a terme la comunicació. Si 
arriba una connexió nova que s'ha d'encuar a la cua d'accept i 
aquesta està plena, serà refusada. 

•  public void close(); Tanca el socket. 
•  public InetAddress getInetAddress(); Torna l'adreça Inet a la qual 

està connectat el socket. 
•  public int getLocalPort(); Torna el número de port local de la 

màquina sobre el qual s'ha fet el bind. 

Les funcionalitats 

•  DatagramSocket 
– constructors: 

•  public DatagramSocket(); 
•  public DatagramSocket(int  port); 

•  Creen un socket de tipus DATAGRAM, sobre la màquina 
local. 

•  Port indica el port sobre el qual es pot fer el bind. En el 
primer cas en tria un de lliure. 
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Les funcionalitats 
•  DatagramSocket 

–  serveis: 
•  public void close(); Tanca el socket. 
•  protected void finalize(); Allibera els recursos utilitzats pel socket 

una vegada no hagi ningú  que l'utilitzi. 
•  public int getLocalPort(); Torna el número de port local de la 

màquina sobre el qual s'ha fet el bind. 
•  public void receive(DatagramPacket  p); Llegeix un paquet del 

socket. El paquet conté, a més de les dades i la mida, l'adreça IP i 
el port de la màquina del qual l'ha enviat. És una crida bloquejant. 

•  public void send(DatagramPacket  p); Envia un paquet pel socket. 
El paquet ha de contenir l'adreça IP i el port de la màquina destí, 
així com les dades i la mida d'aquestes. 

Les funcionalitats 

•  SocketImpl 
– constructor: 

•  public SocketImpl();   

– camps: 
•  protected InetAddress address; 
•  protected FileDescriptor fd; 
•  protected int localport; 
•  protected int port; 
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Les funcionalitats 

•  SocketImpl 
– serveis: (Els serveis abstract són els que s'han de redefinir) 

•  protected abstract void accept(SocketImpl  s); 
•  protected abstract int available(); 
•  protected abstract void bind(InetAddress  host, int  port); 
•  protected abstract void close(); 
•  protected abstract void connect(InetAddress  address, int  

port); 
•  protected abstract void connect(String  host, int  port); 

Les funcionalitats 

•  SocketImpl 
–  serveis: (continuació) 

•  protected abstract void create(boolean  stream); 
•  protected FileDescriptor getFileDescriptor(); 
•  protected InetAddress getInetAddress(); 
•  protected abstract InputStream getInputStream(); 
•  protected int getLocalPort(); 
•  protected abstract OutputStream getOutputStream(); 
•  protected int getPort(); 
•  protected abstract void listen(int  count); 
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Exemple 

•  L’exemple següent mostra la realització d'un servidor i 
d'un client de telnet en mode orientat a la connexió. 

•  Cada vegada que el servidor rep una connexió, engega 
un thread que s'encarrega de servir la petició pel socket 
que torna l'accept.  

TelnetServer.java 
import java.net.ServerSocket; 
import java.net.Socket; 
import java.io.IOException; 

public class TelnetServer extends Thread { 
 protected ServerSocket server_listening_socket; 

 public static void fail(Exception exception, String msg) { 
  System.err.println(msg + "." + exception); 
  System.exit(1); 
 } 

 public TelnetServer() { 
  try { 
   server_listening_socket = new ServerSocket(23, 5); 
  } catch (IOException ioexception) 
   fail(ioexception, "No puc iniciar el servidor de telnet"); 
  System.out.println("Servidor de telnet iniciat"); 
  this.start(); //inicia el thread per rebre peticions 
 } 
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TelnetServer.java (cont.) 
 // codi que executa el thread que realitza un bucle infinit en espera // de 

peticions de connexió 
 public void run() { 
  try { 
       while(true) { 
   Socket client_socket= server_listening_socket.accept(); 
   TelnetConnection connection =  
    new TelnetConnection (client_socket); 
        } 
  }catch (IOException e) 
   fail(e, "Error al bucle d'escoltar connexions"); 
 } 

 // Codi principal del programa servidor 
 public static void main(String[] args) { 
  new TelnetServer(); 
 } 

TelnetConnection.java

import java.net.Socket; 
import java.io.IOException; 
import java.io.DataInputStream; 
import java.io.PrintStream; 

class TelnetConnection extends Thread { 
 protected Socket telnet_client; 
 protected DataInputStream from_client; 
 protected PrintStream to_client; 

 public TelnetConnection (Socket client_socket) { 
  telnet_client = client_socket; 
  try { 
  from_client=new DataInputStream(telnet_client.getInputStream()); 
  to_client=new PrintStream(telnet_client.getOutputStream()); 
  }catch (IOException e) { 
   //en cas d'error tancar la connexió 
   try telnet_client.close();  
   catch (IOException anIOException); 
   System.err.println("Error obtenint canals del socket"+e); 
   return; 
  } 
  this.start(); // iniciar el thread 
 } 
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TelnetConnection.java (cont.) 
 public void run() { 
  String login_id; String password; int len; 
  try { 
      for(;;) { 
   to_client.println("Login: "); //demana el login 
   login_id=from_client.readLine(); 
   if(login_id==null) break; 
   to_client.println("Password: "); //demana el password 
   password=from_client.readLine(); 
   if(password==null) break; 
   //Ara s'hauria de comprovar les dades 
   //Una vegada comprovades, s'envia un missatge 
   to_client.println("Entri la comanda: "); 
   //fer el servei 
   break; 
       } 
  }catch(IOException e); 
  finally try telnet_client.close(); catch (IOException ioexception); 
 } 
} 

TelnetClient.java 
import java.net.Socket; 
import java.io.IOException; 
import java.io.DataInputStream; 
import java.io.PrintStream; 

public class TelnetClient { 

 public static void main(String [] args) { 
  Socket s=null; 

  try { 
   s= new Socket("alabi_fddi.upc.es", 23); 
   DataInputStream server_in= 
    new DataInputStream(s.getInputStream()); 
   PrintStream server_out= 
    new PrintStream(s.getOutputStream()); 

   DataInputStream input=new DataInputStream(System.in); 
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TelnetClient.java (cont.) 

   String line; 

   while(true) { 
    line=server.in.readLine(); 
    if(line==null) break; 
    System.out.println(line); 

    line=input.readLine(); 
    if(line==null) break; 
    server_out.println(line); 
   } 
  }catch (IOException e) System.out.println(e); 
  finally { 
   try if(s != null) s.close(); catch (IOException e2); 
  } 
 } 
} 


