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1 Definició del Serveis web RESTful (API) 

 
REST (Representational State Transfer) és una arquitectura de programari pensada per sistemes distribuïts 

basats en hipermèdia, com ara el web. Aquest terme va ser introduït l'any 2000 en una tesi doctoral sobre 

arquitectures de programari de xarxes.[1] Aquesta tesi va ser escrita per Roy Thomas Fielding i dirigida per 

Richard N. Taylor. Roy va ser un dels principals autors de les especificacions del protocol HTTP i explica en la 

seva tesi com es pot aprofitar aquest protocol per tal de desenvolupar aplicacions distribuïdes. Tot i que en 

un principi REST es referia tan sols a un conjunt de principis d'arquitectura de xarxa i la definició i 

adreçament dels recursos, actualment aquest concepte s'utilitza per referir-se a una interfície web que 

utilitza XML/JSON i HTTP sense cap conjunt de capçaleres com podria ser en el cas de SOAP i XML-RPC. 

Segons la tesi de Roy es poden dissenyar interfícies XML/JSON+HTTP seguint la filosofia de Remote 

Procedure Call sense utilitzar la complexitat del protocol SOAP. 

 

Un servei web REST (també anomenat REST Web API ) és un servei web implementats utilitzant HTTP i els 

principis de REST. Es tracta d'una col.lecció de recursos, amb quatre aspectes definits: 

 

1. La URI base per al servei web, com http://example.com/resources/ 

2. el tipus de mitjans d'Internet de les dades compatibles amb el servei web. Això sovint és JSON , XML 

o YAML , però pot ser qualsevol altre tipus de mitjà d'Internet vàlida. 

3. el conjunt de les operacions recolzades pel servei web utilitzant mètodes HTTP (per exemple, GET, 

PUT, POST o DELETE). 

 

Els mètodes públics  són executats pels quatre mètodes HTTP disponibles per RESTful: GET,  POST,   DELETE,  

PUT 

Els mètodes GET i POST són coneguts en els formularis (<form method="post" />) . Cadascun d'aquests 

mètodes determina l'acció que farà el REST sobre la nostra aplicació. No han d'haver més d'un GET o POST o 

DELETE o PUT, només ha d'haver un de cada mètode. Cada un té una tasca especifica: 

 GET: Per obtenir un valor. Pot ser una llista d'objectes 

http://example.com/resources/
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 POST: Per desar un nou objecte (instància de identidada) en l'aplicació 

 DELETE: Per eliminar un objecte (instància d'identitat) 

 PUT: Per actualitzar un objecte. 

2 Qui utilitza Restful 
 

Actualment la implantació de la arquitectura RESTful a Internet es molt amplia. Mostrem aquí la llista dels 

principals : Google, Flickr, Twitter, Facebook, Linkedin, yahoo, youtube... 

3 Mètodes GET implementats 
 

El paràmetres xout i ajax combinats amb qualsevol altre paràmetre, permeten accedir a els serveis 

XML/JSON de la GUIA. 

 

Ajax = bloc (normalment el mateix que pg) 

xout = 1 , retorna XML 

xout = json , retorna JSON  

(si es 1 retornarà XML, si no posem xout retornarà el HTML corresponent, que es el que utilitza l’ajax) 

 

Hi ha una descripció completa del paràmetres disponibles a el punt 4.1. 

 

Exemple : Les següents URLs retornen l’XML(es igual per JSON). 

 

Detall Agenda o equipament 

http://guia.bcn.cat/?pg=detall&id_doc=96318091405&xout=1&ajax=detall 

Inclou relacionats i vistos per altres usuaris. 

 

Agenda recomanada com a la GUIABCN (paginació de 5 resultats segons <from>) 

http://guia.bcn.cat/?pg=hrecom&from=0&xout=1&ajax=hrecom 

Aquest xml afegeix el jscript de gmaps (no seria necessari) 

 

Agenda recomanada com a HOMEBCN (una pagina amb nombre de resultats a <rows>) 

http://guia.bcn.cat/?pg=homebcn&rows=5&xout=1&ajax=homebcn 

 

Mes vistos i mes valorats (5 resultats) 

http://guia.bcn.cat/?pg=mviewed&xout=1&ajax=mviewed 

 

Mes valorats (5 resultats) 

http://guia.bcn.cat/?pg=mvoted&xout=1&ajax=mvoted 

 

Cerca (Veure paràmetres disponibles a 4.1) 

http://guia.bcn.cat/?pg=detall&id_doc=96318091405&xout=1&ajax=detall
http://guia.bcn.cat/?pg=hrecom&from=0&xout=1&ajax=hrecom
http://guia.bcn.cat/?pg=homebcn&rows=5&xout=1&ajax=homebcn
http://guia.bcn.cat/?pg=mviewed&xout=1&ajax=mviewed
http://guia.bcn.cat/?pg=mvoted&xout=1&ajax=mvoted
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http://guia.bcn.cat/?pg=search&q=&xout=1&ajax=search 

Aquest xml afegeix el jscript de gmaps (no seria necessari) 

 

Agrecom : Agenda recomanada per Webdesti (Webtarget) 

http://guia.bcn.cat/?pg=agrecom&wtarget=home-bcn&q=&xout=1&ajax=agrecom 

 

Permet els següents paràmetres igual que el pg=search 

Rows,nr,ctg,districtstr,id_tema,from,wtarget,c 

4 Estructura URLs 
 

Hi ha dos tipus d’URLs  : 

 

 URL per paràmetres estàndard  : ?param1=valor&param2=valor 

 URLs SEO : Es corresponent amb un conjunt de URLs per paràmetres amb format SEO. No disponible 

per serveis XML/JSON. 

 

Els serveis XML/JSON s’obtenen combinant els paràmetres xout i ajax, amb qualsevol altre paràmetre. Veure 

estructura de paràmetres. 

Existeix la possibilitat d’utilitzar caràcters “LIKE”: 

?  = accepta qualsevol caràcter. Ex : 001200?012150000 Acceptaria qualsevol caràcter en la posició 

* =  Accepta un conjunt de caràcters. Ex : 001200?012150000* Acceptaria qualsevol  acabament.   

http://guia.bcn.cat/?pg=search&q=&xout=1&ajax=search
http://guia.bcn.cat/?pg=agrecom&wtarget=home-bcn&q=&xout=1&ajax=agrecom
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4.1 Mètodes GET per paràmetres 
Aquestes tenen el format http://guia.bcn.cat/?param1=valor&param2=valor.... 

Per consultar exemples de paràmetres fer servir http://guia.bcn.cat amb un firefox o Chrome(IE no actualitza les URLs 

amb AJAX) 

Paràmetre Descripció Valors possibles 

pg Bloc php a executar home,search,detall,homebcn,mviewed,h
recom 

nr numero de resultats de la cerca per pg=search 1-100 

q Paraules a cercar per pg=search texte o buit per retorna tot 

sort Cerca ordenada per popularitat o alfabeticament per pg=search popularity,asc | namesort,asc 

code0 Cerca per Classificació primer nivel arbres agenda o equipaments per pg=search 0040001030 | …. 

districtstr Cerca per Districte per per pg=search Ciutat Vella,…. 

from Posició inicial a retorna de Cerca (no es la Pagina), veure nr , per pg=search 1..50000 

code1 Cerca per Classificació segon nivel arbres agenda o equipaments per pg=search 40002003001 | …. 

d Cerca actes de la agenda per avui, dema, cap de setmana, caps.. per pg=search Veure 
filtre Web guia  

avui,dema, …. 

p Cerca actes de la agenda per preu per pg=search. Veure filtre Web guia  de1a30, de30a60… 

ticket Cerca actes de la agenda per tipus de tiquet per pg=search. Veure filtre Web guia  00060003, 00060002…. 

type Cerca per tipus Agenda  AG o equipament EQ per pg=search AG | EQ 

id_doc Entity_id per pg=detall   

code2 Cerca per Classificació tercer nivel arbres agenda o equipaments per pg=search   

code3 Cerca per Classificació quart nivel arbres agenda o equipaments per pg=search   

idma Idioma de visualització ca | es | en 

lk  Votació m'agrada per a una agena amb pg=detall  y 

code4 Cerca per Classificació cinque nivel arbres agenda o equipaments per pg=search   

code_info  Informació adicional.  002200400 Menjador 

code_tit  Titularitat privada/public  0010201001 public 

code5 Cerca per Classificació sisè nivel arbres agenda o equipaments per pg=search   

c Codi de tematica for a del arbre de internet. Inclou tots els altres arbres. Separats per 
comes es fa un OR I si es separa per ;  es fa un AND 

0012003011001063 

Cf Filtres per codi tematic internet separats per comes. Serveix per ajuntar codis. 0040002023013,0040001019,004000100
8 

barristr Cerca per Barri per pg=search Sagrada Familia….. 

t Cerca per paraula amb pg=search, 1=Totes les paraules, 2 Qualsevol paraula, 3 Frase 
exacte 

1 | 2 | 3 

ad  Cerca per carrer amb pg=search Nom del carrer 

ini Cerca per  numero inici del carrer amb pg=search, ad=carrer Integer 

fi Cerca per  numero fi del carrer amb pg=search, ad=carrer Integer 

dt Cerca per interval data amb pg=search, es pot posa una data o dues diferents YYYY-MM-DD,YYYY-MM-DD 

xout Retorna la petició GET en format XML/JSON 1 

canal Segmentació de les dades per una web. Ex: escoles, ccivics. No es el canal de la API de 
Noticies. 

Escoles, ccivics 

ajax Retorna només la sortida del bloc executat, eliminant el header, footer, etc… de tota la 
página 

Nom del bloc o 1 per pq=home 

http://guia.bcn.cat/?param1=valor&param2=valor
http://guia.bcn.cat/
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tr Llistat de tree_ids per a visualitzar filtres separats per comes.  Per pg=search 618,619,620 

af AddField : Afegeix camps al resultat de  la cerca. Es poden especificar mes de un camp 
separat per comes. per pg=serach. 
 
Camps per defecte a la cerca : 
id,internetref,name,sectionname,sigla,institutionnam,address,district,city,type,enddate,
begindate,phonenumber,gmapx,gmapy,equipment_id,code_url(Web) 
 
Camps que es poden afegir: 
code0, code1, code2, code3, code4 
 
 
 

 

wt Web target definit a wp per a la agenda o equipament. Permet obtenir les dades de wp 
en una cerca de GUIA.  

 

4.2 URL SEO 
 

Les URL SEO estan disponibles per a el detall. Te el següent format : 

 

http://guia.bcn.cat/titol-del –document-agenda-o-equipament_<id_doc>.html 

 

Es format següent son dos variants diferents per forçar el idioma de visualització. 

 

http://guia.bcn.cat/titol-del –document-agenda-o-equipament_<id_doc>_<idioma>.html 

 

http://guia.bcn.cat/titol-del –document-agenda-o-equipament_<id_doc>.html?idma=<idioma> 

 

Qualsevol URL amb text, guio baix punt html, s’interpreta com la URL següent : 

 

http://guia.bcn.cat/?pg=detall&id_doc=<id_doc> 

 

Exemple : 

 

http://guia.bcn.cat/horari-ilmiddotluminacio-font-magica-fonts-de-montjuic-_96318091405.html 

http://guia.bcn.cat/horari-ilmiddotluminacio-font-magica-fonts-de-montjuic-_96318091405_ca.html 

http://guia.bcn.cat/horari-ilmiddotluminacio-font-magica-fonts-de-montjuic-_96318091405.html?idma=ca 

 

 

es igual que : 

 

http://guia.bcn.cat/?pg=detall&id_doc=96318091405 

 

 

 

  

http://guia.bcn.cat/titol-del%20–document-agenda-o-equipament_%3cid_doc%3e.html
http://guia.bcn.cat/titol-del%20–document-agenda-o-equipament_%3cid_doc%3e_%3cidioma%3e.html
http://guia.bcn.cat/titol-del%20–document-agenda-o-equipament_%3cid_doc%3e.html
http://guia.bcn.cat/?pg=detall&id_doc=%3cid_doc%3e
http://guia.bcn.cat/horari-ilmiddotluminacio-font-magica-fonts-de-montjuic-_96318091405.html
http://guia.bcn.cat/horari-ilmiddotluminacio-font-magica-fonts-de-montjuic-_96318091405_ca.html
http://guia.bcn.cat/horari-ilmiddotluminacio-font-magica-fonts-de-montjuic-_96318091405.html?idma=ca
http://guia.bcn.cat/?pg=detall&id_doc=%3cid_doc%3e
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5 Servei de posicionament  
Aquest apartat descriu com visualitzar la geolocalització d’un element que retorni el servei XML/JSON. 

5.1 Plànol de l’Ajuntament de Barcelona 
 

Incloure els següents fitxers  a <HEAD>: 

 

<link href="http://w20.bcn.cat/GuiaMap/jquery.mapguia/js/mapguia/jquery.map-guia-

1.0.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

 

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/jquery-ui.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
 
<script src=" http://guia.bcn.cat/js/jquery.mousewheel.js" 
type="text/javascript"></script>         
         
<script type="text/javascript" src="http://guia.bcn.cat/js/planol.js"></script>  

 

ATENCIÓ : els javascripts situats a http://guia.bcn.cat/js  es traslladaran a 

http://guia.bcn.cat/tpl/common/js  

 

Dintre del codi HTML incloure el script següent on substituïm les coordenades que venen en el servei 

XML/JSON : 

 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 
$(window).load(function () { 
MapObject = $('.mapa_guia').map_guia({UseHistory : false, Width : 265, Height : 265, x : 
"coordaddressx", y : "coordaddressy", z: "5", capas : "P001K001K006K014",plot : "< 
coordaddressx",coordaddressy" }); 
}); 
</script>  

 

On coordaddressx, coordaddressy es poden trobar a la sortida XML/JSON del detall de una agenda o 

equipament. 

 

El següent <DIV> es el que visualitzarà el mapa  : 

 

<div id="mapaplanol" class="mapa_guia"></div>  

 

5.2 Google Maps 
 

Els serveis XML/JSON retorna les coordenades Google maps conjuntament amb les coordenades del plànol 

de l’ajuntament. Els tags de Google Maps dintre el XML/JSON son gmapx,gmapy. 

L’API de google maps descriu com s’ha de visualitzar un mapa. 

 

http://guia.bcn.cat/js
http://guia.bcn.cat/tpl/common/js

